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Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
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Budgetdirektiv 2023-2025 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade i februari om mål- och budgetprocess för budget 
2023-2025. I processen ingår att en beredning ska ta fram förslag till budgetdirektiv 
som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta ställning till den 30:e maj. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-20 
• Bilaga 1, Driftbudgetramar 2023-2025 
• Bilaga 2, Investeringsramar 2023-2025 
• Bilaga 3, Revidering maj 2022 - Riktlinjer för ekonomistyrning 

 
Utredning 
 
Ekonomiska förutsättningar 
SKR:s skattunderlagsprognos från april ligger till grund för beräkningen av skatter 
och generella statsbidrag tillsammans med den uppdaterade befolkningsprognosen. 
Den nya befolkningsprognosen innebär en upprevidering i förhållande till den som 
låg till grund för budgetbeslutet inför 2022.  

Budgetår Ny befolkningsprognos Tidigare befolkningsprognos Differens 
2023 44 400 44 160 +240 
2024 45 200 44 890 +310 
2025 45 650   

 
Siffrorna avser befolkningen i Ängelholms kommun per första november året in-
nan budgetåret. 

Nämndernas ramar eller nettobudgetar är uppräknade med motsvarande 2,2 % till 
2023 jämfört med budgeten för 2022. Ingen annan uppräkning kommer att göras 
för pris- eller löneökningar. Det kommer heller inte längre att ske någon separat 
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uppräkning av medel för lönerevisionen eller för kapitalkostnader utan de räknas 
upp tillsammans med övriga kostnader. Det blir alltså tydligare att nämnderna ska 
hantera sina eventuella kostnadsökningar inom tilldelad ram. Riktlinjerna om att 
nämnderna inte får använda överskott från kapitalkostnader till övriga kostnader 
kommer också att tas bort. 

Resursfördelningsmodellen kopplad till demografi för förskola/skola samt äldre-
omsorg är omräknad och kommer att användas för år 2023. Utifrån modellen fö-
reslås därför att familje- och utbildningsnämnden tillförs ytterligare 11,5 mnkr årli-
gen och nämnden för omsorg och stöd 13,2 mnkr årligen.  

Underhållspengen för fördelning av resurser till samhällsbyggnadsnämnden är om-
räknad och kommer användas för år 2023. Utifrån modellen föreslås därför att 
samhällsbyggnadsnämnden tillförs ytterligare 1,2 mnkr årligen. 

Under kommunfullmäktige finns medel avsatta för hyreskostnader för nya lokaler 
enligt den beslutade lokalresursplanen. En genomgång av samtliga planerade loka-
ler är gjord och de beräknade hyreskostnaderna är uppdaterade utifrån nivå och be-
räknad tillträdesdag. 

Utgångspunkten för nämndernas driftbudgetramar är i övrigt kommunfullmäktiges 
beslutade budget för 2022-2024. Skattesatsen är oförändrad i beräkningarna i för-
hållande till 2022. 

Driftbudget, skattefinansierad verksamhet 
Utöver förändringarna av de ekonomiska förutsättningarna föreslår budgetbered-
ningen att följande ramförstärkningar fördelas till respektive nämnd. Ramförstärk-
ningarna är inarbetade i de föreslagna driftbudgetramarna i bilaga 1. 

• Miljö- och tillståndsnämnden tillförs 0,7 mnkr årligen från och med år 2023 
för att finansiera en tjänst som ska arbeta med PFAS-föroreningar. 

• Familje- och utbildningsnämnden tillförs 5,0 mnkr årligen från och med år 
2023 för att göra satsningen inom individ och familj som beslutades i bud-
get 2021 permanent. 

• Kommunstyrelsen tillförs 1,5 mnkr årligen från och med år 2023 för att 
kunna förlänga projektet StepIn som idag finansieras av ESF-rådet. Vidare 
tillförs kommunstyrelsen 1,6 mnkr årligen från och med 2023 för tjänster 
för krisberedskap och informationssäkerhet. 

 
Resultatmål 
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I dessa 
anges att det ekonomiska resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå till 
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två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär en resultat-
nivå på 57-62 mnkr årligen för perioden 2023-2025. Resultatet i förslaget till bud-
getdirektiv för 2023 uppgår till 1,8 %. För år 2024-2025 uppgår resultatnivån till 2,4 
%. 

Budgetår Resultatnivå budgetdirektiven (mnkr) Resultatmål 2 % (mnkr) 
2023 52,7 57,2 

2024 73,0 59,9 

2025 74,8 62,0 

 

Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 
Under 2021 hade verksamheten ett positivt resultat på 4,4 mnkr, vilket innebär att 
skulden till VA-abonnenterna ökade till 7,2 mnkr. I budget 2022 är det budgete-
rade resultatet för 2022 ±0 mnkr och för planåren 2023-2024 -2,7 mnkr respektive 
-3,4 mnkr.  

Verksamheten ska sett över tiden inte ta ut högre avgifter än vad som krävs för att 
täcka kostnaderna. Uppdrag lämnas därför till samhällsbyggnadsnämnden att ta 
fram en budget för VA-verksamheten som innebär att ekonomin, med beaktande 
av tidigare års överskott, är i balans under perioden 2023-2025. Därför lämnas inga 
specifika ekonomiska ramar för den avgiftsfinansierade verksamheten. 

Investeringsbudget 
Investeringsramarna utgår i huvudsak från nivåerna enligt beslut i budget 2022. Ra-
men för samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet är justerad uti-
från delar av samhällsbyggnadsnämndens förslag med tillägg för projekten Arenas-
taden, Bro över Rönne Å vid hembygdsparken samt Gång- och cykelvägar lands-
bygd. För Nämnden för kultur, idrott och fritid är ramen justerad med tillägg för 
projekt för utveckling av Kronoskogen. För Nämnden för omsorg och stöd är me-
del flyttade från 2023 till 2024 för projektet Inventarier nya särskilda boenden.    

Investeringsramarna framgår av bilaga 2. Investeringsramarna ska ses som riktmär-
ken. Historisk har utförandegraden av investeringsbudgeten varit cirka 2/3-delar av 
budgetbeloppen. Mot bakgrund av detta ges nämnderna i uppdrag att se över sina 
respektive investeringsbudgetar för perioden 2023-2025 med särskilt beaktande av 
den ökade kostnadsutvecklingen i samhället samt vad som är realistiskt att man 
faktiskt hinner utföra under perioden.  
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Exploateringsbudget 
Beträffande exploateringsbudgeten ges inga ramar eller specifika direktiv utan 
kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till ny exploateringsbudget för 
perioden 2023-2025. 

Kommunfullmäktiges övergripande utvecklingsmål  
Utifrån kommunens nya vision och framtidsförklaringen har förslag till kommun-
fullmäktiges övergripande mål tagits fram. De övergripande målen är till för att 
skapa en sammanhållning kring vad kommunen ska arbeta med. 

 Hållbart samhälle 
Ängelholm arbetar för ett effektivt resursutnyttjande och en långsiktig håll-
barhet - ekologisk, social, ekonomisk - i alla verksamheter. Ängelholm är 
ett samhälle som genomsyras av trygghet, jämlikhet och tillit mellan invå-
narna. 

 Inkludera invånare 
Ängelholm är en öppen och välkomnande kommun som ger god service 
och skapar delaktighet, inflytande och möjligheter för alla invånare. 

 Attraktiv arbetsgivare 
Ängelholm är en arbetsgivare som attraherar både dagens och framtidens 
medarbetare. Ängelholms medarbetare känner delaktighet, yrkesstolthet 
och ges möjlighet att utvecklas. 

 Stärka företagsklimatet 
Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma 
människor. Kommunen erbjuder god service till företag och invånare för 
att underlätta etableringar och skapa goda förutsättningar för ett växande 
näringsliv. 

Nämnderna ska sedan bryta ner och förtydliga kommunfullmäktiges övergripande 
utvecklingsmål. Det ska vara tydligt för medarbetarna i verksamheten vad politiken 
prioriterar och vill uppnå. Nämnderna kan även ta fram egna mål om man önskar, 
dock maximalt 2 ytterligare mål per nämnd. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att familje- och utbildningsnämnden tillförs ytterligare 11,5 mnkr årligen och 
nämnden för omsorg och stöd 13,2 mnkr årligen utifrån resursfördelningsmodel-
len, vilket är inarbetat i ramarna,  

att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ytterligare 1,2 mnkr årligen i underhållspeng, 
vilket är inarbetat i ramarna, 

att fastställa driftbudgetramarna för 2023-2025 enligt bilaga 1, 

att fastställa investeringsramarna för 2023-2025 enligt bilaga 2, 

att ge uppdrag till nämnderna att omfördela investeringsbudgeten mellan åren med 
beaktande av kostnadsökningarna i samhället och utifrån realistiska bedömningar 
av som kommer hinnas genomföras, 

att ge uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att i kommande investeringsbudgetar 
för VA-verksamheten tydliggöra vilka investeringsprojekt där kapitalkostnaderna 
ska finansieras av den skattefinansierade verksamheten enligt beslut i kommunfull-
mäktige 2022-03-28 (Dnr. KS 2021/501), 

att uppdra åt nämnderna att fatta beslut om kvalitetsdeklarationer, driftbudget och 
investeringsbudget för perioden 2023-2025, 

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en budget för VA-verksamhe-
ten som innebär att ekonomin, med beaktande av tidigare års överskott, är i balans 
under perioden 2023-2025, 

att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på exploateringsbudget för pe-
rioden 2023-2025, 

att fastställa kommunfullmäktiges övergripande utvecklingsmål för år 2023,  

att uppdra till nämnderna att i samband med budgetbeslutet bryta ner och förtyd-
liga kommunfullmäktiges övergripande utvecklingsmål specifikt för nämnden samt 
vid behov ta fram maximalt ytterligare två nämndspecifika mål,  

att ge uppdrag till verksamhetenschefen för vuxenutbildning och arbetsmarknad 
att utreda möjligheten till ökade motprestationer för ekonomiskt bistånd enligt mo-
dell från Kävlinge kommun (Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen 
2023-06-30), 
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att ge uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten till en ny 
busslinje mellan Hjärnarp-Flygplatsen-Ängelholm. (Uppdraget ska återrapporteras 
till kommunstyrelsen 2023-06-30). 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att i dokumentet Riktlinjer för ekonomistyrning stryka styckena: 
”Förändring i kapitalkostnader justeras normalt i respektive nämnds ram. Kom-
munfullmäktige kan dock besluta att bevilja investeringsmedel utan åtföljande 
kompensation för kapitalkostnader, i vilket fall nämnden ska rymma de ökade kost-
naderna inom befintlig ram.” Avsnitt 3.1 
 
samt 
 
”Eventuella positiva avvikelser på kapitalkostnadsbudget kan inte utnyttjas för 
andra kostnader och ska således rapporteras och redovisas som ett överskott.” Av-
snitt 4.1. 

 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

 

Stefan Marthinsson 
Ekonomichef 

 

Beslutet expedieras till: 
• Samtliga nämnder 
• Kommundirektören 
• Ekonomi och kvalitet, Servicestöd 



Bilaga 1, Driftbudgetramar 2023-2025 (tkr)

Skattefinansierad verksamhet
Budget Budget Plan Plan

2022 2023 2024 2025
Kommunfullmäktige -9 290 -32 005 -152 456 -263 222

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen, egen verksamhet -760 -617 -617 -617
Lärande och familj -63 534 -64 580 -64 583 -64 583
Kommunledning och Servicestöd -148 481 -146 357 -146 357 -146 357
Kommunövergripande/finansiering 2 696 754 2 798 213 2 941 497 3 053 096

Summa Kommunstyrelse 2 483 979 2 586 659 2 729 940 2 841 539

Familje- och utbildningsnämnd -1 248 371 -1 288 329 -1 291 186 -1 291 186

Nämnden för omsorg och stöd -886 339 -921 006 -921 040 -920 540

Samhällsbyggnadsnämnd -115 398 -116 690 -116 690 -116 690

Nämnden för kultur, idrott och fritid -152 572 -154 591 -153 791 -153 791

Miljö- och tillståndsnämnd -16 601 -15 633 -15 633 -15 633

Valnämnd -500 -80 -540 -80

Överförmyndarnämnd -5 490 -5 605 -5 605 -5 605

Summa driftbudget/plan 49 418 52 720 72 999 74 792



Bilaga 2, Investeringsramar 2023-2025 (tkr)

Skattefinansierad verksamhet Budget Budget Plan Plan
2022 2023 2024 2025

Kommunstyrelse
Lärande och familj 350 350 350 350
Kommunledning och Servicestöd 15 352 9 000 9 000 9 000

Summa Kommunstyrelse 15 702 9 350 9 350 9 350

Familje- och utbildningsnämnd 15 200 30 200 30 000 30 000

Nämnden för omsorg och stöd 4 522 5 900 8 900 5 900

Samhällsbyggnadsnämnd 159 011 142 250 132 550 84 075

Nämnden för kultur, idrott och fritid 19 172 9 450 10 300 10 300

Miljö- och tillståndsnämnd 340 300 300 300

Summa skattefinansierad verksamhet 213 947 197 450 191 400 139 925

Avgiftsfinansierad verksamhet Budget Budget Plan Plan
2022 2023 2024 2025

Samhällsbyggnadsnämnd
Vatten och avlopp 57 948 71 500 51 500 51 500

Summa Ängelholms kommun 271 895 268 950 242 900 191 425
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1 Övergripande ekonomistyrning 
Ekonomistyrningen syftar till att påverka agerandet hos förtroendevalda och tjänstemän mot ett 
önskat resultat och därmed se till att kommunens resurser används på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt.  

Riktlinjerna omfattar inte de kommunala bolagen, vilka i stället styrs genom ägardirektiv.  

1.1 God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunens riktlinjer (KF 2013-12-16) avses med god ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv att varje generation själv ska bära kostnaden för den service som den 
konsumerar. Ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.  

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att 
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa 
förutsättningar för god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan 
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig verksamhet.  

För god hushållning i Ängelholms kommun gäller att 

• Ängelholms kommun skall ha en ekonomi i balans. Kommunens budget ska innehålla 
finansiella mål och mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning 

• styrmodellen Ratten är utgångspunkt för målarbetet och uppföljning av mål och nyckeltal 
• kommunens ekonomiska resultat skall vara positivt och sett över tiden lägst uppgå till två 

procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 
• nämnder och kommunstyrelse ska ha god budgetföljsamhet i sina verksamheter. Vid 

befarad negativ budgetavvikelse ska kommunstyrelse och nämnder upprätta en 
åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås 

• långsiktigt ska kommunens investeringar i den skattefinansierade verksamheten 
självfinansieras, vilket innebär att kommunens låneskuld avseende den skattefinansierade 
verksamheten inte ska öka 

• vatten- och avloppsverksamheten samt renhållningsverksamheten ska till 100 % 
finansieras via avgifter från brukarna 

• mål för verksamheten fastställs årligen i samband med kommunfullmäktiges beslut om 
budget och flerårsplan 

• styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt se till att 
kontroller genomförs, samt årligen redovisa dels resultat av kontrollerna och dels de 
åtgärder som har vidtagits som en följd av eventuella brister. 

2 Ansvar och roller 

2.1 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige tilldelar resurser och prioriterar vad som ska göras och när det ska ske. 
Kommunfullmäktige beslutar också om övergripande mål som nämnderna och verksamheterna 
ska bryta ner och arbeta med under kommande år. Målen är kopplade till perspektiven 
medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare.  
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Endast kommunfullmäktige kan besluta om förändringar som påverkar den totala 
resultatbudgeten.  

2.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, styra och samordna kommunens ekonomi och 
verksamhet genom att 

• lämna budgetförslag till kommunfullmäktige,  
• se till att nämndernas verksamhet bedrivs enligt de ekonomiska ramar och mål som 

kommunfullmäktige beslutat,  
• ha uppsyn över den ekonomiska förvaltningen 
• föreslå kommunfullmäktige omprioriteringar eller åtgärder för att hålla de ekonomiska 

ramarna 
• besluta om alternativt delegera ändringar i driftbudgeten av mer teknisk karaktär inom 

givna totalramar  

Därutöver har kommunstyrelsen samma ansvar som en nämnd avseende de verksamheter som 
ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde.  

2.3 Nämnd 
Nämnd ansvarar för att 

• leda och utveckla nämndens verksamheter  
• nå beslutade mål och åtaganden inom ramen för den budgetram som kommunfullmäktige 

fastställt  
• fatta beslut om fördelning av nämndens budget (internbudget) 
• nödvändig styrning och kontroll sker vid genomförande av varje investeringsprojekt 
• omprioritera och vidta åtgärder om underskott uppkommer, samt  
• rapportera till kommunstyrelsen enligt fastställda tidplaner för budget, uppföljningar och 

årsredovisning, samt därutöver i den omfattning som beslutas av kommunstyrelsen.  

2.4 Huvuduppdragen 
Huvuduppdragen ansvarar för att genomföra de politiska målen och uppdragen. För att uppnå 
bästa resultat och effektivitet i verksamheten ska ansvar och befogenheter följas åt och delegeras 
till den nivå som är närmast dem som berörs av besluten. Det innebär att chefer självständigt 
fattar beslut inom de ramar som ekonomi, mål och styrdokument utgör. Ansvaret är odelat och 
omfattar ekonomi, personal och verksamhet.  

I ansvarig chefs uppdrag förväntas att 

• det finns en helhetssyn på kommunens verksamhet 
• såväl kommungemensamma som verksamhetsspecifika beslut genomförs 
• budgeten för ansvarsområdet hålls och att åtgärder och omprioriteringar i verksamheten 

genomförs om det bedöms att underskott kan uppkomma 
• följa fastställda tidplaner och anvisningar för den ekonomiska rapporteringen 
• information ges till överordnad chef då extraordinära händelser väsentligt försvårar 

möjligheten till en budget i balans.  
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3 Budgetprocessen 
Varje år bestämmer kommunledningen en tidplan för hur budgetprocessen ska genomföras. 
Ekonomichefen ansvarar för att lämna de anvisningar om förutsättningar och annat som behövs 
för att processen ska fungera. 

Med utgångspunkt i kommunens mål, föregående års resultat, befolkningsutveckling och andra 
förutsättningar samt det beräknade finansiella utrymmet förs en dialog mellan förtroendevalda 
och tjänstemän. Denna dialog ska starta i början av året före budgetåret och syfta till att fånga 
upp politiska prioriteringar, volym- och verksamhetsförändringar samt investeringsbehov.  

Efter denna dialog beslutar kommunfullmäktige, efter beredning i kommunstyrelsen, om 
budgetdirektiv. Budgetdirektivet ska innehålla ramar för nämndernas drift- och 
investeringsbudgetar och förslag till utvecklingsmål. 

På grundval av detta beslutar nämnderna om sina budgetar inklusive utvecklingsmål. 
Kommunstyrelsen upprättar senast i oktober ett slutligt förslag till budget som överlämnas för 
beslut till kommunfullmäktige.  

I kommunstyrelsens förslag till budget ska ingå förslag på kommunfullmäktiges mål, skattesats, 
övrig finansiering, eventuella uttag från resultatutjämningsreserv, drift- och investeringsbudgetar 
för varje nämnd, exploateringsbudget, förändrade taxor/avgifter, kvalitetsdeklarationer samt 
uppdrag till styrelse och nämnder. Kommunfullmäktige fastställer slutligen den totala budgeten 
för kommunen. 

3.1 Driftbudget 
För de skattefinansierade verksamheterna tilldelar kommunfullmäktige i sin driftbudget varje 
nämnd/styrelse ett nettoanslag, en budgetram. Budgetramen per nämnd/styrelse utgör, om inte 
annat framgår av kommunfullmäktiges budget, anslagsbindningsnivån. Tilldelad budgetram är 
den yttre ramen inom vilken verksamheterna ska bedrivas. Nämndernas budget ska vara 
uppdelad på intäkter och kostnader per verksamhetsområde (verksamhetschef).  

Förändring i kapitalkostnader justeras normalt i respektive nämnds ram. Kommunfullmäktige kan 
dock besluta att bevilja investeringsmedel utan åtföljande kompensation för kapitalkostnader, i 
vilket fall nämnden ska rymma de ökade kostnaderna inom befintlig ram.  

Vatten- och avloppsverksamheten är avgiftsfinansierad och dess kostnader ska över tid täckas av 
taxor och avgifter.  

Vissa verksamheter har till uppgift att ge service till andra delar av den kommunala 
organisationen. Sådana interna resultatenheter får sin finansiering genom internprissatta 
prestationer och ska tilldelas ett budgeterat resultat definierat som intäkter minus kostnader. 
Förslag till prissättning och budget för dessa verksamheter tas fram i dialog mellan beställare och 
utförare under våren före budgetåret. För måltids- och lokalvårdsverksamheterna ska förslaget 
följa överenskommen modell enligt ”Instruktion för debitering av måltider och lokalvård”.  

3.2 Investeringsbudget 
Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om en investeringsbudget för det kommande året och 
en plan för de två närmast påföljande åren. Efter årsbokslutet ska nämnd lämna förslag till 
kommunstyrelsen om ombudgetering av medel för projekt som inte avslutats. Därefter fattar 
kommunfullmäktige beslut om att revidera investeringsbudgeten för innevarande år.  

Anslagsbindningsnivå för investeringar är projekt, om inte annat anges i kommunfullmäktiges 
beslut. Mindre investeringar som sammantaget understiger 500 000 kr per projekt kan samlas 
under en post benämnd ”Mindre investeringar”. Dessa behöver alltså inte specificeras. 
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Därigenom ökar nämndernas flexibilitet att hantera och prioritera oförutsedda investeringsbehov 
under löpande budgetår. Budgeterade mindre investering får högst uppgå till 3 000 000 kr per 
nämnd. 

Kommunfullmäktige kan i sitt budgetbeslut anvisa krav på starttillstånd (igångsättningsbeslut) för 
vissa större projekt. Ett sådant starttillstånd beslutas i så fall av kommunstyrelsen.  

För att ett föreslaget investeringsprojekt skall bli föremål för beslut i kommunfullmäktige måste 
preliminära förkalkyler av investeringsutgifter och driftkostnader upprättas av ansvarig nämnd. 
Dessa kalkyler ska åtföljas av en beskrivning av projektets innehåll, syfte och tidplan, samt av 
konsekvenserna för nämndens driftbudget.   

Nämnd/styrelse kan under löpande budgetår inom ramen för sin totala investeringsbudget 
omdisponera medel (upp till 1 000 000 kr från varje enskilt projekt) till annat befintligt projekt.   

4 Uppföljning och rapportering 
Den ekonomiska utvecklingen ska följas upp och analyseras kontinuerligt på alla nivåer i de 
kommunala verksamheterna samt övergripande för kommunkoncernen. Uppföljnings- och 
rapporteringsarbetet ska följa de anvisningar som tas fram av Ekonomi & kvalitet samt präglas av 
nära samarbete och dialog mellan budgetansvariga och ekonomer. Ansvarig för lämnad prognos 
är alltid budgetansvarig chef, medan ekonomen har en stödjande funktion.   

4.1 Driftredovisning 
Ekonomisk avvikelserapport lämnas från respektive nämnd per den 28 februari, 30 juni samt 31 
oktober. Helårsprognos lämnas från respektive nämnd per den 30 april. Delårsbokslut inklusive 
helårsprognos och måluppfyllelse lämnas av respektive nämnd per den 31 augusti. Nämnd eller 
huvuduppdrag kan besluta om ytterligare uppföljningar under året.  

Bedöms det uppstå negativa avvikelser i prognoserna ska ansvarig chef i sin rapport presentera 
åtgärdsförslag som innebär att verksamheten håller sig inom tilldelade ramar. Dessa åtgärder ska 
sedan följas upp under året. Verksamhetschef har ett helhetsansvar för verksamhetsområdet där 
ett underskott inom någon del av verksamheten kan täckas av överskott inom en annan del. 

Uppkommer inom nämnden en väsentlig negativ avvikelse ska detta omedelbart meddelas 
kommunstyrelsen tillsammans med förslag på åtgärder för att begränsa den negativa avvikelsen.  

Eventuella positiva avvikelser på kapitalkostnadsbudget kan inte utnyttjas för andra kostnader 
och ska således rapporteras och redovisas som ett överskott.  

4.2 Investerings- och exploateringsprojekt 
Avvikelser från beslutade investeringsanslag rapporteras till kommunstyrelsen per den 30 april, 31 
augusti och 31 december. Dessa rapporter skall vid behov innehålla förslag till omprioritering. 
Större avvikelser rapporteras omedelbart till kommunstyrelsen.  

Investeringsprojekt vars totala utgifter överstiger tio miljoner kronor per projekt skall i sin helhet 
slutredovisas till kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten eller årsredovisningen. 
Övriga investeringar rapporteras i årsredovisningen. 

Exploateringsprojekt ska rapporteras per den 30 april, 31 augusti samt 31 december. 

4.3 Delårsrapport 
Delårsbokslut ska upprättas per den 31 augusti och ska utformas enligt den indelning som 
används för budget och årsredovisningen. Delårsrapporten skall vidare innehålla en översikt över 
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utvecklingen av kommunens verksamheter och resultat samt uppföljning av kommunens mål. 
Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.  

4.4 Årsredovisning 
Årsredovisningen ska upprättas och lämnas till kommunfullmäktige för beslut senast i april 
månad året efter det år som redovisningen avser.  

Som underlag till årsredovisningen ska varje huvuduppdrag lämna en verksamhetsberättelse för 
det gångna året med utvärdering av måluppfyllelse, analys av det ekonomiska utfall av drift och 
investeringar, underlag på investeringar, händelser under året samt övrigt vad som anges i 
anvisningarna från Ekonomi och kvalitet. 

VA-verksamheten ingår i kommunens upprättade årsredovisning. För denna verksamhet 
upprättas en särredovisning, d.v.s. separata resultat- och balansräkningar. Detta sker i samband 
med att årsredovisningen upprättas. VA-verksamheten lämnar samma underlag som övriga 
huvuduppdrag. 

5 Övriga riktlinjer 

5.1 Investeringar 
En investering avser anskaffning av inventarier eller anläggningar som har en livslängd på minst 
tre år och som har ett värde som uppgår till ett väsentligt belopp, vilket definieras som minst ett 
halvt prisbasbelopp. Ingår inventariet som ett led i en större investering beräknas värdet utifrån 
inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde. 

Investeringsutgifterna och -inkomsterna ska, när projektet är klart och anläggningen tagits i bruk, 
registreras i kommunens anläggningsregister. Underlag för registrering tas fram av projektledaren 
eller annan budgetansvarig som ansvarar för projektet och lämnas till ekonom med ansvar för 
kommunens anläggningsregister. I underlaget ska anläggningstillgången, vid behov, delas upp på 
komponenter med olika nyttjandeperioder. Kapitalkostnaden från projekten ska belasta 
respektive verksamhets resultaträkning. 

5.2 Kommungemensamma resurser 
För kommungemensamma resurser som exempelvis IT-system för personal och ekonomi, data- 
och telefoninät kan inte huvuduppdrag eller verksamhet besluta om att köpa in egna eller avstå 
från att använda dessa resurser.   

5.3 Internköp 
De interna affärstransaktionerna mellan beställare och utförare skall regleras genom skriftliga 
överenskommelser. Transaktionerna ska prissättas för att tydligöra ansvar och effektivitet. 
Prissättningen ska bygga på självkostnad och bör inte avvika markant från motsvarande tjänst på 
den externa marknaden. Beställaren ansvarar för att den beställda volymen är korrekt. 
Interndebitering ska vara motiverad utifrån att nyttan mäts mot det administrativa merarbetet.  

5.4 Extern försäljning 
Med extern försäljning avses försäljning av verksamhet, entreprenaduppdrag, konsulttjänster och 
dylikt till organisationer utanför kommunen. Vid extern försäljning ska hänsyn tas till 
kommunövergripande kostnader.  
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5.5 Periodisering 
Periodiseringar av kostnader och intäkter görs för att skapa en rättvisande bild av kommunens 
ekonomi vid uppföljningarna. Belopp över 25 000 kr ska periodiseras. Lägre belopp får 
periodiseras om de anses vara av vikt för att skapa en rättvisande bild. 

5.6 Hyra och leasing 
Leasingavtal eller hyresavtal avser att ett företag, enligt avtalade villkor under en avtalad period, ger 
Ängelholms kommun rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalning. Finansiell leasing tillåts 
endast för fordon, kontorsutrustning och IT-utrustning. Beslut om finansiell leasing fattas av 
kommunstyrelsen. Ekonomichef har delegation att teckna leasingavtal. 

5.7 Driftprojekt 
Driftprojekt ska ha en utsedd ansvarig och rapporteras till överordnad chef löpande. Externt 
finansierade (med undantag för återkommande statsbidrag) projekt som överstiger 1 000 000 kr 
ska rapporteras i samband med delårs- och årsbokslut. Överföring av medel i externt finansierade 
projekt till kommande år ska göras om projektet fortsätter över årsskiftet.  

5.8 Lokaler 
Rätten att underteckna och säga upp hyreskontrakt är politiska beslut som kommunstyrelsen 
ansvarar för. Alla nya hyreskontrakt ska godkännas av kommunstyrelsen. Ekonomichefen har 
delegation att besluta och teckna hyresavtal till ett värde av högst tio miljoner kr och med 
kontrakt på maximalt fem år. 

Alla nya behov av verksamhetslokaler och all avveckling av sådana lokaler hanteras av 
fastighetsenheten, som bedömer hur lokalfrågor ska lösas i samråd med verksamheterna. 
Verksamheterna får inte själva ingå hyresavtal.  

Nya förhyrningar och ombyggnationer som beslutas av kommunstyrelsen finansieras normalt i 
samband med budgetprocessen. Verksamhetsrelaterade lokalanpassningar betalas av det 
huvuduppdrag som beställer anpassningen.  

Alla externa hyresfakturor går till fastighetsenheten med undantag av verksamhetsrelaterade 
anpassningar. Lokalkostnaderna interndebiteras därefter till verksamheten. Vid avveckling av 
lokaler i syfte att effektivisera lokalanvändningen får verksamheten behålla budgeten för lokalen. 

Försäljning och förvärv av fastigheter för kommunens räkning beslutas av kommunstyrelsen och 
genomförs av mark- och exploateringsenheten. 

5.9 Exploatering 
Enligt kommunens styrdokument ”Riktlinjer för exploateringsredovisning (KS 2018-05-02) är 
enhetschefen för mark och exploatering huvudansvarig för genomförande, uppföljning och 
rapportering av kommunens exploateringsprojekt. 

Inför beslut om genomförandet av ett exploateringsprojekt ska en förkalkyl tas fram som 
omfattar både inkomster och utgifter.  

Exploateringsprojekt budgeteras inom ramen för exploateringsbudgeten. På utgiftssidan ska det 
skiljas på vad som blir omsättningstillgångar (mark, planarbete) respektive anläggningstillgångar 
(gator, VA med mera). Budgetarbetet följer samma process som investeringsprojekten. 

När exploateringsprojekt avslutas ska en efterkalkyl upprättas och presenteras för 
kommunstyrelsen i samband med övrig uppföljning per tertial och årsbokslut.  



 

 

7 

 

5.10  Resultatöverföring 
Resultatöverföring till nästkommande budgetår av nämnders driftresultat sker inte, med undantag 
av externt finansierade driftprojekt.  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 119 Dnr. KS 2022/166 

Nytt Inriktningsbeslut nytt Stadshus 

Ärendebeskrivning 
24 juni 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om att uppdra till 
kommunstyrelsen att genomföra projektet för att ett nytt stadshus ska uppföras och 
lokaliseras i stationsområdet i Ängelholm. Enligt projektplanen ska det nya 
stadshuset stå klart 2026.   

Beslutsunderlag 
• Beslutsunderlag med bilagor, 4 maj 2022 

Yrkande 
Ola Carlsson (M), Åsa Larsson (S), Patrik Olsson (SD), Karl-Otto Rosenqvist 
(MP), Linda Persson (KD) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Eric Sahlvall (L) yrkar avslag till föreliggande förslag.  

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot Eric Sahlvall (L) 
avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande 
förslag.  

Votering begärs.  

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till 
föreliggande förslag i sin helhet och Nej-röst för avslag i enlighet med Eric Sahlvall 
(L) yrkande.  

Votering utfaller enligt följande: 

Ledamot  Ja Nej 
Liss Böcker (C)  x  
BrittMarie Hansson (S)  x 

 

Patrik Ohlsson (SD)  x  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Eric Sahlvall (L)  
 

x 
Linda Persson (KD)  x  
Åsa Larsson (S)  x 

 

Karl-Otto Rosenqvist (MP)  x  
Alexander Johnsson (SD)  x  
Ola Carlsson (M)  x  
Fanny Krumlinde Handreck (S)  x 

 

Maija Rampe (M)  x  
Kar-Erik Asp (M)  x  
Robin Holmberg (M)  x  
SUMMA   12 1 

 

Kommunstyrelsen bifaller därmed föreliggande förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

att angivna verksamheter/funktioner i beslutsunderlaget med datum 6 april 2022 
ska finnas i nytt stadshus, 

att arbetsytorna och stadshusets miljöer ska vara anpassade efter verksamhetens 
behov och möta ett agilt arbetssätt 

att under 2022 genomföra en förstudie av Miljöbyggnad, Bream, Leed och Well 
och som visar vilken/vilka certifieringar som är lämpliga för nytt stadshus, samt 

att under 2022 utlysa en arkitekttävling, 

att överlämna frågan om finansiering av driftbudget och investeringar för 2023 och 
framåt till budgetberedningen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tillskjuta 1 370 tkr i kommunstyrelsens driftbudget för 2022 för finansiering av 
arkitekttävling, projektledning och förstudie avseende miljöbyggnadscertifiering 
samt att belasta kommunens budgeterade resultat i motsvarande mån, 
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att tillskjuta 3 500 tkr i kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 avseende 
markinköp avseende nytt stadshus samt att belasta kommunens rörelsekapital i 
motsvarande mån 

Reservation 
Eric Sahlvall (L) och L gruppen reserverar sig mot beslutet i förmån för eget 
yrkande. 

I Ängelholm ska det omöjliga vara möjligt. Men när det gäller ett nytt Stadshus 
verkar inställningen vara den diametralt motsatta- d v s att vi gör det möjliga 
omöjligt. Här har kommunen chans att öppna upp sitt stadshus för medborgarna, 
men väljer att låta allt vara som vanligt. Det talas om mötesplatser för medborgarna 
på första plan. I själva verket handlar den målbilden om att kunna hyra ut 
mötesrum till föreningar och civilsamhället. Alla övriga punkter som föreningar lyft 
upp vid medborgardialoger är borta. Vi Liberaler är besvikna på att kommunen inte 
själv lever upp till sin nya vision, nu när vi verkligen har chansen. Istället kommer 
det nya stadshuset precis som tidigare, att vara en traditionell arbetsplats för 
tjänstepersoner och politiken.  

Beslutet ska expedieras till 
• Projektledare nytt stadshus, Anna Olsson, Mats Ulfwinger 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Projektledare 
Anna Olsson, Mats Ulfwinger 
  
  

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/166   
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-04-28 
 

Inriktningsbeslut nytt Stadshus 

Ärendebeskrivning 
24 juni 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om att uppdra till kommunstyrel-
sen att genomföra projektet för att ett nytt stadshus ska uppföras och lokaliseras i 
stationsområdet i Ängelholm. Enligt projektplanen ska det nya stadshuset stå klart 
2026.    

Beslutsunderlag  
• Beslutsunderlag med bilagor, 4 maj 2022 

 
Utredning 
Stadshusprojektet har under 2021 genomfört en förstudie med tillhörande behov-
sanalys. Denna analys har utmynnat i ett beslutsunderlag med bilagor. Den genom-
förda behovsanalysens syfte har varit att klarlägga organisationens olika behov i ett 
nytt stadshus. Samtidigt har man gjort bedömningar utifrån såväl invånarnytta som 
verksamhetsnytta när det gäller vilka enheter/funktioner som ska placeras i nytt 
stadshus.  Projektet har också i behovsanalysen utrett hur invånare, föreningar, nä-
ringsliv och besökare kan bli en del av det nya stadshuset.   
  
Utredningsarbetet har utförts i form av dialoger, enkäter, workshops, omvärldsana-
lys och studiebesök.   
  
I beslutsunderlaget presenteras de utredningar som genomförts under 2021 med 
hänsyn till de fyra aktuella delprojekten.   
  

1. Framtidens arbetsplats i nytt stadshus   
2. Framtidens mötesplats i nytt stadshus    
3. Hållbarhet och gestaltning i nytt stadshus   
4. Nytt stadshus i staden   
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För de fyra delprojekten med tillhörande frågeställningar har projektet utrett och 
lämnar nedanstående förslag till kommunstyrelsen att fatta beslut om.   
 
 

Ekonomi 

Investeringar 

Ekonomiska beräkningar av investeringsutgifter för nytt stadshus har tagits fram 
utifrån den kartläggning som gjorts av ytbehov. Beräkningarna förutsätter att mer-
parten av ytorna nyttjas i ett verksamhetsanpassat arbetssätt och bygger på schablo-
ner avseende investeringsutgifter/kvm.  

Vid beaktande av ytor har förutsatts att medarbetare i snitt arbetar 1,5 dagar i vec-
kan på distans, vilket motsvarar 30% av arbetstiden, vilket hänsyn är tagen till i be-
räkningen av totalyta. Snittarbetsytan är beräknad på 14,8 kvm/anställd baserat på 
490 anställda. 

Därutöver har i beräkningarna tagits höjd för att kunna utöka antalet anställda med 
ytterligare ca 100 personer.  

Utöver rena arbetsytor finns också mötesytor på bottenplan (1125 kvm), reserv för 
externa intressenter (200 kvm) och garage (1500 kvm). I kalkylen har ett tillägg på 
15 % gjorts för att hantera risker i projektet samt indexökningar. Det finns en bety-
dande osäkerhet kring byggkostnadernas utveckling med anledning av brist på olika 
typer av byggmaterial.  

Det finns i dagsläget inga krav på skyddsrum i ett nytt stadshus, så detta har därför 
inte tagits med i beräkningarna. Normala kostnader för marksanering är inklude-
rade i schabloner per kvm.  

Med dessa förutsättningar uppgår de beräknade investeringsutgifterna till drygt 
320 mnkr.  
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Driftkostnader 

Byggnaden 

Den årliga driftkostnaden (utifrån en investering på 321 mnkr) uppgår till 
17,6 mnkr, vilket inkluderar avskrivningar (2,0 %), räntekostnader (1,5 %) samt öv-
riga driftkostnader för fastigheten (2,0 %). 

När det nya stadshuset tas i drift kommer ett antal externt förhyrda lokaler kunna 
avvecklas. Det innebär lägre externa hyror på 8,7 mnkr/år.  

Värdet på nuvarande stadshus och marken i anslutning till detta har i tidigare be-
dömningar uppskattats till ca 55 mnkr under förutsättning att området nyttjas för 
bostadsändamål. Ränteintäkten från detta värde uppgår till 0,8 mnkr/år.  

Sammantaget innebär detta att ökningen av nettokostnaderna för det nya stadshu-
set uppgår till 8,1 mnkr/år (17,6 mnkr – 8,7 mnkr – 0,8 mnkr).   

 

Övriga utgifter 

Kostnader för inventarier, passagesystem och IT ingår inte i själva investeringen i 
fastigheten. Schablonmässigt bedöms dessa investeringsutgifter uppgå till 55 
tkr/medarbetare, vilket innebär en investering på 27,0 mnkr baserat på 490 medar-
betare, eller ca 3,1 mnkr/år (avskrivning 10 % och ränta 1,5 %). Det är viktigt att 
betona att verksamheterna även vid normal drift skulle ha vissa kostnader för in-
ventarier och IT. Hela beloppet är därför inte en merkostnad.  

Därtill kommer en engångskostnad för flyttning till det nya stadshuset på ca 3000 
kr/medarbetare, 1,5 mnkr. 

För att byggnaden ska kunna bibehålla sin officiella certifiering tillkommer en årlig 
kostnad på ca 0,1 mnkr.  
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Driftkostnader under projekttiden 

Projektledningen föreslår att en arkitekttävling ska genomföras under 2022-2023. 
Kostnaderna för denna bedöms till 270 tkr 2022 och 1850 tkr 2023. Därutöver till-
kommer projektledningskostnader under 2022-2023 på 1000 tkr per år. För förstu-
die avseende certifieringsalternativ behöver 100 tkr avsättas. 

 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

att angivna verksamheter/funktioner i beslutsunderlaget med datum 6 april 2022 
ska finnas i nytt stadshus, 

att arbetsytorna och stadshusets miljöer ska vara anpassade efter verksamhetens 
behov och möta ett agilt arbetssätt 

Kalkyl, byg g natio n nytt s tads hus
Räknat för 490 + 100 medarbetare.
Takhöjden är inklus ive teknikutrymmen (ca 1 m)

Inves tering s utg if ter Höjd (m) Yta  (m²) kr/ kvm Tota lt (kr)
Arbets ytor reducerat med dis tans arbete ca 30% 3,9 5 404 29 000 156 707 300
Arbets yta expans ion (ca 100 pers ) 3,9 1 000 29 000 29 000 000
Mötes plats  i bottenplan 5,0 1 125 27 000 30 375 000
Externa intres s enter 5,0 200 30 000 6 000 000
Garage (1 500 m²) 1 500 27 000 40 500 000
Utemiljö (2 000 m²) 2 500 5 000 000
Markinköp 3 500 000
Res ervkraft 4 000 000
Certifiering 1 000 000
Intern projektledning 3 000 000
Byggindex + övrig ris k (15%) 41 412 345
S umma inve s te rings utg if te r (kr) 9  229 320  494  645

Års kos tnad (kr)
Års kos tnad inklus ive fas tighets drift 5,5 % av inves terings utgiften. 17  627  205

Lokale r s om avve c klas
Befintligt s tads hus Ös tra vägen 2 -5 023 -2 500 000
HR, Arkitektur & Teknik, MEX Laxgatan 2 -817 -1 500 000
Myndighets enheten Kuvettgatan 2 -447 -640 000
IFO Kuvettgatan 2 -2 480 -3 560 000
Funktions s töd adminis tration Verks tads gatan 4 -440 -530 000

-9  207 -8  730  000

Förs äljning gamla s tads hus fas tigheten utöver bokfört värde (ca 55 mnkr). Ränta 1,5 %. -825  000

Ne ttokos tnad pe r år, nytt s tads hus  (kr) 8  072  205
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att under 2022 genomföra en förstudie av Miljöbyggnad, Bream, Leed och Well 
och som visar vilken/vilka certifieringar som är lämpliga för nytt stadshus, samt 

att under 2022 utlysa en arkitekttävling, 

att överlämna frågan om finansiering av driftbudget och investeringar för 2023 och 
framåt till budgetberedningen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tillskjuta 1 370 tkr i kommunstyrelsens driftbudget för 2022 för finansiering av 
arkitekttävling, projektledning och förstudie avseende miljöbyggnadscertifiering 
samt att belasta kommunens budgeterade resultat i motsvarande mån, 

att tillskjuta 3 500 tkr i kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 avseende mar-
kinköp avseende nytt stadshus samt att belasta kommunens rörelsekapital i mot-
svarande mån 

 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 
 

  
  
 

Beslutet expedieras till: 
• Projektledare nytt stadshus, Anna Olsson, Mats Ulfwinger 
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Inledning 

Nuvarande stadshus har bedömts vara otillräckligt ur många olika aspekter vilket lett till 

bedömningen att ett nytt stadshus behöver uppföras. Ett stadshus som bättre stödjer den agila 

organisationen och det agila arbetssättet, resan mot Vision 2035 medför en bättre arbetsmiljö för 

de som arbetar där. Detta stödjer Ängelholms kommun som attraktiv arbetsgivare. Den 24 juni 

2019 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra projektet 

för att ett nytt stadshus ska uppföras och lokaliseras i stationsområdet i Ängelholm. Enligt 

projektplanen (Bilaga 1) ska det nya stadshuset stå klart 2026. 

 

Målbilden (Bilaga 2) med det nya stadshuset är:  

 

Stadshuset är en attraktiv arbets- och mötesplats, 

 där vi tillsammans möjliggör framtidens behov 

 

Stadshusprojektet har under 2021 genomfört en förstudie med tillhörande behovsanalys vilket 

detta beslutsunderlag är den del av. Behovsanalysen syftar till att klarlägga organisationens olika 

enheters behov i ett nytt stadshus. Samtidigt har man gjort bedömningar utifrån såväl 

invånarnytta som verksamhetsnytta när det gäller vilka enheter/funktioner som ska placeras i nytt 

stadshus. Vidare innehåller detta beslutsunderlag hur invånare, föreningar, näringsliv och 

besökare skulle kunna bli en del av det nya stadshuset. Detta har gjorts i form av dialoger, 

enkäter, workshops och studiebesök. 

 

I beslutsunderlaget presenteras de utredningar som genomförts under 2021 med hänsyn till de 

fyra aktuella delprojekten, dessa är: 

 

1. Framtidens arbetsplats i nytt stadshus  

2. Framtidens mötesplats i nytt stadshus   

3. Hållbarhet och gestaltning i nytt stadshus  

4. Nytt stadshus i staden  

 

För var och en av dessa fyra delprojekt med tillhörande frågeställningar har projektet utrett och 

lämnar under rubriken slutsatser förslag till beslut till styrgruppen att fatta beslut om. 

Följande verksamheter bedöms sitta i nytt stadshus: 
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Slutsatser  

Ängelholms nya stadshus ska bli en attraktiv arbets- och mötesplats där vi tillsammans möjliggör 

framtidens behov. En mötesplats med verksamhetsbaserade miljöer som främjar och möjliggör 

ett agilt arbetssätt med en hög grad av samverkan och där medarbetare ser till helheten och man 

har mod att tänka nytt. I stadshuset är det människorna som tillsammans skapar dynamik, 

interaktion och höja attraktionskraften för Ängelholm. Stadshuset ska vara en plats dit man söker 

sig, med eller utan anledning. En plats som ska vara tolerant, tillåtande och inkluderande, en 

förutsättningslös plats för alla. 

 

Stadshuset ska bli en levande mötesplats som till så stor del som möjligt över dygnet är en 

attraktiv nod i staden. Utöver Ängelholms kommuns delar från huvuduppdrag Hälsa, Lärande 

och Familj samt Samhälle så kommer Servicestöd att finnas i stadshuset. Vidare kommer Statens 

servicecenter (som ambition), Kommunledning och förtroendevalda att samlas i huset. Dessa 

verksamheter i kombination med en attraktiv utemiljö skapar förutsättningar för en modern 

mötesplats, en mötesplats för Ängelholmarna.  

 

Placeringen av stadshuset i Stationsområdet kommer att bidra till utvecklingen av stadsdelen som 

en hållbar stadsdel med god gestaltning i ett kollektivnära läge. Platsen kommer att få en ny 

attraktiv och karaktärsfull symbolbyggnad som kommer gestaltas utifrån dess förutsättningar. Där 

utformningen av nytt Stadshus och dess utemiljö bidrar till att stärka kopplingen mellan 

stadskärnan och Ängelholms station. Delar av stadshustomten ska utvecklas till en offentlig 

utomhusmiljö som bjuder in till aktivitet och sociala möten mellan exempelvis olika generationer 

och samhällsklasser.  
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Fördjupande arbete bör påbörjas med kopplingen mellan Stadshuset och ytan söder om gamla 

Bahnhof bör samordnas och studeras som en helhet. Samt att Sockerbruksgatan möjliga koppling 

över Rönne å som identifierat viktigt stråk mellan stadskärnan och Ängelholms station via 

Stadshuset som bör studeras vidare. Utöver detta har utvecklingen av Järnvägsparken lyftas fram 

som viktig nod som bör prioriteras inom projekt Stationsområdet. 

 

 

Bakgrund och förutsättningar (Bilaga 25) 

Styrgruppen för stadshusprojektet har också antagit en målbild (Bilaga 2) för nytt stadshus med 

tillhörande utgångspunkter. 

Målbild  

 

Stadshuset är en attraktiv arbets- och mötesplats,  

där vi tillsammans möjliggör framtidens behov  

Nuläge 
Övergripande verksamhetsbeskrivning 
Ängelholm kommuns organisation är uppdelat i Kommunledning, Servicestöd samt tre 
huvuduppdrag; Samhälle, Lärande och familj och Hälsa. 

         

De verksamheter som bedömts ska sitta i nytt stadshus är markerade nedan och är idag 
lokaliserade enligt nedan vilket medför att spontana möten mellan huvuduppdragen försvåras. 
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Figur 1. Karta över placering av aktuella kommunala verksamheter  

Nulägesbeskrivning- hyresavtal 
Nedan är en sammanställning över lokaler som idag hyrs av verksamheter som är identifierade 
ska bli en del av stadshuset. Kostnaderna är enligt 2021 års hyra och indexuppräkning ska beaktas 
det år avflyttningar planeras. 

Kostnaderna är enligt 2021 års hyra och indexuppräkning ska beaktas det år avflyttningar 
planeras. Vid förlängningsperiod kan hyran justeras pga. eventuella tillägg utgår. 

Verksamhet Adress 

Yta 

m2 

Hyra / 

kostnad 

Tkr Hyresvärd 

Uppsägnings-

tid Avtalsförlängning 

Bef. Stadshus Östrav. 2 5023  

Ängelholms 

Kommun Nej Nej 

HR, Arkitektur & 

Teknik Laxg. 2 817  Extern 9 mån 2024-12-31 

Myndighetsenheten Kuvettg. 2 447  Extern 9 mån 2023-09-30 

IFO Kuvettg. 2 2480  Extern 9 mån 2023-09-30 

Funktionsstöd 

Admi. 

Verkstadsgatan 

4 440  Ängelholmshem 12 mån 2025-06-30 
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Summa   9270 8730      

 

Tabell 1, Lokaler som idag hyrs av kommunen för verksamheter som ska flytta till stadshuset  

Vägledande dokument 
Följande dokument är framtagna för att nå projektmålen och finns som bilagor till underlaget. 

 

 Projektplan 2022-04-22, Bilaga 1 

 Kommunikationsplan, 2021-06-01, Bilaga 3 

 Riskanalys, 2021-03-30, Bilaga 4 

 Kommunala styrdokument, Bilaga 5 

Metod 
I behovsanalysen som ligger till grund för beslutsunderlaget har projektet under hösten 2021 

använt följande metoder för att genomföra delprojekt 1-4. 

 

 Enkäter till medarbetare (Bilaga 11) 

 Enkät till invånare (Bilaga 22) 

 Enkät till föreningar (Bilaga 22) 

 Dialoger med föreningar, näringslivsföreträdare, Ängelholms näringsliv, 

Ängelholmslokaler, Ängelholmshem, Statens servicecenter (Bilaga 22 och 23) 

 Workshop med medarbetare, chefer, fack (Bilaga 11) 

 Studiebesök 

 Omvärldsanalys (Bilaga 7) 

 

I den fortsatta processen ser stadshusprojektet att det är av största vikt att fortsätta involvera 
medarbetare, chefer och fack för att skapa det nya stadshuset. Detta tillsammans med fortsatt 
omvärldsbevakning när det gäller forskningsläget, studiebesök mm. 
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Delprojekt 1 – Framtidens arbetsplats i nytt stadshus 

Av projektplanen framgår att delprojekt 1 omfattar att utreda organisationens behov och 
möjligheter för att skapa framtidens funktionella och trivsamma arbetsplats. Utgångspunkten är 
att vara en attraktiv arbetsgivare. Perspektiv på medarbetarnas arbetsmiljö, hälsa, delaktighet och 
inflytande samt långsiktighet och flexibilitet är viktiga utgångspunkter i arbetsplatsens 
utformning. 

Utvärdering av befintliga lokaler 
I oktober med komplettering i december, skickades enkäter (Bilaga 11) ut till ca 500 berörda 
medarbetare som i nuläget sitter på olika adresser i Ängelholm d.v.s. inte enbart i nuvarande 
stadshus. Tre fjärdedelar besvarade enkäten och sammanfattningen nedan avser de inkomna 
svaren.  
 
Hälften av de svarande har egna rum och att över 80 % sitter i rum för högst tre personer. En 
femtedel är chefer i organisationen. Den stora andelen svarande i egna rum avspeglas i att drygt 
hälften är nöjda med möjligheten att ta telefonsamtal i tyst miljö och att arbeta ostört med 
koncentrationskrävande arbetsuppgifter. Något fler än hälften är nöjda med sin personliga 
förvaring och ännu fler är nöjda med möjligheten att delta i videosamtal. På frågan om man är 
nöjd med planlösningen svarar mindre än hälften (ca 45 %) att man är positiv. 
 
Något fler än hälften (ca 60 %) av de svarande, är nöjda med hur det planerade samarbetet med 
kollegor kan bedrivas, medan möjligheten till spontant samarbete uppskattas av hälften.  
När det gäller antal mötesrum är det knappt en tredjedel, som är nöjda med antal rum för 2-4 
personer, medan marginellt något fler är nöjda med antalet rum för 5-8 personer liksom med 
antalet större mötesrum. Hälften av de svarande säger sig vara nöjda med IT-utrustningen i 
mötesrummen.  
 
Mindre än hälften av de svarande är nöjda med hur lokalerna tillgodoser behovet av personlig 
integritet. Lunchrum och fikarum väcker mångas missnöje i fritextsvar, knappt 30 % ger dessa 
godkänt, medan vilrummen är det man är mest missnöjd med (10 % nöjdhet). 
 
Man är till relativt stor del, (ca 65 %) nöjd med arbetskamraternas hänsynstagande i 
kontorsmiljön och runt hälften är nöjda med kontoret som arbetsplats överlag. 
 
Knappt hälften av de svarande säger sig vara nöjda med möjligheten till ett agilt arbetssätt. I 
fritextsvaren föreslås förbättringar för att bättre kunna arbeta agilt.  
 
Förslagen sträcker sig från digitala och tekniska lösningsförslag som gemensamma kalendrar 
och dockningsstationer, via fysiska lösningar som flexibla arbetsmiljöer, bättre planlösning, 
naturliga spontanmötesplatser, bra fika- och lunchrum, fler små mötesrum med bra digital teknik 
och varierad möblering samt gymnastiksal, till mer organisatoriska förslag som avskildhet, tysta 
miljöer, enklare medborgarkontakt och närvarande kollegor. 
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Funktioner i nytt stadshus 
För fullständigt underlag, Bilaga 26 

Utgångspunkten för bedömningen om en verksamhet ska lokaliseras i nytt stadshus är gjord 
utifrån Målbilden med nytt stadshus, beslutad av styrgruppen, med tillhörande utgångspunkter.  
 
Styrgruppen har gemensamt kommit fram till att nedanstående verksamheter och enheter ska 
placeras i nytt stadshus (Bilaga 21). 
 

Huvuduppdrag: Samhälle 

 HU-chef 

 Stöd och utveckling 

 Samhällsbyggnad 

 Miljö och bygg 

 Kultur och fritid, chefer 
 
Totalt ca 145 personer 
 
Huvuduppdrag: Hälsa 

 Ledningsgrupp 

 Kontor Hälsa 

 Myndighetsenheten 

 Utvecklingsenheten 

 Funktionsstöd 

 Anhörigkonsulent 

 MAS och MAR 
 

Totalt ca 70 personer 

 

Huvuduppdrag: Lärande och familj 

 Ledningsgrupp 

 Planering och stöd 

 Individ och familj 

 Arbetsmarknad (jobb Ängelholm) och ekonomiskt bistånd 
 
Totalt ca 155 personer 
 
Servicestöd 

 Ekonomi och kvalitet 

 HR 
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 Kommunikation 

 Digitalisering och kundtjänst 

 Säkerhetsenheten 
 
Totalt ca 95 personer 
 
 

Kommunledning 

 Kommunalråd med politiska sekreterare 

 Kommundirektör med stab 

 Enheten för juridik och kansli 

 Mark- och exploateringsenheten 

Totalt ca 25 personer  

Nedan följer en summering av funktionerna i nytt stadshus  

 

Figur 2, Fördelning av verksamheter och medarbetare  

Lokalprogram 
Ängelholms kommun har för avsikt att uppföra ett nytt stadshus och behöver därför göra ett 

lokalprogram. Lokalprogrammet är en del av denna förstudie och ska utgöra underlag för arkitekt 

i framtagandet av idéskiss.  

 

Lokalprogrammet har tagits fram som en del av en förstudie kring ett nytt stadshus i Ängelholm. 

Förutom behovsanalysen som ligger till grund för lokalprogrammet, har även en omvärldsanalys 

(Bilaga 7) genomförts. Omvärldsanalysen har utförts i syfte att visa på trender som kan komma 

att påverka kommunens lokalbehov i framtiden, samt att visa på goda exempel på hur andra 

jämförbara verksamheter hanterat sina lokaler.  
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En behovsanalys har därefter genomförts, där kommunens organisation och behov har 

analyserats. Verksamhetsbeskrivningen (Bilaga 6) har tagits fram genom dels intervjuer med 

styrgruppens samtliga medlemmar och utvalda företrädare för verksamheten, formulär till 

enhetschefer samt en enkät (Bilaga 11) till medarbetare i utvalda enheter. Detaljrikedomen i 

verksamhetsbeskrivningen beror på därmed på utfallet av intervjuerna och svaren. Ibland har 

intervjun ägt rum innan verksamheten beslutat vilka verksamheter som ska förläggas i ett nytt 

stadshus, varför verksamheten inte kunnat granskas i detalj utöver antal medarbetare per grupp.  

 

För att säkerställa att kontoret dimensioneras rätt bör företrädare för dessa verksamheter 

intervjuas i ett senare skede, förslagsvis när en idéskiss finns framtagen. Då bör även mer 

detaljerade funktionskrav för exempelvis kontor och café/restaurang tas fram, i form av ett så 

kallat rumsfunktionsprogram. I rumsfunktionsprogrammet beskrivs stadshusets tekniska 

funktionskrav per rumstyp. 

 

Förslag på lokalutformning Niras  
Utifrån genomförd omvärldsanalys och framtagen målbild föreslås ett stadshus bestående av 

följande komponenter. De generella kraven för ytorna finns beskrivna i Bilaga 13 – 

funktionsbeskrivning. 

Verksamhet Totalyta inkl. K-

faktor 

Andel av total 

LOA 

Kommentar 

Mötesplats i 

bottenplan 

1 125 kvm 12 % Allmänna ytor, restaurang och 

Café 

Arbetsytor 

Arbetsytor 

expansion 

 

5404 kvm 

1000 kvm 

70 %  Arbetsplatser, interna och externa 

mötesytor, pausytor, 

pentry/matsal, reception, 

fullmäktigesal, förråd, arkiv, 

träningslokal, omklädning, städ 

etc. 

 

 

Externa intressenter 200 kvm 2 %  
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Parkering i fastighet + 

Godshantering 

1 500 kvm 16% Uppskattad yta.  

Kommer behövas plats bla. för 

Poolbilar och cykelparkering,  

Totalt 9229 kvm  100 %   

Tabell 2, Stadshusets komponenter 

Den föreslagna ytan för kontoret har även utgått från ett antagande baserat på medarbetarenkät 

och intervjuer, om att kommunens medarbetare i snitt kommer arbeta 3,5 dagar (70 %) på plats 

från kontoret och 1,5 dag (30 %) på distans. Dimensioneringen av kontoret har även utgått från 

att medarbetarna i snitt tillbringar 40 % av sin arbetstid vid sitt skrivbord. Övrig tid (60 %) utgörs 

av exempelvis möten, lunch, mm. En erfarenhetsbaserad snittbeläggning hos jämförbara 

verksamheter har tillämpats tillsammans med uppgifter ur utförd medarbetarenkät och från en till 

del utförd närvaromätning (Laxgatan och Stadshuset). 

Verksamhetsanpassat arbetssätt 
Baserat på omvärldsanalys (Bilaga 7), vision och tidigare erfarenheter rekommenderas en 

verksamhetsanpassad arbetsplats, vilket i korthet innebär att kontorsytorna delas upp i olika 

zoner baserat på vilka aktiviteter som tänks utföras där. I ett sådant kontor väljer medarbetarna 

plats utefter vilken typ av arbetsuppgift de ska utföra för stunden. Eftersom alla medarbetare inte 

är på plats samtidigt kan antalet platser (och därmed storleken på kontoret) hållas nere, samtidigt 

som en variation kan byggas in, vilket ger arbetsplatser som är bättre anpassade till olika 

medarbetare och arbetsuppgifter.  

En verksamhetsanpassad arbetsplats kan utformas så att ett stort mått av flexibilitet och 

resurseffektivitet uppnås, vilket blir viktigt i en framtid präglad av förändringar, distansarbete och 

förändrade ekonomiska förutsättningar. En verksamhetsanpassad arbetsplats kan anpassas för en 

förändrad organisation utan att man nödvändigtvis behöva bygga om. En verksamhetsanpassad 

arbetsplats har istället potential att omhänderta organisationsförändringar genom att till exempel 

möblering eller zonindelningen justeras, vilket gör det till en mer framtidssäker lösning än många 

andra. En verksamhetsanpassad lösning stödjer dessutom ett process- och projektorienterat 

arbetssätt samt gränsöverskridande samarbete. Naturliga kontaktytor mellan specialister inom 

exempelvis IT eller kommunikation, och tjänstepersoner med specialkompetens inom sina 

respektive fält, utgör en grogrund för kreativ problemlösning och innovation. 

Stadshuset inrymmer, förutom arbetsplatser en mötesplats där kommunens invånare kan uträtta 

ärenden, möta tjänstepersoner, granska pågående detaljplaner, eller delta i informationsträffar.  

Målsättningen är att en samlokalisering av verksamheterna kan bidra till att stärka demokratin, 
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eftersom de attraherar grupper som annars kanske inte besökt stadshuset. Som ett komplement 

till verksamhetslokalerna och arbetsplatserna föreslås stadshuset inrymma restaurang/café. 

De olika ytorna är sammanbundna av en foajé, vilket ger ett sammanhållet och välkomnande 

intryck. Foajén kan dessutom användas av de olika verksamheterna vid behov (exempelvis vid 

tillfälliga utställningar, större evenemang etc.). Möjligheten att dela in byggnaden i sektioner krävs 

emellertid av praktiska och säkerhetsmässiga skäl. På så vis kan access till de olika ytorna styras 

till olika tid på dagen, samtidigt som byggnaden i allmänhet känns öppen och välkomnande. 

 

Figur 3, Sambandsillustration 
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Arbetsmiljöer, arbetssätt, mötesrum i nytt stadshus 
För fullständigt underlag, se Bilaga 26 

Ett modernt stadshus behöver ge goda förutsättningar för en effektiv, flexibel och hållbar 

kommunal förvaltning i en framtid präglad av högre tryck på välfärden, strukturomvandling och 

klimatomställning. Omvärldsanalysen visar exempel på hur andra kommuner valt att utforma sina 

stadshus för att svara upp mot en förändrad omvärld. 

En av de viktigaste frågorna är hur kontoren ska utformas. Det finns mycket åsikter, men råder 

även en stor begreppsförvirring kring olika kontorstyper. De olika kontorstyperna 

(verksamhetsanpassat, öppet landskap och cellkontor) kräver olika stor yta per medarbetare och 

innebär dessutom skillnader i hur effektivt kontoren kan nyttjas. Omvärldsanalysen visar att valet 

av kontorstyp får mycket stor inverkan på hur stor investering ett nytt stadshus kräver. 

Majoriteten av kommunerna i omvärldsanalysen har valt att gå mot en mer flexibel 

kontorsutformning, ofta en helt verksamhetsanpassad lösning. Oavsett kontorsutformning är det 

allra viktigaste att lokalerna planeras och anpassas efter verksamhetens behov och förutsättningar. 

Undersökningar och rapporter visar på samstämmighet  
När det gäller de upplevda fördelarna med hem-/ distansarbete i förhållande till fördelarna med 
att arbeta på kontoret. Såväl Ängelholms kommuns egen medarbetarundersökning Hemarbete 
under pandemin, som övriga genomförda undersökningar på temat (se källförteckning i bilaga) 
ger uttryck för att det är självständigt arbete, utredande arbetsuppgifter, planering och 
avstämningar - kort sagt arbetsuppgifter som kräver koncentration och ostörd arbetsmiljö, som 
fungerar bra och ibland bättre på distans.  Däremot kan det fungera sämre att jobba på distans 
med arbetsuppgifter eller processer som förutsätter kommunikation, relationer, samarbete, 
samvaro eller innovations och utvecklingsarbete. 

Summering och slutsatser av genomförda medarbetardialoger 

Av genomförda enkäter (Bilaga 11) och workshops (Bilaga 20) med cirka 490 medarbetare och 

chefer framkommer förutom alla de behov man ser i de olika enheterna också de farhågor man 

ser i nytt stadshus. Man ser behov av att kunna “gå undan” och arbeta ostört och inte alltid att 

vara tillgänglig. Frågan om säkerheten i stadshuset är något som också lyfts, att miljöerna 

samtidigt som de är öppnare än i dag också är säkra. Frågan om social samhörighet med sin 

närmaste arbetsgrupp och att inte tappa den är en farhåga som finns. I övrigt är många av 

farhågorna kopplat till hur vi ska förhålla oss till varandra i nytt stadshus, vilka spelregler som ska 

gälla i de olika miljöerna.  

Framöver i projektet kommer spelregler och farhågor att adresseras tillsammans med de som ska 

sitta i nytt stadshus. Att kontinuerligt arbeta med arbetsmiljöfrågorna är av avgörande vikt för 
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projektet. Farhågorna är något som inte är statiskt utan kommer konstant att förändras och är 

något som det kontinuerligt kommer att arbetas med, även efter inflyttning. 

Enkäter och nyttjandegradsmätning 

Val av arbetssätt i nytt stadshus utgår från vision 2035 och det agila arbetssättet samt de behov 

verksamheterna har och vilken invånarnytta vi genererar.  

Utifrån enkäter (Bilaga 11) och workshops (Bilaga 20) framträder en mångfacetterad bild av hur 

verksamheterna arbetar, vilka arbetsuppgifter man gör “under en arbetsvecka”. Det sätt som 

nuvarande arbetsmiljöer är utformade främjar inte alla de olika moment som utförs i arbetet. 

Strukturen i befintliga byggnader är utformade så att de inte möter ett agilt arbetssätt.  

Enkäterna utfördes i oktober med komplettering i december 2021 i syfte att se trender och 

tendenser bland de svarande medarbetarnas uppfattning om sin arbetsmiljö, ett “nuläge” som tar 

avstamp i hur verksamheterna är organiserade och lokaliserade.  

 

Trots att enkäterna visar att över 80 % av de svarande sitter i rum för högst tre personer, är färre 

än hälften nöjda med planlösningen för sin arbetsplats och ser att möjligheten till att arbeta agilt 

är begränsad.  

Svaren på enkäterna visar att en betydande andel av vardagsarbetet består av olika typer av 

möten. Samtidigt visar enkäterna att arbetsplatsens självklara möjligheter till spontana möten som 

lunchrum och fikarum, orsakar missnöje och att man saknar andra informella former av 

mötesplatser. Likaså är man missnöjd med tillgången till regelrätta mötes- och konferensrum för 

att stödja samarbete och det agila arbetssättet.  

 

Enkäterna visar också att man idag, trots beslutat agilt arbetssätt, överlag inte ser några större 

behov till att sitta nära andra huvuduppdrag än sitt eget. Kollegorna i det egna uppdraget säger 

man sig dock gärna vilja sitta nära och saknar. Detta skulle kunna tolkas som en följd av att de 

egna uppdragen idag på många sätt är fysiskt åtskilda av stadshusets stängda planlösning och inte 

minst av att man sitter uppdelat på olika fastigheter. Man väljer därför att nu i första hand 

prioritera samordning med det egna uppdraget framför möjlig samverkan med andra 

huvuduppdrag. 

 Dagens situation med utspridd verksamhet på många fastigheter samt lokaler som inte är flexibla 

och möjliga att använda på olika sätt, möter inte de behov som framkommer i enkäternas svar. 

Under november/december 2021 genomfördes nyttjandegradsmätning (Bilaga 15, 16) på 

Laxgatan och i stadshuset. Mätningen kom fram till att ca 60 % av arbetsplatserna var att 
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betraktas som lediga och tillgängliga på båda fastigheterna. Såväl på Laxgatan som på stadshuset 

kunde mätningen visa på ledig kapacitet vad gäller olika typer av mötesrum. Undantaget fikarum 

och cafeteria var det endast för konferensrum i spannet 10 - 14 platser som nyttjandegraden 

kunde uppmätas till mer än hälften. Det största konferensrummet i stadshuset med 36 platser, 

uppmättes till 10 % under perioden.  

 

Man bör betänka att nyttjandegradsmätning såväl som enkäter är gjorda under rådande pandemi 

och att situationen i högsta grad är ovanlig. 

De uttryckta behoven i workshops och enkäter av att kunna arbeta i fler typer av miljöer som i 

sin tur stödjer olika typer av arbetsuppgifter pekar mot att ett verksamhetsanpassat arbetssätt 

förordas för det nya stadshuset. Verksamhetsanpassat arbetssätt är ett arbetssätt som bättre 

korresponderar med de faktiska behov som finns av olika arbetsmiljöer och som går i linje med 

det agila arbetssättet. 

En viktig beståndsdel i Vision 2035 är “vi tillsammans som skapar Ängelholm”. Att det nya 

stadshuset och arbetssättet i detta utgår från “tillsammans” är också en faktor som stödjer ett 

verksamhetsanpassat arbetssätt, med arbetsmiljöer som i sin tur stödjer samarbete och det agila 

arbetssättet. Genom ett verksamhetsanpassat arbetssätt där individen och teamet väljer 

miljö/arbetsplats utifrån den arbetsuppgift som ska utföras ges möjlighet till optimerat utfall då 

vald arbetsmiljö stödjer den arbetsuppgift som ska utföras. 

Ett verksamhetsanpassat arbetssätt möjliggör också ett flexibelt utnyttjande av ytorna i nytt 

stadshus och att utformningen kan förändras över tid beroende på hur man utnyttjar de olika 

ytorna. Erfarenheterna av pandemin pekar också mot ett verksamhetsanpassat arbetssätt i nytt 

stadshus, det finns ett behov av att kunna arbeta hemifrån vilket är här för att stanna. Mer 

hemarbete innebär också att det inte är ett flexibelt utnyttjande av stadshuset att man “ska äga sitt 

kontor” I genomförd kunskapsöversikt framkommer “Gemensamma ytor, sociala ytor, flexibla ytor, 

integrerade ytor och intelligent platsplanering baserat på medarbetares liknande funktioner och samarbeten lyfts 

fram. Det skall dessutom vara enkelt att samarbeta även i större mer sällan förekommande sammanhang. Tysta 

utrymmen och utrymmen för videosamtal kompletterar arbetsmiljön så att den kan möta alla behov” (Bilaga 9).  

I behovsanalysen har företagshälsovården involverats utifrån genomförd kunskapsöversikt och 

arbetsplatsergonomi. Bedömningen av att verksamhetsanpassat arbetssätt förordas styrks också 

utifrån att “nästa arbetsställning är den bästa”. Dvs att alternera mellan olika miljöer, sitta och stå 

är det bästa ur ergonomisk synpunkt. 
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Verksamhetsspecifika behov 

Med hänsyn till att många olika verksamheter kommer arbeta i nytt stadshus så finns det också en 

mängd övriga behov.  Det krävs parkeringsmöjligheter för cyklar. Bilparkering för de som arbetar 

i stadshuset kommer (pga. parkeringsnormen behöva) inordnas på annan fastighet, exempelvis i 

de parkeringshus som kommer att byggas på stationsområdet. Parkeringsnormen syftar till att 

främja ekologisk hållbarhet. Ett behov som många medarbetare för fram är behovet av 

omklädningsrum som möjliggör dusch efter cykelpendling, träning på lunchen mm. Det behövs 

utrymmen i form av “groventré” för de verksamheter som har utgångspunkt i stadshuset och 

som gör arbete i fält i andra arbetskläder, för dessa verksamheter finns det också behov av att 

kunna tvätta arbetskläder. 

Trots digitalisering av arbetsmaterial, av enkät framgår att vi i dagsläget till 50 % arbetar digitalt, 

finns behovet av arkiv kvar även framöver. Detta gäller både närarkiv och centralt arkiv (Bilaga 

8). Det finns ett bestånd av pappershandlingar i centralarkiven som kan vara svåra att digitalisera. 

Vidare utredning kommer ske inom projektet för att tydligare klarlägga hur stor del av 

arkivhandlingarna som kan digitaliseras framöver, vilket i sin tur kommer ge en uppfattning om 

arkivbehovet i nytt stadshus. De centrala arkiv som finns i dag är spridda på tre olika adresser i 

Ängelholm och en samlokalisering av dessa i nytt stadshus ger goda möjligheter till ändamålsenlig 

arkivvård samt att man kan bjuda in allmänheten att ta del av stadens arkiv på ett bättre sätt än i 

dag. Invånarperspektivet att ha ett sammanhållet stadsarkiv i nytt stadshus gör stadens historia 

tillgänglig för alla, både nu och i framtiden. 

Något som framgår av den interna enkäten (Bilaga 11) är att det finns en betydande 

förbättringspotential när det gäller lunchrum. Det finns ett behov av bra faciliteter för att äta 

medhavd lunch i form ett genomtänkt kök dimensionerat för flödet som kommer uppkomma 

under frukost och lunch. 

Det finns ett behov av personlig förvaring och förvaring av mätutrustning, material osv. Det 

behövs också förvaring av gemensamt arbetsmaterial, referenslitteratur, något som kan göras i 

form av “punkter” där olika verksamheters material på detta sätt kan förvaras gemensamt. 

I det fortsatta projektet kommer ytterligare arbete och fördjupad behovsanalys att genomföras 

för att nytt stadshus ska möta alla de verksamhetsspecifika behov som finns. 

Fysiska arbetsmiljöer 

Av workshops (Bilaga 20) och enkäter (Bilaga 11) framgår tydligt att det finns ett behov av mer 

varierade arbetsmiljöer jämfört med dagens kontor där grovt sett två olika miljöer finns, 

arbetsrummet och mötesrummet. I framtidens stadshus behöver det finnas miljöer som fullt ut 

möter de olika typer av arbetsuppgifter som verksamheterna utför. 
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Ett nytt stadshus behöver möta behov hos medarbetare av att kunna arbeta i lugn och ro där man 

kan arbeta utan intryck. Samtidigt behöver arbetsmiljön bestå av mer varierande uttryck än vad 

som är fallet i dag, plats för mer samarbetsytor där man “surrar mer”. Det behövs arbetsmiljöer 

som stimulerar oss på ett annat sätt än dagens arbetsmiljö, en arbetsmiljö som främjar kreativitet 

och möjliggör att arbeta tillsammans med kollegor/invånare/föreningar/näringsliv. 

Genomgående för de olika miljöerna bör vara en närhet till digitala arbetshjälpmedel. 

När det kommer till den fysiska arbetsmiljön är en ljuddämpande miljö viktigt tillsammans med 

ljusinsläpp och en “grön” miljö. Medarbetarna efterfrågar fysisk arbetsmiljö som ger en 

inbjudande känsla som inbjuder till att arbeta tillsammans och som samtidigt är avdelade i zoner. 

Den fysiska arbetsmiljön ska uppmuntra till rörelse, att man exempelvis använder trapporna i 

stället för hissen. 

I en god arbetsmiljö i nytt stadshus ingår att det inte ska vara långt mellan olika typer av miljöer. 

Det ska vara enkelt att ta sig från en livlig zon till en tyst zon, till en plats för enskilda 

samtal/telefonsamtal och vidare till en plats för sekretessarbete exempelvis. Den som är i behov 

av lugn och ro för sitt arbete ska kunna få det och den som behöver mer aktivitet och möten för 

sina arbetsuppgifter ska kunna få det. 

För att skapa struktur i nytt stadshus i hur man ska hantera de olika miljöerna och hur man ska 

förhålla sig till varandra krävs ett fortsatt arbete framöver med “spelregler”. Detta för att de som 

arbetar i huset ska veta vad som förväntas av varandra och dem själva för att kunna skapa 

struktur och lugn i vardagen. För att kunna få en överblick över hur stadshuset används bör det 

finnas ett bokningssystem som är enkelt och överskådligt för att kunna se vilka ytor som är 

upptagna.  

Förhållningssätt och struktur för hur arbetet ska gå till i en verksamhet tillsammans med andra 

verksamhet är av största vikt för att lösa de utmaningar som finns med ett större stadshus med 

många olika funktioner. Återigen krävs tydliga spelregler i allt från vart man får prata och vart 

man inte får prata, hur länge kan man lämna material framme osv. 

Tillsammans med den interna fysiska arbetsmiljön är en god utemiljö av största vikt, både för de 

som arbetar i stadshuset och för de som kommer på besök. Detta för att skapa trivsel i kvarteret 

som huset kommer ligga i, utemiljön ska kännas in i huset. 

För att upprätthålla en god arbetsmiljö krävs en väl fungerande intern struktur för allt det som 

gör att en arbetsplats, ett stadshus fungerar i “det dagliga”. Det gäller allt från mötesrum, leverans 

av kaffe mm, kopiatormaterial, tekniskt och materiellt mötesstöd mm. Detta är rutiner som 

kommer arbetas fram framöver. 
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Utformning av mötesrum 
Nuvarande utformning av mötesrum är singulär, de ser ut på samma sätt. Det finns ett behov av 
ett betydligt större utbud av mötesrum jämfört med i dag. Både när det gäller olika storlekar, antal 
och utformning. Medarbetare som inte kommer ha sin utgångspunkt i nytt stadshus ska kunna 
komma till stadshuset och ha, såväl som delta i möten. Detta är ett behov som uttrycks starkt av 
verksamheterna (Bilagor 11 och 20) och som nuvarande stadshus inte kan möta i någon större 
utsträckning.  

Vidare behövs mötesrum som främjar kreativa möten och innovation samt mer traditionella 

möten. Mötesrum som möter sekretesskrav och mötesrum som är flexibla, både till storlek- och 

möblering är efterfrågat. 

Mötesrummen i nytt stadshus behöver vara utrustade så att de möjliggör hybridmöten, där man 

kan delta på lika villkor vare sig man deltar på distans eller på plats. Det finns också behov av att 

gemensamt kunna arbeta med digitala dokument vilket kräver digital utrustning som medger det i 

mötesrummen. 

Förutom bokningsbara mötesrum finns det ett behov av mötesrum av olika storlekar som inte är 

bokningsbara så att möjligheten till snabba möten och samarbeten kan komma till stånd. För 

externa möten behövs drop-in mötesrum där det finns utrymningsvägar och möjlighet till larm. 

Fördelning mellan bokningsbara och obokningsbara rum kommer att utredas vidare i projektet. 

Attraktiv arbetsgivare 

Framtidens arbetsplats/stadshus behöver vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande medarbetare 

och detsamma gäller för framtida kompetensförsörjning och framtida medarbetare. Stadshuset 

ska vara en plats där medarbetarna vill vara. Den ska ha en bra intern servicenivå, städning, 

mötesrum, kaffe, växter mm d.v.s. olja i husets maskineri som stödjer det agila arbete som ska 

utföras där. Ett stadshus som möjliggör “livspusslet” och ett aktivt liv för medarbetarna. 

I antagen projektplan (Bilaga 1), målbild med tillhörande utgångspunkter är det en utgångspunkt 

för framtidens arbetsplats att Ängelholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Med 

hänsyn till detta är det av vikt att det nya stadshuset får en god arbetsmiljö och de olika 

aspekterna av hållbarhet tas i beaktande, ekologisk, ekonomisk och social. Från dialoger, 

workshops och enkäter framgår att medarbetarna ser ett stort behov av att det nya stadshuset 

präglas av och främjar hållbarhet. Arbetsplatsen ska vara utformad på ett sätt som får människor 

att må bra. Detta inkludera då alla aspekter av “hållbarhet” Exempelvis att det är en arbetsplats 

med grönska, ett grönt ekologiskt hus, ljus, akustik, lugna miljöer, återvinning, miljöer som 

uppmuntrar till rörelse.  
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Något som efterfrågas är också möjlighet att kunna träna i stadshuset, en lokal där man kan utöva 

olika former av motion före arbetstid, under lunchen och efter arbetstid. En sal som är ca 120 - 

140 kvm kan nyttjas till olika form av träning så som yoga, core, cirkelfys, körsång, dans osv. 

Denna sal ska kunna nyttjas av fler verksamheter och skulle kunna användas på kvällstid av 

föreningar.  

I beslutsunderlaget föreslås att stadshuset utreds för en Well-certifiering. Detta är en certifiering 

som syftar till att förbättra hälsa och välmående för de som lever och vistas i olika bebyggda 

miljöer. Utgångspunkten är människan och inte byggnaden i sig. Utifrån denna certifiering 

anpassas arbetsplatsen för att uppnå en attraktiv miljö med bland annat goda ljusförhållanden, 

god akustik och utformad på ett sätt som uppmuntrar och inspirerar till en hälsosam livsstil. 

Genom en certifiering som tydligt inriktar sig på människan och inte huset i sig möjliggör det nya 

stadshuset blir en positiv arbetsplats för medarbetarna vilket stärker attraktiviteten som 

arbetsgivare. 

Säkerhetsaspekter i nytt stadshus 

Kopplat till de särskilda funktioner som kommer placeras i det nya stadshuset har en rad 

övergripande säkerhetsaspekter identifierats som bör beaktas i den vidare planeringen. 

I den vidare planeringen bör det beaktas hur vissa nya funktioner i nytt stadshus för med sig en 

riskbild som i dagsläget inte gör sig gällande stadshuset. Detta innebär att säkerhetsåtgärder som 

idag enbart gäller en särskild verksamhet kan behöva dimensioneras upp när verksamheten delar 

utrymme med andra funktioner. Åtgärdsbehoven kan omfatta såväl funktion (rutiner, regler, 

förhållningssätt, etc.) som form (fysiska åtgärder, resurser, in/utpassering, etc.) som i dagsläget 

inte är relevanta i stadshuset. Rent konkret kan det innebära att verksamhetsspecifika 

säkerhetslösningar måste dimensioneras upp för att beröra hela eller delar av stadshuset, och inte 

enbart den enskilda verksamhetslokalen/personalen. Detta har kostnadsmässiga och 

funktionsmässiga följder, där ett beaktande i ett tidigt skede kan bidra till lösningar som är både 

effektiva och kostnadsbesparande. Ett sätt att beakta detta i ett tidigt skede är att planera för att 

lokalisera verksamheter med ett liknande åtgärdsbehov på ett sätt som gör att olika lösningar kan 

nyttjas gemensamt.  

Vissa funktioner i det nya stadshuset kräver också tillgång till lokalerna utanför ordinarie 

arbetstid. Detta handlar exempelvis om verksamheter vars personal arbetar helger och kvällar. 

Säkerhetslösningar så som zonindelning av larm bedöms som nödvändigt för att kunna 

tillgängliggöra lokalerna för de som behöver utanför ordinarie arbetstid, samtidigt som säkerheten 

vidmakthålls i de utrymmen och delar där tillträde inte ska beviljas utanför arbetstid.  
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Zonindelning kan även kopplas till besöksverksamhet. Funktionerna i det nya stadshuset 

genererar på olika sätt extern besöksverksamhet. Verksamheter med externa deltagare eller 

besökare sätter ur ett säkerhetsperspektivkrav på en tydlig fysisk uppdelning gentemot den 

interna organisationen (exempelvis in/utgångar samt passagemöjligheter till den interna 

organisationen). Samma resonemang kan föras beträffande externa verksamheter i det nya 

stadshuset. Med detta menas att tillgång till en extern verksamhet inte per automatik kan innebära 

tillgång till kommunens arbetsytor, och vice versa. Externa verksamheter, samt interna 

verksamheter med en hög grad av externa besökare, bör även separeras logiskt från kommunens 

känsliga verksamhet, för att utesluta att felaktig tillgång ges som följd av mänskliga eller tekniska 

brister och fel. 

Digitala förutsättningar i nytt stadshus  

Tekniken i det nya stadshus ska främja kreativitet, flexibilitet, nya arbetssätt och vara enkel att 

använda oberoende av vilken typ av enhet man arbetar från. 

De digitala förutsättningarna ska vara så att de förenklar vardagen för de som arbetar och vistas i 

stadshuset. Den digitala miljön ska verka utan att synas. Man ska kunna arbeta sömlöst i 

hybridmöten med deltagande både på plats och med god möjlighet för deltagande på samma 

villkor på distans. 

Digitala förutsättningar och den hårdvara som ska finnas i nytt stadshus ska vara av senaste snitt 
och möjlig att uppgradera för framtida behov. En grundligare behovsanalys kommer behöva 
göras framöver för att klarlägga de behov verksamheterna har, en analys som är nödvändig att 
uppdatera hela vägen fram till att stadshuset står klart.  
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Delprojekt 2 - Framtidens mötesplats i nytt stadshus 

Delprojekt 2 handlar om i vilken utsträckning det nya stadshuset ska bli en mötesplats i staden. 

Vilka ytor de olika externa intressenterna såsom invånare, föreningar, näringsliv och besökare kan 

bli en del av det nya stadshuset och vilka funktioner dessa efterfrågar. Vidare hur 

stadsbibliotekets verksamhet förhåller sig till stadshusets verksamhet. 

Inkludering av invånare och besökare i nytt stadshus - enkät 
Invånare och besökare i dagens stadshus - nuläge 

Av enkät till invånare (Bilaga 20) framkommer att det finns en uppfattning om att nuvarande 

stadshus är ett arkitektoniskt vackert hus utvändigt. Invändigt uppfattar man huset som ett slutet 

hus som är till för dem som arbetar där men inte är särskilt inbjudande som invånare. I 

receptionen kan man inte göra något annat än att vänta på den man ska träffa. Insidan på huset 

uppfattas som stelt och omodernt. 

Kontakterna som invånarna har med stadshuset är främst i form av telefonsamtal och digitala 

kontakter. Generellt är det inte många som har fysiska ärenden dit till kundtjänsten utan för det 

mesta är stadshuset något man passerar förbi utan att gå in i och ta del av.  

Invånarnas tankar om nytt stadshus 
Av enkätundersökningen (Bilaga 19) framgår att man anser att det skulle kunna bli en 
samlingsplats för olika aktörer i Ängelholms kommun.  Respondenterna vill se att stadshuset blir 
ett öppet forum för tankar och idéer. Att ha fler forum och verksamheter än bara kommunala. 
Exempel är konserthall, fler myndigheter, öppnare arkiv, scen som går att hyra, föreningarna får 
ta plats, plats för kultur. Överhuvudtaget ser man att stadshuset skulle kunna vara en plats där 
större variation av aktiviteter får plats jämför med dagens stadshus. 
 
Av utdraget från enkätundersökningen nedan framgår att man från invånarnas sida vill att 
stadshuset också ska bli en plats dit man kan komma för att ta del av kultur på en scen eller 
utställningar. 
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Figur 4, Redovisning av enkätsvar utifrån vad invånarna önskar sig i stadshuset 

Flertalet nämner möjlighet till matservering, food court likt Malmös Centralstation med ett luftigt 
café, restaurang etc. i enkätsvaren som är redovisade ovan. Därefter önskas en mötesplats där 
man kan mötas över gränserna, det ska finnas information om staden och vara tillgängligt för alla. 
Invånarna ska känna sig välkomna att ta sig dit utan att ha ett egentligt ärende. Stadshuset ska 
vara en plats där man bjuder in till mer dialog mellan kommunens representanter och 
kommuninvånarna. Det ska vara lätt att få prata med tjänstepersoner och politiker. Därefter lyfts 
vikten av konst och kultur fram, så väl som fysiska utställningar har även interaktiva museum 
lyfts fram som önskemål.  
 
Man ser positivt på att fler kommunala verksamheter samlas i nytt stadshus och gärna då även 
andra myndigheter som exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan. Utifrån 
tillgänglighetsperspektivet ser man att även de utan mobilt bank-id eller utan dator, smartphone 
mm ska kunna komma till stadshuset för att få hjälp och stöd i olika frågor. 
 
Det ska finnas möjlighet att jobba/plugga. Mer öppet än kl.09.00-17.00. Det ska vara lätt att ta sig 
dit både till fots, med cykel och med bil samt att man vill ha möjlighet att boka mötesrum. 

Många invånare lyfter att de vill se en luftig och ljus miljö, med gröna takytor. 

 

Ideell sektor i nytt stadshus 

Den ideella sektorn engagerar ungefär hälften av kommunens invånare, det är därför viktigt att 

beakta denna sektor vid beslut om vilka funktioner och lokaler ett nytt stadshus kan erbjuda. 

Verksamheter som den ideella sektorn erbjuder fyller en viktig funktion för den enskilde 

invånaren och för hur attraktivt Ängelholm uppfattas av andra. Vidare ses samverkan med den 

ideella sektorn som en allt viktigare fråga för det offentliga Sverige och så även för Ängelholms 

kommun. Från stat och region till kommunal nivå tecknas överenskommelser om samverkan i 

syfte att vara varandras resurser för att gemensamt möta de samhällsutmaningar vi står inför. Att 

inkludera den ideella sektorn i det nya stadshuset skulle sända en tydlig signal om kommunens 
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ambitioner om att utöka samverkan, samtidigt som vi skapar ett naturligt sammanhang där möten 

mellan sektorerna kan ske. 

Projektet har ringat in vilka behov som föreningslivet efterfrågar, dels genom en enkät (Bilaga 19) 

och dels genom en workshop med ett urval av föreningar. Det viktigaste som lyfts fram i enkäten 

är behovet av möteslokaler som är tekniskt utrustade, tillgång till lokal för kansli samt möjlighet 

att informera och nå ut med deras utbud till invånarna. Att tillgodose behovet av möteslokaler 

skulle inte bara skapa de fysiska förutsättningarna för sammankomster, utan skulle också öka 

flödet i stadshuset och ge förutsättningar för spontana möten och relationsbygge, både mellan 

kommun- och ideell sektor, men även aktörer inom den ideella sektorn sinsemellan. 

Majoriteten av kommunens föreningar bedriver sin verksamhet i egna eller i lokaler som 

kommunen upplåter. För lokaler som föreningen själv äger eller hyr av privat aktör kan 

ungdomsföreningar, dvs föreningar med verksamhet för barn och unga i åldern 7 - 20 år, erhålla 

ett lokalbidrag. Bidraget baseras på antal sammankomster och kan täcka konsumtionsavgifter för 

lokalen upp till max 60%. Exempel på föreningar som erhåller lokalbidrag för sina 

verksamhetslokaler är Friskis och Svettis, Dansfabriken, ridklubbar och flera av kommunens 

kampsportsföreningar. De lokalbehov dessa föreningar har bedöms inte matcha sådana som ska 

finnas i det nya stadshuset.  

I workshopen (Bilaga 25) uttrycks en vilja till att samnyttja ytan i det nya stadshuset på olika sätt, 

föreningarna för fram möjligheten att bedriva verksamhet i kommunala lokaler samt bedriver 

lärarledd verksamhet för barn och ungdomar 7 - 20 år, täcker endast en del av kostnaden ärna ser 

mer samarbete med Ängelholms kommun. Exempelvis lyfter Friskis och Svettis möjligheten att 

erbjuda ledare till morgon- och lunchgympa för kommunens anställda i Stadshusets lokaler, 

alternativt att anlägga ett gemensamt utegym eller en miljö som kan användas till utomhusträning 

i anslutning till Stadshuset.  

Näringsliv i nytt stadshus 

Projektet har haft dialoger med näringslivet i olika former (Bilaga 22) och nedan följer en 

sammanfattning. 

Det är viktigt att stadshuset stödjer näringslivet och inte blir ett för slutet och eget system där 

man inte rör sig till andra punkter i centrum. Stadshuset med alla dess medarbetare har stor 

inverkan på centrum och man ser en risk i att “trafiken” från det nya stadshuset in till centrum 

blir mindre än vad den är i dag. Man ser behovet av att förstärka kontakten mellan 

stationsområdet och centrum, att de gång- och cykelstråk som finns uppdateras och att det blir 

tydligare om hur man tar sig mellan de olika punkterna. 
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När det gäller stadshuset som mötesplats ser näringslivet att det är viktigt att den är öppen, 

inbjudande, stor och med olika innehåll för spontana och bokade möten, och där gärna 

Ängelholms kommun får vara iniativtagare till samarbeten.  

Mötesrummen bör nyttjas till att skapa en närmre dialog med ängelholmare som behöver kontakt 

med myndigheten. Man bör också skapa rum där olika projekt kan presenteras och olika 

samarbeten kan synliggöras. Önskemål om att näringsliv och det nya campuset vara synliga i 

stadshuset. 

Idag upplevs det som svårt att komma i kontakt med stadshusets personal. Dispositionen av det 

nya stadshusets bottenvåning kan göra mycket för att förbättra detta. Där bör man satsa på att 

skapa bästa möjliga tillgänglighet och möjlighet till möten, informella likväl som tidsbokade. 

Bottenvåningen önskas planeras tillgänglig för allmänheten så att den blir en enda stor 

mötesplats. Här placerar man med fördel funktioner som café, utställningsytor, lobby till ev. 

samlingssal, och olika typer av mötesrum.  

Möteslokaler i nytt stadshus 

Offentliga verksamheter i nytt stadshus 
Inom ramen för förstudiens behovsanalys har projektet haft dialog med Statens servicecenter 
(Bilaga 23). Statens servicecenter är första linjens kundtjänst för Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Verksamheten har många och korta 
besök där man guidar besökare till rätt information. Man har ingen egen handläggning. 
 
Statens servicecenter ser positivt på en samlokalisering med Ängelholms kommuns nya stadshus. 
Fördjupad dialog kommer initieras framöver. 
 

Möteslokaler för politiska möten  
Mötesrum för nämnder, styrelser, styrgrupper och kommunfullmäktige bör inrymmas i nytt 
stadshus. I dagsläget hålls huvuddelen av mötena i stadshuset förutom kommunfullmäktige. 
Politisk styrgrupp och kommunfullmäktiges presidium ser en fördel i att samlokalisera dessa 
möten till nytt stadshus och att också kommunfullmäktiges möten hålls i nytt stadshus. Både 
politisk styrgrupp och kommunfullmäktiges presidium ser det en naturlig del av nytt stadshus att 
möten med kommunfullmäktige hålls där. Man poängterar att den lokalen behöver vara flexibel 
och möjlig att använda till fler funktioner än enbart fullmäktigemöten. 

Behovet av mötesrum för politiska möten när det nya stadshuset är byggt är svårt att förutse. En 
uppskattning är att nämnder, utskott, fullmäktige, råd, kommittéer mm, kommunala bolag, bolag 
där kommunen är delägare kommer hålla totalt ca 190-200 möten för 2022.  

Politisk styrgrupp, kommunfullmäktiges presidium och enheten för juridik och kansli ser 
nedanstående särskilda behov för den politiska mötesverksamheten: 
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 Flexibla mötesrum så att man också kan ha en workshop samt flexibel möblering. 

 Enkel och tydlig struktur för åtkomst för förtroendevalda till stadshuset. 

 Säkra mötesrum med möjlighet till utrymning. 

 Ljudisolerade rum för möten där integritetskänsliga ärenden hanteras(sekretess). 

 Välfungerande intern service som exempelvis larm, vaktmästare, IT-stöd mm. 

 Yta i nya stadshuset för att kunna ha medborgardialoger. 

 Möjlighet till att ha medlemsmöten i nytt stadshus. 

Tillgänglighet för möteslokaler 

Invånarna och besökare efterfrågar att kunna studera/jobba i nytt stadshus. De mötesrum som är 

aktuella för invånare och besökare bör finnas som en del av den öppna bottenvåningen. 

Målet med möteslokalerna på bottenvåningen är att de ska ha hög beläggning. För att kunna 

uppnå det är av vikt att dessa mötesrumme är tillgängliga för föreningar, invånare, under 

besökare och näringsliv. Detta tillsammans med Ängelholms kommuns egna aktiviteter möjliggör 

en levande mötesplats. 

Utbud av kultur- och föreningslokaler samt service som skulle kunna inrymmas i 
ett stadshus 

Utbud och service i nytt stadshus 

Av enkäten till invånarna (Bilaga 19) framgår att många respondenter vill se ett café eller 

restaurang som allmänheten har tillgång till i stadshuset. Nuvarande stadshus upplevs om 

otillgängligt och något som man inte känner sig inbjuden till. Att ett café eller restaurang blir en 

del av det nya stadshuset och där man känner sig välkommen kan bli en del av ett öppnare 

stadshus som är mer tillgängligt för invånarna och bidrar till att stadshuset blir en mer levande 

plats som ett ”hjärta i ett stadshus”.  

När det gäller annan typ av samhällsservice efterfrågar invånarna främst att andra offentliga 

aktörer såsom Arbetsförmedling och Försäkringskassan finns tillgängliga i det nya stadshuset. 

Av enkät (Bilaga 19) till invånare framgår att man ser behovet av att så många verksamheter som 

möjligt samlokaliseras i stadshuset. Man vill vidare kunna utföra mer typer av aktiviteter i nytt 

stadshus jämfört med vad man kan i dag.  

När det gäller café eller restaurang menar den politiska styrgruppen att den verksamheten kan 

och bör vara ett hjärta i huset samt att det är viktigt med en lugn och trivsam miljö. Den ska vara 

öppen och tillgänglig för både de som arbetar i huset och de som besöker huset. 
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Stadshusets innehåll i förhållande till Stadsbiblioteket-  Bilaga 27 

Stadshuset och stadsbiblioteket kompletterar varandra i det demokratiska uppdraget. På 
Stadsbiblioteket är det fokus på de yngre invånarna, kultur, upplevelser och livslångt lärande 
utifrån bibliotekets uppdrag. Stadshuset kommer inrymma kommunledning, administrativa 
funktioner och den politiska verksamheten. Detta innebär att andra typer av mötesplatser 
kommer inrymmas där jämfört med Stadsbiblioteket.  

Kapaciteten avseende bokningsbara lokaler är begränsat i Stadsbiblioteket Stadsbibliotekets 
lokaler kommer med största sannolikhet inte att fylla det behov som föreningslivet och den civila 
sektorn efterfrågar. Det är därför angeläget ett nytt Stadshus har bokningsbara lokaler som är 
tillgängliga på olika tider av dygnet. 

Fördelningar i stadshuset utifrån lokalprogram samt delprojekt 1 och 2 

Stadshus med verksamheter och miljöer som främjar ett agilt arbetssätt 

Ängelholms nya stadshus ska samla verksamheter med miljöer som främjar ett agilt arbetssätt. 

Stadshuset kommer utåt att tillgodose en del av de önskemål som lyfts fram av invånare och 

medarbetare. Detta alternativ kräver endast en exploatering av byggrätten med 62%. Den 

resterande ytan på kan exploateras på sikt eftersom detaljplanen medför en byggrätt på 15000 

BTA. Vad resterande 38% av byggrätten ska användas till behövs ett inriktningsbeslut tas, om 

detta är fallet kommer ett beslutsunderlag tas fram under 2022. 

Nyckeltalsberäkning för detta alternativ är ca 320 500 000 kr detta avser endast byggkostnader. 

Kostnaderna är från nyckeltals beräkningar för stadshuset presenteras i tjänsteutlåtandet. 
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Figur 5, Fördelning av ytor i nytt stadshus 

 

 

Nyckeltals beräkningar för stadshuset 
Alla kostnader är endast nyckeltal framtagna byggkostnader för tidigaskeden. Redovisade siffror 

är första delen av fyra som innefattar: 

1. Nyckeltalsberäkning på byggkostnader, endast kopplade till verifierade kvm 

2. Beräkning utifrån handlingar  

3. Beräkningar på färdiga handlingar 

4. Verifierade kostnader efter projektet är avslutat 

Beräkningarna är gjorda för ca 490 medarbetare samt 100 medarbetare i expansionsmöjlighet. 

Samtliga beräkningar finns i tjänsteutlåtandet. 
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Delprojekt 3-Hållbarhet och gestaltning i nytt stadshus  

Stadshuset ska bli en karaktärsfull och hållbar symbolbyggnad som ska stärka attraktiviteten och 

utvecklingen av stationsområdet. Det nya stadshuset ska bidra till en förbättrad hållbarhetsprofil 

för hela stationsområdet. För att möjliggöra detta är följande styrande dokument framtagna, 

utvecklat underlag, Bilaga 30 

 Planprogram.  

 Parkeringsstrategi.  

 Värdeplan avseende hållbar stadsdel stationsområdet. 

 Handlingsplan – hållbar stadsdel stationsområdet 2019-2029.  

 Riktlinjer för gestaltning av stationsområdet.  

 Bilaga B till riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningsavtal i Ängelholms 

kommun, exploateringsbidrag stationsområdet samt kriterier för hållbarhet.  

 Cykelplan 205-2025 Ängelholms kommun. 

 Detaljplan. 

Ett hållbart stadshus 
Projektgrupperna (Bilaga 10) har arbetat fram olika hållbarhetsaspekter där långsiktig hållbarhet 

med robusta lösningar samt låga driftkostnader är två parametrar som definierats. Material och 

inredning ska vara hållbara samt med fördel återbrukade och därmed ha en låg miljöpåverkan 

framkom även som viktiga parametrar. Även byggnaden ska vara energieffektiv med t.ex. 

solpaneler och kunna sälja el och värme även på helgerna.  

För att kunna bygga hållbart ses det även som en förutsättning att titta på nyttjandegrad av 

lokaler, rum, material och tid. Detta är en balansgång eftersom det är viktigt att byggnaden inte 

dimensioneras för tight så att nytt stadshus inte är tillräckligt för eventuell kommande expansion. 

Utifrån ett invånarperspektiv kom det fram fler punkter som skapar en tydlig bild av delaktighet 

och inkludering. Att invånarna ska kunna vara delaktiga, känna sig inkluderade och en 

samhörighet. Detta kan göras på många olika sätt t.ex. dialogarbete, möten mellan invånare 

planerade och oplanerade, via integrationsprojekt. Men även på ett mer konkret sätt genom t.ex. 

kring att låna ut/ dela med sig av t.ex. fossilfria-poolbilar, lokal, cykel, bikupa osv. 

Kring social hållbarhet lyftes vikten av mötesplatsen som mycket avgörande, att ytor och miljöer i 

stadshuset är inspirerande utifrån olika perspektiv såsom inspiration, sociala ytor, återhämtning, 

reflektion, kreativitet och glädje. Man önskar i stora drag ett stadshus med möjlighet att välja ytor 

efter behov och stämning. Vikten av grönska i form av utearbetsplatser, lunchplatser på terrass, 
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promenadstråk, grönska i byggnaden är också definierade som ett starkt önskemål. Att ha tillgång 

hälsosam lunch, bra cykelparkering, duschutrymme och omklädning samt träning på lunchen är 

parametrar som kommit upp. Där man ser yoga, löpning, styrketräning, meditation, dans, kör 

mm som möjliga förslag. 

Ambition avseende certifieringsnivå för hållbart stadshus?                   Fördjupning i 

Bilaga- 31 

I projektplanen (Bilaga 1) är det definierat att “stadshuset ska utgöra ett föredöme för andra 

fastighetsägare i stationsområdet med genomtänkta idéer gällandeenergiåtgång, miljöpåverkan 

och social hållbarhet bl.a. i form av välbefinnande för de som vistats i området”. 

MILJÖBYGGNAD är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och idag är över 

1500 byggnader certifierade i Miljöbyggnad. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att 

miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part.  

LEED är ett amerikanskt certifieringssystem som ger möjlighet att jämföra miljöprestanda 

internationellt. Systemet är ett av de största och mest använda internationella systemen i världen.  

BREEAM vars fokums ligger på miljö men det är miljö i ett brett perspektiv som inte bara 

inkluderar själva byggnaden utan även transporter till och från byggnaden, ekosystemtjänster på 

platsen, innovationer med mera.  

WELL är en nyare certifieringsstandard där man väger in människors välbefinnande i arbetsmiljö 

där social hållbarhet och fokus ligger på hälsa och välmående i byggnaden.  

För att nå lämplig nivå inom certifiering är rekommendationen att under våren 2022 göra en 

förstudie som belyser vilken eller vilka certifieringar som bör göras utifrån vägledande dokument 

för stationsområdet, projektplanens mål och projektets specifika förutsättningar.  

Gestaltningsprinciper för stadshuset 
Fördjupning i Bilaga- 32 

Stadshusets och stadshusplatsens utformning ska visuellt förmedla de värden kommunen vill lyfta 

fram. Gestaltningen bör säga något om andan, människorna och platsen i Ängelholm. Och om 

att göra det omöjliga möjligt. 

Förutsättningar och inspiration till gestaltningen hämtas ur: 
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 Projektets syfte och mål 

 Byggnadens program 

 Styrdokument: planprogram, detaljplan, värdeplan, handlingsplan hållbarhet osv. 

 ”Lek för demokrati”  

Byggnadens program 

Vilka verksamheter ska ingå i stadshuset?  

Gestaltningen påverkas av om byggnaden innehåller flera olika verksamheter. En byggnad som 

enbart innehåller ett stadshus är inte detsamma som ett stadshus med en kulturskola eller ett 

stadshus med en polisstation t ex. 

 

Budget 

Oavsett budgetens storlek, så måste byggnaden gestaltas! Men förhållningssätten blir olika. Är det 

en budget som tillåter få utsvävningar? Då måste gestaltningen av stadshuset renodlas. Effektiva 

och enkla byggnadslösningar måste prioriteras framför mer komplexa, och gestaltningen måste 

kanske återfinnas i väl valda detaljer nära ögonhöjd. Programlösningar som håller nere antalet 

kvadratmeter måste prioriteras. Funktioner kanske måste dubbleras? Allt påverkar gestaltningen. 

Finns det en budget som tillåter ett friare förhållningssätt? Då ryms det generösare ytor för 

mötesplatser, och även en volymhantering som kan bidra till att berika stadsrummet.  

 

Styrdokument 

Gestaltningen behöver förhålla sig till de olika styrdokumenten för projektet, för Stationsområdet 

och för detaljplanen.  

Process för framtagandet av förslag- arkitekttävling eller upphandling 
För fullständigt material, se Bilaga- 33 

Arkitekttävling samt konkurrenspräglad upphandling 

Arkitekttävlingen lägger grunden för kvaliteter i projektet redan tidigt i processen. Kvaliteterna 

blir tydliga för alla i processen. Genom att utmaningarna i programmet fått en form, kan man 

börja ”jobba” med dem, och chanserna ökar att de realiseras och inte stannar som vackra ord på 

ett papper. Genom tävlingen där man får se flera olika lösningar på programmet, så skapas en 

känsla i projektgruppen för vad som är möjligt – ofta är det långt mer än man först kunde 

föreställa sig. Beställaren får många kvalificerade förslag på hur ett hus eller annat projekt kan 

förverkligas. Det bästa förslaget väljs ut av en jury med kompetens både inom arkitektur och 

verksamhetens behov. 

En tävling förutsätter att beställaren tydligt formulerar mål och vision för projektet. Det ger en 

bra grund för tekniska, funktionella och estetiska värden samt ekonomiska förutsättningar. 
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Projektet blir belyst ur flera synvinklar och beställaren får ett brett underlag som borgar för hög 

kvalitet. Tävlingsförslagen och deras för- och nackdelar jämförs, vilket skapar en samsyn om 

projektet som är till hjälp i arbetet framåt. Förslagen ger också förståelse för hur kontroversiella 

plan- och gestaltningsfrågor kan lösas på olika sätt.  

För att tävlingen ska ge så bra resultat som möjligt, krävs ett bra program. Arbetet med 

programmet bygger upp mycket kunskap i organisationen, som är till nytta genom hela 

processen. 

En tävling ger möjlighet till utställning, och ger ett illustrationsmaterial som är lätt och positivt att 

kommunicera, både internt, i senare skeden i processen och med media och allmänhet. 

En tävling skapar publicitet för arrangören. En tävling skapar intresse och kan användas för att 

förankra och stärka beslut kring det som ska byggas. Eftersom alla tävlar på lika villkor blir 

förslagen direkt jämförbara och dessutom bra förpackade för utställning och publicering. 

Arkitekttävling -process samt konkurrenspräglad upphandling  

Finns förutsättningarna för en 

tävling? 

  

Uppdraget måste vara väl förankrat inom organisationen och 

hos politiken. Syftet med tävlingen måste vara tydligt och 

önskemålet att uppnå tävlingens fördelar måste vara uttalat.  

Vilken tävlingsform? Allmän 

tävling eller inbjuden tävling? 

Inbjuden tävling: ca 3-5 team (arvode för tävling, vinst = 

uppdrag) 

Alternativ form som kan passa 

för det här projektet: 

Parallella uppdrag är inte en godkänd tävlingsform inom LOU, 

men en variant finns: konkurrenspräglad dialog. 

Krav och kriterier Kort och koncist program med väl genomtänkta och tydligt 

formulerade krav och kriterier. Samma förutsättningar för alla 

deltagare, men med största möjliga frihet för kreativiteten. 

Ambitionsnivå för smarta och innovativa energi-, miljö och tekniska lösningar 

Stadshuset ska möjliggöra innovativa lösningar som kan bidra till ett lågt driftnetto. Effekten av 

det blir ett stadshus som är hållbart både ut ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Att utgå 

ifrån lågt driftnetto identifierades av projektgruppens WS Q4 2021, men att gå vidare med 

lösning valde man att avvakta med eftersom utvecklingen inom området går snabbt. Under Q1 
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2022 kommer projektgruppen arbeta vidare och besöka projekt och stadsdelar där man arbetat 

med lösningar för att utvärdera och titta på möjliga infallsvinklar. Lärdomar och referenser kan 

tas från H+ i Helsingborg, där man valt att utveckla stadsdelen med ett tydligt fokus på miljö och 

hållbarhet. 

Hur bör eventuella expansionsmöjligheter för framtida förändringar hanteras? 
Detaljplanen har utformats i en hög grad av flexibelt genom att inrymma både kontor, handel, 

och bostäder. Det är även möjligt att bygga en renodlad kontorsbyggnad om så önskas, alternativt 

flera fristående byggnader – till exempel ett flerbostadshus och ett kontorshus.  

Kvarteret har en area på cirka 5 600 kvadratmeter. Högst 60 % av denna markyta får bebyggas 

vilket innebär totalt cirka 3 360 kvadratmeter. Att begränsa byggnads arean (BYA) till högst 60 % 

syftar främst till att spara tillräckligt stora ytor för att kunna skapa en offentlig plats/torgbildning 

i anslutning till stadshuset.  

Inom kvarteret får ny bebyggelse ha en bruttoarea (BTA) om högst 15 000 kvadratmeter. Med en 

högsta tillåtna BTA på 15 000 kvadratmeter innebär det att drygt 4-5 våningar kan uppföras om 

den byggbara ytan nyttjas maximalt (60 %) för att möjliggöra en variation i höjd utbredning 

fotavtryck. Kvarteret har på så sätt en viss flexibilitet vad gäller byggrätten. Om stadshuset inte 

utnyttjar hela byggrätten behövs ett inriktningsbeslut tas kring hur man ska förhålla sig till 

resterande byggrätt. Om detta är fallet kommer ett beslutsunderlag tas fram under våren 2022. 

Invändigt bör stadshuset dimensioneras konstruktivt så att flexibiliteten inom planen blir så stor 

som möjligt. Detta gäller även tekniska installationer. 
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Delprojekt 4 - Nytt stadshus i staden  

Uppdraget omfattar att utreda hur det nya stadshuset ska bli en integrerad del av och tillföra 

mervärde till utvecklingen av stationsområdet. Det nya stadshuset ger möjlighet till att optimera 

användningen av ett av stadens mest strategiska lägen med omedelbar närhet till stationen. Det 

skapar kopplingar mot omgivande övriga delar av staden, skogen, stranden och havet. 

Planprogram för Stationsområdet  
Fördjupning, Bilaga 34 

Stadshustomten ligger inom planområdet för planprogrammet för Stationsområdet som antogs 

av kommunfullmäktige 2017. Visionen för Stationsområdet är att området ska utvecklas till en 

attraktiv stadsdel med stadsmässig bebyggelse. Att skapa ett smidigt, säkert och tydligt 

resecentrum kring stationen, att stärka stadsdelens övergripande gatu-och grönstruktur för att öka 

tillgängligheten i området samt att förbättra och förtydliga kopplingen mellan stad och hav. 

Området ska utvecklas med sikte på hållbar utveckling. 

I arbetet med planprogrammet identifierades fem värden/kvaliteter som ska fungera som 

utgångspunkter i utvecklingen av området. Närhet, grönområden, kopplingar, aktivitet och 

attraktiv stad. 

 
Figur 9, Illustrationsplan för delar av Stationsområdet som bland annat visar förslag på placering av nytt 

stadshus och nytt busstorg 

Ängelholms station och dubbelspårsutbyggnad Västkustbanan 
Fördjupning, Bilaga 35 
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Västkustbanan sträcker sig mellan Malmö och Göteborg med station i Ängelholm. Utvecklingen 

av Västkustbanan har skett successivt sedan 80-talet på uppdrag av regeringen. Mellan 2020 och 

2023 gör Trafikverket plats för fler tåg när ett spår blir två mellan Ängelholm och Maria station. 

Samtidigt som spåren dubblas byggs stationen i Ängelholm om och blir mer tillgänglig. Bland 

annat breddas mittplattformen och förses med nytt tak. För att öka säkerheten byggs även en ny 

planskild gångbro som ansluter till mittplattformen söder om Stationshuset. Den nya gångbron 

ersätter dagens befintliga plankorsning.  

Nytt Stadshus i Stationsområdet – flöden och kopplingar 
Ängelholms kommun är kommunens största arbetsgivare och Stadshuset är en av stadens största 

arbetsplatser. Nytt stadshus i Stationsområdet innebär en centralisering av stadens verksamheter 

som idag är lokaliserade på sex olika adresser runt om i staden. Antalet medarbetare i stadshuset 

kommer öka från dagens ca 220 personer till ca 500 personer. Nytt Stadshus i Stationsområdet 

kommer bidra till ett ökat flöde av människor.  

Ett av målen med utvecklingen av Stationsområdet är att området ska upplevas som en 

förlängning av centrala Ängelholm. Stationsområdet ligger i direkt anslutning till centrum med 

skiljs åt av Rönne å. Idag finns tre befintliga broar som kopplar ihop stadsdelarna samt en möjlig 

fjärde detaljplanelagd anslutning mellan Sockerbruksgatan och Vattengatan.  

  

Figur 10, Identifierade kopplingar mellan Stationsområdet och centrum och kronoskogen med fokus på 

placeringen av stadshuset. 

I arbetet med att identifiera framtida kopplingar mellan Stationsområdet och stadskärnan med 

fokus på det nya stadshuset har Sockerbruksgatan identifierats som ett viktigt stråk. 
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Sockerbruksgatan är inte en del av planområdet för Stationsområdet och ingår inte i något 

pågående omvandlingsprojekt. I förlängningen av Sockerbruksgatan finns även en detaljplanelagd 

möjlig förbindelse över Rönne å i anslutning mot Vattengatan. Effekterna av att skapa ytterligare 

kopplingar mellan Stationsområdet (stadshuset) och centrum bör utredas vidare.  

Järnvägsparken – länken mellan stationsområdet och stadskärnan 
Järnvägsparken är till ytan Ängelholms största centrala park. Parken är belägen mellan Rönne å 

och Ängelholms station. Rönne å gränsar i sin tur direkt till Ängelholms centrum. Idag används 

parken i huvudsak som promenadområde för de som bor i området eller promenadstråk mellan 

centrum och Ängelholms station. Det saknas etablerade mötesplatser eller andra platser att vistas 

på.  

 

Figur 11, Järnvägsparkens utbredning mellan centrum och stationsområdet 

Planprogrammet för Stationsområdet föreslår att parken utvecklas och förädlas till en park med 

urban karaktär med miljöer för möten, lek och aktivitet. Planförslaget föreslår även att miljöerna i 

anslutning till Rönne å utvecklas med trappor och bryggor samt att publika funktioner kan 

etableras på utvalda platser långs med ån.  

I arbetet med att identifiera framtida kopplingar mellan Stationsområdet och stadskärnan med 

fokus på det nya stadshuset har Järnvägsparken identifierats som en viktig plats. 
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1 Bakgrund  
Ängelholms kommun är i behov av ett nytt stadshus. Idag är Stadshuset lokaliserat 
på Östra vägen 2 i Ängelholm, i ett av arkitekt Sten Samuelsson ritat hus från 1974.   

Det befintliga stadshuset uppfyller inte tekniska arbetsmiljökrav och lokalerna 
begränsar och försvårar för verksamhetens sedan 2015 beslutade agila arbetssätt. 
Det agila arbetssättet förutsätter gränsöverskridande samarbeten. Delar av 
verksamheten har flyttat ut till andra lokaler på grund av att de inte får plats i 
stadshuset. Den fysiska arbetsmiljön för medarbetarna i dagens kommunhus är inte 
optimal, då det bland annat är underdimensionerad ventilation, föroreningar i 
ytskikt och ojämn temperatur i huset.   

I ett nytt kommunhus kan bättre arbetsmiljö skapas för kommunens medarbetare, 
vilket kommer leda till att Ängelholms kommun i framtiden kan minska 
sjukskrivningar, behålla personal, främja det agila arbetssättet och vara med och 
konkurrera om nya medarbetare – som en attraktiv arbetsplats med ett modernt 
arbetssätt.   

Den 24 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att genomföra projektet för att ett nytt stadshus ska uppföras och lokaliseras i 
stationsområdet i Ängelholm. Externa samordnande projektledare för projektet 
handlades upp i december 2020, på uppdrag av Ängelholms kommun, för att hålla 
samman projektets olika faser.  

2 Syfte och mål  
Syfte med projektet är:  
 

• Att stärka attraktionskraften för Ängelholms kommun som arbetsgivare.  
• Att förbättra servicen och tillgängligheten för medarbetare, invånare, 

föreningar, näringsliv och besökare genom att utgöra en attraktiv 
mötesplats.  

• Att skapa en energi- och miljömässigt sund byggnad som har låg 
miljöpåverkan med god gestaltning.  

• Att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna och som också främjar det 
agila arbetssättet.   

• Samlokaliseringsvinster för huvuduppdragen och verksamheterna samt 
mellan kommunen och bolagen.  

• Att skapa mervärde för stationsområdet på ett ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt hållbart sätt samt en positiv påverkan på långsiktiga Ängelholms 
utveckling.  
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Projektets övergripande mål är att ta fram ett nytt stadshus för Ängelholm. 
Allteftersom projektet framskrider konkretiseras, utvecklas och tydliggörs olika 
delmål.    

3 Målbild  
Ett nytt stadshus ska omfattas av Ängelholms kommuns värdegrund Öppenhet, 
Omtanke och Handlingskraft. Vision 2035, olika styrdokument som till exempel. 
Översiktsplan 2035 Ängelholm och Arbetsgivarpolicy för Ängelholms kommun 
samt för stationsområdet: Planprogram, Värdeplan respektive Handlingsplan för 
hållbarhet, Riktlinjer för gestaltning är samtliga vägledande för projektet. För att 
vidare identifiera projektets gemensamma målbild har enskilda samtal/intervjuer 
med samtliga medlemmar i tjänstepersonstyrgruppen hållits av samordnade 
projektledare, där samtalen har kretsat kring tre huvudfrågor:  
  

• Vilka behov ska ett framtida stadshus i Ängelholm tillgodose?  
• Vilka målgrupper är ett stadshus i Ängelholm till för?  
• Vad bör ett stadshus i Ängelholm innehålla?  

  
Ur samtalen med medlemmarna i styrgrupp tjänstepersoner identifierade och 
sammanvägdes tankarna till en gemensam målbild. Målbilden kommer att utvecklas 
vidare i samband med framtagande av kommunikationsplan.   
  
Långsiktighet och Flexibilitet  
Grundpelare för utformningen av det nya stadshuset. Genom en flexibilitet i huset 
möjliggörs för förändringar längre fram i tiden ur likväl ett fastighetstekniskt som 
ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv. Ytorna i huset blir effektiva och högt nyttjade. 
Vi bygger inte bara för idag utan även för imorgon.  
   
Samverkan och Möten  
Det agila arbetssättets behov av smidig kommunikation och samarbete mellan 
verksamheterna och kommunledning ska underlättas av självklara, varierande och 
attraktiva mötesplatser med moderna och lättanvända tekniska förutsättningar. 
Stadshuset ska även i viss mån tillgodose kreativitetsbefrämjande öppna 
mötesplatser med digitala förutsättningar för Ängelholms medborgare, politiker 
samt lokalt näringsliv. Mötesplatser ska finnas tillgängliga, samtidigt som de ska 
uppfylla behoven av säkerhet.    
  
Hållbarhet och Föredöme   
Stadshuset ska utgöra ett föredöme för andra fastighetsägare i stationsområdet med 
genomtänkta idéer gällande energiåtgång, miljöpåverkan och social hållbarhet bl a i 
form av välbefinnande för de som vistas i området.  
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4 Intressenter  
Projektet har identifierat huvudsakliga intressentgrupper som kommer beröras av 
projektet nytt stadshus Ängelholm:   
 

• Medborgarna i Ängelholms kommun inkl. civilsamhället/föreningslivet.  
• Valda kommunpolitiker.   
• Medarbetare i Ängelholms kommuns verksamheter och bolag, nuvarande 

och framtida.  
• Lokala näringslivet.  
• Externa besökare.  

5 Genomförande  
Projektet nytt stadshus Ängelholm kommer genomföras i tre projektfaser som hålls 
samman av samordnande projektledare: Förstudie, Planering & uppföljning och 
Genomförande omlokalisering. Respektive projektfas bryts ned i flera delprojekt. 
Parallellt med denna projektprocess sker arbetet med framtagande av detaljplan och 
redan påbörjade avtalsdiskussioner med Jernhusen och Trafikverket.   

Bild nedan beskriver schematiskt de faser som ingår i detta projekt.  

  

Förstudiefasen inleds med en projektstart som leder till upprättande av denna 
projektplan. Projektplanen utförs med en tydlig redogörelse av 
bakgrundsbeskrivning, syfte, riktlinjer och målsättningar, avgränsningar, riskanalys, 
organisation, tidplan och budget för projektet. En riskanalys utförs för att 
säkerställa att rätt förutsättningar och förmåga finns för projektet. Risker och 
möjligheter identifieras och graderas genom bedömning av sannolikhet och 
konsekvens. Riskanalysen uppdateras löpande för att säkerställa att projektets 
uppsatta mål nås enligt plan. Projektet och projektplanen innehåller även en 
kommunikationsplan som beskriver vilka aktiviteter och med vilka frekvenser 
Ängelholms kommun säkerställer löpande information och tvåvägskommunikation 
inom verksamheten kring projektens förutsättningar och utveckling.  
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Nulägesbeskrivning utförs för att få en helhetsbild över kommunens lokaler och 
kostnader kopplade till lokalerna och för att kunna följa upp effekterna av 
omlokaliseringsprojektet.   
  
En behovsanalys genomförs där samtliga medarbetare engageras. Behovsanalysen 
syftar till att kartlägga, dimensionera och dokumentera det framtida lokalbehovet. 
Detta arbete utförs i flera delprojekt där varje delprojekt tar avstamp från olika 
fokuspunkter. Resultatet av behovsanalysen ligger till grund för hur lokalerna i det 
framtida stadshuset ska utformas för att på bästa sätt stödja det arbetssätt som ska 
utföras i lokalerna. Analysens arbete delas upp i ett antal aktiviteter, exempelvis 
genomförande av enkät, workshops och dialogmöten och kommer utmynna i en 
programhandling – ett lokalprogram som samlar kommunverksamhetens 
lokalbehov och tekniska kravspecifikation.  

Delmål för förstudiefasen:  
o Delprojektgrupperna ska leverera ett delprogram utifrån respektive 

delprojekt.  
o Projektgruppen levererar sedan ett lokalprogram utifrån delprojektens 

förslag.  
  
I planeringsfasen utreds entreprenadformen för uppförandet av det nya 
stadshuset. En förfrågan baserat på utkomsten av den diskussionen skapas för att 
därefter kunna besluta om val av entreprenör/samarbetspartner. Arbetet kring 
upphandling och avtal bearbetas och färdigställs. Vid behov kopplas 
förändringsledare in i projektet.   
  
Projektgrupperna ska med hjälp av kommunikationsaktiviteter se till att 
förändringsprocessen blir tydligt förankrad bland projektets intressenter. För att nå 
framgång i projektet krävs engagemang i planering och genomförande på 
ledningsnivå. Därför är det viktigt med kontinuerliga avstämningar med och 
involvering av berörda grupper.   
  
När projektet går in i planeringsfasen bör de olika delprojekten konkretiseras, 
utvecklas och tydliggöras.   
  
Exempel på delmål för planeringsfasen:  

o Ett gestaltningsförslag tas fram med utgångspunkt i lokalprogrammet.   
o Ta fram beslutsunderlag för val av entreprenadform och eventuell 

samarbetspartner.  
o Utföra upphandling av entreprenör.   
o Teckna nödvändiga avtal.  
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Under genomförandefasen sker uppförandet av den nya stadshusbyggnaden i 
stationsområdet. Här ingår även lokalanpassning och inflyttning.   
  
När projektet går in i genomförandefasen bör de olika delprojekten konkretiseras, 
utvecklas och tydliggöras.   
  
Exempel på delmål för genomförandefasen: o 

Uppförande av stadshuset. o Anpassning 
och inredning av lokalerna.   
o Inflyttning.  

  
En översiktlig tidplan för projektet är framtagen. Varje fas inleds med att ta fram en 
mer detaljerad tidplan för respektive fas.   
  

  

I det inledande skedet konsolideras den av Ängelholms kommun redan utsedda 
projektorganisationen i sina olika delar. Se det levande dokumentet Organisation 
nytt Stadshus av Lena Åström. (Senaste uppdatering 2021-04-16). Styrgruppen 
består av kommundirektörens ledningsgrupp, mark- och exploateringschef och 
fastighetsstrateg. Till detta kommer den politiska styrgruppen som ger vägledning i 
projektet och enas om förslag till politiska beslut.   

Representation från kommunens centrala kompetenser inom t ex bygg, fastighet, 
plan och miljö deltar i projektgrupp plan & bygg. Motsvarande kompetenser hos 
verksamhetsspecialister som IT-stöd, ekonomi, kommunikation och liknande 
funktioner engageras tillsammans med facklig representant i projektorganisationen 
inom projektgrupp verksamhet. Till projektgrupp verksamhet hör även en 
referensgrupp bestående av personalrepresentanter från samtliga huvuduppdrag 
och servicestöd samt fackliga organisationer som knyts till projektet utifrån behov. 
Projektgrupperna kommer att ledas av varsin projektledare, som båda är anställda 
av Ängelholms kommun.   



7 (14)  

En samordnande projektledare (se blå ruta nedan) ansvarar för helhetsperspektivet i 
arbetet och utgör tillsammans med processledaren den viktiga länken mellan 
projektgrupperna samt mellan projektgrupperna och styrgrupperna.   

Processledaren (se grå ruta nedan) ansvarar för uppföljning av mål, tidplan och 
ekonomi samt leverans av projektgrupperna. Processledaren utgör tillsammans med 
den samordnande projektledaren länken mellan projektgrupperna och 
styrgrupperna.    

  

Robin Holmberg (M)  Kommunstyrelsens ordförande  
Liss Böcker (C)  1:a vice ordförande kommunstyrelsen  
Lars Nyander (S)  
Linda Persson (KD)  
Patrik Ohlsson (SD)  

2:a vice ordförande kommunstyrelsen  

  
Den politiska styrgruppen består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Styrgruppen 
ger vägledning i projektet och enas om förslag till politiska beslut.  
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6.2 Tjänstemannastyrgrupp  
Kommundirektör   
Chefsstrateg och Projektägare  
Chef huvuduppdrag Lärande och familj  
Chef huvuduppdrag Hälsa  
Chef huvuduppdrag Samhälle  
Chef Kultur och stad  
Chef Miljö och bygg   
Ekonomichef  
Kommunikationschef  
HR-chef  
Juridik och kansli  
Kundtjänst- och digitaliseringschef  
VD Ängelholmshem  
Mark- och exploateringschef   
Fastighetsstrateg  
  
Tjänstepersonstyrgruppen ansvarar för projektet, förankrar projektet, undanröjer 
hinder för projektet och följer upp resultat. Ansvar för beslut avseende projektets 
tid, ekonomi, etc. delas av styrgrupperna.   

6.3 Projektgrupper  
Projektgrupp plan och bygg  
Projektledare  
Mark- och exploateringsingenjör  
Lokalsamordnare  
Planchef  
Stadsarkitekt  
Tf. miljöchef  
Enhetschef natur ekologisk hållbarhet  
Bygglovschef  
Upphandlingschef  
Enhetschef stadsmiljö  
Enhetschef allmänkultur  
  

Projektgrupp verksamhet  
Projektledare  
Planeringschef Hälsa  
Planeringschef Lärande och familj  
Planeringschef Samhälle  
Planeringschef kommundir. stab  
Enhetschef HR-enheten  
Budgetchef  
Enhetschef Kommunikation   
Säkerhetschef  
Digitaliseringschef  
Stadsarkitekt   
Facklig representant  

  
Projektledarna för projektgrupperna ansvarar för:  

• Övergripande samordning av projekt och delprojektgrupperna  
• Organisering av projektet och möjliga delprojekt  
• Ta fram budget för aktiviteter inom projektet  
• Att följa upp delprojektens aktiviteter och se till att projektmålen uppnås   
• Rapportering till styrgrupp, genom samordnande projektledare   
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• Framtagande av programhandling utifrån delprojektens förslag  
• Att följa budget och tidplan    

  
Det är viktigt att en kontinuerlig samverkan sker mellan de olika projektgrupperna.  

6.4 Delprojektgrupper  
Fyra delprojekt tar avstamp från olika fokuspunkter och genomförs inom ramen 
för behovsanalysen. Delprojekten ligger till grund för förslaget till projekt-
gruppernas slutgiltiga programhandling/lokalprogram. Några av delprojekt-
gruppernas uppdrag är avhängiga av andra gruppers leveranser. Eventuellt kan 
delprojektgrupperna behöva externt kompetensstöd i projektarbetet. Det kan 
handla om en rad olika kompetenser som exempelvis arkitekter, akustiker, 
arbetsmiljöforskare och andra sakkunniga. Nedan beskrivs de olika 
delprojektgrupper och deras uppdrag.   
  
Delprojekt 1: Framtidens arbetsplats i nytt stadshus   
Ansvarig: Projektledare i projektgrupp verksamhet.  
Projektmedlemmar: Projektgrupp verksamhet med stöd från  
projektgrupp plan och bygg.   
  
Uppdraget i delprojekt 1 omfattar att utreda organisationens behov och möjligheter 
för att skapa framtidens funktionella och trivsamma arbetsplats. Utgångspunkten är 
att vara en attraktiv arbetsgivare. Ängelholm kommun som arbetsgivarvarumärke 
ska därför vägas in. Perspektiv på medarbetarnas arbetsmiljö, hälsa, delaktighet och 
inflytande samt långsiktighet och flexibilitet är viktiga utgångspunkter i 
arbetsplatsens utformning. Med fördel involveras en extern kompetens med 
bakgrund i forskning gällande arbetssätt och erfarenhet gällande kontorsutveckling. 
Samverkan ska ske med företagshälsovården.   
  
Ansvarsområde:   

• Vad fungerar bra och vad fungerar mindre i bra i befintliga lokaler.   
• Vilka funktioner ska flytta till nytt stadshus i Ängelholm?   
• Vilka typer av arbetsmiljöer, arbetssätt och mötesrum behöver våra 

medarbetare?   
• Vilka är utmaningarna och möjligheter för framtidens arbetsliv?   
• Genomförande av den intern dialog med medarbetare.   

  
Delprojekt 2: Framtidens mötesplats i nytt stadshus   
Ansvarig: Projektledare i projektgrupp verksamhet.  
Projektmedlemmar: Projektgrupp verksamhet med stöd från  
projektgrupp plan och bygg.   
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Uppdraget i delprojekt 2 omfattar att utreda i vilken utsträckning det nya stadshuset 
ska bli en mötesplats i staden. Beskriv vilka ytor offentlig sektor, näringsliv, 
föreningar, invånare, besökare bör dela. Redogör för hur och i vilken utsträckning 
det nya stadshuset ge möjlighet för externa aktörer att lokaliseras i samma hus, 
samverka och mötas. Gruppen ska även belysa ett nytt stadshus förhållande till 
stadsbiblioteket. Delprojektet omfattar även att lägga upp en dialogprocess med 
Ängelholms invånare, näringsliv och ideell sektor för att identifiera innehåll och 
användning nytt stadshus Ängelholm.   
  
Ansvarsområde:   

• Utreda hur näringsliv, ideell sektor, andra offentliga verksamheter, invånare 
och besökare kan bli en del i det nya stadshuset.   

• Att föra dialog med invånare, näringsliv, ideell sektor om vilka funktioner, 
aktiviteter och service ska vara del av nytt stadshus Ängelholm.   

• Hur kan möteslokaler för politiska sammanträden och medarbetare 
inrymmas? Vilka möteslokaler ska vara allmänt tillgängliga?   

• Vilka kultur- och föreningslokaler, ev. kulturskola/scen, 
caféer/restauranger och annan service behövs?   

• Hur ska verksamheten i det nya stadshuset förhålla sig till stadsbiblioteket?   
  
Delprojekt 3: Hållbarhet och gestaltning i nytt stadshus   
Ansvarig: Projektledare i projektgrupp plan och bygg.   
Projektmedlemmar: Projektgrupp plan och bygg med stöd av projektgrupp 
verksamhet.   
  
Uppdraget i delprojekt 3 omfattar att utreda hållbarhet- och gestaltningsaspekterna 
för det nya stadshuset. Med en karaktärsfull och hållbar symbolbyggnad kan det nya 
stadshuset stärka attraktiviteten och utvecklingen av stationsområdet. Det nya 
stadshuset kan bidra till en förbättrad hållbarhetsprofil för hela området. Beskriv 
hur det nya stadshuset behöver vara utformat för att fungera som en offentlig och 
tillgänglig del i en växande stad. Redogör för ambitionsnivå för användning av 
smarta och innovativa energi-, miljö- och tekniska lösningar. Beskriv hur eventuellt 
behov av expansion i framtiden bör hanteras. Utredningen behöver ta avstamp i 
Värdeplan för hållbarhet i stationsområdet, Handlingsplan för hållbarhet i 
stationsområdet och Riktlinjer för gestaltning i stationsområdet.  
  
Ansvarsområde:   

• Hur kan ett hållbart nytt stadshus skapas?   
• Ambition avseende certifieringsnivå för hållbart stadshus.   
• Vilka gestaltnings principer är viktiga i utformningen av det nya stadshuset?   
• Lägga upp process för framtagande av förslag (t ex arkitekttävling, parallella 

uppdrag).   
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• Ambitionsnivå för smarta och innovativa energi-, miljö- och tekniska 
lösningar?   

• Hur bör eventuella expansionsmöjligheter för framtida förändringar 
hanteras?   

  
Delprojekt 4: Nytt stadshus i staden   
Ansvarig: Projektledare i projektgrupp plan och bygg.   
Projektmedlemmar: Projektgrupp plan och bygg med stöd av projektgrupp  
verksamhet.   
  
Uppdraget i delprojekt 4 omfattar att utreda hur det nya stadshuset ska bli en 
integrerad del av och tillföra mervärden till utvecklingen av stationsområdet. Det 
nya stadshuset ger möjlighet till att optimera användningen av ett av stadens mest 
strategiska lägen med omedelbar närhet till stationen. Det skapar kopplingar mot 
omgivande övriga delar av staden, skogen, stranden och havet. Integrations-
möjligheterna påverkas av olika faktorer som t ex behov av ytor och vilka som 
flyttar in i det nya stadshuset. Utredningen behöver ta avstamp i planprogram för 
stationsområdet, detaljplaner i stationsområdet och för det nya stadshuset, 
pågående utveckling för området och dubbelspårsutbyggnad av järnvägen.   
  
Ansvarsområde:   

• Övergripande koordinering med projektet gällande stationsområdet och 
utbyggnad av dubbelspår på järnvägen.   

• Vilka nya rörelser, flöden och kopplingar kan skapas genom det nya 
stadshusets placering i stationsområdet?   

• Vad innebär en flytt av stadens verksamheter för rörelser och flöden i 
centrum?   

7 Projektekonomi  
Enligt senare besked.  

7.1 Resurser  
Kommunens verksamheter förväntas bidra med de personalresurser som ett 
kvalitativt arbete inom projektet kräver. Projektet äger utöver inhyrda samordnande 
konsulter inte egna resurser för bemanning. Alla berörda verksamheter och bolag 
inom staden tillför de resurser som behövs för att driva projektet framåt enligt 
styrgruppens beslut. Projektledarna ansvarar för att identifiera behov av resurser 
och att behoven, via styrgruppen, framförs till berörda verksamheter och bolag för 
beslut.   
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Tidsåtgång för projektens aktiviteter och för de involverade personerna bedöms i 
delprojektens inledande skede utifrån uppsatta delmål.   

8 Riskanalys  
En övergripande riskanalys har utförts för att säkerställa att rätt förutsättningar och 
förmåga finns för projektet och utförs av projektgrupperna. Risker och möjligheter 
har identifierats och graderats genom bedömning av sannolikhet och konsekvens. 
Vid graderingen har gränser satts för vilka identifierade risker som ska åtgärdas, 
utredas vidare, respektive kan lämnas utan åtgärd. I det fortsatta arbetet med 
riskanalysen kompletteras denna med en handlingsplan med förebyggande åtgärder 
för riskminimering, där såväl ansvarig som tidpunkt för åtgärd anges. Under 
projektets gång hanteras och utreds identifierade risker, med en löpande 
uppdatering av riskanalysen. Denna proaktiva hantering av identifierade risker 
säkerställer projektets förmåga att uppnå projektmålen enligt plan.   
  
Kontinuerliga riskanalyser kommer att ingå i projektgruppens arbete och risker 
identifieras. Alla projektaktörer ska kontinuerligt följa upp eventuella förändringar i 
riskläget och aktivt sträva efter att förebygga riskerna så att de inte inträffar.   

9 Kommunikation  
Projektet ska hålla en aktiv och transparent dialog både internt inom organisationen 
och externt med invånare, media och andra intressenter.   

En övergripande kommunikationsplan beskriver ramarna för de viktigaste 
inriktningarna i projektet. Den fastslår på en övergripande nivå när och hur 
kommunikation i offentliga sammanhang ska ske och vilka det är som 
kommunicerar från kommunens sida, beskriver aktiviteter och med vilka 
frekvenser. Ängelholms kommun säkerställer löpande information och 
tvåvägskommunikation inom verksamheten kring projektens förutsättningar och 
utveckling.   

Lokalprojekt innebär i regel en förändringsoro för medarbetarna vilket ställer stora 
krav på tydlig och likriktad information från projektet. För att hantera dessa frågor 
har en kommunikatör tidigt kopplats till projektet. Det är viktigt med en 
övergripande strategi för hur information kommuniceras till verksamheten om 
lokalprojektets syften och mål, huvuddragen av projektplanens innehåll samt 
frekvenser och tidpunkter för när löpande och ny information om projektets 
fortskridande ska lämnas. Det är även viktigt att fastställa former för hur 
information lämnas till verksamheten genom t ex löpande månads- eller veckobrev 
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med uppgifter om vilka aktiviteter som utförts och vilka milstolpar som passerats. 
Särskilt arbetsrum eller liknande på kommunens intranät bör iordningställas med 
löpande information om lokalprojektet.  

 

10 Avgränsningar  
Projektet omfattar förstudie, planering och upphandling samt uppförande av ett 
nytt stadshus i Ängelholm. Projektet omfattar i sin första fas framtagande av förslag 
för beslut avseende ett nytt stadshus för samlokalisering av stadens administrations- 
och ledningsfunktioner. I kommande faser genomförs beslutat förslag. Ängelholms 
kommun ska äga det nya stadshuset på egen fastighet. Det nya stadshuset ska 
utgöra en viktig mötesplats för boende och besökare, samtidigt som det ska utgöra 
en attraktiv arbetsplats för kommunens medarbetare. Det nya stadshuset ska vara 
hållbart, med en god gestaltning. Projektet inbegriper dock inte utredning om 
alternativ användning eller avveckling av stadens befintliga lokaler. Det omfattar ej 
heller detaljplanearbetet eller arbete med parkeringshus och gata även om dessa 
projekt i hög grad påverkar stadshusprojektet.  
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Nytt stadshus 

Målbild 
 

Stadshuset är en attraktiv arbets- och mötesplats,  
där vi tillsammans möjliggör framtidens behov 

 

Utgångspunkter 
 
• Att stärka attraktionskraften för Ängelholms kommun som arbetsgivare.  
• Att förbättra servicen och tillgängligheten för medarbetare, invånare, 

föreningar, näringsliv och besökare genom att utgöra en attraktiv mötesplats.  
• Att skapa en energi- och miljömässigt sund byggnad som har låg 

miljöpåverkan med god gestaltning.  
• Att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna och som också främjar det 

agila arbetssättet.  
• Samlokaliseringsvinster för huvuduppdragen och verksamheterna samt 

mellan kommunen och bolagen.  
• Att skapa mervärde för stationsområdet på ett ekonomiskt, miljömässigt och 

socialt hållbart sätt samt ha en positiv påverkan på Ängelholms långsiktiga 
utveckling.  
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Effektmål 
 

 
Utgångspunkter 

 
Effektmål 

Att stärka attraktionskraften för 
Ängelholms kommun som 
arbetsgivare. 

Att nöjd medarbetarindex ska öka, 
ex %-sats. 

Att förbättra servicen och tillgänglig-
heten för medarbetare, invånare, 
föreningar, näringsliv och besökare 
genom att vara en attraktiv 
mötesplats. 

Nöjd kundindex ska öka. 
Nöjd medarbetarindex ska öka. 
Mätning av samarbetsnivå. 
Öka antalet bokningar i kommunens 
lokaler. 

Att skapa en energi- och miljömässigt 
sund byggnad som har låg 
miljöpåverkan med god gestaltning. 

Certifiering, t ex miljöbyggnad guld. 
Vinnare av arkitekttävling som 
utvärderas av projektets definierade 
parametrar. 
 

Att skapa en god arbetsmiljö för 
medarbetarna och som också främjar 
det agila arbetssättet. 

Nöjd medarbetarindex. 
Mätning av samarbetsnivå. 
Minskad sjukfrånvaro. 

Samlokaliseringsvinster för 
huvuduppdragen och verksamheterna 
samt mellan kommunen och bolagen. 

Minimera kostnadsökning genom 
samlokalisering och därigenom 
minska externa förhyrningar av 
lokaler. 
Nöjd kundindex ska öka. 
Nöjd medarbetarindex ska öka. 

Att skapa mervärde för 
stationsområdet på ett ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt hållbart sätt 
samt ha en positiv påverkan på 
Ängelholms långsiktiga utveckling. 

Ökat hållbart resande. 
Ökade flöden i stationsområden. 
Ökad ekonomisk aktivitet. 
Se ovan.  
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Kommunikationsplan  

Nytt Stadshus Ängelholms kommun 
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1. Inledning 

Ett nytt stadshus ska byggas i Ängelholm. Senast det hände var för nästan 50 år 

sedan. Uppdraget att ge offentlig service och omsorg till kommuninvånarna och 

driva utveckling för framtiden ligger fast. Men samtidigt har mycket hänt för hur 

arbetslivet ser ut och organiseras under de 50 år som passerat.  

I juni 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om att bygga ett nytt stadshus i 

Ängelholm. Det befintliga stadshuset uppfyller inte tekniska arbetsmiljökrav och 

lokalerna begränsar och försvårar för verksamhetens sedan 2015 beslutade agila 

arbetssätt. 

Det nya Stadshuset kommer att ligga på Stationsområdet, strax intill Ängelholms 

järnvägsstation. Området ska inom de närmsta 10-15 åren omvandlas till en 

stadsdel med plats för olika typer av verksamheter och 2700 bostäder.  

Ett nytt stadshus är ett stort projekt för Ängelholms kommun som ska driva 

projektet och äga byggnaden. Stadshuset är symboliskt viktigt både till utseende 

och till sin verksamhet. Det är ett projekt som är kostsamt och som pågår under en 

lång tid med många inblandade. Intresset kommer att vara stort.  Allt detta 

sammantaget ställer höga krav på kommunikationsinsatserna i projektet.  

Kommunikationsinsatserna kommer att vara av stor vikt för att nå målen med 

projektet och för att stadshuset ska bidra till Kommunfullmäktiges övergripande 

mål om att erbjuda öppen kommunal demokrati och vara en arbetsgivare som 

attraherar dagens- och framtidens medarbetare. Kommunikationsinsatserna ska 

även gestalta Ängelholms kommuns vision 2035.  

1. Syfte med kommunikationsplanen 

Den övergripande kommunikationsplanen ska skapa ett sammanhang för 

kommunikationen i projektet och vara ett stöd för alla inblandade.  

Kommunikationsplanen och de insatser som planen innehåller ska:   

 Bidra till projektets måluppfyllelse. 
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 Bidra till måluppfyllelsen av Kommunfullmäktiges mål som har relevans för 
projektet. 

 Informera tydligt och tillgängligt internt och externt 

 Skapa engagemang och delaktighet internt och externt 

 Identifiera vilka problem som behöver lösas med hjälp av kommunikation 
 
 

2. Övergripande målbild för projekt nytt stadshus Ängelholms 

kommun 

Följande målbild som kan användas vid olika kommunikationsinsatser bygger på 

målbilden som finns i Projektplan för nytt stadshus Ängelholms kommun samt på 

ett antal styrdokument för Ängelholms kommun, till exempel översiktsplanen och 

styrdokument för Stationsområdet. 

 Framtiden ska sitta i väggarna. Kommande generationer ska vilja jobba här. Stadshuset 

ska bli en plats där ett hållbart arbetsliv är möjligt.  

Framtiden finns nära i Ängelholms nya stadshus. Vi agerar långsiktigt och 

bygger flexibelt för framtidens arbetsliv, vi bygger för delaktighet och för 

invånarnas behov av kommunal service. Vi planerar stadshuset inifrån och 

ut med och ansvar för våra gemensamma resurser.  

 

 Omtanke, öppenhet och handlingskraft ska sitta i väggarna. Idéer blir verklighet här. 

Olikheter ska vilja mötas här och det är en arbetsplats som man mår bra att vara på. 

Delar blir till en helhet i Ängelholms nya stadshus. Här byggs ett stadshus 

som är mer än kontor och rum för politiska sammanträden. Platsen ska bli 

en mötesplats där invånare och invånares idéer välkomnas. Det agila 

arbetssättet blir verkstad i stadshuset. Det är när samverkan över gränser 

sker som nya idéer föds och innovation kan bli verklighet. Stadshusets läge 

med närhet till skog och hav ger möjlighet till ett arbetsliv där 

välbefinnande, friskvård och hälsa ges utrymme.  

 

 

 Platsens historia och läget vid järnvägen ska sitta i väggarna. Stadshuset ska byggas med 

omtanke om det som varit, symbolisera samtiden och ha fokus på framtidens behov. 

Stadshuset byggs på ett område där omvandling ständigt skett. Här har det 

funnits industrier, nattklubbar och arbetsplatser. Läget vid stationen gör att 

området alltid förändras med sin samtid. Läget precis intill Västkustbanan, 
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ger även tillgång till en av nordens mest expansiva arbetsmarknadsregioner. 

Stadshuset blir början på ett nytt kapitel i Stationsområdets historia och blir 

en symbol för 2020-talets byggnation, arbetsliv och samhällsliv.  

 

3. Effektmål för projektet Nytt stadshus Ängelholms kommun 

Målen för det nya stadshuset är beslutade i projektplanen. De är vägledande för 

vilka kommunikationsinsatser som ska prioriteras. Kommunikationen ska stödja 

projektets insatser så att projektmålen kan uppfyllas. 

Ängelholms nya stadshus är framtidens arbetsplats 

• Stadshuset ska stärka attraktionskraften för Ängelholms kommun som 

arbetsgivare.  

• Stadshuset ska ge en god arbetsmiljö för medarbetarna och som också främjar 

det agila arbetssättet.  

• Stadshuset ska ge samlokaliseringsvinster för huvuduppdragen samt 

verksamheterna.  

 

Ängelholms nya stadshus är framtidens mötesplats  

• Stadshuset ska bli en attraktiv och tillgänglig mötesplats för medarbetare, 

invånare och besökare  

• Stadshuset ska stärka samverkan med Ängelholms föreningsliv och näringsliv  

• Stadshuset ska bidra till förbättrad service för invånare, näringsliv och 

föreningsliv. 

 

Ängelholms nya stadshus är byggt med omtanke om framtida generationer och 

har en arkitektonisk höjd 

• Byggnaden ska ha låg miljöpåverkan, vara energi- och miljömässigt sund 

• Byggnaden ska ha en gestaltning och arkitektonisk utformning av god klass 
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Ängelholms nya stadshus stärker Ängelholm som en plats att bo, leva och besöka 

• Byggnaden ska skapa mervärde för stadsdelen Stationsområdet som ska bli ett 

föredöme för hållbarhet i Ängelholms kommun genom att stärka den 

miljömässiga och sociala hållbarheten  

• Stadshuset ska ha en positiv påverkan på Ängelholms utveckling. 

 

Ängelholms nya stadshus ska grundas på kommunens vision och värdegrund  

• Ett nytt stadshus ska präglas av Ängelholms kommuns värdegrund Öppenhet, 

Omtanke och Handlingskraft.  

• Stadshuset ska bli en kraft för att förverkliga Ängelholms vision 2035.  

 

4. Kommunikationen följer projektet och projektets faser 

Projektet löper under flera år och kommer innehålla tre faser. Kommunikationen 

följer faserna och inför varje del kommer en detaljerad kommunikationsplan 

inklusive aktiviteter att göras. Analys av målgrupper, kanaler och mer detaljerade 

kommunikationsaktiviteter finns kommer att göras inför varje fas. Det 

kommunikationen rättas in efter fasernas behov och mål ger en större möjlighet att 

kommunikationen riktas rätt, i rätt tid till rätt målgrupp.  

I förstudiefasen (2021) fokuseras kommunikationen på att skapa tillit och 

engagemang internt bland medarbetare som är berörda av projektet. Alla 

medarbetare ska kunna följa hur arbetet fortskrider.  Externt fokuseras 

kommunikationen på att öka kunskapen hos invånare och bransch om att ett nytt 

stadshus ska byggas och varför.  

I planering- och uppföljningsfasen (2022- kvartal 2, 2023) är den interna 

kommunikationen fokuserad på att bibehålla delaktighet och engagemang hos 

medarbetare. Externt kommer fokus ligga på att skapa intresse och ge information 

till allmänheten samt engagera de branscher, aktörer som är berörda av projektets 

delar.  
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I genomförande och omlokaliseringsfasen (kvartal 2 2023 - kvartal 1 2026) 

kommer kommunikationsarbetet att fokusera på att attrahera nya medarbetare, 

intressera nuvarande medarbetare och skapa uppmärksamhet kring byggnationen. 

Mycket handlar om det praktiska genomförandet av bygget och vad det för med sig 

samt om att skapa uppmärksamhet för stadshuset och vad det symboliserar.    

 

Bild på tidplan hämtad ur projektplan för nytt Stadshus i Ängelholm 

5. Styrande dokument för kommunikationen  

All kommunikation ska utgå från de sju principerna i kommunikationspolicyn för 

Ängelholms kommun. Se bilaga 1. Stationsområdets DNA som består av tio 

byggstenar, ska ligga till grund även för kommunikationen av det nya stadshuset. Se 

bilaga 2.  

6. Strategi för att lyckas med kommunikationen 

För att lyckas med kommunikationen ska resan mot målen kännetecknas av 

uthållighet, trovärdighet, unicitet och relevans.  

Uthållighet på det sätt att kommunikationen ska ske med tanke på att engagemang 

och intresse för projektet ska hålla ifrån 2021 tills att byggnaden är klar och 

inflyttad.  

Trovärdighet på det sätt att kommunikationen ska bygga på öppenhet och 

transparens såväl internt som externt. God intern kommunikation i projektet och 
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bra samordning inför extern kommunikation är något som bygger trovärdighet för 

projektet.  

Unicitet och relevans på det sätt att projektets kommunikation aldrig kan bli mer 

unik eller relevant än vad själva projektet är. Genomslagskraft i media kräver också 

ett unikt projekt. Genomslagskraft i kommunikationen kräver att projektet blir 

relevant för fler än dem som ska ha sin arbetsplats i stadshuset.  

8. Övergripande kommunikationsmål för Nytt stadshus i Ängelholm  

De övergripande kommunikationsmålen löper med hela projekttiden oavsett vilken 

fas projektet är i.  

Mål 1. Stödja projektet. 

Kommunikationen ska stödja projektets insatser så att projektmålen kan 

uppfyllas. Detta specificeras mer detaljerat som kommunikationsmål och 

aktiviteter i varje fas beroende på projektmålen.  

Mål 2. Skapa tillit och engagemang för projektet. 

Kommunikationen ska bidra till att skapa tillit och engagemang bland direkt och 

indirekt berörda av projektet nytt stadshus i Ängelholm.  

Mål 3. Stärka kommunen som arbetsgivare. 

Kommunikationen om Ängelholms nya Stadshus ska bidra till att Ängelholms 

kommuns uppfattas som en arbetsgivare som attraherar dagens- och framtidens 

medarbetare (KF-mål- 2021).   

Mål 4. Stärka bilden av en kommun som vill utvecklas. 

Kommunikationen ska sätta stadshuset i en större kontext och bidra till att öka 

kännedomen om Ängelholms kommun som en kommun som vill utvecklas, 

växa och tänka nytt (Ur Visionen) 

Mål 5. Profilera Stationsområdet som grönt och hållbart. 

Kommunikationen ska bidra till att Stadshuset profileras som en förebild för 

byggnationen och livet i stadsdelen Stationsområdet som ska omvandlas till grön 

och hållbar stadsdel med sikte på hållbar utveckling.  
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8.1 Talespersoner  

För det övergripande projektet är Kommunstyrelsens ordförande och Ängelholms 

kommundirektör talespersoner i den externa kommunikationen. Uttalade 

talespersoner kan delegera till lämplig person beroende på tillfälle. 

I den interna kommunikationen kommer även projektledare och delprojektledare 

att vara talespersoner.  

8.2 Roller och uppgifter  

Stadshusprojektet ställer höga krav på att hela projektet kommunicerar. Det vill 

säga: projektledare och delprojektledare och projektgruppsmedlemmar är alla på 

olika sätt ansvariga kommunikatörer inom sina ansvarsområden.   

• Projektledare och delprojektledare ansvarar för den kommunikation som sker 

inom projektet, exempelvis kommunikation mellan delprojekten och till 

styrgruppen.  

• Kommunikatör ansvarar för intern och extern kommunikation som är kopplade 

till kommunikationsmålen och som riktar sig till breda grupper, till medarbetare 

utanför projektet och till de externa målgrupper som identifieras i varje fas av 

projektet. Kommunikatör kan arbeta stödjande vid större 

kommunikationsinsatser internt inom projektet.  

• Projektledarna ska ha nära kontakt med ansvarig kommunikatör och ansvarar 

att löpande förmedla aktuell information och relevant material till 

kommunikatör. 

 

8.3 Sammanfattning  

Den övergripande kommunikationsplanen för projektet nytt Stadshus i Ängelholm 

ramar in kommunikationens huvudsakliga syften och mål. Planen ska skapa ett 

sammanhang för kommunikationen i projektet och vara ett stöd för alla 

inblandade. Kommunikationsinsatserna kommer att vara av stor vikt för att nå 

målen med projektet och för att stadshuset ska bidra till Kommunfullmäktiges 

övergripande mål. 
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Kommunikationsmålen för projektet nytt stadshus i Ängelholm handlar om att 

skapa förtroende och engagemang för projektet hos både medarbetare och 

invånare. Målen handlar också om att kommunikationen ska bidra till att profilera 

stadshuset som en symbol för det moderna arbetslivet och för en kommun som 

växer och utvecklas.  

För varje fas i projektet utformas en mer detaljerad kommunikationsplan med 

specificerade målgrupper, kanaler och aktiviteter som ska leda till att de 

övergripande kommunikationsmålen uppfylls.  
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Bilaga 1 

Kommunikationspolicy 

All kommunikation ska utgå från de sju principerna i kommunikationspolicyn för 

Ängelholms kommun. Se bilaga 1.  

1. Information och kommunikation är en demokratisk rättighet  

2. Kommunikationen bygger på vår värdegrund  

3. God kommunikation en förutsättning för en agil kommun  

4. Vår kommunikation är lika med gott bemötande och hög service  

5. Vi kommunicerar tillgängligt och inkluderande  

6. Ängelholms kommun är ett gemensamt varumärke  

7. Vår kommunikation är planerad och resultatinriktad 
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Bilaga 2 

Stationsområdets DNA 
Stadshusets läge på Stationsområdet har stor betydelse för stadsdelen som växer fram. 
Kommunikationen i de båda projekten kan och ska stärka varandra. Stadshuset kommer att 
bli en viktig del av hur hela Stationsområdet kommuniceras och profileras. 
”Stationsområdets DNA” skapar samsyn om vad som är unikt för platsen och formulerar 
en gemensam idé  för området.  

Stationsområdets DNA som består av tio byggstenar, ska ligga till grund även för 

kommunikationen av det nya stadshuset. Se bilaga 2.  

• Kulturliv: Genom att skapa plats för mod och kulturliv tas arvet från nöjesliv 

och musikliv vidare och skapar en plats som är välkomnande för människors 

tankar och behov.  

• Tillsammans: En hållbar stadsdel som Stationsområdet kan bara skapas 

tillsammans med alla som bor, lever, verkar och bygger i området.  

• Kunskap: Ny kunskap och innovativt tänk ska nyttjas i omvandlingen av 

området. Ny kunskap utvecklar platsen och hela staden. 

• Tegel, trä och tåg: Stationsområdet ska bygga vidare på sin historik som viktig 

plats vid järnvägen. Tegelarkitekturen, träbyggnation och järnvägsarkitektur ska 

synas här.  

• Klimatklokt: Här både bygger smart och bor man med gott samvete om 

framtida generationer. 

• Återbruk: Vi bygger området med omtanke om det som varit och med hjälp av 

material som återbrukats. 

• Företagsamt: Här ska det finnas plats för företagsamhet - både befintliga och 

nystartade.  

• Lekfullt: Det ska finnas plats för lek på innergårdarna, i parkerna och på 

gatorna. 

• Gatuliv: Här finns något att prata om när man möts. Flera av bostäderna har 

personliga entréer ut mot gatan med plats för en stol och en kopp kaffe.  

• Grönt:  Vi bygger området under och över tallarnas kronor och med gröna 

oaser mellan husen. 



RISKANALYS NYTT STADSHUS ÄNGELHOLM

Sammanställning

Upprättad av: Lena Åström

Upprättad: 30/3-2021

Reviderad:  [datum]

Nr Riskmoment Sanno-

likhet

[1-5]

Skade-

omfatt-

ning [1-

5]

Risk-

faktor

1 Projektet följer inte tidplan. 4 5 20

2
Det finns inte tillräcklig med tid 

för analys av framtida lokalbehov.
4 4 16

3

Ej lyckas skapa ändamålsenlig 

utformning och innehåll  nytt 

stadshus.

3 4 12

4
Ej lyckas skapa en god 

arbetsmiliö.
2 5 10

5
Ej lyckas fånga det nya normala 

efter Corona.
3 3 9

6
Ej lyckas skapa en attraktiv 

arbetsplats.
2 5 10

7
Avsaknad av involvering av 

personal i projektet.
3 4 12

8
Verksamhetsmässiga mål för ny 

lokallösning kan inte uppfyllas.
3 4 12

Arbetsmiljö



9
Oenighet gällande arbetssätt i 

nytt stadshus.
4 5 20

10

Oenighet gällande ytor för olika 

funktioner eller avseende 

tillgänglighet kontra säkerhet.

4 5 20

1

Synkronisering av tidplan med 

omkringliggande projekt går ej i 

takt.

3 4 12

2
Får inte in några eller för dyra 

anbud för entreprenad. 
2 4 8

3
Kommunen kommer ej överens 

med externa parter.
2 3 6

4 Trångt vid byggnation. 4 2 8

5 Detaljplanen blir överklagad. 3 3 9

6 Detaljplanen blir upphävd. 1 5 5

7
Resultat av utredningar i 

detaljplaneskedet.
2 3 6

8
För stora ändringar från flexibel 

detaljplan till bygglov.
3 4 12

Plan och bygg



9
Ej klarar av att förhålla sig till 

detaljplan.
2 5 10

10 Ändringar under projektets gång. 4 4 16

11

Föreslagen provtagningsplan och 

saneringsåtgärder ej är tillräckliga 

eller något oförutsett påträffas i 

marken. 

3 4 12

12
Metangas upptäcks i 

anläggningsskedet.
1 4 4

13

Hållbarhetsaspekterna i värdeplan 

och handlingsplan för hållbarhet i 

stationsområdet beaktas ej.

4 4 16

14

Medel avsätts inte för ambitioner 

avseende hållbarhet, gestaltning 

och kvalitet.

4 4 16

1

Den politiska styrgruppen 

involveras ej i erforderlig 

omfattning eller för sent.

3 5 15

2
Politiska beslut tar längre tid än 

beräknat.
3 5 15

3
Oenighet inom eller mellan 

partier.
3 5 15

4

Politiken har fokus på andra 

projekt och hinner ej med detta i 

tillräcklig utsträckning.

3 5 15

Politik

Säkerhet



1

Säkerhetsperspektiv avseende 

extraordinära händelser och höjd 

beredskap tas inte i beaktande i 

projekteringen.

3 5 15

2

Säkerhetsperspektiv avseende 

säkerhetskänsliga uppgifter och 

verksamhet tas inte i beaktande i 

projekteringen

4 5 20

3

Säkerhetsperspektiv avseende 

förebyggande av ohälsa och 

olycksfall tas inte i beaktande i 

projekteringen

3 5 15

4

Säkerhetsperspektiv avseende 

systematiskt branskyddsarbete 

tas inte i beaktande i 

projekteringen

2 5 10

5
Lagkrav förändras under 

projektets gång
4 5 20

6
Kontinuitetsperspektivet tas inte i 

beaktande. 
4 5 20

1 Projektets ekonomi kan ej hållas. 4 3 12

2

Verksamheten har inte möjlighet 

att tillsätta erforderliga resurser 

för projektets genomförande.

2 3 6

3 Nödvändiga beslut fattas ej. 3 4 12

4
Nyckelpersoner blir sjuka eller 

slutar.
2 3 6

5
Ej skapa möjligheter för en digital 

arbetsplats.
2 4 8

6
Inga lämpliga svar inkommer vid 

lokalsökning/hyresförfrågan.
2 5 10

7
Lokalbehovet förändras under 

projektet.
3 4 12

Övrigt



8 Otylighet kring vad som gäller. 4 5 20

9
Ej lyckas enas kring gemensam 

målbild.
3 5 15

10
Kommunikation av projekt sker ej 

i tillräcklig omfattning
2 4 8



Beskrivning Konsekvens Förslag åtgärd

Tidsförskjutning i projektet, vilket 

skulle innebära att vi får vara kvar 

längre i nuvarande stadshus.

Medför risker med att sitta kvar i 

nuvarande stadshus:       

Personal mår dåligt p g a brister i 

arbetsmiljön.                  

Personal utspridd på olika ställen.                                  

Nuvarande stadshus är för litet.                                        

Rekrytering av ny personal 

försvåras.                                               

Tillgång till möteslokaler är 

begränsad.

Hålla tidplan.

Analys av lokalbehov hinner inte 

genomföras fullt ut. 

Verksamheten hinner inte med att 

reflektera över och svara på 

nödvändiga frågor.

Brist på information.

Bristande förankring.                                                    

Göra en analys av framtida 

lokalbehov.

Projektet följer inte behovsanalys.

Stadshuset blir inte optimalt för 

medarbetare och verksamheter.

Det ger påverkan på fysisk och 

psyskisk arbetsmiljö. 

Utgå från behovsanalys. 

Ha en buffert för framtida behov, 

förändring och utveckling.

Väga fördelar mot nackdelar.

Skapa ett agilt stadshus, med 

flexibilitet och möjlighet till 

anpassning för att möte framtida 

behov. 

Projektet skapar ej goda 

förutsättningar för personalen att 

utföra sitt arbete.

Påverkar medarbetarnas mående.

Påverkar prestation.

Ha en funktionell inredning, 

utifrån behov och med god 

ergonomi.

Svårt att avgöra vad det nya 

normala är.

Kan skapa begränsningar i nytt 

stadshus.

Samla kunskap om vad det nya 

normala kommer bli.

Projektet lyckas ej fånga vad som 

är viktigt för att vara en attraktiv 

arbetsplats. 

Ängelholms kommun blir inte en 

attraktiv arbetsgivare. 

Rekrytering av ny personal 

försvåras.

Svårare att behålla personal.

Ta hänsyn till behov.

Förutsäga framtida behov.

Avsaknad av transparens i 

projektet med nytt stadshus.

Avsaknad av engagemang.

Negativ inställning till nytt 

stadshus.

Involvera medarbetarna 

kontinuerligt i projektet. 

Det nya stadshuset motsvarar ej 

de krav och förväntningar som 

finns i verksamheterna.

Ej verksamhetsanpassad lokal.

Verka för att uppfylla 

verksamhetsmässiga 

förutsättningar. 

Arbetsmiljö



Tjänstepersoner och/eller 

politiker är oeniga gällande 

arbetssätt i nytt stadshus.

Medför tidsfördröjning.

Kan medföra fördyring.

Ta hänsyn till nuvarande och 

framtida behov.

Ta fram underlag och forskning.

Genomföra diskussion och 

förankring.

Väga fördelar mot nackdelar.

Involvera berörda i processen.

Tjänstepersoner och/eller 

politiker är oeniga gällande ytor 

eller avseende tillgänglighet 

kontra säkerhet i nytt stadshus.

Medför tidsfördröjning.

Kan medföra fördyring.

Ta hänsyn till nuvarande och 

framtida behov.

Ta fram underlag och forskning.

Genomföra diskussion och 

förankring.

Väga fördelar mot nackdelar.

Involvera berörda i processen.

Processen med stationsområdet 

löper parallelt och inrymmer 

åtgärder som behöver 

synkroniseras med nytt stadshus,  

t ex flytt av Järnvägsgatan och 

uppförande av parkeringshus, 

ledningar. Trafikverket påverkar.

Kan medföra tidsförskjutning. 

Kan medföra fördyring. 

Kan medföra förändrade 

förutsättningar.

Göra mer detaljerad riskanalys, 

per projekt. 

Samverka mellan projekt och 

berörda parter.

Kommunen får inte in några eller 

får in för dyra anbud för 

entreprenad. Marknaden kan 

påverka.

Kan medföra tidsförskjutning

Kan medföra fördyring.

Lägga stor vikt på 

förfrågningsunderlag. 

Förankra kalkyler politiskt. 

Ta in entreprenör tidigt i 

processen.
Samverkan falerar eller 

avtalsparter kommer inte överens,  

t ex mark för p-hus med 

Jernhusen. 

Kan medföra tidsförskjutning. 

Kan medföra svårigheter  t ex att 

uppföra p-hus.

Eftersträva en dialog. 

Göra mer detaljerad riskanalys.

Då mycket ska byggas samtidigt i 

stationsområdet kan det bli trångt 

vid byggnation.

Kan medföra fördyring.

Prioritera tidplan och utrymme. 

Dra nytta av varandra där det är 

möjligt.

Detaljplanen blir överklagad, 

antingen avseende planerad 

bebyggelse eller gata.

Kan medföra tidsförskjutning.

Kan medföra fördyring.

Ha en pedagogisk process. 

Ha en god dialog med 

länsstyrelsen.

Detaljplanen blir upphävd. 
Medför tidsförskjutning.

Medför fördyring.

Ha en pedagogisk process. 

Ha en god dialog med 

länsstyrelsen.

Utredningar, t ex översvämning, 

kan medföra behov av justering i 

detaljplan och olika former av 

åtgärder. Länsstyrelsen kan ha 

synpunkter.

Medför tidsförskjutning för 

detaljplanens framtagande.

Åtgärder pågår, frågan är 

prioriterad.

Alltför stora förändringar från 

detaljplan till bygglov.

Kan medföra att 

bygglovsprocessen tar längre tid.

Kan medföra att slutsamråd ej 

kan beviljas.

Kan medföra att bygglov ej kan 

ges.

Bygglov kan överklagas och 

upphävas.

Ha en god samverkan mellan plan 

och bygglov.

Plan och bygg



Om vi vill göra något som inte 

ryms i delaljplanen kan den 

behöva göras om.

Medför tidsförskjutning.

Medför fördyring.

Samverka med styrgrupper och 

projektgrupp verksamhet.

Olika former av ändringar under 

projektets gång.

Medför tidsfördröjning.

Medför fördyring.

Medför ökat behov av resurser.

Samverka mellan alla parter i 

projektet. 

Ta fram en tydlig målbild. 

Ta fram en tydlig nyläges- och 

behovsanalys. 

Undvika ad hoc-planering. 

Ha en god förankring i 

verksamheterna. 

Välja rätt entreprenadform.

Föreslagen provtagningsplan och 

saneringsåtgärder ej är tilläckliga 

eller om något oförutsett 

påträffas  i mark vid anläggning.

Kan medföra tidsförskjutning.

Kan medföra fördyring.

Medför behov av att avgränsa 

förorening.

Göra provtagningar, 

markundersökning och 

riskbedömning.

Genomföra sanering utifrån 

behov.

Metangas upptäcks i 

anläggningsskedet.

Kan medföra tidsförskjutning.

Kan medföra fördyring.

Kan medföra byggnadstekniska 

begränsningar eller behov av 

åtgärder.

Utreda metangasförekomst i 

detaljplaneprocessen.

Hållbarhetsaspekterna tappas 

bort i processen. 

Kommunen föregår ej med gott 

exempel gällande hållbarhet. 

Miljöbelastningen blir högre.

Beakta hållbarhetsaspekterna. 

Konkretisera hållbarhetsvärden. 

Prioritera hållbarhetsvärden i 

styrgruppen.

Erforderliga medel avsätts inte för 

kommunen ambitioner avseende 

hållbarhet, gestaltning och kvalitet 

som tillför värde och ofta kostar 

mer initialt men kan vara mer 

lönsamma på lång sikt. 

Kommunen föregår ej med gott 

exempel gällande hållbarhet.

Miljöbelastningen blir högre. 

Hållbarhets-, gestaltning- och 

kvalitetsbrister.

Avsätta medel för att uppnå 

kommunens ambitioner. 

Prioritera hållbarhet, gestaltning 

och kvalitetsvärden i styrgruppen. 

Den politiska styrgruppen 

involveras inte i tillräcklig 

omfattning eller i alltför sent 

skede. Tid för förankring i 

partigrupper finns ej.

Kan medföra svårighet att ta 

politiska beslut i tid.

Involvera den politiska 

styrgruppen tidigt och i tillräcklig 

omfattning. 

Förankring i partigrupper och 

politiska beslut tar längre tid än 

beräknat. 

Medför tidsförskjutning

Kan medföra fördyring.

Kan medföra svårighet att dirva 

projekt vidare.

Involvera den politiska 

styrgruppen tidigt och i tillräcklig 

omfattning. 

Oenighet inom partigrupperna 

eller mellan olika partier gör det 

svårt att ta beslut i olika frågor, t 

ex innehåll eller vilka som ska 

sitta i det nya stadshuset.

Medför tidsförskjutning

Kan medföra fördyring.

Kan medföra svårighet att dirva 

projekt vidare.

Involvera den politiska 

styrgruppen tidigt och i tillräcklig 

omfattning. 

Fokus på andra stora frågor eller 

svåra processer kan göra att 

politkerna ej prioriterar det nya 

stadshuset i tillräcklig omfattning.

Medför tidsförskjutning

Kan medföra fördyring.

Kan medföra svårighet att dirva 

projekt vidare.

Prioritera projektet nytt stadshus.

Politik

Säkerhet



Bristande ledningsförmåga under 

extraordinära händelser och höjd 

beredskap.

Tappar möjligheten att bygga bort 

säkerhetsproblematik. 

Projektet uppfyller inte lagkrav 

kopplat till LEH/ 

överenskommelser MSB-SKR.

Beakta lagkrav i ett tidigt skede.

Bristande förmåga att säkra att 

säkerhetskänslig uppgifter och 

verksamhet röjs, görs otillgänglig 

eller förstörs.

Tappar möjligheten att bygga bort 

säkerhetsproblematik. 

Projektet uppfyller inte lagkrav 

kopplat till Säkerhetsskyddslagen.

Beakta lagkrav i ett tidigt skede.

Bristande förmåga att förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet 

samt att i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö.

Tappar möjligheten att bygga bort 

säkerhetsproblematik. 

Projektet uppfyller inte lagkrav 

kopplat till AML.

Beakta lagkrav i ett tidigt skede.

Bristande förmåga att bedriva 

systematiskt brandskyddsarbete.

Tappar möjligheten att bygga bort 

säkerhetsproblematik. 

Projektet uppfyller inte lagkrav 

kopplat till SBA.

Beakta lagkrav i ett tidigt skede.

Lagkrav förändras under 

projektets gång.

Nya lagkrav tas inte i beakande i 

projektet.

Vara observant på 

lagkravsförändringar kontinuerligt 

under projektets gång.

Inbyggda sårbarheter som är 

svåra att åtgärda i efterhand.

Tappar möjligheten att bygga bort 

sårbarheter och bygga in 

kontinuitetslösningar (så som 

elförsörjning, serverlösningar).

Beakta kontinuitetsperspektivet i 

projektskedet.

Projektet följer inte planerad 

budget.
Medför fördyring. Arbeta för att hålla budget.

Erforderliga resurser är inte 

tillgängliga för 

informationsinhämtning. 

Brist på information.

Medför tidsförskjutning.

Frigör erforderliga resurser för 

projektet. 

Styrgrupper kan inte fatta 

nödvändiga beslut vid planerade 

tidpunkter.

Medför tidsförskjutning.
Försöka ta erforderliga beslut i 

tid. 

Personer med viktig roll i projektet 

kan inte fullfölja sitt åtagande.'

Brist på information.

Medför tidsförskjutning.
Ha backup, som kan träda in.

Tekniska förutsättningar finns ej 

för att skapa en digital 

arbetsplats.

Påverkar personalen möjlighet att 

utföra sitt arbete.

Försvårar kommunens arbete 

som attraktiv arbetsgivare.

Viktigt att skapa möjligheter för 

digital arbetsplats och digitala 

möjligheter inför framtiden.

Omtag krävs p g a avsaknad av 

lokalalternativ.

Ingen lokal.

Medför tidsförskjutning.

Försöka förebygga och vara ute i 

god tid.

Lokalbehovet förändras p g a ej 

planerad omständighet, t ex att 

verksamheten får förändrat 

uppdrag under projektet.

Ej verksamhetsanpassad lokal.
Skapa flexibla lokaler, som kan 

anpassas över tid.

Övrigt



Otydlig målbild och gemensam 

vision för projektet.

Påverkar projektgruppernas 

arbete negativt.

Kan medföra tidsförskjutning.

Kan medföra fördyring. 

Tydliga beslut och prioritering i 

projektet.

Tjänstepersoner och/eller 

politiker lyckas ej enas kring en 

gemensam målbild. 

Medför tidförskjutning.

Medför fördyring.

Svårigheter att driva projektet 

framåt.

Involvera berörda i processen. 

Erforderlig tid för diskussion och 

förankring.

Kommunikation av projektet sker 

ej i tillräcklig omfattning internt 

och/eller externt. 

Kan medför tidsförkjutning.

Kan bidra till motsättningar 

internt. 

Kommunicera ut projektet i 

erforderlig omfattning.
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Chefsstrateg 
Lena Åström 
0431-46 81 52 
lena.astrom@engelholm.se 

Sammanställning nytt stadshus 2/11-2021 

Organisation Ängelholms kommun 

 

Syftet med Ängelholms kommuns tjänsteorganisation, som infördes 2015, är att 
bättre kunna möta medborgarnas behov av kommunal service. Genom samarbete 
mellan funktioner får medborgarna och andra som kommer i kontakt med 
kommunen en bättre och mer effektiv service.  

Ängelholms kommuns organisation byggs upp kring de tre huvuduppdragen 
Lärande & familj, Hälsa och Samhälle. Därtill kopplas servicestöd och 
kommunledning. 

https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation.html 

https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation.html
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Sedan organisationen infördes 2015 så arbetar vi i Ängelholm agilt. Ordet agilt 
betyder lättrörligt och anpassningsbart. Agilt förhållningssätt handlar framförallt 
om organisationens förmåga att införliva ett snabbt, lättrörligt och anpassningsbart 
arbetssätt i en föränderlig omvärld. För Ängelholm betyder agilt arbetssätt att se 
möjligheter, vara självgående, att samverka och ha mod att tänka i nya banor.  

Det unika i Ängelholms kommun, förutom det agila arbetssättet, är även 
signalsystemet och de agila arenorna för utveckling och service. Alla medarbetare i 
Ängelholms kommun kan signalera om de i sitt arbete upptäcker problem som 
behöver lösas eller om hur verksamheten kan förbättras. Signalsystemet kan leda till 
att en agil arena skapas, som är en samverkansform där kunskaper och 
kompetenser (både internt och externt) samlas för att lösa problem. Resultatet 
sammanställs och samlar i en erfarenhetsbank. 

https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/agila-
angelholm.html 

  

https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/agila-angelholm.html
https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/agila-angelholm.html
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Vision, mål, värdeord och styrdokument i Ängelholms kommun 
Vision 2035 
Vision 2035 handlar om att göra det omöjliga möjligt. Tre nyckeolord ringar in 
kärnan i kommunens nya vision – andan, människorna och platsen.  
 
Andan – Mod att tänka nytt. 
Människorna – Tillsammans händer det. 
Platsen – Här finns plats för liv.  
 
KF mål 
Kommunfullmäktiges mål är grupperade under fyra perspektiv. 
Kommunfullmäktige fastslår under våren de mål som nämnderna och 
verksamheterna ska bryta ner och arbeta med under kommande år. 

Medborgarfokus 
Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, 
god miljö och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare. 

Effektiva verksamheter 
Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. 

Samhällsutveckling 
Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, 
ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. 

Medskapande medarbetare 
Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra 
medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas. 

Värdeord 
Ängelholms kommun värdeord är Öppenhet – Omtanke – Handlingskraft. 

Styrdokument 
Framförallt följande styrdokument berör det nya stadshuset: 
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Översiktsplan 2035 
https://www.engelholm.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-
planarbete/oversiktsplan-2035.html 

Planprogram för stationsområdet 
https://www.engelholm.se/download/18.7d5ec7c3166705eee6d23b/15398602969
00/Godk%C3%A4nnande%20Planprogram%20-
%20Stationsomr%C3%A5det%20-%202017-10-30.pdf 

Värdeplan för hållbarhet stationsområdet 
https://www.engelholm.se/download/18.592ed0021642f820c997/1529915934866
/V%C3%A4rdeplan%20stationsomr%C3%A5det%20godk%C3%A4nd%20KF%2
0171030.pdf 

Handlingsplan för hållbarhet stationsområdet 
https://www.engelholm.se/download/18.503cbced1779eb7028734b/16136453434
70/Handlingsplan%202020-2030%20-
%20H%C3%A5llbar%20stadsdel%20stationsomr%C3%A5det.pdf 

Riktlinjer för gestaltning stationsområdet 
Riktlinjer för gestaltning för stationsområdet nås via diariet 2019/255. 
 
Konstpolicy 
https://www.engelholm.se/download/18.2e99b1d6162eb004195edd/1524570163
915/%C3%84ngelholms%20kommuns%20konstpolicy.pdf 
 
Övriga styrdokument 
Därutöver har kommunen andra styrdokument som kan beröra nytt stadshus: 

https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/sa-har-styrs-angelholms-
kommun/styrdokument.html 

  

https://www.engelholm.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan-2035.html
https://www.engelholm.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan-2035.html
https://www.engelholm.se/download/18.7d5ec7c3166705eee6d23b/1539860296900/Godk%C3%A4nnande%20Planprogram%20-%20Stationsomr%C3%A5det%20-%202017-10-30.pdf
https://www.engelholm.se/download/18.7d5ec7c3166705eee6d23b/1539860296900/Godk%C3%A4nnande%20Planprogram%20-%20Stationsomr%C3%A5det%20-%202017-10-30.pdf
https://www.engelholm.se/download/18.7d5ec7c3166705eee6d23b/1539860296900/Godk%C3%A4nnande%20Planprogram%20-%20Stationsomr%C3%A5det%20-%202017-10-30.pdf
https://www.engelholm.se/download/18.592ed0021642f820c997/1529915934866/V%C3%A4rdeplan%20stationsomr%C3%A5det%20godk%C3%A4nd%20KF%20171030.pdf
https://www.engelholm.se/download/18.592ed0021642f820c997/1529915934866/V%C3%A4rdeplan%20stationsomr%C3%A5det%20godk%C3%A4nd%20KF%20171030.pdf
https://www.engelholm.se/download/18.592ed0021642f820c997/1529915934866/V%C3%A4rdeplan%20stationsomr%C3%A5det%20godk%C3%A4nd%20KF%20171030.pdf
https://www.engelholm.se/download/18.503cbced1779eb7028734b/1613645343470/Handlingsplan%202020-2030%20-%20H%C3%A5llbar%20stadsdel%20stationsomr%C3%A5det.pdf
https://www.engelholm.se/download/18.503cbced1779eb7028734b/1613645343470/Handlingsplan%202020-2030%20-%20H%C3%A5llbar%20stadsdel%20stationsomr%C3%A5det.pdf
https://www.engelholm.se/download/18.503cbced1779eb7028734b/1613645343470/Handlingsplan%202020-2030%20-%20H%C3%A5llbar%20stadsdel%20stationsomr%C3%A5det.pdf
https://www.engelholm.se/download/18.2e99b1d6162eb004195edd/1524570163915/%C3%84ngelholms%20kommuns%20konstpolicy.pdf
https://www.engelholm.se/download/18.2e99b1d6162eb004195edd/1524570163915/%C3%84ngelholms%20kommuns%20konstpolicy.pdf
https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/sa-har-styrs-angelholms-kommun/styrdokument.html
https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/sa-har-styrs-angelholms-kommun/styrdokument.html
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

Avslutade och pågående planer och projekt 
Stationsområdet 
En ny hållbar stadsdel håller på att utvecklas i stationsområdet. Det rymmer flera 
delprojekt: 

• Bostäder. 
• Nytt stadshus. 
• Parkeringshus. 
• Ny bussangöring. 
• Förändringar gator och gc. 
• Utveckling av grönområden. 
• Med mera. 

https://www.engelholm.se/trafik-och-stadsplanering/stationsomradet.html 

Detaljplan nytt stadshus 
En detaljplan håller på att tas fram för kontor, bostäder och centrumverksamhet. 
Planerad tidplan är: 

Antagande Cirka slutet 2021. 
 
https://www.engelholm.se/trafik-och-stadsplanering/samhallsutveckling-och-
planering/kommunens-planarbete/pagaende-detaljplaner.html#angelholm3136 

Kontaktperson: Amelie Hillåker, planarkitekt, planenheten. 

Dubbelspårsutbyggnad Västkustbanan 
Dubbelspårsutbyggnad kommer att genomföras i två steg: först Ängelholm – 
Maria, sedan Maria – Helsingborg. Byggtiden för Ängelholm – Maria är beräknad 
från 2020-2023 av Trafikverket. 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-
forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/ 

https://www.engelholm.se/trafik-och-stadsplanering/stationsomradet.html
https://www.engelholm.se/trafik-och-stadsplanering/samhallsutveckling-och-planering/kommunens-planarbete/pagaende-detaljplaner.html#angelholm3136
https://www.engelholm.se/trafik-och-stadsplanering/samhallsutveckling-och-planering/kommunens-planarbete/pagaende-detaljplaner.html#angelholm3136
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

Konstprojekt Lek för demokrati 
Projektet lek för demokrati är ett samarbete mellan Ängelholms kommun, 
Konstfrämjandet, Lunds universitet, Movium och FormDesign Center i Malmö, 
och det är finansierat av Formas. Ängelholms kommun har tillsammans med fyra 
andra aktörer tilldelats 2,5 miljoner kronor för det gemensamma forsknings-
projektet Lek för demokrati. Ängelholms barns lek och konstnärliga sidor ska 
forma det nya stadshuset i Ängelholm. 

Kontaktperson: Pernilla Theselius, stadsarkitekt, Arkitektur och teknik. 

https://www.engelholm.se/nyhetsarkiv/arkiverat/2020-10-09-lek-for-demokrati-
ska-forma-det-nya-stadshuset.html 

http://skane.konstframjandet.se/aktuellt/lek-for-demokrati/ 

Stationsområdets DNA 
I arbetet med Stationsområdet återkom ofta större frågor kring vad som är 
stationsområdets viktigaste beståndsdelar. Det initierade ett arbete med 
djupdykning i historien, i platsens geografi, i visioner och målbilder för projektet 
och i de styrdokument som beslutats – vi menar att vi söker efter stationsområdets 
DNA.  

Syftet med projektet var att vaska fram, hitta och formulera de värden som 
projektet stationsområdet har. Vilka mål har formulerats? Hur vill vi att människor 
ska uppfatta den här platsen, en ny och viktig del av Ängelholms centrum? Vad är 
dess unika värden? Vad sticker ut? På vilket sätt är det här en plats som är något 
alldeles speciellt? Det som framkom ska användas i marknadsföring och i 
kommunikation till byggherrar, aktörer, handel och andra som kommunen vill ha 
med på resan.  

Kontaktperson: Karolin Högberg, kommunikatör, kommunikationsenheten.  

 

https://www.engelholm.se/nyhetsarkiv/arkiverat/2020-10-09-lek-for-demokrati-ska-forma-det-nya-stadshuset.html
https://www.engelholm.se/nyhetsarkiv/arkiverat/2020-10-09-lek-for-demokrati-ska-forma-det-nya-stadshuset.html
http://skane.konstframjandet.se/aktuellt/lek-for-demokrati/


 

 

Verksamhetsbeskrivningar för enheterna 
Sammanfattning av inlämnat material 2021-12-22 
 
 

Kommunledning  
 
 

 

Kommundirektörens stab  
Kommundirektören har en stab till sitt förfogande. Kommundirektörens stab består av 
chefsstrateg, planeringschef och stadsjurist. Enheterna mark- och exploatering och nämndkansli 
ligger också under kommundirektören.  
 
Samband: Staben arbetar mot samtliga verksamheter i kommunen.  
 

 
 
   

Specialbehov Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 

Centralarkiv Vissa personliga 
arkiv, närarkiv, frd. 
 

Stort, blandat 
mötesbehov. 
Sekretess. Bla. 
politiska möten 

Stor skärm eller 
dubbla 

Rum för känsliga 
samtal. Enskilt konc. 
arbete  

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 

Stadsjurist Litet (stadsjurist 
bara) 

Stort, blandat 
mötesbehov. 
Sekretess.  

En stor skärm   

MEX-chef Har stort arkiv. Stort, blandat 
mötesbehov. 
Sekretess.  

Dubbla skärmar.  

Planeringchef Litet.  Stort, blandat 
mötesbehov. 
Sekretess.  

Dubbla skärmar.  

Chefsstrateg Har stort arkiv. Stort, blandat 
mötesbehov. 
Sekretess.  

En stor skärm   

Kommundirektör Litet.  Stort, blandat 
mötesbehov. 
Sekretess.  

En stor skärm   



 

 

Enheten för juridik och kansli  
En kort sammanfattande beskrivning av enhetens verksamhet:   
Enheten agerar centralt mot i stort sett samtliga huvuduppdrag och verksamheter, även 
verksamheter inom SST. Detta sker genom att den centrala registraturen, kommunarkivet samt 
det centrala nämndsekretariatet är lokaliserat här. Även andra kommungemensamma centrala 
funktioner (beredningskoordinator och agil coach) finns inom enheten. Även frekvent interaktion 
med kommunledning och politisk ledning samt samtliga nämnder, KS, KF och andra politiska 
instanser. Överförmyndarnämndens verksamhet är lokaliserad inom enheten, som en separat del 
med egen nämnd, och ställer särskilda krav på tillgång till reception för möten med externa, 
sekretessarkiv, m.m.  
 
Samband: Huvuduppdrag & verksamheter - registratur & nämndsekretariat. Kundtjänst. 
Digitalisering. Övr. funktioner inom SST. Kommunledning. Politisk ledning 
 

 Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 
 

Medarbetare, 
inkl. politiska 
sekreterare och 
chefer 
(Vi har svårt att 
se att vår enhet 
kommer minska 
i personal-täthet 
fram till 2026.) 

Centralarkiv - se 
separat. En hel del 
pappersarkiv inom 
ÖFN, kommer 
kvarstå. Visst närarkiv 
för registratur. 
Allmänna förrådsutr. 
– finns brist idag.  

Stora behov 
kontinuerligt. Politiska 
möten. Möten inom 
enheten. Möten med 
andra enheter. Såväl 
chefer samt större 
antal av medarbetarna 
tillbringar mycket tid i 
möten.  

Teknikutr. Mötes-
lokaler. Fungerande 
teknik OCH 
TEKNISKT STÖD 
till politiska möten. 
Bör finnas service-
enhet som är 
ansvarig för att 
stödja i teknik m.m. i 
möten.  

Behov av avskilt 
arbete för många 
medarbetare, behov 
av tysta utrymmen, 
behov av rum för att 
ta samtal med 
känsligt innehåll och 
samtidig tillgång till 
egna arbetsstationen. 

 

 

Mark‐ och exploateringsenheten  

Mark- och exploateringsenheten arbetar med markfrågor inom kommunen. Köp och försäljning 
av mark samt förvaltning av den mark som kommunen äger. Enheten tar även initiativ till 
exploatering av kommunens mark för att skapa tomter för bostäder och verksamhetsetableringar. 

Syfte och uppdrag 

 Köp och försäljning av mark 
 Förvaltning av den obebyggda markreserven 
 Upplåter kommunens mark med arrende, nyttjanderätt och servitut 
 Hanterar tomtkön 
 Hanterar tomträtter 
 Drivande i exploatering av kommunens mark för att skapa tomter för bostäder och 

verksamheter 

Samband: Arbetar mot samtliga verksamheter i kommunen.  

 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 

Medarbetare Har stort arkiv. Stort, blandat 
mötesbehov. 
Sekretess.  

Dubbla skärmar.  



 

 

Servicestöd 
 
 

 

Kommunikation  
Målet med verksamheten är:  
… att arbeta för att medborgarna och andra externa aktörer ska uppleva kommunens 
kommunikation som öppen, serviceinriktad, trovärdig och modern.  
… att internt ge ett kvalificerat kommunikationsstöd och tillhandahålla kanaler och verktyg så att 
kommunens värdegrund följs och kommuniceras både internt och externt. 
 
Samband: Med alla verksamheter i kommunen. 
 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 

Kommunikationsenheten Stort låsbart skåp för 
Fotoutrustning 

Stort Dubbla skärmar Studioyta 

  
  

Digitalisering  
Digitaliseringsenheten arbetar kommunövergripande med att leda, stödja och samordna 
Ängelholms kommuns digitala transformation. Därtill ansvarar vi för drift och förvaltning av 
kommunens administrativa nät samt skoldatanät.  
Vi ansvarar för kommunens IT-säkerhet och IT-infrastruktur. Vi arbetar kommunövergripande 
med interna och externa aktörer.  
Vi erbjuder även kommunens verksamheter hjälp med:  
 Verksamhetsutveckling  
 Digital tjänsteinnovation, digitaliseringsenheten ska vara en motor och arena för att skapa 

digitala tjänster med fokus på att göra skillnad för kommunens kunder och användare 
(invånare, medarbetare, besökare, näringsliv etc.)  

 Strategier för IT och IT-infrastruktur  
 IT-säkerhet  
 IT-upphandling – där vi kan stötta med beställarkompetens  
 
Samband: Med alla verksamheter i kommunen. 

Specialbehov Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 

Studio 
Plats för installation 
av IT-utrustning 
GIS dator (stationär) 
Extern IT-drift 
Kontor i låsbar del 
Tre skärmar till ktj. 

Låsbart skåp, 
Säkerhetsskåp, 
Närarkiv, Frd. 
Kabel etc. frd. 
Personlig förvaring 
och säkerhetsskåp 
för datorer och 
telefoner 

Stort och 
blandat 
mötesbehov. 
Korta möten 2-
4 p. Sekretess. 
Många 
telefonsamtal 

Stor skärm eller 
dubbla. Gemensamma 
dockningsstationer. 
Skärmar och teknik i 
mötesrum 

Viss del har hög 
grad enskilt konc. 
Arbete. Viss del 
behöver öppen 
lösning med 
fokuszon 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 

Nätverkstekniker 
/supporttekniker 
/IT-tekniker 

Kablar etc. Plats för 
installation av 
utrustning 

   



 

 

 
 

Säkerhetsenheten  
Uppdrag som åligger säkerhetsenheten ex:  
 Krisberedskap/höjd beredskap/krigsplanering – Säkerhetsskydd innefattar arbete med risk 

och sårbarhetsanalyser, signalskydd, säkerhetsskyddsanalyser mm Säkerhetsskyddslagen  
 Civilt försvar / totalförsvar – plan för ex nödvatten, el mm – Säkerhetsskydd – 

Säkerhetsskyddslagen  
 Krisledning/stab.  
 Säkerhetsprövning, mm – Säkerhetsskydd – Säkerhetsskyddslagen  
 Informationssäkerhet - Säkerhetsskyddslagen  
 Säkra den demokratiska tryggheten för politiken  
 Lag för kommunernas arbete med brottsförebyggande  
 Trygghet och säkerhet internt – Hot/våld, riskbedömning, personskydd mm för 

tjänstepersoner inom kommunen  
 Trygghet och Säkerhet externt med samverkan/samarbete gällande det offentliga rummet  
 
Samband: I anslutning till kommundirektören samt kommunstyrelsens presidie. 

  
 

HR  
HR-avdelningen driver HR på alla plan – från utveckling på organisationsnivå till partnerskap och 
stöd i det dagliga ledarskapet. Vi är riktigt bra på strategisk organisationsutveckling, chefs- och 
medarbetarutveckling, grupputveckling, arbetsmiljö och främjande arbetshälsa, rekrytering, 
lönebildning, arbetsrätt och lag/avtal, rehabilitering och mycket mer.  
 
Samband: SST, Ekonomi, HR enheten, ”Så många enheter som möjligt” 

GIS-ingenjörer   Dubbla skärmar + 
stationär dator 

Förhoppningsvis 
bärbar dator i 
framtiden 

Chef, Driftansvarig, 
IT-utvecklare, 
Digitaliseringsledare 
och utvecklare, IT-
Samordnare 

 Känsliga samtal. 
Mycket möten. 

Extern skärm vid 
behov 

 

Tekniker för 
driftspartners (extern 
personal) 

Kablar etc. Plats för 
installation av 
utrustning 

  Externa drifttekniker  
kan behövas även i 
framtiden 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 
 

Säkerhetschef, 
Krisberedskapssam., 
Informationssäkerhetssam., 
Säkerhetssam.,  
(2026): 
Brottsförebyggandesam. 
Dataskyddsam. 

Säkerhetsskåp Sekretessmöten Vägghängd 
skärm 

Egna låsbara 
kontor i egen 
låsbar del av 
fastigheten 



 

 

 
 

Budgetenheten  
Budgetenheten arbetar med att stödja huvuduppdragen, Servicesstöd och kommunledningen i 
olika ekonomiska frågor. Framförallt gäller det i budget-, prognos- och bokslutsarbetet. 
Budgetchefen arbetar i huvudsak kommunövergripande medan ekonomerna mestadels arbetar 
mot olika verksamhetsområden.  
Budgetenheten sammanställer och bearbetar material för budget, prognoser och bokslut inom de 
olika verksamhetsområdena. Vi hanterar och utvecklar fördelningsprinciper och 
resursfördelningsmodeller och gör beräkningar för olika typer av ersättningar, avgifter och taxor.  
Budgetenheten rapporterar, sammanställer, bearbetar och analyserar ekonomisk statistik och 
ekonomiska nyckeltal samt gör utredningar av ekonomisk karaktär inom de olika 
verksamhetsområdena. Budgetenheten är även rådgivande och ett utbildningsstöd i ekonomiska 
frågor.  
Förutom frågor av ekonomisk karaktär samordnar budgetenheten uppföljning av politiska mål 
och nyckeltal. Enheten samordnar även befolkningsprognoser, omvärldsanalyser och 
Hållbarhetsrapporten samt kommunövergripande undersökningar som 
Medborgarundersökningen och Kommunens kvalitet i korthet.  
Budgetenheten är också ansvarig för drift och utveckling av beslutstödsystemet Hypergene.  
 
Samband: Enhetens ekonomer sitter idag ute med verksamheterna 

Befattningar Förvarings-
behov 

Mötesbehov Teknikbehov Kommen-
tarer 

Budgetchef Datorer och 
utrustning 

Mycket kortare möten 
med 2-4 deltagare. 

Behov av minst dubbla 
och stora skärmar. 

 

Kvalitetsutvecklare Datorer och 
utrustning 

Mycket kortare möten 
med 2-4 deltagare. 

Behov av minst dubbla 
och stora skärmar. 

 

Ekonomer Datorer och 
utrustning 

Mycket kortare möten 
med 2-4 deltagare. 

Behov av minst dubbla 
och stora skärmar. 

 

 
 

Redovisningsenheten  
Målet med Redovisningsenhetens verksamhet är att på ett effektivt och professionellt sätt ge 
bästa möjliga råd, stöd och service vad gäller olika ekonomi- och redovisningsrelaterade frågor till 
medarbetarna, politiken och leverantörer samt medborgarna i Ängelholms kommun.  
Redovisningsenhetens uppdrag: 
 Redovisningsenheten har det övergripande ansvaret för kommunens redovisning, bokslut 

samt finansieringsfrågor.   
 Redovisningsenheten ger råd, stöd och service till medarbetarna, politiken och medborgarna i 

olika ekonomirelaterade frågor samt redovisningsfrågor.  

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 
 

HR-chef Personliga saker Behov av att kunna 
möta medarbetare 
ostört och 
arbetsgrupper samt 
hela enheten 

Dubbla skärmar, 
teknik i mötesrum 

 

Adminstratör Personliga saker, 
referenslitteratur 

enskilda möten, 
gruppmöten 

Dubbla skärmar, 
teknik i mötesrum 

 

HR utvecklare Se ovan Se ovan Se ovan  
HR strateg Se ovan Se ovan Se ovan  
HR partners     



 

 

 Redovisningsenheten ansvarar för kommunens övergripande ekonomiservice. Kommunens 
kund- och leverantörsreskontra, anläggningsregister, avgiftshantering, e-handel, hantering av 
krav och inkasso samt kassafunktion ingår i enhetens ansvarsområden. 

 Redovisningsenheten ansvarar för drift och utveckling av kommunens 
ekonomisystem Raindance, elektroniska inköpssystemet Visma Proceedo, samt VA-
verksamhetens system EDP Future.  

 Genom kompetensutveckling och omvärldsbevakning, kring exempelvis ny lagstiftning och 
systemutveckling, säkerställer Redovisningsenheten att enheten är i framkant vad gäller 
utvecklingen på ekonomiområdet.  

 
Redovisningsenhetens arbetssätt: 
 Redovisningsenheten arbetar med att ständigt utveckla och förbättra enhetens rutiner och 

arbetssätt.   
 Redovisningsenheten arbetar agilt och tar tillvara på varandras olika kompetenser och vi 

bidrar alla till det gemensamma uppdraget. Alla inom enheten tar ansvar, känner till sin 
uppgift och arbetar mot våra gemensamma mål. Vi stödjer och täcker upp för varandra vid 
behov för att minska sårbarheten på enheten vid semester, sjukdom eller hög 
arbetsbelastning.  

 Redovisningsenheten levererar god service med hög kvalitet till kommunmedborgarna såväl 
som den övriga kommunorganisationen i ekonomiservice-ärenden. Vi arbetar löpande för att 
förbättra den service och stödverksamhet som enheten erbjuder, både genom interna projekt 
på enheten och i samarbete med övriga verksamheter i kommunen. Redovisningsenheten har 
bland annat ett tätt samarbete med upphandling i frågor kring e-handel och inköp samt 
samarbetar inom kommunkoncernen för att öka effektiviteten.  
 

Samband: Övergripande arbete för hela kommunen. Behov av att enheten sitter samlad 

Befattningar Förvarings-
behov 

Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 

Ekonomi-
assistent/ 
Ekonomi-
administratör 

Behov av 
dokument-
förvaring, 
ca 10-20 
hyllmeter. 
Delvis 
sekretess-
material 

Mycket telefonsamtal, en hel 
del känsliga samtal. Behov 
av små mötesrum för 
avstämning, men arbetar i 
övrigt mest på egen plats. 
Behov av att några timmar 
per dag utnyttja ett avskilt 
rum (m. arbetsplatser) som 
främjar aktivitet, med 
gåband, cyklar etc.  

Dubbla skärmar samt 
en avskild hörna/rum 
då de pratar med äldre 
(långa samtal och pratar 
högt så de kan höra). 
Behöver arbeta på en 
plats där andra inte kan 
se vilka ärenden som 
hanteras på skärmen 
pga sekretess.   

Sitter på egen kontors-
plats,  7-8 timmar per 
dag, behöver därför en 
bra arbetsmiljö utan för 
mycket stök och öppna 
mötesplatser i närheten.  

Avgifts-
handläggare/
Ekonomi-
administratör 

Behov av 
dokument-
förvaring, 
ca 10-20 
hyllmeter. 
Delvis 
sekretess-
material 

Mycket telefonsamtal, en hel 
del känsliga samtal. Behov 
av små mötesrum för 
avstämning, men arbetar i 
övrigt mest på egen plats. 

Dubbla skärmar, bra 
ergonomi (kontorsstol, 
höj och sänkbart 
skrivbord). Samt en 
avskild hörna-/rum då 
de pratar med äldre 
(långa samtal och pratar 
högt så de kan höra).  
Behöver arbeta på en 
plats där andra inte kan 
se vilka ärenden som 
hanteras på skärmen 
pga sekretess. 

Inre sekretess gäller för 
samtal och dokument. 
Sitter på plats 7-8 timmar 
per dag, därför behov av 
en lugn och bra 
arbetsmiljö. 



 

 

Ekonom 
 

Behov av små mötesrum för 
avstämning  och teams-
möten, men arbetar i övrigt 
mest på egen plats. 

Dubbla skärmar, bra 
ergonomi (kontorstol, 
höj och sänkbart 
skrivbord) 

Sitter mycket på egen 
kontorsplats, inte så 
mycket möten. 

Ekonomi-
handläggare/ 
gruppledare 

Dokument 
förvaring 
av delvis 
sekretess-
material 

Mycket telefonsamtal, en hel 
del känsliga samtal. Behov 
av små mötesrum för 
avstämning, men arbetar i 
övrigt mest på egen plats. 
Behov av möjlighet att hålla 
utbildning i större lokaler ett 
par gånger per år. Behov av 
att några timmar per dag 
utnyttja ett avskilt rum (m. 
arbetsplatser) som främjar 
aktivitet, med gåband, cyklar 
etc. 

Behov av dubbla 
skärmar och bra 
ergonomi (kontorsstol, 
höj och sänkbart 
skrivbord). Behöver 
arbeta en plats där 
andra inte kan se vilka 
ärenden som hanteras 
på skärmen pga 
sekretess. 

Sitter mycket på plats 

Handläggare Dokument 
förvaring 
av delvis 
sekretess-
material 

Mycket telefonsamtal. 
Behov av små mötesrum för 
avstämning, men arbetar i 
övrigt mest på egen plats 
Behov av möjlighet att hålla 
utbildning i större lokaler ett 
par gånger per år. 

Behov av dubbla 
skärmar och bra 
ergonomi (kontorsstol, 
höj och sänkbart 
skrivbord) 

Sitter mycket på plats 

Redovisnings
chef 

Dokument 
förvaring 
av delvis 
sekretess-
material 

Behov av små mötesrum för 
avstämning och 
teamsmöten, ett större rum 
för personalmöten för 
gruppen 1h/vecka samt 
andra interna möten, men 
arbetar mycket på egen plats. 
Behov av möjlighet att hålla 
utbildning i större lokaler ett 
par gånger per år. 

Behov av dubbla 
skärmar och bra 
ergonomi (kontorstol, 
höj och sänkbart 
skrivbord). Behöver 
arbeta en plats där 
andra inte kan se vilka 
ärenden som hanteras 
på skärmen 
(personalärenden samt 
en del sekretessmtrl) 

Sitter relativt mycket på 
plats. 

 
  

Upphandlingsenheten  
Upphandlingsenheten ansvarar för och hanterar kommunen samt våra kommunala bolags 
upphandlingsbehov. Vi svarar för att gällande lagar och regler följs. Huvuddelen av våra 
upphandlingar ligger inom ramen för lagen om offentlig upphandling, LOU.  
 
Samband: Kansli, redovisning, bolag 

 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 
 

Upphandlingschef Har ganska mycket 
fysiskt material som 
hanteras. Har även 
ett närarkiv 

Många möten, en 
hel del samtal, 
behov av små och 
stora mötesrum 

Dubbla skärmar sitter delvis på 
plats 

Upphandlare Se ovan. En hel del samtal, 
en hel del möten, 
behov av små och 
stora mötesrum 

Se ovan Sitter mycket på 
plats 

Upphandlingsstrateg Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan 
Upphandlingsjurist Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan 
Avtalscontroller Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan 
Upphandlare Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan 



 

 

Fastighet  
Fastighetsenhetens roll är dels övergripande fastighetstrategier för kommunen, dels att hålla ihop 
alla kommunens lokalfrågor- att se till att verksamheterna har ändamålsenliga lokaler, att rätt 
anpassningar görs, att bevaka miljömål och att bevaka våra avtal. Vi är länken mellan kommunen, 
Ängelholmslokaler och andra hyresvärdar.  
 
Samband: Dagligt med övriga SST samt HU-ledning, MEX, Arkitektur & Teknik.  
Behov av att sitta nära ekonomienheterna. Har även möten med Politiken. 
 

Befattningar Förvarings-
behov 

Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 

Fastighetsstrateg Behov av 
hurtsar för 
förvaring av 
hyreskontrakt 
samt härtill 
hörande 
handlingar i 
pärmar 

Dagliga möten med 
olika aktörer inom 
fastighetssegmentet; 
såväl externa fastig-
hetsägare som 
kommuninterna 
verksamheter. 
Fastighetsenheten 
hanterar dagligen 
mycket telefonsamtal. 
Stort behov av små 
och större mötsesrum. 

Bärbara datorer, 
dubbla skärmar. 
Ipads & mobil- 
telefoner. 
Fastighetsenheten 
har idag även 
tillgång till en 65"-
skärm för större 
excell-dokument etc. 

Fastighetsenheten 
utför ofta (flertalet 
gånger per vecka) 
besök på de olika 
fastighetsobjekten ute 
i kommunen. 

Lokalsamordnare     

Fastighetsvärd     

 
 

Kundtjänst 
Kundtjänst bemannas av 20 specialiserade kundtjänsthandläggare. Kundtjänst har både en intern 
och en extern kundservice.  
Vi bemannar telefon, chatt, mejl, kundforum, sociala medier men även fysiska besök. Vi har även 
bokade besök som t ex budget och skuld, faderskap, dödsbo och ekonomiskt bistånd.  
 
Samband: Kommunövergripande 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 
 

Kundtjänst-
handläggare 

Säkerhetsskåp för 
datorer, telefoner, 
vissa dokument. 
Personliga skåp till 
handläggarna mm. 

Kontinuerliga möten varje dag. 
(Tex. dödsbo, BUS, faderskap). 
Behov av litet kontor och 
telefonhytt för att ringa ostört. 

Tre skärmar, 
docknings-
station, stor 
TV-skärm 

Öppet kontors-
landskap intill 
reception. 
Fokuszoner för 
administration  

Kundtjänstchef  Utrymme för samtal och 
medarbetarmöten 

TV-skärm  

 

   



 

 

Huvuduppdrag Samhälle 
 

 
 

Stöd och utveckling  
Arbetar med planering, uppföljning och utveckling inom huvuduppdrag Samhälles område. 
 
Samband: Hela Huvuduppdraget och andra Huvuduppdrag, SST Digitalisering, kundtjänst, 
kommunikation, kansli. Kontakt med samhällsbyggnad, utförarservice, kultur & fritid och miljö 
& bygg, kommunledning och ekonomi. 
  

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 
 

Verksamhets-
utvecklare 

 en del möten, digitala & 
fysiska Kreativa möten 
(verktyg behövs) 

2 skärmar, höj/sänkbart 
skrivbord, utrustning för 
digitala möten 

 

Webbredaktör  en del möten, digitala & 
fysiska 

se ovan  

Projektledare  en del möten, digitala & 
fysiska Kreativa möten 
(verktyg behövs) 

se ovan Tillgång till bil i 
närheten 

Planeringschef  många möten, digitala & 
fysiska 

se ovan  

HU-chef  se ovan se ovan  
Administratör   se ovan  
Handläggare/ 
samordnare 

 en del möten, digitala & 
fysiska 

se ovan  

Strateger  se ovan se ovan  
   
 

Närstöd Samhälle  
Närstöd är en stödfunktion för hela huvuduppdraget och ska komplettera det administrativa stöd 
Samhälle får av Servicestöd, ge stöd i projektledning samt ge stöd i, och samordna, förvaltningens 
strategiska arbete för hållbarhet. Inom närstöd finns även funktioner som stödjer hela 
kommunens arbete för hållbarhet.  
 

Specialbehov Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 

Hängare, skåp och 
bord för 
ritningsförvaring 
och arbete 
Utställningsyta 
Eget omkl. rum 
Grovtvätt för 
smutsiga kläder och 
stövlar. 
Tvätt/torkskåp. 
Flexibelt mötesrum 
för bygglov 
 

Närarkiv och 
bibliotek. Plats för 
arbetskläder, 
skyddskläder, skor 
och stövlar.  
Provtagnings-
utrustning. Kylskåp 
för prover. 
Verktygsfrd. 
Instrumentrum. 
Säkerhetsskåp. Pers. 
förvaring 

Stort och blandat 
mötesbehov.  
Spontana möten 2-5p. 
Enhets- och APT 
möten. 
Interna/externa 
möten 3-8p 
Mycket tel. samtal. 
Samrådsmöten  
Ljuddämpat. 
mötesrum för 4p 
externt 
Ljuddämpat. väntrum 
externt (tidskr. soffor, 
kaffe etc.) 
 

Stor skärm eller 
dubbla.  
Skärmar och 
teknik i mötesrum 
Plotter, skrivare, 
Drönardator 
 

Viss del har hög grad 
enskilt konc. Arbete.  
Tillgång till 
poolbil/cykel.  Plats 
för 2 servicebilar. 2 
bil ytterligare. Garage 
för tjänstebil/-
tjänstecykel nära. 
Duschrum. 
Tillgång till 
Centralarkiv 



 

 

  
 

Projektenheten  
Projektenheten består idag av 6 medarbetare, 5 projektledare och en projektchef. Vi hjälper våra 
beställare med projektledning från projektering vidare till färdigt projekt och därefter 
överlämning till driften. Vi utför idag framförallt infrastrukturprojekt på beställning av 
Stadsmiljö- och VA-enheten, men kommer framåt att bredda oss till att hjälpa fler verksamheter 
inom huvuduppdrag Samhälle. Projektens storlek varierar mellan 1 och 75 miljoner kronor.  
 
Samband: Arbetar mot hela Samhälle vad gäller projektledning, med tyngdpunkt mot Stadsmiljö 
och VA enheten. 

 
 

Planenheten  
Planenheten arbetar med samhällsplanering, primärt utifrån ärenden rörande planbesked och 
detaljplaner. Planenheten samordnar och projektleder arbetet som görs tillsammans med 
sakkunniga i andra kommunala verksamheter och samhället i övrigt; medborgare, fastighetsägare, 
näringsliv, myndigheter etc. Kommunikation internt och framförallt externt är därför en viktig 
del av uppdraget.  
 
Samband: Stor bredd av funktioner; utanför tillhörig verksamheten även MEX, stadsmiljö, VA, 
Kart och mät, Bygglov, Miljö, Projekt, ÖP etc. Planadministratören även mot ekonomi, 
nämndsekreterare och kansli. 
 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 
 

Planarkitekt Personliga ting, 
gemensamt 
utrymme för 

Individuella Teamsmöten, 
telefonsamtal, externa besök i 
mindre grupper, interna möten 

Två bra skärmar 
vid kontorsarbets-
plats, plotter, 

Varierat arbete; 
på plats, möten, 
distans 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 
 

Enhetschef projekt  många möten, 
digitala & fysiska 

2 skärmar, höj/sänkbart 
skrivbord, utrustning för 
digitala möten 

 

Enhetschef strategi  se ovan se ovan  
Enhetschef 
administration 

 se ovan se ovan  

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 

Projektchef En mindre bibliotek 
-  
kan delas med andra 
enheter. 
Arbetskläder, 
skor.A1-hängare. 
Privata kläder, väska 
etc. Privat 
arbetsrelaterat 
kontorsmaterial 
(pennor, block etc.) 

Pratar mycket i 
telefon - behov av 
mindre rum för 
telefonsamtal.  
Behov av plats för 
spontana möten - 
möjlighet att breda 
ut ritningar etc. 
Teams-möten.  
BRA digitala 
hjälpmedel för 
möten.  

Behov av dubbla 
skärmar  
stora delar av 
arbetstiden 

Agilt arbetssätt, 
mycket samordning  
och "spindeln i 
nätet" funktion för 
medarbetarna. Lätt 
tillgång till poolbil, 
poolcykel. Bra 
cykelparkering i 
huset. 
Duschmöjlighet. 
Kunna arbeta 
utomhus. Bra 
personalrestaurang. 
Gott kaffe.  

Projektledare Se ovan Se ovan  Se ovan Se ovan  



 

 

utredningar, 
skisser etc, när-
arkiv utifrån 
dokument-
hanteringsplan, 
"bibliotek" för 
facklitteratur 

i mindre och större grupper, 
offentliga stora samråds-möten 
(gärna typ aula i anslutning till 
utställnings-ytor i offentlig 
lokal) 

skrivare, full-
utrustade 
mötesrum med 
enkel "incheck-
ning"  

Stadsarkitekt Personliga ting, 
gemensamt 
utrymme för 
utredningar, 
skisser etc, 
närarkiv utifrån 
dokument-
hanteringsplan, 
"bibliotek" för 
facklitteratur 

Individuella Teams-möten, 
telefonsamtal, externa besök i 
mindre grupper, interna möten 
i mindre och större grupper 

Två bra skärmar 
vid kontorsarbets-
plats, plotter, 
skrivare, full-
utrustade 
mötesrum med 
enkel "incheck-
ning"  

Varierat arbete, 
på plats, möten, 
distans. Behov 
av tillgång till 
större bords-
ytor (minst A0) 
för skiss-arbete  

Plan-
administratör 

Personliga ting, 
fakturaunder-lag i 
pärmar, lite 
enhets-internt 
kon-torsmaterial 

enskilda avstämningar två skärmar, nära 
skrivare 

Arbetar i 
huvudsak på 
plats, har behov 
av att kunna 
fokusera ostört 

Planchef Personliga ting, 
gemensamt 
utrymme för 
utredningar, 
skisser etc, 
närarkiv utifrån 
dokument-
hanteringsplan, 
"bibliotek" för 
facklitteratur 

Individuella Teams-möten, 
telefonsamtal, externa besök i 
mindre grupper, in-terna 
möten i större grupper, 
enskilda samtal medarbetare 

Två bra skärmar 
vid 
kontorsarbetsplats
, plotter, skrivare, 
full-utrustade 
mötesrum med 
enkel "incheck-
ning"  

Varierat arbete, 
på plats, möten, 
distans. I hög 
utsträckning 
utanför 
kontoret. 

 
 

Kart och mätenheten  
Kart- och mätenheten ansvarar för att kommunens baskarta förvaltas och uppdateras 
kontinuerligt. Enheten upprättar kartunderlag till bygglovssökande, grundkartor till detaljplaner 
samt diverse kartprodukter vid behov. Vi ansvarar för adressregistret och att det rapporteras till 
Lantmäteriet för vidare distribution till Sveriges myndigheter.  
Mätningsingenjörerna utför mätning i fält vid beställning av ovanstående produkter samt för 
utstakning och lägeskontroll av byggnader, gränsvisningar, projekteringsmätningar mm.  
Vi ansvarar för utveckling av Ängelholms 3D-stadsmodell. Ängelholms kommun har 
samverkansavtal med Båstads kommun inom mätning, GIS och GIT (geografisk informations-
teknik) vilket innebär att vi utför alla mätningsuppdrag åt Båstads kommun samt att 
deras geodata hanteras i servrar här i Ängelholm med hjälp av vår GIS/systemingenjör.  
 
Samband: Bygglov, plan, projekt, stadsmiljö, VA, MEX, GIS & IT (digitaliseringsenheten), MEX, 
Ängelholmslokaler, Ängelholmshem, A&T 
  

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 
 

Mätningsingenjörer Mycket fysiskt mtrl. 
som gränsrör och 
stakkäppar, samt 
verktyg i eget förråd. 
Behov av garage nära 
för mätbilar och 
instrumentrum med 

Pratar en del i 
telefon, plats för 
spontana möten, 
Teamsmöten och 
möjlighet att lägga 
ut stora 
kartor/ritningar. 

Behov av stora, 
dubbla skärmar, 
skrivare, plotter, 
att kunna koppla 
in handenhet etc, 
drönardator med 
mycket hög 

Behov av dusch-
utrymme, eget 
omklädningsrum 
m. klädförvaring 
(dubbla skåp pga 
smutsiga kläder), 



 

 

plats för stort 
vapenskåp för total-
stationer, drönare och 
GPS:er. Plan-kartor i 
arkivskåp. 

kapacitet, 
(stationär 2021 ev. 
bärbar 2026). 

tvättmaskin, 
torkskåp.  

GIS-ingenjör  Telefonsamtal, 
plats för spon-tana 
möten, 
Teamsmöten och 
möjlighet att lägga 
ut stora 
kartor/ritningar. 

Behov av stora, 
dubbla, skärmar, 
skrivare, plotter 

 

GIS/system-ingenjör Säkerhetsskåp för 
värdefulla datorer/ 
hårddiskar. 

Telefonsamtal, 
plats för spontana 
möten och 
Teamsmöten. 

Behov av stora, 
dubbla, skärmar, 
skrivare, plotter, 
specialdatorer med 
mycket hög 
kapacitet, 
(stationära 2021 
ev. bärbara 2026)  

 

 
 

VA‐enheten  
-VA-enhetens ansvar är att producera färskvatten sam distribuera detta till alla våra kunde via vårt 
ledningsnät samt omhändertaga och rena spillvatten från våra kunder vid vårt reningsverk.   
 
Vidare ansvarar VA-enheten för förvaltande av kommunen VA-anläggning samt driver projekt 
för utbyggnad av den allmänna va-anläggningen i takt med att staden växer. Till detta ansvara 
VA-enheten även för all drift och underhåll preventivt arbete på våra VA-anläggning.  
 
Samband: Inom enheten, närhet till planenhet, stadsmiljö, projektenhet 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 

VA-ingenjörer arbetskläder, viss 
teknisk utrustning 

Mycket 
telefonsamtal med 
entreprenörer. 
Behov av mindre 
mötesrum 

datorer dubbla 
skärmar, WIFI 
 

behöver stora 
arbetsytor då det 
hanteras mycket 
ritningar. 
1 plats till vår bil 

VA-tekniker  Se ovan Mycket 
telefonsamtal med 
intrprenad, behöver 
kunna jobba ostört  

Se ovan behöver stora 
arbetsytor då det 
hanteras mycket 
ritningar.  
2 platser till 
servicefordon 

abonnent-tekniker stora 
förvaringsutrymme 
då det hanteras 
mycket handlingar 
låsbart arkiv 

Mycket 
telefonsamtal med 
kunder, behöver 
kunna jobba ostört  

Se ovan behöver 
förvaringsutrymme 
då det hanteras 
mycket papper 
(ritningar) 

GIS-ingenjör VA Se ovan En del 
telefonsamtal med 
kunder, behöver 
kunna jobba ostört  

Se ovan Behöver kunna 
jobba ostört  



 

 

 
 

Bygglovsenheten 
Bygglovsenheten är en servicemyndighet. Vi arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden 
med att handlägga bland annat ansökningar om bygglov, marklov, rivningslov och 
förhandsbesked.   
Vi hanterar även anmälningsärenden avseende olika attefallsåtgärder, brand, eldstäder, 
konstruktion och ventilation.  
Efter att ett lov har beviljats så genomförs tekniska samrådsmöten och platsbesök. Vi utför även 
tillsyn på sådant som har skett utan att lov har sökts.   
En viktig del av enhetens arbete är att vara bollplank och ge information och rådgivning till 
allmänheten. Det innefattar allt från rådande lagstiftning, byggtekniska frågor och 
energihushållning till utformning och gestaltning. Vi samarbetar också med andra myndigheter, 
organisationer och enskildas vilkas arbete och intresse berör nämndens verksamhet.   
Strandskyddsdispenser ingår också i vårt ansvarsområde.  
Inom enheten handlägger vi dessutom ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Det innebär 
att de som har en funktionsvariation och som behöver att bostaden tillgänglighetsanpassas kan 
ansöka om bostadsanpassningsbidrag.  
 
Samband: Inom enheten, företagslotsen, kundtjänst, möten med medborgare samt platsbesök. 

VA-chef visst behov av 
förvaringsutrymme 
då det hanteras 
handlingar samt 
sekretessklassade 
handlingar.  

Mycket 
telefonsamtal samt 
interna möten, 
behöver kunna 
jobba ostört. Behov 
av mindre och 
större mötesrum 

Se ovan Se ovan 

administratör viss förvaring krävs inga specifika 
mötesbehov 

Se ovan Se ovan 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 
 

Bygglovchef Skåp för förvaring 
av kläder samt dator. 
Skåp för förvaring 
av kontorsmaterial, 
böcker/pärmar 

Pratar mycket i 
telefon. Behöver 
plats för spontana 
möte 1 bord (3-4 
sit), möjlighet att 
breda ut ritningar 

Dator, dubbla 
skärmar 

1 rum 

Administratörer inkl 
arkiv 

Se ovan Pratar mycket i 
telefon 

Se ovan 1-3 per rum 

Admin arkiv Se ovan Möjlighet att breda 
ut ritningarna 

Se ovan 1 rum 

Bygglovshandläggare Se ovan Pratar en del i 
telefon. Behöver 
plats för spontana 
möten 1 bord (3-4 
sit). Möjligheten att 
breda ut ritningar 

Dator, dubbla 
skärmar, 1 bord (3-
4 sit) 

1 rum per 
handläggare 

Bygglovsfacilitatör 
(Anja) 

Se ovan Pratar mycket i 
telefon. Behöver 
plats för spontana 
möten 1 bord (3-4 
sit) 

Se ovan 1 rum 

Byggnadsinspektörer Se ovan Pratar en del på 
telefon. Behöver 

Se ovan 1 rum per inspektör 



 

 

 
 

Miljö 
Planerad och händelsestyrd miljötillsyn sker på industrier, lantbruk, förorenad mark, små avlopp 
och andra miljöfarliga verksamheter. Syftet med tillsynen är bl. a att minska utsläppen av 
föroreningar till mark, vatten och luft från dessa verksamheter, samt att hanteringen av kemikalier 
och avfall görs på ett godtagbart sätt. Förutom den planerade tillsynen läggs tid på händelsestyrd 
tillsyn som exempelvis nyetableringar, anmälningspliktig ändring av verksamheter, olyckor, 
klagomål, remisser, prövning av ansökningar av värmepumpar och ansökningar enligt 
renhållningsordningen, detaljplanesynpunkter, incidenter, nedskräpningar som kan innebära 
konsekvenser för miljön. Miljöenheten arbetar också med att administrera och se till att det 
bedrivs skyddsjakt inom kommunen.  

Syftet med hälsoskyddstillsynen är att uppnå god folkhälsa genom att förebygga och förhindra 
risker för människors hälsa. Miljöenheten gör detta genom tillsyn och att ge rådgivning till 
medborgare och företag i kommunen samt lämna yttrande för pågående bygglov och detaljplaner. 
Många av de ärenden som handläggs är inkommande ärenden i form av anmälningar, remisser 
och klagomål. Ärenden som hanteras kan vara företag som vill erbjuda hygienisk behandling eller 
starta en ny förskola. Medborgare kan lämna in klagomål på hälsoskyddsstörningar såsom lukt, 
buller, ljusstörningar samt störningar på inomhusmiljön exempelvis fukt, mögel, skadedjur liksom 
temperatur i luft och vatten. 

Miljöenheten har regelbunden tillsyn på verksamheter inom kommunen såsom skolor, förskolor, 
bassängbad och fastighetsägare. Verksamheter som erbjuder stickande eller skärade behandling 
samt fotvård ingår också i enhetens tillsynsansvar.  

Livsmedelsinspektörer utför offentlig livsmedelskontroll på bl a restauranger, skolor, vårdboende, 
butiker och livsmedelstillverkare för att förhindra, undanröja eller reducera hälsorisker samt 
säkerställa god sed inom handeln och skydda konsumenternas intressen. Tillsynen är både 
planerad och händelsestyrd som ex vid matförgifting och larm om livsmedel. 

Alkoholhandläggarna tillståndsprövar servering av alkohol samt utöver tillsyn över den servering 
av alkohol som sker på restauranger och andra serveringsställen. Enheten hanterar prövning av 

plats för spontana 
möten 1 bord (3-4 
sit) 

Handläggare Skåp för förvaring 
av kläder samt dator. 
Skåp för förvaring 
av böcker/pärmar 

Mycket 
telefonsamtal. 
Behöver plats för 
spontana möten 1 
bord (3-4 sit) 

Se ovan 1 rum per 
handläggare 

Mötesrum 
(medborgare) 

 Mötesrum för att 
träffa medborgare 
2-3 bord (4 sit),  

ljuddämpade 
åtgärder 

1 rum 

Väntrum Utställning 
möjlighet för 
tidskrifter 

Väntrum för våra 
medborgare 

Flexibelt rum med 
soffor, soffbord, 
kafe maskin, 
ljuddämpande 
åtgärder, 2 stora  
skärmar 

1 rum 

Mötesrum 
(verksamhet) 

Bibliotek, skåp för 
arbetskläder (för 
andra handläggare) 

Mötesrum för att 
kunna ha 
verksamhetsmöte 

Flexibelt rum, white 
board, digitala möte 
material, 2 stora 
skärmar 

1 rum 



 

 

tillstånd för att sälja tobak samt utför tillsyn på de ställen som säljer tobak.. Tillsyn av 
tobaksförsäljning sker oftast genom oanmälda besök och i samband med annan tillsyn av t ex 
serveringsställen eller verksamheter som hanterar livsmedel. Framförallt kontrolleras att det finns 
rutiner som förhindrar försäljning av tobaksvaror och e-cigaretter till personer under 18 år. 
Kontroller i form av kontrollköp av folköl och tobak utförs av handläggare och kontrollköpare 
som fyllt 18 år. 

Samband: VA, plan, Stadsmiljö, LAT, Centralarkivet, MoH, ev. ANDTS-samordnare 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknik-
behov 

Kommentarer 

Chef  
Miljö- och hälsa 
(MoH) 

    

Inspektörer, 
handläggare 
Miljö- och hälsa 
(MoH) 
 

Analysinstrument, 
skyddskläder, prov-
tagningsutrustning, 
kylskåp för prover, 
verktyg, spadar, 
brunnsöppnare, egna 
klädskåp för förvaring 
av arbetskläder, skor, 
stövlar och västar. Viss 
plats för förvaring av 
lagtexter, informations-
material etc.  

Mycket telefonsamtal per 
dag. Plats för spontana 
möten 2-5 pers. Mötes-
behov för APT, vecko-
möten hela enheten, 
mindre möten externt och 
internt., 3-8 pers.  

Behov av 
dubbla 
skärmar. 

Behov av grov-
rengöring/tvätt av 
skor och stövlar. 
Behov av p-platser 
för tjänstebilar och 
plats för tjänste-
cyklar. Behov av 
handlingar i 
Centralarkivet 

Administratör  
Miljö- och hälsa 
(MoH) 

    

Chef 
Livsmedel, alkohol 
och tobak (LAT) 

    

Inspektörer, 
handläggare 
Livsmedel, alkohol 
och tobak (LAT) 
 

Analysinstrument, 
skyddskläder, prov-
tagningsutrustning, 
kylskåp för prover, 
kylväskor, egna kläd-
skåp för förvaring av 
arbetskläder. Viss plats 
för förvaring. Behov av 
lagtexter, informations-
material etc. samt 
närarkiv.  

Mycket telefonsamtal per 
dag. Plats för spontana 
möten 2-5 pers. Mötes-
behov för APT, vecko-
möten hela enheten, 
mindre möten externt och 
internt.   

Behov av 
dubbla 
skärmar. 

Behov av p-platser 
för tjänstebilar och 
plats för tjänste-
cyklar. 

Administratör 
Livsmedel, alkohol 
och tobak (LAT) 

    

 

Stadsmiljö  
Stadsmiljö är en beställarfunktion med 13 medarbetare som ansvarar för gator, gång- och 
cykelvägar, allmän plats, stränderna, lekplatser, parker och naturområde, gatubelysning, broar och 
hamnar. Enheten hanterar också trafikanordningsplaner, lokala trafikföreskrifter, 
transportdispenser, grävtillstånd,  kollektivtrafiken, bidrag till vägföreningar, renhållning, 
parkeringar och parkeringsövervakning. Stadsmiljös nettodriftbudget uppgår till 90 mnkr och 
investeringsanslaget till 88 mnkr. Stadsmiljö är delaktig i framtagande av detaljplaner för att 
säkerställa utformning av allmän plats samt yttrar sig i bygglovsärende.   
  



 

 

Samband: Daglig kontakt med. MEX, VA, plan, Projekt, bygglov, HR, ekonomi, miljö. 
Parkeringsvakter har kontakt med trafik och kundtjänst 
 
Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 

 
Enhetschef förvaring av 

ritningar, 
skyddskläder och 
förvaring för 
dokumentation 

Mötesrum med digitalteknik 
+ spontanmötesrum, Pratar i 
telefon och har digitala 
möten. Plats att breda ut 
ritningar. Externa besök. 

Dubbla 
skärmar alt. 
stor skärm och 
personliga 
hjälpmedel 

Har behov av 
tillgång till 
fordon. 

Parkingenjörer 
Gatuingenjörer 
Belysningsingenjör 
Trafikingenjörer 
Projektledare 

förvaring av 
ritningar, 
skyddskläder och 
förvaring för 
dokumentation 

Mötesrum med digitalteknik 
+ spontanmötesrum, Pratar i 
telefon och har digitala 
möten. Plats att breda ut 
ritningar. Externa besök. 

Dubbla 
skärmar alt. 
stor skärm och 
personliga 
hjälpmedel 

Har behov av 
tillgång till 
fordon. 

Parkeringsvakt (tillhör 
idag Intraprenad 
kommer tillhöra 
Stadsmiljö) 

Arkivering, 
förvaring av 
arbetskläder samt 
möjlighet att tvätta 
dessa 

Pratar i telefon och har 
behov att snabbt skriva 
beslut. 

Dubbla 
skärmar alt. 
stor skärm och 
personliga 
hjälpmedel 

Mycket ute. 

Hållbarhetsingenjör 
(kommer tillhöra 
Närstöd) 

förvaring av 
ritningar, 
skyddskläder och 
förvaring för 
dokumentation 

Mötesrum med digitalteknik 
+ spontanmötesrum, Pratar i 
telefon och har digitala 
möten. Plats att breda ut 
ritningar. Externa besök. 

Behov ladda 
personlarm och 
handdator. 
Plats för P-
vaktsbil och 
cyklar. 

Har behov av 
tillgång till 
fordon. 

Vattensamordnare 
(kommer tillhöra 
Närstöd) 

förvaring av 
ritningar, 
skyddskläder och 
förvaring för 
dokumentation 

Mötesrum med digitalteknik 
+ spontanmötesrum, Pratar i 
telefon och har digitala 
möten. Plats att breda ut 
ritningar. Externa besök. 

Dubbla 
skärmar alt. 
stor skärm och 
personliga 
hjälpmedel 

Har behov av 
tillgång till 
fordon. 

 
 

Allmänkultur, fritid  

Enheten samlar frågor som rör konst, och kulturarrangemang samt samordnar den professionella 
kulturen i skolan. Även evenemang som Nationaldagsfirande, Ljusfesten och Nyårsafton 
arrangeras av enheten.  
 
Samband: Lärande och familj, Hälsa, Samhälle, Stadsbiblioteket, Stadsarkitekt, Kultur och fritid 

Stadsmiljö, Kommunikationsenheten, Civila samhället, Ängelholms Näringsliv,. 

 



 

 

 
 
 

Kulturskolan 
För kulturskolans behov se separat sammanställning 

 -erbjuda kvalitativt högtstående estetisk utbildning för barn och ungdomar i kommunen  
 -lägga grunden för ett aktivt kulturutövande  
 -förbereda eleven för högre estetiska studier  
 -vara en resurs i det lokala kulturlivet  
 -vara en resurs för det lokala skolväsendet  
 Kulturskolan erbjuder Dans, Teater och Musik  
‐ 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 

Lärare/pedagoger     

Enhetschef     

Producent     

Administration     

Verksamhetstekniker     

Verksamhetsvaktmästare     

 

  

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 
 

Evenemangsutvecklar
e 

Marginella behov i 
dagsläget 

Stort, framför allt 
med externa 
aktörer, 
föreningsliv och 
andra funktioner 
inom kommunen 

Goda 
förutsättningar för 
digitala möten. 

 

Kulturutveckare Se ovan Se ovan Se ovan  
Kulturstrateg Inga Se ovan Se ovan  
Konstutvecklare Behov kan lösas på 

Stadsbiblioteket 
Utgår från Galleri 
Moment i första 
hand. Tillgång till 
goda mötesrum i 
andra hand 

Se ovan  



 

 

Huvuduppdrag Hälsa 
 

 

 

Kontor Hälsa  
Kontoret Hälsa består av medarbetare med spetskompetens inom flera olika områden som i 
huvudsak arbetar med stöd och service till hälsas verksamheter med ansvar för äldreomsorgen 
och verksamheten för personer med funktionsnedsättning.  
Kontor hälsa arbetar på uppdrag av hälsas ledningsgrupp. Det kan handla om behovsstyrda 
uppdrag och utredningar, avvikelsehantering, kvalité, statistik, brukarundersökningar, 
utbildningsfrågor, arbetsmiljö-och brandskydd. Kontor hälsa ansvarar även för delar av hälsas 
ärendehantering gentemot politiken.  
Därutöver bistår kontoret hälsa med verksamhetsutveckling utifrån behovsstyrda uppdrag från 
verksamheterna, samt ansvarar för delar av hälsas ärendehantering gentemot politiken.  
I Ängelholms kommun finns privata utförare av äldreomsorg, hemtjänst och särskilt boende. 
Kontoret hälsa har i uppdrag att följa upp vård och omsorg utifrån avtal och ansvara för 
kravspecifikation i samband med upphandling.  
 
Samband: Inom huvuduppdrag Hälsa. MAS/MAR. Utvecklingsenheten. Planeringschefen har 
även kontakter med Enheten för juridik och kansli. 
 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 
 

Planerings-
chef 

Utrymme för fysiska hand-
lingar som behövs dagligen, 
(storlek som ca tre "post-
fack"). Handlingarna är ännu 
inte offentliga eller kan om-
fattas av sekretess. Hand-
lingar kopplat till personal 
som kan vara av känslig 
karaktär - sällan användning. 
1 meter hyllplan fysiskt 
material ej sekretess - sällan 
användning. Arbetsmaterial 
som penna papper i person-
ligt skåp. Plats för bärbar 

Pratar en del i 
telefon och 
Teams. Plats 
för spontana 
möten-/av-
stämningar m. 
medarbetare 
Avskilda 
mötesrum för 
ca 2-4 pers., 
dagligen. 
Avskilda 
mötesrum för 
ca 2-8 personer 

Dubbla 
skärmar. 
Ladda mobil-
telefon vid 
arbetsplatsen. 
"Station" för 
bärbar dator 
till skärmarna 
Större skärm 
i mötesrum 
för visning 
av presen-
tationer 

Deltar åter-kommande i 
större möten men ej sam-
mankallande t ex möten m. 
nämnden för omsorg och 
stöd. Mycket på plats i olika 
möteskonstellationer. Främst 
kommuninterna möten. 

Specialbehov Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 

Ibland 
fokusbehov 

Sekretesshandlingar. 
Personlig förvaring och 
säkerhetsskåp för 
datorer och telefoner. 
Postfack. Ytterkläder 

Bitvis mycket 
telefon/Teams.  
I vissa fall 
sekretessamtal. 
Spontanmöten. 
Möte 2-4 p. 
dagligen. Möte 2-8 
p. flera gånger/v. 
Mötes 24-26 p./m. 
Mötes 12 p./v. 
Mötes 16 p. 
Gruppr. 8-10 p. 
Utbildn. 30-40 p. 
någon gång per 
termin 

Stor skärm eller 
dubbla. 
Ladda tel vid 
arbetsplatsen. Ladda 
personlarm. 
Gemensamma 
dockningsstationer. 
Skärmar och teknik i 
mötesrum. 
Skrivare/fax 

Parkeringsplatser 
 



 

 

dator och mobiltelefon (när 
man ej är i tjänst). Personliga 
tillhörigheter av värde samt 
ytterkläder 

flera gånger 
gång per vecka 

Kvalitets-
utvecklare 

Utrymme för fysiska hand-
lingar som behövs dagligen, 
(storlek som ca tre "post-
fack"). Handlingarna är ännu 
inte offentliga eller kan om-
fattas av sekretess. Förvaring 
för sekretesshandlingar som 
används dagligen. Tex. för ca 
tio akter per kvalitetsutveck-
lare samt förvaring av ca 6 
pärmar för alla tre tillsam-
mans, (idag i fysisk form, ev. 
digitalt i framtid, innefattar 
underskrifter.). 1 meter hyll-
plan per person för fysiskt 
material ej sekretess - sällan 
användning. Arbetsmaterial 
som penna papper i 
personligt skåp. Plats för 
bärbar dator och mobiltelefon 
(när man ej är i tjänst). 
Personliga tillhörigheter av 
värde samt ytterkläder 

Pratar en del i 
telefon och 
Teams. Plats 
för spontana 
möten. Av-
skilda mötes-
rum för ca 2-6 
pers., dagligen.  
Lokal för 
utbildning/ 
presentation 
för ca 20-40 
pers., någon 
gång per 
termin. 

Se ovan Mycket på plats. Främst 
interna möten 

Verksamhets
-utvecklare 

Utrymme för fysiska hand-
lingar som behövs dagligen, 
(storlek som ca tre "post-
fack"). Handlingarna är ännu 
inte offentliga eller kan om-
fattas av sekretess. 1 meter 
hyllplan per verksamhets-
utvecklare för fysiskt material 
ej sekretess - sällan använd-
ning. Arbetsmaterial som 
penna papper i personligt 
skåp. Plats för bärbar dator 
och mobiltelefon (när man ej 
är i tjänst). Personliga 
tillhörigheter av värde samt 
ytterkläder 

Pratar en del i 
telefon och 
Teams. Plats 
för spontana 
möten. Av-
skilda mötes-
rum för ca 2-6 
pers., dagligen.  
Lokal för 
utbildning/ 
presentation 
för ca 20-40 
pers., någon 
gång per 
termin. 

Se ovan Se ovan 

Admin. 
assistent 

Se ovan Pratar en del i 
telefon och 
Teams. Plats 
för spontana 
möten. Av-
skilda mötes-
rum för ca 2-4, 
någon gång per 
vecka 

Dubbla 
skärmar. 
Ladda mobil-
telefon vid 
arbetsplatsen. 
"Station" för 
bärbar dator 
till skärmarna 

Se ovan 

Utredare  Utrymme för fysiska hand-
lingar som behövs dagligen, 
(storlek som ca tre + ett 
"postfack"). Handlingarna är 
ännu inte offentliga eller kan 
omfattas av sekretess. 1 meter 
hyllplan för fysiskt material ej 
sekretess - sällan användning. 
Arbetsmaterial som penna 

Pratar en del i 
telefon och 
Teams. Plats 
för spontana 
möten. Av-
skilda mötes-
rum för ca 2-6 
pers., dagligen. 

Dubbla 
skärmar. 
Ladda mobil-
telefon vid 
arbetsplatsen. 
"Station" för 
bärbar dator 
till skärmarna 
Större skärm 

Se ovan 



 

 

papper i personligt skåp. Plats 
för bärbar dator och mobil-
telefon (när man ej är i tjänst). 
Personliga tillhörigheter av 
värde samt ytterkläder 

i mötesrum 
för visning 
av presen-
tationer 

 
 

Myndighetsenheten  
Myndighetsenheten arbetar på uppdrag av Nämnden för omsorg och stöd.   
Enheten tillhör huvuduppdrag Hälsa och chef ingår i ledningsgruppen för Hälsa.   
Enheten består av medarbetare som bla utreder och följer upp ärende enligt SoL, 
Socialtjänstlagen och rättighetslagstiftningen LSS, Lagen som stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Myndighetsenheten fattar beslut om exempelvis särskilt boende, hemtjänst, 
kontaktperson, dagverksamhet och personlig assistans.  
På enheten arbetar en myndighetschef, chefsstödjare, boendesamordnare, handläggare samt 
sakkunnig utredare.   
Verksamheten bygger på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Personer 
ska ges möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (nationell värdegrund). I 
begreppet värdigt liv ingår aspekter så som självbestämmande, individanpassning och delaktighet, 
vilket innebär att brukaren ska ha ett stort inflytande över hur hjälpen ska utformas utifrån 
brukarens individuella behov och intressen. Ängelholms kommuns värdegrund belyser detta 
genom värdeorden öppenhet, omtanke och handlingskraft.  
  
Myndighetsenheten samverkar med många aktörer som ex utförare inom både kommunal samt 
privat verksamhet inom hemtjänst och boende. LoF, Individ och Familjeomsorgen, kontoret 
Hälsa, servicestöd samt Region Skåne och andra kommuner m fl.  

 
 

Utvecklingsenheten  
Utvecklingsenheten består av medarbetare med spetskompetens inom larm- och säkerhet, 
välfärdsteknik och systemfrågor. Vidare arbetar vi med att omvärldsbevaka området kring 
välfärdsteknik, föra dialog med leverantörer samt med att stötta verksamheterna med planering, 
samordning, utbildning och handledning när det kommer till upphandling och användning av nya 
tekniska lösningar. 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 
 

Myndighetschef Postfack 
Ytterkläder 
Värdeskåp 
Förvaring av 
datorer samt 
telefoner 
Personlarm laddas 
och förvaras säkert 
Sekretesspapper att 
låsa in, akter, 
Bilnycklar? 
Kontorsmaterial 
Skrivare/fax 
Litet förråd för 
julljustakar 

Mötesrum för 
24-26 pers. 
1g/månad. 
Mötesrum för 12 
personer varje 
vecka. 
Möjlighet att 
boka spontant 
ett rum för möte. 
Ostört rum för 
enskilt 
Teamsmöte eller 
samtal. 

Arbetsplats för 
dubbla skärmar. 
Möjlighet att 
ladda/arbeta 
med laptop. 
Ladda sin 
telefon. 
Laddning av 
personlarm. 
Tillgång till 
skrivare/fax. 

Personal är på en del 
hembesök. 
Varierat arbete då en 
del sitter hemma vissa 
dagar. 
Behov av 
parkeringsplatser då 
många pendlar. 
Har inga direkta 
besökare. 

Chefsstödjare 
Boendesamordnare 
Biståndshandläggare 
LSS-handläggare 
Socialpsykiatri-
handläggare 
Sakkunnig utredare 



 

 

Systemförvaltare (4st):   
Arbetar främst med support och utbildning rörande Timecare och Procapita/Lifecare för 
huvuduppdrag Hälsa.  
Larm- och säkerhetsansvarig (2st):   
Larm- och säkerhetsansvarig installerar, programmerar, servar och underhåller kommunens larm. 
(Undantaget trygghetslarm i det egna hemmet som hanteras av trygghetsjouren.) 
Telefonisamordnare inom Hälsas verksamheter.  
Larm- och låsinstallatör:   
Arbetar med installation och återlämnande av trygghetslarm och digitala lås. Det digitala låset gör 
det möjligt för personalen att låsa upp med hjälp av en mobilapp, vilket ökar säkerheten för 
brukare eftersom fysiska nycklar inte behöver användas.  
Kompetensförsörjningsutvecklare:   
Välfärdstekniksamordnare:   
Arbetar med att omvärldsbevaka området kring välfärdsteknik, föra dialog med leverantörer samt 
med att stötta verksamheterna med planering, samordning, utbildning och handledning när det 
kommer till upphandling, implementering och användning av nya tekniska lösningar.  
 
Samband: Inom huvuduppdrag Hälsa 
 

 
 

Funktionsstöd  
Verksamhets Funktionsstöd är ett verksamhetsområde med 1 Verksamhetschef som har 11 
underställda enhetschefer som verkställer insatser inom LSS och Socialpsykiatri.  
 
Enheterna är:  
Gruppbostäder LSS och Socialpsykiatri , Personlig assistans , Daglig verksamhet , Daglig 
Sysselsättning, Serviceteam (Hemtjänst under 65 år) , Barn och Ungdom  (innefattar 
Korttidsvistelse , Korttidstillsyn , Stödfamiljer), Kontaktpersoner LSS/SoL , Ledsagare LSS/SoL, 
Externa placeringar boende LSS/Socialpsykiatri  samt en Administrativ enhet för verksamheterna 
inom hela Funktionsstöd.  
I hela område arbetar drygt 330 tillsvidareanställda och ca 200 timvikarier/uppdragstagare. 
Området verkställer det som Myndigheten på Hälsa beslutar.   
 
Samband: Brukare (LSS & Socialpsykiatri), anhöriga, legala företrädare, medarbetare, myndighet, 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 
 

Systemförvaltare  
Timecare  

    

Systemförvaltare   
Procapita/Lifecare  

    

Larm- och 
säkerhetsansvarig 
Telefonisamordnare  

    

Larm- och 
säkerhetsansvarig   

    

Larm- och 
låsinstallatör   

    

Kompetensförsörjnings
utvecklare  

    

Välfärdstekniksamordna
re 

    



 

 

HSL organisation, region & övr. verksamheter inom funktionsstöd, Hälsa och kommunen. Vissa 
chefer arbetar emot IFO, AME, särskola, kulturskola. 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknik-
behov 

Kommentarer 

Enhetschefer 
  
 

Förvara 
sekretessmaterial 
inlåst på ett 
säkert sätt 

Mycket telefonsamtal, stort behov 
av enskilda möten och i grupp. 
APT och stora möten måste inte 
nödvändigtvis ske i stadshuset men 
lokaler tillgängliga för upp till 16 
personer behövs. 

Behov av 
dubbla 
skärmar 

Antal medarbetare 2026 
bygger på att verk-
samheten utökas i samma 
takt som senaste åren.  

Samordnare Förvara 
sekretessmaterial 
inlåst på ett 
säkert sätt 

Mycket telefonsamtal så behöver 
finnas möjlighet att ta dessa i en 
lugn miljö. 

Se ovan Antal medarbetare 2026 
bygger på att verk-
samheten utökas i samma 
takt som senaste åren.  

Bemannings-
samordnare 

Inga särskilda Mycket telefonsamtal så behöver 
finnas möjlighet att ta dessa i en 
lugn miljö. 

Se ovan Finns långsiktig plan på 
att avveckla bemannings-
samordnare för liknande 
bemanningsprocess inom 
hela Hälsa 

Ekonomi- 
assistenter  

Förvara 
sekretessmaterial 
inlåst på ett 
säkert sätt 

Mycket telefonsamtal så behöver 
finnas möjlighet att ta dessa i en 
lugn miljö. 

Se ovan  

 

 

Anhörigstöd (Uppdrag och stöd? + Enheten för aktiviteter och stöd? 
Kommunens anhörigstöd är till för dig som är över 18 år som hjälper och stödjer en 
familjemedlem, granne, vän eller annan medmänniska som är äldre, lånvarigt sjuk eller som har en 
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.  

 

 

MAS/MAR 
MAS och MAR ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av 
god kvalitet inom kommunens ansvarsområde och arbetar bl.a. med att ta fram ändamålsenliga 
instruktioner, uppföljning av verksamheterna och samverkan med såväl privata vårdgivare som 
Region Skåne.  
 
Samband: Chefer för huvuduppdrag Hälsa, övrig personal på kontor hälsa, utvecklingsenheten 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 
 

Anhörigkonsulent Plats för 
informationsmate
rial 

Grupprum 8-10 
personer, 
föreläsningsrum 30-40 
personer 

 Kontor med plats för samtal 
med 3 personer, pentry i 
anslutning till mötesrummet 
för att kunna bjuda till fika. 



 

 

 
 
 

   

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommen
-tarer 

Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 

*Visst typ av utrymme, i storlek 
med ca  tre "postfack" för fysiska 
handlingar som behövs dagligen. 
Handlingarna är ännu inte 
offentliga eller kan omfattas av 
sekretess som det behöver finnas 
låsbart fack eller skåp att förvara 
i. Möjlighet att förvara 5-7 
pärmar inlåsta 
*ca 1 meter hyllplan per 
kvalitetsutvecklare för fysiskt 
material ej sekretess - sällan 
användning 
*Arbetsmaterial som penna 
papper - i personligt skåp kanske? 
*Bärbar dator och mobiltelefon 
(när man ej är i tjänst) 
*Låsa in personliga tillhörigheter 
av värde  
*Ytterkläder 

*Pratar en del i telefon 
och Teams som kan 
omfattas av sekretess och  
behöver kunna ske i 
utrymme där överhörning 
inte är möjligt.  
*Behov av plats för 
spontana möte 
*Avskilda mötesrum för 
ca 2-6 personer, ca en 
gång om dagen. 
*Lokal för 
utbildning/presentation 
för ca 20-40 personer, 
sällan men kan 
förekomma någon gång 
per termin. 

*Behov av dubbla 
skärmar 
*Kunna ladda 
mobiltelefon vid 
den daglia 
arbetsplatsen 
*"Station" för att 
koppla på personl 
bärbardator till 
skärmarna. 
*I mötesrum 
önskas större 
skärm för för 
visning av olika 
presentationer 

 

Medicinskt 
ansvarig 
rehabilitering 

Se ovan Se ovan Se ovan  



 

 

Huvuduppdrag Lärande och familj  
 
 

 

Kontor Lärande och familj 
Vi arbetar med verksamhetsövergripande områden för Lärande och familj i syfte att samordna 
och stödja processer i verksamheterna. Exempel på arbetsområden är det systematiska kvalitets- 
och förbättringsarbetet, administrativt stöd, forsknings- utvecklingssatsningar, IKT-utveckling 
och systemansvar, aktivitetssamordning, uppföljning, fakturahantering och ärendeberedning till 
Familje- och utbildningsnämnden. Vi håller även i kontakter med externa samarbetspartners t.ex. 
högskola och universitet och fungerar som ett stöd till verksamhetens chefer. 

Samband: Övriga funktioner inom LOF, SST 

 

Planering och stöd  
Vi arbetar med verksamhetsövergripande områden för Lärande och familj i syfte att samordna 
och stödja processer i verksamheterna. Exempel på arbetsområden är det systematiska kvalitets- 
och förbättringsarbetet, administrativt stöd, forsknings- och utvecklingssatsningar, IKT-
utveckling och systemansvar, aktivitetssamordning, uppföljning, fakturahantering och 
ärendeberedning till Familje- och utbildningsnämnden. Vi håller även i kontakter med externa 
samarbetspartners t.ex. högskola och universitet och fungerar som ett stöd till verksamhetens 
chefer.  

Samband: Övriga funktioner inom LOF, SST 

Specialbehov Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 

(ca 40 besökare 
samtidigt) 

Normalt kontor 
Arkiv, förråd 

4 möte 4p  
4 samtalsrum 
5 möte 8 p 
1 möte 15p 
1 möte 25p 

Skärmar och teknik i 
mötesrum.  

 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommen-
tarer 

Ledningsgrupp:  
(HU-chef, planeringschef, vht-chefer, 
Koordinator, utv-ledare, dig-strateg) 

normalt kontor 1 stort (15p) 
mötesrum,  
2 mellan (8 p),  
2 små (4p),   
4 samtalsrum 

Presentations-
skärmar i 
mötesrum 

 

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommen-
tarer 

Planering och stöd admin Arkiv. I övrigt normalt kontor enl ovan enligt ovan  
Verksamhetsutvecklare normalt kontor enl ovan enligt ovan  
Aktivitet förebygger tre djupa högskåp enl ovan enligt ovan  
Digitaliseringsresurs normalt kontor enl ovan enligt ovan  



 

 

 

Individ och familj 
Vi ger stöd till familjer och individer som behöver extra omsorg. Det är vårt jobb att se till att 
människor i utsatta livssituationer får rätt stöd och hjälp. 
En stor del av vår verksamhet består av olika stödinsatser till föräldrar, barn och ungdomar. Det 
är också vi som ger stöd och råd till personer med missbruksproblem och deras anhöriga, och det 
är hos oss du ansöker om försörjningsstöd. 
Vid behov hjälper vi personer som står utanför bostadsmarknaden att hitta en trygg plats att bo 
på. Vi erbjuder också stöd och boende för ensamkommande flyktingbarn som får 
kommunplacering i Ängelholm och vuxna som fått permanent uppehållstillstånd. 
Behoven hos dem vi är till för kan se väldigt olika ut och ett nära samarbete med övriga 
verksamheter inom Lärande och familj gör det lättare för oss att ge rätt hjälp i tid. 

Individ och familjeomsorg består av fem olika enheter: 

 stöd- och behandlingsenheten 
 försörjningsenheten 
 integrationsenheten 
 utredningsenheten 
 boendeenheten 

Samband: Övriga funktioner inom LOF 

 

Vuxenutbildning och arbetsmarknad 
Kommunens vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet arbetar tillsammans för att ge vuxna 
möjligheter och kunskaper som gör att de kan delta i samhälls- och arbetslivet. Bland annat 
genom att erbjuda grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare och 
särskild utbildning för vuxna. 

Samband: Övriga funktioner inom LOF 

 
  

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 
Individ och familj Under utredning Under utredning Under utredning  

Befattningar Förvaringsbehov Mötesbehov Teknikbehov Kommentarer 
 

Vux, arbetsmarknad och 
ekonomiskt bistånd 

normalt kontor 1 stort (25p) mötesrum,  
3 gruppgum (8 p),  
2 små (4p). 

Presentations-
skärmar i mötesrum 

(ca 40 
besökare 
samtidigt) 



 

 

Ängelholmslokaler  
  
Specialbehov  Förvaringsbehov  Mötesbehov  Teknikbehov  Kommentarer  

 Personlig förvaring. Förvaring av 
fastighetsnycklar. Förvaring gemens. 
kontorsmaterial. Arkiveringsmöjlighet 
Postfack till samtliga medarbetare  

Ostörda möten med 
medarbetare Möten med 
arbetsgrupper. Möjlighet till 
rumsbokning  

Dubbla 
skärmar  
Kopiering och 
scanning   

"Drop in" 
kontor (mest ute 
i fastigheter)  
 

  
Medarbetarbefattningar/
funktioner  

Förvaringsbehov  Mötesbehov  Teknikbehov  Kommen-
tarer  

VD  Personlig förvaring  Ostörda möten med medarbetare, 
Möten med arbetsgrupper  

Dubbla skärmar    

Fastighetschef   Se ovan Se ovan Se ovan   
Strategisk fastighets-
utvecklare  

Se ovan Se ovan Se ovan 
 

Samordnande förvaltare  Se ovan Se ovan Se ovan    
Förvaltare  Se ovan Se ovan Se ovan    
Fastighetsvaktmästare  Se ovan Möjlighet till rumsbokning  "Drop in" kontor 

(mest ute i fastigheter)  
   

Tekniksamordnare  Se ovan Möten med arbetsgrupp  Dubbla skärmar     
Drifttekniker  Se ovan Möjlighet till rumsbokning  Se ovan    
Myndighetssamordnare  Se ovan Se ovan Se ovan    
Säkerhetssamordnare  Se ovan Se ovan Se ovan    
Administratör  Se ovan Se ovan Se ovan    
Ekonomiadministratör  Se ovan Se ovan Se ovan    
Övriga behov              
Förvaring av nycklar till 
våra fastigheter  

            

Kopiering och scanning               
Förvaring av gemensamt 
kontorsmaterial  

            

Arkiveringsmöjlighet              
Postfack till samtliga 
medarbetare  
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1 Bakgrund 
Ängelholms kommun har för avsikt att uppföra ett nytt stadshus, och vill inom ramen för en förstudie göra en 
omvärldsanalys som kartlägger och visar på hur andra kommuner och jämförbara verksamheter har gjort.  
Analysen syftar till att ge Ängelholms kommun insikt i marknadsläge samt en bild över goda lösningar i jämför-
bara verksamheter. Omvärldsanalysen innehåller en marknadsanalys, nyckeltal för kostnadsnivåer samt sam-
manställning och utvärdering av lämpliga referensprojekt.  

2 Inledning 
Syftet med en omvärldsanalys är att visa hur strömningar i omvärlden kan komma att påverka Ängelholms 
framtida stadshus och verksamheterna som ska bedrivas däri. NIRAS har valt att göra detta genom en så kal-
lad PESTLE-analys, där relevanta faktorer på makronivå som bedöms påverka Ängelholms stadshus redovisas. 
För att exemplifiera hur framtida utmaningar och möjligheter kan hanteras i ett stadshus går analysen därefter 
igenom stadshusprojekt i jämförbara kommuner. Vid denna genomgång utgör PESTLE-analysen ett ramverk för 
vidare analys av de aktuella projekten. Slutligen belyses de kostnadsnivåer som kan förknippas med uppföran-
det av ett stadshus, vilket följs av en slutsats. Följande frågeställningar vägleder rapporten: 

- Hur påverkar omvärlden Ängelholms framtida stadshus med avseende på: 
o Kontorsarbetsplatser? 
o Kommunal service? 
o Stadsbibliotek? 
o Publika möteslokaler? 

- Hur har andra kommuner och organisationer svarat på dessa trender när de planerat sina stadshus? 
- Vilka kostnadsnivåer är förknippade med uppförandet av, och flytten till, ett nytt stadshus? 

3 PESTLE-analys 
Olika processer i omvärlden påverkar Ängelholm och dess möjligheter att uppnå sina nuvarande och framtida 
mål. PESTLE är ett ramverk för analys av faktorer och trender på makronivå som påverkar organisationer. Mak-
rofaktorerna delas in i kategorierna Politiska (P), Ekonomiska (E), Sociala (S), Teknologiska (T), Juridiska (L) 
och Miljömässiga (E), vilka behöver tas i beaktande vid fattandet av strategiska beslut, i det här fallet byggnat-
ionen av, och flytten till, ett nytt stadshus. PESTLE utgör dessutom en analysram inför arbetet med att identifi-
era ”best practice” i genomgången av goda exempel bland jämförbara kommuner.  

3.1 Politiska faktorer 
Politik på nationell och internationell nivå kan få betydande påverkan på Ängelholms verksamhet och lokalbe-
hov, ett faktum som gjort sig påmint inte minst under Covid-19 pandemin, när rekommendationer om hemar-
bete gjort att de flesta svenska kontor ekat tomma medan olika digitala mötesplattformar blivit arenor för allt 
från fikastunder till internationella konferenser. Pandemin har tydligt visat att det inte alltid går att förutse 
kommande politiska påverkansfaktorer, vilket gör dem svåra att planera för. Förändringar i det kommunala 
uppdraget som kommer av lagändringar föregås emellertid ofta av statliga offentliga utredningar. För tillfället 
pågår ett antal utredningar som kan komma att påverka det kommunala uppdraget, och därmed ställa nya krav 
på verksamheten som ska bedrivas i det framtida stadshuset.  

‐ S 2020:16 Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner 

o En särskild utredare har fått i uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag. Begreppet äldreomsorg 
behöver definieras och verksamheten ges ett tydligare uppdrag och innehåll. Utredaren har 
fått i uppdrag att överväga och lämna förslag på hur den medicinska kompetensen kan stärkas 
i verksamheten samt, vid behov, på den kommunala ledningsnivån.  

o Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022 

‐ U 2020:07 Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan 
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o En särskild utredare ska ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett 
statligt huvudmannaskap för samtliga skolformer utom förskolan och den kommunala vuxenut-
bildningen. 

o Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022. 

‐ Fi 2020:07 En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner 

o En särskild utredare ska bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommu-
nallagen (2017:725) utgör en bra grund för effektiv ekonomistyrning i kommuner och reg-
ioner. Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta 
framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomi-
styrning i kommuner och regioner. 

o Uppdraget redovisades den 24 september 2021. 

‐ Fi 2020:06 En socialt hållbar bostadsförsörjning 

o En särskild utredare har givits i uppdrag att utreda dels den uppgiftsfördelning mellan stat och 
kommun som funnits inom bostadspolitiken sedan 1940- talet, dels vissa bostadspolitiska 
verktyg, och vid behov lämna förslag som ökar deras effektivitet. 

o Uppdraget redovisades den 8 november 2021. 

Förutom nämnda utredningar förväntas, även fortsättningsvis, mycket politiskt fokus läggas på miljö- och kli-
matfrågan (vilken avhandlas i avsnitt 3.6), samt trygghets- och säkerhetsfrågor (vilka berörs under avsnittet 
om Sociala faktorer, 3.3). I samband med detta kan nya, direkta eller indirekta, krav ställas på Ängelholm.  

3.2 Ekonomiska faktorer 
De ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 pandemin är under hösten 2021 ännu osäkra. Vårens konjunktur-
kollaps och dess effekter på samhällsekonomin tycks i nuläget ligga bakom oss och en stark positiv rekyl syns 
just nu i tillväxten världen över. Återhämtningen kommer dock ta tid. Bedömningarna varierar, men i en situat-
ion där pandemin ännu är högst påtaglig är osäkerheten stor. 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ekonomirapport för oktober (2020a) beskriver en situation där ar-
betsmarknaden, sedan 2019, präglats av en försvagad konjunktur och en minskning av antalet arbetade tim-
mar – basen i kommunernas skatteunderlag. Trots att arbetade timmar minskar stort 2020 påverkas skatteun-
derlaget inte alls i förväntad omfattning utan beräknas öka med 1,9 procent. Under 2021 beräknas antalet ar-
betade timmar öka. Samtidigt fasas permitteringslönerna ut och uppräkningen av inkomstrelaterade pensioner 
blir låg. Sammantaget ger det en svagare utveckling av skatteunderlaget 2021 än 2020.  

Bilden nedan illustrerar antalet arbetade timmar kontra det demografiska trycket, vilket ger en bild av den eko-
nomiska situationen i Sveriges kommuner de kommande åren. Den demografiska utvecklingen berörs därefter i 
avsnitt 3.3. 
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Bild 1: 

Utveckling av sysselsättning (timmar) och demografiskt tryck  

Sveriges Kommuner och Regioner (2020a).  

3.3 Sociala faktorer 
Flera sociala trender kan komma att påverka förutsättningarna för verksamheterna som ska bedrivas i Ängel-
holms nya stadshus. I den här analysen behandlas framför allt frågor kring demografi och värderingar.  

En av de tydligaste är förändringar i befolkningsstrukturen, alltså demografin. Ängelholm står inför en förväntad 
fortsatt befolkningsökning (Ängelholms kommun), i och med att de stora barnkullarna som föddes i början på 
90-talet nu börjar skaffa egna barn. Dessutom lever vi allt längre. Detta medför inte bara en befolkningsökning, 
utan även en ökad försörjningskvot (Regionfakta 2021), vilket något förenklat betyder att färre yrkesarbetande 
ska försörja fler unga och gamla. Sammantaget ställer de demografiska förändringarna högre och delvis an-
norlunda krav på välfärden och på effektivitet i den offentliga förvaltningen. 

Även invånarnas, medarbetarnas och politikernas värderingar kommer påverka Ängelholms stadshus. I sin om-
världsanalys för 2021 (Helsingborgs stad 2021a) identifierar Helsingborgs stad fyra skiften i värderingar som 
påverkar svenska kommuner.  

1. Invånarnas krav på individanpassade lösningar 

Förändrade värderingar, stora reallöneökningar och inte minst en snabb teknikutveckling har bidragit till att 
människors förväntningar generellt sett är högre ställda än tidigare. Vi har vant oss vid nya digitala tjänster 
(allt från tvättstugebokning till deklaration) och fört över förväntningarna även på kontakter med exempelvis 
kommunen. Tillsammans med starkt individorienterade värderingar skapar teknikutvecklingen en förväntan om 
service på medborgarnas villkor.  

2. Flexiblare arbetsgivare önskas 
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Coronapandemin har kortsiktigt gjort att efterfrågan på arbetskraft minskat både bland privata och offentliga 
arbetsgivare. Med en vändande konjunktur och en demografisk utveckling som beskrivs ovan ökar emellertid 
behovet av arbetskraft. Utmaningen, med flera kommuner som står inför samma verklighet, blir att hitta rätt 
kompetens. För sin del identifierar Helsingborgs stad attraktivitet, flexibilitet och en proaktiv hållning till de nya 
arbetssätt som vuxit fram under krisen som nycklar för att hantera kompetensutmaningen, som även beskrivs 
av SKR (2020b) 

3. Växande otrygghet och polarisering 

Några av de mest centrala uppgifterna för svenska kommuner nu och i framtiden är att hantera frågor kring 
ökad polarisering, otrygghet och segregation. Svenskarna känner en relativt hög tillit till sina medmänniskor 
och samhället i övrigt. Men vissa grupper, exempelvis unga, arbetslösa, långtidssjukskrivna, utrikes födda och 
lågutbildade har emellertid en lägre och sjunkande nivå av tillit än genomsnittet (Oscarsson 2019). De ideolo-
giska skiljelinjerna har också blivit tydligare, framför allt när det kommer till frågor som ligger utanför den klas-
siska höger-vänsterskalan, som till exempel miljö och mångkultur. Ökade klyftor mellan yngre och äldre, inri-
kes- och utrikesfödda, samt stad och land anses vara en av de främsta orsakerna till ökad otrygghet, minskad 
samhörighet och social rörlighet (Oscarsson, Bergman, Bergström & Hellström 2021).  

4. Informationsöverflöd och brustet förtroende 

Växande skillnader i invånarnas värderingar, i kombination med informationsöverflöd och förändrade medieva-
nor ställer nya krav på kommunerna i kommunikationen med sina invånare. Hur når kommunen invånarna, så-
väl yngre som äldre, med relevant information i framtiden? 

3.4 Teknologiska faktorer 
Den teknologiska utvecklingen kommer påverka Ängelholms stadshus på flera olika, men sammanlänkande, 
sätt. Allt från fastighetsautomation till videomötesteknik kommer påverka den fysiska byggnaden och verksam-
heten som bedrivs i den. Utvecklingen påverkar sättet vi arbetar på, men även hur vi använder offentliga mö-
teslokaler, kommunal service och bibliotek. 

På senare tid har det blivit allt tydligare att mycket av arbetet vi utför dagligen går bra att utföra från andra 
platser än kontoret. Samarbete och arbete sker i högre utsträckning via digitala, ofta molnbaserade tjänster 
istället för på ett fysiskt kontor eller i traditionella mötesrum. Tekniken underlättar samarbete kring delade filer 
och ger möjlighet att skapa digitala samarbetsytor för medarbetarna. Många trivs med flexibiliteten digitala ar-
betsverktyg medför, samtidigt som den teknologiska utvecklingen ställer oss inför nya utmaningar. 

Tekniken påverkar inte bara hur vi utför våra arbetsuppgifter, utan även vilka arbetsuppgifter vi utför. Utveckl-
ingen av artificiell intelligens (”AI”) och robotar kan för många låta som långväga, osannolika framtidsscen-
arion, men redan idag används AI och robotar för vitt skilda saker så som att analysera prover, scanna jobban-
sökningar, hantera sociala medier, kontera fakturor och leverera paket.  

Artificiell intelligens innebär, något förenklat, att datorer blir mer självgående än de är idag. Det innebär exem-
pelvis att AI kan lära sig nya saker och anpassa sig efter förändrade förutsättningar. AI är nära sammankopplat 
med begrepp som automatisering och robotisering, vilka används för att beskriva processen när en arbetsupp-
gift övergår från en människa till en maskin. För arbete som bygger på upprepning kommer AI och robotar i de 
flesta fall vara bättre lämpade än människor för att utföra arbetsuppgifterna, medan det, för uppgifter som krä-
ver kreativitet och tvärdisciplinära förhållningssätt, kommer vara svårt att ersätta människan (Sveriges Kom-
muner och Regioner 2020b). 

Till detta kommer utvecklingen inom fastighetsautomation. Redan idag används sensorer för koldioxid, tempe-
ratur, ljusstyrka, ljudmiljö etc. Sensorerna är ofta uppkopplade till internet (ett fenomen som ofta benämns In-
ternet of Things, IOT), och data som samlas in kan användas för att exempelvis dimensionera och optimera flö-
den och nivåer i lokalerna. 
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3.5 Juridiska faktorer  
Det finns ett antal lagar och föreskrifter som styr uppförandet och utformningen av ett stadshus. I detta avsnitt 
listas ett urval av dessa lagar, utan att närmare gå in i detalj på innehållet i dem. Förändringar på det juridiska 
området föregås i regel av en politisk diskussion, vilket avhandlas under 3.1.  

Vid uppförandet behöver bland annat Plan och bygglagen (PBL) och Lagen om offentlig upphandling (LOU), tas i 
beaktande. Dessutom finns lagar som styr kommunal verksamhet, service och tillgänglighet, exempelvis Kom-
munallagen, Förvaltningslagen och Bibliotekslagen. Utformningen av Ängelholms stadshus måste vara sådan att 
kommunen har möjlighet att efterleva dessa lagar. 

Ängelholms framtida stadshus kommer fungera som arbetsplats för många av kommunens medarbetare och 
förtroendevalda. Stadshusets arbetsmiljö regleras i Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter. Dessa inne-
håller tvingande paragrafer samt allmänna råd, med rekommendationer och vägledning. Arbetsmiljöverkets för-
fattningssamling (AFS) består av ett stort antal föreskrifter, exempelvis kring Systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1), Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), Dator- och bildskärmsarbete (AFS 1998:5) samt Orga-
nisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 

3.6 Miljömässiga faktorer 
Under de senaste åren har mer och mer uppmärksamhet riktats mot miljö- och hållbarhetsfrågor, såväl i media 
som bland politiker och allmänheten. Förväntade klimatförändringar påverkar ofta redan idag hur staden plane-
ras, till exempel beredskap vid extremväder. Fastighets- och byggbolag certifierar sina byggnader enligt exem-
pelvis Miljöbyggnad, BREEAM eller Svanen, och räknar dessutom på byggnaders miljömässiga fotavtryck, ge-
nom att beräkna stommens klimatpåverkan eller så kallade livscykelanalyser (LCA) (Boverket 2019) där hela 
byggnadens och förvaltningens klimatpåverkan beräknas – från första spadtaget till att huset rivs eller renove-
ras.  

Genomförandet av Agenda 2030 ställer höga krav på hela samhället, inklusive kommunerna. Stora delar av ar-
betet bygger på frivilligt deltagande, men i framtiden är det inte alls otänkbart med starkare styrmedel, tydli-
gare incitament och högre förväntningar från såväl medborgare som medarbetare. Kortsiktiga besparingar på 
bekostnad av hållbarhetsaspekter i samband med investeringen i ett nytt stadshus kan få stora konsekvenser – 
exempelvis vid nya klimatskatter eller höjda mediapriser. 

Som synes i illustrationerna nedan lägger svenskarna betydligt större vikt vid miljöfrågor nu än i slutet av 
1990-talet. Vid valet mellan att främja ekonomisk tillväxt och att värna miljön väljer nu närmare 90% alternati-
vet ”protecting the environment”, vilket kan jämföras med knappt 60% mellan åren 1995-1998 (Inglehart et al. 
2018, Haerpfer et al. 2020).  
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Bild 2: 

Värderingsförändringar gällande hållbarhet mellan 2017-2020 och 1995-1998. 

Haerpfer et al. 2020; Inglehart et al. 2018  
 

3.7 Analys 
PESTLE-analysen visar att det är svårt att förutse politiska förändringar, men att det kan finnas anledning att 
förbereda sig för förändringar i det kommunala grunduppdraget, exempelvis när det kommer till vård, skola och 
omsorg samt bostadsförsörjning. Pågående demografiska förändringar påverkar inte bara de ekonomiska förut-
sättningarna för, utan även fördelningen av, kommunala resurser – framför allt mot den växande delen äldre i 
befolkningen.  

Vi ser även skiften i värderingar, en växande ideologisk polarisering och ett nytt medielandskap, med ökad 
otrygghet och lägre förtroende för samhället som följd. Miljö- och klimatfrågan tar allt större plats i samhällsde-
batten och blir viktigare för invånarna. Naturligtvis kan det förekomma regionala och lokala värderingsskillna-
der, men förbiseende eller försummelse av hållbarhetsaspekter i arbetet med ett nytt stadshus kan bidra till 
negativ opinion mot projektet. Vid uppförande av ett nytt stadshus behöver Ängelholm förhålla sig till global 
policy som exempelvis Agenda 2030, samt de lokala förutsättningarna gällande exempelvis extremväder.  

Den teknologiska utvecklingen påverkar inte bara våra arbetssätt. Dessutom förväntar sig invånarna individan-
passad kommunal service och medarbetarna flexibla arbetsgivare. En strukturomvandling med AI och automat-
ion i spetsen leder till att vissa typer av tjänster med repetitiva uppgifter inte längre utförs av medarbetarna 
och att fokus istället läggs på uppgifter som kräver kreativitet och tvärdisciplinärt tänkande. Detta behöver hål-
las i åtanke vid dimensionering av ett nytt stadshus, liksom flertalet olika lagar och bestämmelser, exempelvis 
råd och rekommendationer kring arbetsmiljö och arbetsplatsens utformning. 

Sammantaget visar analysen på behovet av ett stadshus som ger goda förutsättningar för en effektiv, flexibel 
och hållbar kommunal förvaltning i en framtid präglad av högre tryck på välfärden, strukturomvandling och kli-
matomställning.  

4 Exempel på genomförda och pågående stadshusprojekt 
De senaste tio åren har ett flertal svenska kommuner genomfört olika former av stadshusprojekt – såväl reno-
veringar som ombyggnader och nyproduktion. Behoven av att bygga om eller bygga nytt bottnar ofta i en kom-
bination av lokaler som uppnått sin tekniska livslängd och att de inte längre understödjer verksamhetens 
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arbetssätt. Projekten bör dessutom förstås mot bakgrund av de trender som är redovisade ovan i PESTLE-ana-
lysen. Nedan följer en genomgång av ett relevant urval avslutade och pågående stadshusprojekt i jämförbara 
kommuner.  

4.1 Terminologi 
En arbetsplats fysiska miljö kan organiseras enligt olika principer. Allt ifrån traditionella cellkontor med ett kon-
torsrum för varje anställd (ofta i kombination med att två eller flera anställda delar rum), till öppna kontors-
landskap i olika storlekar. En variant av ett öppet kontorslandskap är flexkontor, där de anställda inte har nå-
gon fast arbetsplats. Med ny teknik och nya idéer om arbetsplatsens sociala funktion, ledarskap och gränsöver-
skridande samarbete har flexkontoret i vissa fall vidareutvecklats till ett aktivitetsbaserat kontor (ABW). Ett ak-
tivitetsbaserat kontor anpassas för den aktuella verksamheten, och omfattar vanligtvis flera olika zoner, exem-
pelvis en lugn zon för fokusarbete, en mellanzon som i många avseenden påminner om ett traditionellt kontors-
landskap, och en aktiv zon för interaktiva möten och diskussioner. Varje zon utrustas (med möbler, teknik etc.) 
för att understödja de aktiviteter som tänks ske just där.  

Alla kontorstyper har sina för- och nackdelar. Vilken kontorstyp som fungerar bäst är beroende av verksamhet-
ens förutsättningar, exempelvis när det kommer till organisation, arbetssätt, digitalisering och kultur. Oavsett 
vilken kontorstyp som väljs behöver en noggrann behovsanalys utföras så att kontoret kan anpassas och di-
mensioneras utefter givna förutsättningar.  

 

 Bild 3: Exempel på aktivitetsbaserat kontor med olika färger som illustrerar zonindelningen.  

4.2 Avslutade stadshusprojekt 

4.2.1 Kungälv 
2010 blev stadshuset i Kungälv, efter många års utredning, till sist utdömt av Arbetsmiljöverket på grund av 
ventilationsproblem med negativ hälsopåverkan på personalen som följd. Byggnaden behövde också en omfat-
tande renovering.  

Samtidigt hade ett arbete påbörjats med att pröva andra arbetsformer med mer processrelaterade arbetssätt 
och att arbeta över förvaltningsgränserna. Kommunen ville också utvärdera olika typer av kontorslösningar i 
befintlig byggnad för att se hur många som kunde rymmas i huset efter ombyggnad och samtidigt se hur en 
mer modern och tidsenlig arbetsplats skulle kunna skapas. NIRAS och Lindfors Arkitektkontor inledde ett om-
fattande programarbete där olika verksamheter analyserades utifrån sina behov och önskemål. Under pro-
jektets gång kom beslutet att Kungälv ville skapa en helt aktivitetsbaserad arbetsplats.  

Genom arbetet med behovsanalyser och sambandsanalyser samt olika workshops genomförda med personal 
och ledning togs ett lokalprogram fram. Målsättningen var att stadshuset skulle bli en attraktiv arbetsplats där 
de bästa möjligheterna att utföra det egna arbetet skulle erbjudas samtidigt som det främjade samarbete. Lo-
kalerna delades in i olika zoner med olika utrustning och spelregler. Det blev viktigt att skapa en varierad men 
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samtidigt orienterbar miljö. En palett med många olika typer av mötes- och arbetsplatser skapades och tillsam-
mans med de olika verksamheterna blev det en mix av ytor för respektive verksamhet.  

Stadshuset stod klart i augusti 2015 och är idag ett aktivitetsbaserat kontor för ca 600 medarbetare. Huset är 
inrett med bland annat 430 traditionella arbetsbord plus en mängd andra mötes- och samarbetsytor placerade i 
olika zoner. Bland annat finns det i huset över 100 mindre tysta rum/mötesrum inredda med olika typer av 
möblering. Inför ombyggnaden byggdes ett visningskontor för 20-28 personer med 16 arbetsbord där medar-
betarna i Kungälvs kommun hade möjlighet att prova ut arbetsmetoder, möbler, material mm. Det visade sig 
att visningskontoret spelade en avgörande roll i det viktiga förankringsarbetet då medarbetarna har gavs fritt 
tillträde till besök på kontoret och personal även fick möjligheten att prova på att arbeta i miljön. Vid planering 
och layoutarbete var det aktiviteterna som stod i fokus och kontoret sågs som ett verktyg för verksamheten.  

Investeringsutgiften beräknades utifrån ombyggnad av gamla kommunhuset (stommen behölls) samt påbygg-
nad av ytterligare två våningsplan. Investeringsutgiften för byggnaden blev 175 miljoner kronor samtidigt som 
hyreskostnader för externa inhyrningar kunde minskas. 

4.2.2 Örnsköldsvik 
2013 beslutade den politiska ledningen i Örnsköldsviks kommun att sälja två av tre befintliga stadshusbyggna-
der för att skapa fler bostäder i centrum, ett projekt som beskrivs i skriften Moderna kontor (Sveriges Kommu-
ner och Regioner 2020b). Beslutet innebar också ett köp av en annan fastighet som skulle omvandlas till nytt 
stadshus för cirka 170 personer, vilka enligt planen skulle arbeta i kontorslandskap. Det konstaterades emeller-
tid snabbt att det nya kontoret tillsammans med det befintliga stadshuset inte skulle ha tillräckligt med arbets-
platser. I samband med planeringen av ombyggnationen av det nya kontoret fick projektgruppen höra talas om 
aktivitetsbaserat arbetssätt och ett nytt beslut fattades – att omvandla det nya kontoret till ett aktivitetsbaserat 
kontor för cirka 270 personer.  

Våren 2015 flyttade så cirka 280 medarbetare in i det ombyggda kontoret och började arbeta aktivitetsbaserat. 
Redan 2016 började det bli för många i huset, fler än 300 personer. Överbeläggningen blev kännbar – det var 
svårt att hitta lediga arbetsplatser, det fanns för få rum för eget fokusarbete och för att kunna ta telefonsamtal. 
Efter en tid fattades därför beslut om att flytta ut verksamheter ur stadshuset.  

När arbetet startade 2013, fanns det tyvärr inte så mycket erfarenheter från andra kommuner av det aktivitets-
baserade arbetssättet. Örnsköldsvik har provat att införa en tyst zon, men efter utvärdering beslutat sig för att 
inte göra lösningen permanent. Detta främst eftersom verksamheten upplevde det svårt att blanda både hem-
vister och zoner. Idag finns det förhållningsregler som tagits fram tillsammans med alla som arbetar på kon-
toret.  

Örnsköldsviks kommun har ingått i ett forskningsprojekt med Umeå universitet, vars syfte var att studera ef-
fekter på arbetsmiljö, fysisk aktivitet, hälsa och produktivitet i aktivitetsbaserad kontorsmiljö i förhållande till 
att arbeta i cellkontor. Slutrapporten visar att olika yrkesgrupper trivts olika bra i Örnsköldsviks aktivitetsbase-
rade kontor. Rapporten understryker vikten av att anpassa kontoret efter verksamhetens behov, samt hur vik-
tigt det är att fortsätta jobba rutinmässigt med arbetsmiljöförbättringar och ledarskap i en aktivitetsbaserad 
kontorsmiljö. Det mest positiva effekterna som går att se jämfört med tidigare arbetssätt är att det nu fattas 
snabba beslut och att många arbetar över förvaltnings-/avdelnings-/ enhetsgränserna på ett helt annat sätt 
idag och mera tillsammans (Pettersson-Strömbäck et al. 2018). 

4.2.3 Sandviken 
Sandvikens stadshus är uppfört på 1960-talet. Byggnaden behövde renoveras och alla tekniska installationer 
bytas ut. Arbetet delades upp i två etapper som färdigställdes 2018-2019, ett projekt med en budget om 82 
miljoner kronor (Berglund 2016). Lokalerna byggdes om för att bli mer yteffektiva och för att skapa moderna 
arbetsplatser med bättre arbetsmiljö. I etapp 1 gjordes stora ombyggnationer för att få fler kontor, mötesrum 
och gemensamhetsytor. I etapp 2, höghusdelen, behölls rumsfördelningen i större utsträckning på grund av 
konstruktionsproblematik. Där fanns också flera lokaler och detaljer som kommunen ville bevara intakta då de 
har högt kulturvärde (Sveriges Kommuner och Regioner 2020b).  
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När Sandviken planerade för ombyggnationen av stadshuset togs ett beslut av kommunledningen att stadshu-
set skulle bestå av traditionella cellkontor även fortsättningsvis. Till viss del berodde det på att öppet landskap 
eller aktivitetsbaserat kontor skulle innebära att hela arbetssättet måste förändras, vilket det bedömdes saknas 
förutsättningar för att arbeta med. Det fanns även en oro i organisationen för kontorslandskap/aktivitetsbaserat 
både bland chefer och medarbetare.  

Projektets uppdrag blev således att försöka skapa så många traditionella kontorsplatser som möjligt utifrån hu-
sets förutsättningar. I stadshuset har idag 158 personer sin arbetsplats, vilket är ca 30 personer fler än innan 
renoveringen. 

Projektledare Åsa Edsvik beskriver arbetet så här i Moderna kontor – aktivitetsbaserade arbetsplatser (Sveriges 
Kommuner och Regioner, 2020c, s. 56-57): 

 
”Vi försökte från början ha två personer i varje rum men det blev även några rum där det finns 
möjlighet att ha tre arbetsplatser. Endast kontor där personalen hanterar många sekretessären-
den fick ursprungligen ha enkelrum. Nu när det gått en tid har det blivit en del omflyttningar i 
huset. I perioder har en del verksamheter haft möjlighet att låta flera medarbetare sitta en-
samma i ett tvåpersonersrum men det finns också tvåpersonersrum där det sitter tre personer. 
Ommöbleringen mellan kontor sker mycket utifrån vilka som behöver närhet till varandra för att 
det dagliga arbetet ska fungera. De olika kontoren försöker dock ”hålla ihop” sin personal så 
långt det är möjligt. Alla arbetsplatser ska vara ”opersonliga” så det ska vara enkelt att byta 
plats.”  

… 

”När det gäller möjlighet att växa så finns det i dagsläget några tomma rum med dubbla kon-
torsplatser i låghusdelen eftersom man i höghusdelen har flyttat ihop och sitter tre stycken i två-
personersrum. Vi har också något mindre konferensrum som kan användas till kontor om verk-
samheterna växer. Om det skulle bli allt för många i huset framöver finns också möjligheten att 
någon mindre enhet flyttas till andra lokaler.”  

4.2.4 Kungsbacka  
Arbetet med Kungsbacka stadshus började 2016, när kommunen identifierat att den befintliga lokalförsörj-
ningen kunde effektiviseras och anpassas för framtiden1. Kungsbackas befolkning hade under många år växt 
fort, liksom förvaltningen, som krävt utökad lokalyta. Vid tiden satt kommunens tjänstemän på 14 olika adres-
ser i staden – de flesta hos externa hyresvärdar. Kontorens utformning varierade och innehöll såväl cellkontor 
som öppna kontorslandskap.  

Målsättningen var att samla den kommunala förvaltningen i två lokaler – ett ombyggt befintligt stadshus (kv. 
Samariten) om 9 500 kvm och ett nyuppfört stadshus (kv. Vägmästaren) om 8 000 kvm. Detaljplaneprocessen 
för kv. Vägmästaren är emellertid inte inledd och nybyggnationen av ett stadshus finns inte längre i kommu-
nens lokalplan.  

Ombyggnationen av kv. Samariten, som bestod i att göra om planlösningen samt byta ut samtliga installat-
ioner, kostade 73 miljoner kronor. huserar nu cirka 560 medarbetare och innehåller, förutom kontorsarbetsplat-
ser, även ett kontaktcenter dit kommunens invånare vänder sig för att få hjälp med allt ifrån försörjningsstöd 

 

1 Intervju med Semir Robovic, projektledare för ombyggnadsprojektet 
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till bygglov. Genom att samlokalisera de olika mottagningarna uppnås samordningsvinster, samtidigt som möj-
lighet till anonymitet skapas för invånare som uträttar ärenden som ibland kan vara känsliga. 

Historiskt sett har kommunens olika förvaltningar varit väldigt autonoma, vilket har försvårat samarbete. Dess-
utom har stora summor lagts ned på att verksamhetsanpassa lokaler för en föränderlig verksamhet. Tillsam-
mans med en ambition om att digitalisera verksamheten valde därför kommunen att införa ett aktivitetsbaserat 
arbetssätt. Kontoret är uppdelat i olika zoner för exempelvis fokusarbete och samarbete, och Kungsbacka har 
medvetet valt att även sprida ut medarbetarnas förvaring så att olika förvaltningar ska mixas.  

Kv. Samariten stod klart 2020. I och med pandemin har kommunen ännu inte utvärderat projektet, men är öp-
pen för möjligheten att låta fler avdelningar flytta till det ombyggda stadshuset. 

4.2.5 Lidingö 
Lidingö stadshus genomgick 2017 - 2019 en omfattande renovering och effektivisering av ytorna. Bland annat 
stammar och ventilationssystem byttes ut. Projektet pågick under två års tid med målet att uppfylla Miljöbygg-
nad Silver. Slutkostnaden landade på 300 miljoner (exklusive inredning). 

Visionen var att skapa en modern och levande mötesplats för alla Lidingöbor men också att bevara den tidsty-
piska arkitekturen både in- och utvändigt. Målet var även att den nya arbetsplatsen för skulle främja kundfokus 
och samverkan i en kreativ och varierad miljö (Lidingö stad 2021).  

Tidigare stod tjänstemännens rum outnyttjade mellan 60 till 80 procent av tiden, samtidigt som de långa korri-
dorerna och de små rummen hindrade verksamheten från att utvecklas. Kommunen ville öka samverkan och 
drog slutsatsen att de därför behövde en annan fysisk arbetsmiljö. 

De gamla cellkontoren byggdes därför om och de kommunala verksamheterna samlokaliserades i ett aktivitets-
baserat kontorslandskap, vilket frigjorde lokalarea och minskade hyreskostnaderna. Projektledare Paula Jagric 
berättar i en intervju med Byggindustrin (Carlén 2020), i samband med att stadshuset nominerats till årets 
bygge: 

”Tidigare var huset stängt och introvert och bara till för tjänstemännen som arbetade här eller 
möjligtvis för de som kom hit för att träffa en handläggare. Men i samband med att vi behövde 
byta ut alla installationer såg vi vår chans att förvandla Lidingö Stadshus till en attraktiv mötes-
plats och ett hus för mångfald.” 

I Stadshuset finns numera Lidingö stadsbibliotek, kulturverksamheter, utställning, mötesplats för seniorer, 
vårdcentral och restaurang. Här finns också ett mötescentrum som bjuder in till möten mellan tjänstemän, poli-
tiker och Lidingöbor. 

4.3 Pågående stadshusprojekt 

4.3.1 Växjö 
2017 fattade Växjö kommun beslut om att bygga ett nytt, kombinerat, kommunhus och stationshus. Byggna-
den blir totalt ca. 16 400 kvm, där kommunhuset utgör 13 770 kvm, stationen 1 850 kvm och Växjös nya ”Var-
dagsrum” ca 780 kvm – en allmän mötesplats som kommer att fungera som en social knutpunkt för invånare 
och besökare. Under 2017 påbörjades arbetet med att sammanställa behov och önskemål från verksamhet-
erna, samt ta fram en gemensam vision (Växjö kommun 2021). 

Ytan i det nya kommunhuset kommer att bli cirka 40 % mindre än nuvarande kommunhus, och kommunen ska 
anamma ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Kommunen hoppas även att den nya förvaltningsbyggnaden ska ge 
bättre förutsättningar för utveckling, och understödja en modern, effektiv och framtidsorienterad organisation 
och verksamhet (Skagne 2019). Byggnaden ska planeras så att lokalerna, utan egentlig ombyggnad, ska kunna 
anpassas för nya arbetsuppgifter och en organisation i ständig förändring. Likt tidigare innehåller Växjös 
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kommunhus ingen större sal för fullmäktigemöten eller liknande – de är fortsatt planerade att äga rum i Ut-
vandrarnas hus.  

Huset byggs med en stomme i KL-trä, i linje med kommunens träbyggnadspolicy, och är certifierad enligt Miljö-
byggnad Guld (Vöfab 2021). Det nya kommunhuset byggs genom partnering mellan det kommunala fastighets-
bolaget Vöfab och Skanska. Byggnaden färdigställs under 2021. Projektet beräknades, vid kontraktstecknande, 
kosta 585 miljoner kronor. Slutkostnadsprognosen är för närvarande 588 miljoner kronor (Växjö kommun 
2021). 

I de nya lokalerna ska kommunen arbeta aktivitetsbaserat där medarbetarna väljer plats utefter vilken arbets-
uppgift som ska utföras i någon av de fyra zonerna – samarbetszon, lugn zon, tyst zon och funktionsarbets-
plats. Utöver riktlinjer för respektive zon finns även generella spelregler, så kallade ”Goda vanor”.  

4.3.2 Övriga pågående projekt 
Flera andra svenska kommuner genomför just nu stadshusprojekt.  

I Trelleborg planerar Hemsö och kommunen en ny hotell- och kommunbyggnad. Den nya byggnaden får en LOA 
på cirka 10 500 kvm och inkluderar även konferensanläggning och café. Kommunhuset planeras uppta omkring 
3 000 kvm fördelat på fyra våningar. Kommunen planerar samnyttja gemensamma ytor på plan 10 och 14 till-
sammans med hotellet som nyttjar resterande våningar. Fastigheten ligger i Trelleborgs centrum, men pro-
jektet ingår i en större stadsbyggnadssatsning där hamnen flyttas och nya stadsdelar utvecklas (Fastighetsvärl-
den 2020).  

I Alingsås planerar kommunen att samlokalisera samtliga förvaltningar utom socialförvaltningen i en nyrenove-
rad lokal som ägs av det kommunala fastighetsbolaget. För att få hållbara, flexibla och kostnadseffektiva ytor 
föreslås en öppen kontorslösning. I samband med att kommunen lämnar andra förhyrda lokaler samt det be-
fintliga rådhuset räknar Alingsås med att minska hyreskostnaderna med 10-15 %. För tillfället pågår en förstu-
die som beräknas avslutas i juni (Alingsås kommun 2020) 

Förutom projekten som beskrivs ovan och andra närtida projekt (exempelvis Ekerö, Kiruna, Nacka, Skara, Ty-
resö, Täby och Uppsala) finns det ett antal stads- och kommunhusprojekt som avstannat eller pausats helt. I 
exempelvis Botkyrka (Toll 2020), Östersund (Eriksson 2020), Enköping (Jagemo 2018) och Kungsbacka har fö-
reslagna åtgärder inte genomförts – ofta mot bakgrund av höga kostnader och politisk oenighet. 

4.4 Stadsbibliotek 
Med undantag för exempelvis Lidingö är det ovanligt att nybyggda eller ombyggda stadshus även innehåller ett 
stadsbibliotek. Precis som stadshusen behöver även biblioteken förhålla sig till makrofaktorerna som beskrivs i 
PESTLE-analysen. Biblioteken har ett viktigt demokratiskt uppdrag och för att klara av att uppfylla det på ett 
tillfredsställande sätt behöver de anpassa sig till sin samtid. Som svar på en växande polarisering och ökade 
klyftor kan biblioteken spela en viktig roll i att tillgängliggöra modern teknik, pålitlig information och mötesplat-
ser för alla kommunens invånare.  

I kommuner som Gävle och Skellefteå inkorporeras stadsbiblioteket i kulturhus. I Gävle byggs ett så kallat Kul-
tur- och Bildningscenter som även innehåller konsthall, biograf, turistinformation, kafé och större grupprum och 
hörsalar. Gävle kommun räknar med att besluta kring ändring av detaljplanen under våren 2021 och att ha 
byggnaden färdigställd i slutet av 2023. Byggnaden beräknas bli cirka 8 600 kvm stor och budgeterad kostnad 
är 400 miljoner kronor (Gävle kommun 2021) 

Kulturhuset Sara i Skellefteå planeras att invigas Q3 2021. Med sina 20 våningar blir det ett av världens högsta 
trähus, med en area på 30 000 kvm. Drygt 1 600 kvm är tänkta för biblioteket, därutöver kommer kontorsloka-
ler som delas med övriga i huset, samt möjliga ytor/lokaler att boka och disponera tillfälligt. Det nya kulturhu-
set rymmer sex scener, två gallerier, ett bibliotek och en foajé med en öppen och inbjudande planlösning. Kul-
turhuset blir hem åt både Västerbottensteatern, Skellefteå konsthall, Stadsbiblioteket och Museum Anna 
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Nordlander (MAN). Dessutom rymmer byggnaden ett helt nytt hotell för att möta den ökande turismen i reg-
ionen. (Skellefteå kommun 2021) 

I Helsingborg och Ulricehamn byggs mer renodlade stadsbibliotek. Ulricehamn planerar ett 2 000 kvm stort 
bibliotek i centrum till en kostnad av 90 miljoner (Ulricehamns kommun 2021). Helsingborg planerar för att 
bygga om och -till sitt stadsbibliotek och anger ökad digitalisering, minskande läsförståelse, krafter som utma-
nar demokrati och yttrandefrihet, ny media och migration som bakomliggande anledningar till det nya biblio-
teket. Byggstart är preliminärt planerad till 2023 och det nya stadsbiblioteket ska stå klart 2026 enligt nuva-
rande tidplan (Helsingborgs stad 2021b). 

4.5 Analys 
De olika kommunernas agerande bör förstås och värderas mot bakgrund av makrofaktorerna som redovisats i 
PESTLE-analysen (avsnitt 3.).   

Flera kommuner flyttar till nya lokaler för att förbättra sin arbetsmiljö. Detta kan förklaras av såväl juridiska 
faktorer (i de fall lokalerna inte uppfyller myndighetskrav), men också sociala och i förlängningen ekonomiska 
faktorer, i de fall man ser stadshuset som ett verktyg för att attrahera och behålla kompetent arbetskraft.   

Visionen om flexibla lokaler, som återfinns i merparten av de redovisade exemplen, kan tolkas som en reaktion 
på en teknologiskt, men även i viss utsträckning politiskt, föränderlig samtid.  Flexibiliteten, i Växjös fall preci-
serat i ambitionen att kunna anpassa lokalerna utan att bygga om dem, kan också ses som ett svar på vikten 
av att hushålla med ekonomiska, ekologiska och personella resurser. Noterbart när det kommer till flexibilitet 
är Sandviken, som sticker ut genom att behålla cellkontoren, får svårare när organisationen förändras – redan 
efter ett par år har flera omflyttningar gjorts, och i vissa rum som är anpassade för två personer huserar nu tre 
personer. Skulle personalstyrkan växa med några procent finns risken att man behöver bygga om konferens-
rum eller förhyra andra lokaler.  

Flera kommuner har övergått till ett aktivitetsbaserat arbetssätt, delvis som ett sätt att effektivisera lokalför-
sörjningen, men också för att möta det behov av utökat gränsöverskridande samarbete och kreativitet som 
kommer av utvecklingen inom exempelvis AI och efterfrågan på mer personaliserade tjänster. Vid genomföran-
det av en sådan förändring är förankrings och förändringsledningsarbetet avgörande för resultatet. Ett lyckat 
förberedelsearbete, som i Kungälv, kan vara avgörande för helhetsupplevelsen av kontorets funktion. I fallet 
Örnsköldsvik blir det än mer tydligt att dimensioneringen av aktivitetsbaserade arbetsplatser är en nyckelfaktor 
– överbeläggning skapar inte bara irritation utan även fastlåsningseffekter som gör att lokalerna inte bidrar till 
visioner om samarbete eller innovation.   

Några av projekten, exempelvis Växjö, Trelleborg och Skellefteå, har tydlig hållbarhetsprägel, exempelvis ge-
nom träbyggnation och miljöcertifiering. Samtliga dessa byggnader kan kategoriseras som så kallade signatur- 
eller flaggskeppsbyggnader, och fyller även ett syfte när det kommer till identitetsskapande och marknadsfö-
ring. När det kommer till att använda kommunala lokaler för att möta sociala utmaningar och bidra till en stärkt 
sammanhållning syns dessa ambitioner ofta tydligare bland stadsbibliotek och kulturhus än stadshus. Växjös 
”Vardagsrum”, Lidingös fokus på stadshuset som en social mötesplats för olika grupper, och Kungsbackas kon-
taktcenter är dock exempel på hur stadshus kan användas i arbetet mot polarisering, för en socialt hållbar 
kommun.  

5 Nyckeltal för kostnadsnivåer 
Nedan redovisas nyckeltal för uppförande av ett fiktivt stadshus med 500 arbetsplatser, kontaktcenter, bibliotek 
samt en åhörarsal. 

Tabellen över ytor är uppdelad i tre kolumner, där totalytan till stor del beror på vilken kontorstyp kommunen 
väljer. Ett aktivitetsbaserat kontor (ABW) kan kräva mindre yta än ett traditionellt kontorslandskap eller ett 
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cellkontor. I en öppen lösning kan dessutom K-faktorn2 hållas nere genom att ytor som, i en lokal med cellkon-
tor, exempelvis hade använts som korridorer kan ges ytterligare funktioner. 

I exemplet har vi räknat med 10, 15 respektive 20 kvm per kontorstyp och medarbetare, men alla kontorstyper 
kan byggas både större och mindre beroende på verksamhetens behov. En mer precis uppskattning av hur stor 
kontorsyta Ängelholm kommer behöva tas fram i behovsanalysen. 

Tabell 1: Nyckeltal för uppförande av fiktivt stadshus 

 

6 Slutsats 
Vid uppförandet av ett nytt stadshus behöver kommuner förhålla sig till utvecklingen i sin omvärld. Vissa för-
ändringar, exempelvis demografiska, är relativt enkla att prognosticera, medan andra, exempelvis politiska för-
ändringar, kan vara svårare att förutse. De faktorer som beskrivs i kapitel 3 ställer nya krav på stadshus. Ex-
empel på hur andra kommuner valt att utforma sina stadshus för att svara upp mot de nya kraven återfinns i 
kapitel 4.  

När det kommer till kommunal service, publika möteslokaler och stadsbibliotek har kommunerna väldigt olika 
förutsättningar, och har därmed valt olika lösningar. Förutom olika investeringsutrymmen och prioriteringar kan 
skillnaderna även bestå i vilka övriga lokaler som finns att tillgå i kommunen, exempelvis i form av kultur-, 
konsert-, eller konferensanläggningar. Många kommuner ser emellertid möjligheten att använda stadshus och 
stadsbibliotek som ett verktyg för att föra invånarna samman. Framför allt stadsbiblioteken har en väldigt viktig 
demokratisk funktion att fylla. 

En av de viktigaste, men även mest kontroversiella frågorna, är hur kontoren ska utformas. Det finns mycket 
åsikter, men råder även en stor begreppsförvirring kring olika kontorstyper. De olika kontorstyperna som redo-
visats i avsnitt 5 (ABW, öppet landskap och cellkontor) kräver olika stor yta per medarbetare och innebär dess-
utom skillnader i hur effektivt kontoren kan nyttjas (olika K-faktorer). Som tabell 1 visar innebär det att valet 
av kontorstyp får mycket stor inverkan på hur stor investering ett nytt stadshus skulle kräva. Oavsett kontors-
utformning är det allra viktigaste att lokalerna planeras och anpassas efter verksamhetens behov och förutsätt-
ningar. 

Oavsett vilken lösning som förordas (och vad man väljer att kalla den) illustrerar PESTLE-analysen behovet av 
ett stadshus som är resurseffektivt och hållbart, som ett svar på ett ökat demografiskt tryck och en allt mer 
påtaglig klimatkris. Snabb teknologisk utveckling och en föränderlig och oförutsägbar omvärld kräver även lo-
kaler som är flexibla och enkla att anpassa efter förändrade behov. För att motsvara medarbetarnas och invå-
narnas förväntningar behöver stadshuset dessutom stödja arbetet med ny teknik, tvärfunktionella arbetspro-
cesser, innovation och kreativitet. Till sist behöver Ängelholms nya stadshus naturligtvis vara bra ur arbetsmil-
jösynpunkt, både för att efterleva lagar och regler, men även för att ta hand om befintliga och attrahera nya 
medarbetare.  

  

 

2 De ytor som motsvaras av exempelvis korridorer, interna trapphus, toaletter, kapprum, korskopplingsrum och städutrym-
men. Ju effektivare lokal, desto lägre K-faktor  

Aktivitetsbaserat 
kontor (ABW)

Öppet landskap - 
fasta platser Cellkontor

Yta/medarbetare 10 kvm 15 kvm 20 kvm
K-faktor 25% 30% 35%
Kontorsyta 6 250 kvm 9 750 kvm 13 500 kvm
Totalyta 10 950 kvm 14 450 kvm 18 200 kvm
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Frågeställningar, Arkivbehov, nytt stadshus 

 

Hur mycket utrymme, hyllmeter och kvm krävs för centralarkiv? 

I stadshuset och på Midgården finns1554 hyllmeter. På Heimdall finns 

583 hyllmeter. Samt en rätt ansenlig del material i nedpackat i lådor efter 

bibliotekets flytt som är svårt att uppskatta mängden på idag.  

Allt som allt 2136 hyllmeter. Där allt inte är helt fyllt.   

Yta: Väldigt svårt att svara på. Beror ju helt på hur man väljer att utforma 

lokalen och hyllorna. Kan eventuellt får något att utgå i hur man räknar  

från av arkivarien i Trelleborg.  

Hur mycket utrymme, hyllmeter och kvm krävs för närarkiv? 

Har inga siffror på detta idag. Vi har överhuvudtaget dålig överblick över 

närarkiven. Några kvadratmeter per enhet/huvuduppdrag kanske. Mer på 

vissa än andra beroende på verksamhet och hur man jobbar. Alla 

verksamheter som ska sitta i huset behöver gå igenom sina närarkiv. 

Detta är inget som centralarkivet eller kansliet ansvarar för. Förslag att 

alla verksamheter får fråga om sina egna behov. 

För att få bästa möjliga siffror siffror är det bästa förslaget att göra en 

utredning. En utredning där vi kombinerar en inventering av arkiven i 

stadshuset med underlaget för att räkna på yta som jag förhoppningsvis 
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får från Trelleborg. Tror inte vi har ett tillräckligt bra underlag för att räkna 

fram en bra siffra idag.  

Vilken kravnivå bör man ligga på, konkretisera? 

Utgår från att du menar kravnivå på arkivlokalerna.  

Viktigaste kraven på lokaler innebär skydd motföljande utifrån 

Riksarkivets RA-FS 2013:4 (Riksarkivets författningssamling. 

Vatten och skadlig fukt: 

 Rör för vätska och gas för inte går genom lokalen, dess väggar, 
tak och golv.  
 

Brand, brandgas och skadlig upphettning: 

  Ska vara egen brandcell. Dörren ska ha brandklass i enlighet 
med väggarna runt den.  

 Ventilationskanaler bör vara brandtekniskt avskilda från lokalen.  

Skadlig klimat- och miljöpåverkan: 
 

 Fönster bör inte finnas.  
 Klimatet bör vara konstant och kunna anpassas till det som 

förvaras. Dygnsvariation för lufttemperatur bör inte vara större än 
± 2 °C. För den relativa luftfuktigheten bör dygnsvariationen inte 
vara större än ± 5  

  

Skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst: 
 

 Möjlighet till bra skalskydd. Obehöriga ska inte kunna komma in i 
arkivlokalen. Närarkiven behöver därför skiljas från slutarkiven. De 
kan ligga i samma byggnad, på samma ställe i byggnaden men 
bör kunna ha skilda behörigheter för tillgång.  

 Sekretesshandlingar bör kunna avskiljas och skyddas ytterligare. 

 Besökare bör kunna hållas under uppsikt när de tar del av 
handlingar på plats.  
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Pdf-en Skydda ditt arkiv - bygg rätt tar en hyfsat rimlig nivå på 

lokalkraven tycker jag.  Länk finns på denna sida: 

https://riksarkivet.se/arkivlokaler-riktlinjer-regelverk Jag bidrar gärna med 

eventuell ytterligare sortering och prioritering i kraven.  

Därtill:  

Arkiven behöver samlas på ett ställe. Inte tre som idag. Vi behöver 

kunna skilja på närarkiv och slutarkiv rent fysisk samt även skilja på 

gallringbara och bevarandehandlingar. Sekretess behöver kunna skiljas 

från icke-sekretess och sekretess hyllorna behöver ytterligare skalskydd 

jämfört med övriga handlingar. 

Behövs också moderna hyllsystem och en bra miljö/yta för 

arkivpersonalen att arbeta med sortering o.dyl.  

Finns en vilja och ambition att kunna öppna upp kommunarkivet mer och 

kunna ta emot besök på ett annat sätt. Idag är samlingarna väldigt 

osynliga och undangömda och används inte alls på det sätt som de 

skulle kunna. De har mycket större potential att utgöra en resurs och 

tillgång för såväl allmänhet som tjänstepersoner. För att kunna utnyttja 

denna potential bättre krävs möjlighet att kunna ta emot externa besök 

för att ta del av handlingar på plats. För detta krävs en läsplats där man 

kan ha uppsikt över besökaren. Kan lämpligen samordnas med andra 

verksamheter som liknande lokalbehov. Till exempel Kundtjänst, då man 

behöver kunna besöka och titta på handlingar utan att behöva uppge sin 

identitet. Samlar vi in kommunens äldsta material till samma lokal, och 

gör materialet mer känt, så kommer troligen intresset för det hos 

allmänheten öka. 

 

Vi vill också kunna göra arkivet mer tillgängligt för de som arbetar inom 

kommunen. Idag används det mycket begränsat som en resurs i det 

arbetet. Mycket har redan en gång tidigare t ex utretts eller hanterats och 

material finns då i arkivet kring detta. Genom att ta del av detta och 

kunna ta in det i det i dagens arbete  kan det bidra till ett bättre mer 

https://riksarkivet.se/arkivlokaler-riktlinjer-regelverk
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kvalitativt, effektivt och mer välunderbyggt arbete för dagens och 

framtidens Ängelholm.  

Hur mycket om något kommer arkivet att växa med åren? 

Ja, det kommer att växa men i mycket mindre takt än innan 

digitaliseringen och e-arkivet. Men i vilken takt och hur mycket/snabbt 

beror på. Vi måste också ta höjd måste också tas här idag för att det 

troligen kommer ”poppa upp” idag okända pappersarkiv när huset töms. 

Vilket eventuellt kan motverkas genom en inventering i förtid, men detta 

hinns inte med till den 31 oktober…  

Hur påverkar e-arkivering behovet av utrymme för fysiska arkiv? 

Ja, behovet av utrymme att växa på kommer minska. Se ovan. I vilken 

grad beror ju lite på hur det går med e-arkivet. Takt på leveranser, 

införandeproblem med e-arkivsystem etc. Samt takten i digitaliseringen 

av verksamheternas arbete.  

Det innebär dock INTE att befintliga pappersarkiv kommer att kunna 

heldigitaliseras. Dagens ca 2000 hyllmeter och troligen lite till finns alltså 

och kommer att finnas kvar och måste hanteras i samband med flytten.   

Digitalt arbetssätt påverkan på skapande av fysiska arkiv? 

Med en lyckad digitalisering av verksamheternas löpande arbete så 

minskar behovet av  tillväxtutrymme i fysiska arkiv, framförallt närarkiv i 

ett första steg. Längre fram då även i slutarkivet. Men det är nog 

orealistiskt att helt lyckas bli av med papper för arkivering. Vilket 

påverkas av flera faktorer. Men det finns t ex fortfarande ett  mindre antal 

dokument som kräver underskrift på papper enligt lag. Även krav på 

säkerhet och sekretess och dylikt spelar in. Men här hänger det även på 

hur verksamheterna arbetar. Arkivet speglar alltid verksamheterna. 

Sammanfattningsvis är det idag mycket ovisst exakt hur det kommer att 

påverka.  
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Finns det andra alternativ för placering, argument för placering? 

Grundförutsättningen är  att befintliga arkiv måste ta vägen någonstans 

när stadshuset töms. Inte heller Midgården och Heimdall är långsiktiga 

lösningar. Heimdall på grund av att lokalen är direkt dålig och olämplig 

för handlingarna som förvaras där och dessutom otillgänglig med en 

dålig arbetsmiljö. Midgården då den ligger i lokaler som kommunen idag 

hyr och vi kan anta inte kommer att fortsätta hyras i all evighet…  

Centralarkivet bör finnas i ett nytt Stadshus. Det är en central del i 

kommunens hantering av allmänna handlingar och en viktig 

kulturhistorisk källa som behöver vara tillgänglig och säker. Närarkiv ska 

finnas nära de verksamheter det berör. Vi har exempelvis problem idag 

med närarkiv på Stadshuset med akter och journaler från Kuvettgatan. 

Leder till mycket merarbete med att skicka akter fram och tillbaka.  

Andra alternativ: 

Placering på annan ort i befintliga arkiv/samordning med annan kommun 

eller organisations befintliga lokaler. Finns inget på tillräckligt nära håll 

och finns ens utrymme och intresse hos annan part? Skulle även 

innebära stora logistiska utmaningar och svårigheter och troligen 

generera kostnader genom detta. Skulle också kräva en större utredning 

av och omorganisation av kommunens arkivverksamhet. Hur skulle den 

då jobba? Hur skulle arkivariens funktion se ut? Idag krävs det att 

arkivarien arbetar allt närmare och aktivare gentemot verksamheterna ett 

behov som kommer öka i takt med att e-arkivet växer och utvecklas. 

Samtidigt som de äldre fysiska arkiven måste vårdas och 

tillgängliggöras. Vilket kräver en fysisk närhet. Redan idag utgör detta en 

utmaning att hinna med både att jobba gentemot både dessa på en 

tjänst.   

Det finns även säkerhetsmässiga argument mot att samla allt för många 

arkiv på samma plats.  

Annan lokal i kommunen. Var i så fall? Finns det en rimlig plats där vi 

kan samla allt? Hur ska då verksamheten fungera i förhållande till övriga 
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kommunala verksamheter? Arkivariens roll och arkivorganisationens 

utformning? Se argument ovan angående lokaler i annan kommun. 

Kräver troligen även det ombyggnader och anpassningar av den lokalen. 

Vilket kostar det också. Långsiktighet? Hur länge kan en kommun hyra 

en lokal. Risk för att behöva flytta igen, vilket innebär stora kostnader 

förknippat med detta.  

Övriga aspekter från verksamheten? 

Tänk på att även planera för förrådsutrymmen i nya Stadshuset. Idag 

används arkivlokaler ofta, felaktigt, som förråd för adventsljusstakar m.m. 

Ofta då det inte finns några förrådslokaler lätt tillgängligt. Gallerförråden i 

källaren är inte ett alternativ för de flesta när de snabbt vill ställa undan 

något.  

Det kan också noteras att flytt av arkiv när nya Stadshuset är klart – 

oavsett om arkiven ska in dit eller till annat ställe – kommer behöva 

hanteras i särskilt projekt med tillskott av personal. Går inte att hantera i 

ordinarie verksamhet.  

 

 

 

  



Framtidens arbetsliv – utmaningar och möjligheter – en kunskapsöversikt- Fredrika Hass-

Bergendorff 

 

Framtidens arbetsliv - förutsättningar, utmaningar och möjligheter  är ett  oerhört aktuellt 

forsknings- och utvecklingsområde och kunskapandet sker just nu på -  och mellan flera olika nivåer. 

Det innebär att vi är inne i en tid där vi bygger erfarenheter och vi delar erfarenheter för att på så 

sätt nå ett gemensamt lärande. Oavsett om det är  en kommun i södra Sverige som skall bygga ett 

nytt stadshus, eller det är den  globala  tillvaron  i kölvattnet av digital utveckling och pågående 

pandemi som diskuteras   - så är det i grunden samma fråga. En fråga som kommit så mycket 

närmare  så mycket snabbare just pga av pandemin och den digitala utvecklingen. Det vi alla gärna 

vill ha svar på är: Hur ser framtidens  arbetsliv och arbetsmiljö ut? Vad anser vi vara viktigt och vad är 

nödvändigt och vad är möjligt? 

”Den nya kontorsarbetsplatsen ska helst fungera lång tid framöver. Den ska hjälpa verksamheten att 

nå sina mål och den ska klara av att anpassas och följa verksamhetens förändringar, som att skapa 

fler projektrum till exempel. Dessutom ska kontorsarbetsplatsen leva upp till framtidens allt högre 

ställda hållbarhetskrav. För att kunna göra allt detta behöver arbetsplatsen tillhandahålla en god 

arbetsmiljö; den ska stötta medarbetarnas hälsa, deras välbefinnande och skapa förutsättningar för 

goda prestationer. Endast då kan verksamheten bli långsiktigt hållbar. Det räcker inte att kontoret är 

energisnålt, miljöcertifierat och utformat enligt senaste trender om det inte erbjuder god 

arbetsmiljö” (© Susanna Toivanen; Framtidens arbetsplatser, 2015.) 

Listan på pågående forskning och sammanställda rapporter kan göras lång. Det bör därför  betonas 

att den sammanfattning som görs här är ett urval av vad som lyfts fram som utmaningar och 

möjligheter i nuläget. Det är viktigt att vi även under den fortsatta processen lägger örat till 

forsknings- och rapportmarken så att vi kontinuerligt vilar på en vetenskaplig grund och på väl 

beprövade erfarenheter. Kunskapsöversikten nedan är tänkt att fungera som en inledande 

dörröppnare  i denna ambition. 

 

Trender som präglar framtidens arbetsplatser (Källa: Arbetsplatsenifokus.se)                                        

För ungefär 1,5 år sedan gjordes trendspaningen ”Trender som präglar framtidens arbetsplatser”. I 

undersökningen granskades forskningsrapporter och vetenskapliga tidskrifter om framtidens 

arbetsliv. Fyra tydliga trender utmärkte sig framöver. Dessa trenden var flexibla samarbeten, 

stimulerande arbetsmiljö, säkra lösningar i molnet och artificiell intelligens. 

 

I och med Covid-19 kom dock framtiden snabbare än anat. Företag och organisationer/verksamheter  

blev plötsligt ställda mot väggen och påminda om att de måste klara en snabb omställning för att 

hänga med. Inte minst i den digitala utvecklingen. Trendspaningen visade sig alltså vara helt korrekt, 

men närmare i tid än man trott. Det blev som en snabbspolning in i framtiden på 4–5 år vad gäller 

digital mognad när distansarbetet blev ett krav. 

Trend 1: Flexibla samarbeten är den första och kanske tydligaste trenden. I den så kallade Gig-

ekonomin, där experter samarbetar projektbaserat, är distansarbete en självklar del av flexibla 

samarbeten. Det är viktigt att vara flexibel och att kunna jobba där du befinner dig. Digifysiskt är det 

nya normala, det vill säga en blandning av digitalt och fysiskt. Det ställer nya krav på teknik och goda 

verktyg för distanssamarbeten. 

Trend 2: Stimulerande arbetsmiljö  handlar om själva arbetsmiljön. För att attrahera rätt kompetens 

blir det allt viktigare att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö. Arbetsmiljön har för många hittills 



uteslutande handlat om kontoret, men idag har mycket jobb flyttats till hemmet, vilket välkomnats 

av många för att få livspusslet att gå ihop. Det har alltså skett ett kulturskifte i hur vi ser på 

distansarbete. Kontoret kommer dock troligen även vara framtidens arbetsplats primärt, men det 

kommer ställas andra krav på att ytan också är en mötesplats som ger energi. Under coronakrisen 

har det visat sig att många saknat de spontana mötena och kaffemaskinen där idéer utbyts så att 

innovation kan hända mellan de inbokade digitala mötena. 

Trend 3: Säkra lösningar i molnet  är en förutsättning. Samarbeten och ett uppkopplat arbetsliv 

kräver smart och säker IT där mycket är molnbaserat. När medarbetare kopplar upp sig mot olika 

nätverk på distans utgör det en säkerhetsrisk om inte företaget har en säker IT-lösning i grunden. Det 

gäller att skaffa rätt tekniska lösningar för att mötas, kommunicera och samarbeta även på distans. 

De rätta förutsättningarna är avgörande för ett bra och effektivt arbetsliv. 

Trend 4: Artificiell Intelligens kommer att  ta sig in mer och mer på arbetsplatsen. Vi har bara sett 

starten av detta. Kombinationen av människans kreativitet och inspiration med datorns snabbhet och 

tillgång till information är fascinerande. 

 

Framtidens arbetsplats – så här vill vi arbeta (Källa: Coor Advisory ,Det  nya normala – en rapport 

som bygger på en undersökning med över  500 nordiska företag, 2021-07). Kontoret kommer 

fortfarande spela en viktig roll, men framtidens arbetsliv efterfrågar flexibla hybridlösningar som 

uppmanar till kreativitet och samarbete som stärker företags- och organisationskulturen. Det blir 

färre skrivbord och mer fokus på välmående. Våra nya arbetsplatser behöver sätta människan i 

centrum. 

Kontoret kommer att se annorlunda ut och få en annorlunda betydelse  och mycket pekar på att de 

flesta vill fortsätta att jobba på kontor även i framtiden. Däremot ser behoven annorlunda ut och vi 

behöver möta dem med lösningar som sätter människan i centrum. De antas blir en förändring av 

kontorets olika ytor och funktioner. Gemensamma ytor, sociala ytor, flexibla ytor, integrerade ytor 

och intelligent platsplanering baserat på medarbetares liknande funktioner och samarbeten lyfts 

fram. Det skall dessutom vara enkelt att samarbete även i större mer sällan förekommande 

sammanhang. Tysta utrymmen och utrymmen för videosamtal kompletterar arbetsmiljön så att den 

kan möta alla behov. Kontorsytan kommer att se annorlunda ut. En framtid som innebär mer 

distansarbete innebär mindre kontor, men större behov av att ses för gemenskap och inspiration 

Majoriteten tror på en hybrid arbetsplats i framtiden. Få roller kommer vara helt på kontor eller 

hemifrån. De flesta tror på någon form av regelbunden kontorstid.  

Fördelarna  med kontor är att det erbjuder viktiga förutsättningar för personlig utveckling och 

välmående. Möjligheten att utvecklas i sitt arbete och att i mötet med kollegor vara en del av 

kreativa processer, kommer att vara några av kontorets starkaste fördelar. Arbetsplatsen som 

kulturbärare, innovationshub och miljö för relationsbyggande får en ökad betydelse framför de mer 

klassiska värdena som funktionella arbetsmiljöer som möjliggör produktivitet.  

Fördelarna med hemarbete är att många upplever att det underlättar  för att få till balansen i 

arbetslivet och livet i stort.  Att inte göra tjänsteresor eller resor till och från ett kontor spara mycket 

tid i vardagen och bidrar positivt till miljön. Tekniska framsteg och digitaliseringen har skapat 

möjligheter och flexibiliteten i arbetslivet har ökat. Nya rutiner för en hållbar vardag har etablerats 

och fler är trygga med tekniken så många ser fördelar med att arbeta hemifrån även efter pandemin.  

Undersökningar och rapporter visar på samstämmighet, när det gäller de upplevda fördelarna med 

hem-/ distansarbete i förhållande till fördelarna med att arbeta på kontoret. Såväl Ängelholms 

kommuns egen medarbetarundersökning Hemarbete under pandemin, som övriga genomförda 



undersökningar på temat (se källförteckning) ger uttryck för att det är självständigt arbete,  

utredande arbetsuppgifter, planering och avstämningar  - kort sagt arbetsuppgifter som kräver 

koncentration och ostörd arbetsmiljö , som fungerar bra och ibland bättre på distans.  Däremot kan 

det fungera sämre att jobba på distans med arbetsuppgifter eller processer som förutsätter  

kommunikation, relationer, samarbete, samvaro eller  innovations—och utvecklingsarbete.  

 

Framtidens  arbetsliv är en bred samhällsfråga                                                                                                                           

Stockholms stads undersökning Förändrade vanor efter  pandemin – så påverkas arbetsplatserna och 

staden. Visar på att det inte enbart är den framtida arbetsplatsen som förändras – även staden 

/kommunen i sin helhet berörs, eftersom allt handlar om ett samhälle och en värld i ständig 

förändring. Undersökningen visar bl.a. på hur pendlingstrafiken och dess belastning på staden 

förändrats och därmed även på sikt även ställer nya krav på kringliggande service och tjänster – som 

kommunen som  huvudman också berörs av.  

På frågan om hur  en förändrad arbets- och pendlingskultur kan påverka hur vi nyttjar staden och 

dess olika delar svarar Alexandra Hagen, vd, White Arkitekter att inom  vissa yrkesgrupper behöver vi 

inte längre leva där vi arbetar. Det gör att vi kan prioritera att bosätta oss på platser som erbjuder 

hög livskvalitet, till så låga bostadspriser som möjligt, framför närhet till arbetsgivare. Potentiellt 

innebär det ett uppsving för förorter och mindre städer med närhet till storstadsregioner.  

Det finns vetenskapliga belägg för att människor känner större tillhörighet till städer som är 

inkluderande för en mångfald av olika människor, erbjuder en mångfald av sociala mötesplatser och 

dessutom erbjuder vackra miljöer att vistas i. Dessa tre komponenter blir fortsatt viktiga att satsa på 

även i morgondagens innerstad för att stärka stadens varumärke och attraktivitet. Vi längtar alla 

tillbaka till de sociala mötesplatser vi förlorat under pandemin. Samtidigt ser vi med nya ögon på 

betydelsen av offentliga rum och parker. 

Vill man diskutera det framtida arbetslivet utifrån en ännu bredare aspekt kan man ta del av TCO:s 

rapport Fortsatt distansarbete efter pandemin – risk eller möjlighet för jämställdheten? Här 

problematiseras en rad frågeställningar som fått en förändrad kontext i och med den ökade 

flexibiliteten när det gäller platsen för vårt arbete. 

 

Källor som bidragit till kunskapsöversikten: 

Arbetsplatsenifokus.se  -  forum för forskning och utbildning kring framtidens arbetsliv och dess olika 

utmaningar 

Medarbetarnas preferenser -  Ericssons rapport  mf fl definierar begreppen 

Arbetsplatstransformation och Arbetsplatsupplevelse  

Hybridarbetsplatsen – en rapport från Karolinska institutet 

Framtidens arbetsplatser ,Att utveckla friska och hållbara kontor– Susanna Toivanen filosofie doktor, 

arbetslivsforskare vid Stockholms universitet och grundare av forskningsföretaget Ponsarcus 

Nya tider på kontoret , om bl.a. Flexibla och Hjärnvänliga arbetsplatser- AFA försäkring seminarium   

Framtidens arbetsplats, så här vill vi arbeta  - en undersökning av Coor Advisory  bland över 500 

nordiska företag 

Förändrade vanor efter pandemin , så påverkas arbetsplatserna och staden en  rapport av 

Stockholms stad 



”Fortsatt distansarbete efter pandemin – risk eller möjlighet för jämställdheten? ” TCO-rapport 

”Framtidens arbetsliv – en Kunskapsöversikt” Powerpoint presentation för Stadshusprojektets 

styrgrupp 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Bilaga 2- WS Hållbarhet  
  
Ekonomisk hållbarhet  
Fysiska förutsättningar  

 Bygga långsiktigt  
 Robusta självgående lösningar med låg driftkostnad  
 Återbruka och återvinna  
 Klimatkalkyl för total miljöpåverkan  
 Långsiktighet i dimensionering, ej underdimensionerat  
 Återbruka möbler från nuvarande Stadshus och lokaler som ska lämnas  
 Identifiera vilka rum/lokaler som har en med hög flexibilitet kontra lokaler som är 
verksamhetsanpassat  
 Samnyttja lokaler, material och tid  

Attraktiv arbetsgivare  
 Möjlighet för medarbetare  
 Digital arbetsplats- inga pärmar  
 Möjligt för medarbetarna att få/ köpa kontorsstolar/ bord som sorteras ut av olika 
anledningar att ha till sitt hemmakontor  

Invånarnytta  
 Reparera det som är trasigt  
 Handla begagnat/köpa/sälja  
 Dela/låna ut/ hyra ut med sig till invånare... lokal/cykel/bil/poolbil/bikupa osv...  

  

Ekologisk hållbarhet  
Teknik  

 Fossilfri fordonsflotta   
 Framtidens VA - se vad man gjort i H+ inom detta  
 Ett hållbarhetstänk kring byggnaden så att den är flexibel går att anpassa till andra 
verksamheter eller behov i framtiden  
 Energieffektivt, exempelvis solpaneler och kunna sälja el och värme även på helgerna  

Materialval  

 Hållbart byggande och materialval   

 Grön byggnad (tak, väggar och inredning)   

 Hållbar fasad och stomme   
Mobilitet  

 Bra cykelparkering   
 Goda möjligheter att transportera mig hållbart, t.ex. cykla eller åka kollektivt, till och från 
jobbet, samt när jag ska till olika möten och platser i tjänsten.  
 Laddstolpar till både bil och cykel  
 Fler poolbilar för att öka möjlighet till samåkning om man behöver åka bil, se över 
cykelpoolen och förbättra den  

Platsen  

 Följ topografin    

 Biologisk mångfald   

 Öppet dagvatten   

 Platsen till låns   

 Grönt stadshus- knyta an till staden    

 Äta ute   

 Lokal karaktär   
 Naturum  



Hållbart utbud- attraktiv arbetsgivare  
 Cafeteria med närodlad, gärna ekologisk, mat utifrån säsong  
 Kran för att kunna fylla min medhavda och återvunna flaska med stilla- eller 
bubbelvatten  
 Hållbarhetstänk i utbudet i husets café/ matsal – varför inte en riktigt bra vegetarisk 
restaurang?  
 Äta säsongsbaserat och vegetariskt  

 Köpa begagnat   

 Reparera det som är trasigt   
 Äta mer vegetariskt, minska matsvinn  
 Minska pappersutskrifter  
 Närodlad närproducerad mat  
 Färskt Ängelholmsvatten ur kranen (och då inte från en städskrubb eller inne på 
toaletterna som det är idag..) nära min arbetsplats, inget flask-/burkvatten.  
 Återanvändning/återbruk – internt Blocket bland 
medarbetarna/verksamheterna/Stadshus  
 Källsortering, återbruk av kontorsinredning etc.  
 Digital arbetsplats  
 Sopsortering  

  

Social hållbarhet  
En del av staden  

 Betydelsen av att ett flöde/nyttjade av helt olika målgrupper för att skapa både dynamik 
och samhörighet  
 Arbeta för en hög grad av att möta både föreningsliv och näringslivets behov av olika 
funktioner, men också ytor.  
 Delaktighet och inkludering av medborgare  
 Barns rättigheter  
 Integrationsprojekt  
 Göra sin röst hörd – Våga påverka - delaktighet  
 Entré till kommunen  
 Uthållighet vid påfrestningar ex eldrift mm  
 Förmåga att vid längre samhällskritisk avbrott kunna verka med full kraft och färdigställa 
för s.k lock down med möjlighet till att under en längre period arbeta samt skapa möjlighet 
till vila.  

  
Zoner och arbetsmiljöer  

 Flexibilitet i byggnadens användningsområde, rent byggnadstekniskt ska den gå att göra 
om till något annat än stadshus om det skulle bli aktuellt en dag i framtiden.  
 Sociala zoner (rum, mötesrum, ytor) där man vill vara för inspiration, idéutbyte etc  
 Kreativa zoner (rum, mötesrum, ytor) med inredning, utrustning etc som inbjuder till 
kreativitet, utveckling, innovation  
 Lugna zoner (rum, mötesrum, ytor) för eftertanke och reflektion  
 Sociala ytor där det går att umgås och kanske också göra enkla aktiviteter med sin enhet 
eller andra enheter – kanske något enkelt spel?’ Tillgång till tysta rum  
 Ergonomiskt goda arbetsplatser  
 Effektiveras arbetsplatser med lärdom av pandemin  
 Möjlighet till träning, omklädning och duschmöjlighet  
 Trevliga mötesrum  
 Platser som möjliggör social hållbarhet  
 Bra och kreativa arbetsplatser  



 Ytor för social samvaro  
 Ytor som förstärker socialt samspel när man är på arbetsplatsen  
 Naturarbetsplatser och utearbetsplatser  
 Miljöer som främjar spontana möten för glädje  
 Kunna ta med egen lunch och laga till- bra kök där man kan göra "enkel matlagning"  
 Tillgång till nyttig lunch/fika/mellanmål  

Främja spontana rörelser i vardagen  
 Hållbara lunch- och fikaalternativ som är bra både för mig och miljön  
 Uppmuntran och möjlighet till fysisk aktivitet, friskvård på lunchen, nyttja närhet till 
Kronoskogen  
 Många olika möjligheter att ta sig till och från jobbet på ett smidigt sätt, även med bil  
 Miljö som uppmuntrar till enkel, fysisk rörelse – finns massor av exempel men varför inte 
en glad trappa som man hellre väljer än hissen.   
 Kunna navigera enkelt i ett nytt Stadshus, både för anställda och besökare  
 Bra förutsättningar för mötesrum med rätt utrustning, tillgång till behovsanpassade 
lokaler  

Ökat välbefinnande  
 Återkommande friskvårdsaktiviteter såsom dans, sång, rytm under lunchen  
 Friskvård  
 Utrymme för yoga/ meditation/träning  
 Kunna ha tid till återhämtning, reflektion  
 Tillgänglighetsanpassning bör vara en självklarhet genomgående i huset. Även tänka på 
personer som har speciella behov utifrån tex hörsel, syn mm.   
 Miljö eller aktiviteter som uppmuntrar att medarbetarna ger sig ut på promenad någon 
gång under arbetsdagen  
 Arbetsmiljö som är up to date när det kommer till teknik och BYOD.   
 Kunna ta med sin hund, ha ytor där det är ok, och ytor där det inte är det  
 Hunddagis – möjlighet till promenad i Kronoskogen. Låna hund. Ökat välbefinnande, 
avstressande  
 Entrén är också en slags konsthall där vacker, tankeväckande och inspirerande verk möter 
både medarbetare och besökare  
 Utomhusgalleri – inspiration: https://www.ifocenter.com/  
 Utrymme för träning Vackert inrett stadshus  
 Utblickar till natur som följer årstiderna  
 Olika typer av miljöer  
 Vikten av dagsljus  

Mobilitet  
 Kunna ta sig på ett bra och säkert sätt till och från arbetet  
 Kunna parkera cykel i garaget (så den ej blir blöt om det regnar eller riskerar bli stulen).  
 Underjordisk garage för både bil/cyklar  
 Möjlighet att låna elcykel (även för transporter, dvs med låda)  

  
  
 

https://www.ifocenter.com/


1 (4) 

 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 
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HR-utvecklare 

Mats Ulfwinger 

  

Mats.ulfwinger@engelholm.se 

[Titel] 

Möte med VD för Ängelholms Näringsliv, Andreas Jarud, 211022 

 Stadshuset ska stödja näringslivet och inte bli ett för slutet och eget system. 

 

 Inte för bra materbjudande i nytt stadshus som drar affärer från 

restaurangerna i centrum. 

 

 

 Ev. fysisk turistbyrå skulle kunna vara aktuellt, dock stadigt minskat antal 

besök. 

 

 Loungekänsla i lobbyn. 

 

 

 Stadshuset har stor inverkan på centrum och staden och man behöver ta 

hänsyn till det när man ska fylla det med verksamheter, att det blir ”rätt” 

verksamheter. 

 

 Kulturskola eller scen skulle ev. kunna vara del av Campus Ängelholm. 

 

[Titel] 
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[Titel] 

 

 

Möte med VD Ängelholms Näringsliv Andreas Jarud, 210622 

Bolaget Ängelholms Näringsliv (Ängelholms kommun äger 14%) är positivt 
inställda till en samlokalisering. Man ser många fördelar med en sådan även om 
man behöver titta på många aspekter innan ett sådant beslut kan fattas.. Det finns 
åtta medarbetare i bolaget. Man har ett hyreskontrakt med en flerårig uppsägning. 
Man är intresserad av att fortsätta dialogen om och hur det i så fall skulle kunna gå 
till att man blir en del av det nya Stadshuset. 

 

Nätverk, dialogpartner, dialogytor 

Nätverk av intresse från vilka man kan hämta information om ”näringslivets” 
behov, önskningar med ett nytt stadshus är: 

 Ängelholms Näringslivs styrelse 

 Företagarnas styrelse 

 Änglaverkets styrelse 

 Kommersiella fastighetsföretag 
 

 Dialog vid en sopplunch i höst 

 Allmän inbjudan till dialog som Andreas kan sprida i sitt nätverk 
 

 Företagsrankingen kommer i september, information från denna? 

 

 Djupintervjuer som genomförs just nu, information från dessa? 

 



3 (4) 

 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

 

Synpunkter från AJ 

Viktigt att det nya Stadshuset blir en öppen mötesplats och med väl utformad 
publika ytor. Bra kapacitet på IT-sidan är en nödvändighet. 

Stadshuset ska vara inbjudande arkitektoniskt och gärna betona ”staden till havet” 
med vatteninslag i någon form vid Stadshuset. 

En annan aspekt är det faktum att Stadshuset som arbetsplats med alla medarbetare 
flyttar ”lite ut från centrum” och man behöver tänka på så att det inte påverkar den 
lokala ekonomin för mycket, lunchrestauranger, affärer mm.  

Privata företag söker efter centralt belägna lokaler som gärna är lite större 700-1000 
kvm och frågan är hur kommunen ställer sig till den typen av inslag i Stadshuset 
undrar AJ? 

 

Bolaget Ängelholms Näringsliv (Ängelholms kommun äger 14%) är positivt 
inställda till en samlokalisering. Man ser många fördelar med en sådan även om 
man behöver titta på många aspekter innan ett sådant beslut kan fattas.. Det finns 
åtta medarbetare i bolaget. Man har ett hyreskontrakt med en flerårig uppsägning. 
Man är intresserad av att fortsätta dialogen om och hur det i så fall skulle kunna gå 
till att man blir en del av det nya Stadshuset. 

 

Nätverk, dialogpartner, dialogytor 

Nätverk av intresse från vilka man kan hämta information om ”näringslivets” 
behov, önskningar med ett nytt stadshus är: 

 Ängelholms Näringslivs styrelse 

 Företagarnas styrelse 

 Änglaverkets styrelse 

 Kommersiella fastighetsföretag 
 

 Dialog vid en sopplunch i höst 
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 Allmän inbjudan till dialog som Andreas kan sprida i sitt nätverk 
 

 Företagsrankingen kommer i september, information från denna? 

 

 Djupintervjuer som genomförs just nu, information från dessa? 

 

 

Synpunkter från AJ 

Viktigt att det nya Stadshuset blir en öppen mötesplats och med väl utformad 
publika ytor. Bra kapacitet på IT-sidan är en nödvändighet. 

Stadshuset ska vara inbjudande arkitektoniskt och gärna betona ”staden till havet” 
med vatteninslag i någon form vid Stadshuset. 

En annan aspekt är det faktum att Stadshuset som arbetsplats med alla medarbetare 
flyttar ”lite ut från centrum” och man behöver tänka på så att det inte påverkar den 
lokala ekonomin för mycket, lunchrestauranger, affärer mm.  

Privata företag söker efter centralt belägna lokaler som gärna är lite större 700-1000 
kvm och frågan är hur kommunen ställer sig till den typen av inslag i Stadshuset 
undrar AJ? 

 



Alternativa placeringar för Kulturskola.   
 
 

- Sockerbruksskolan ersätts av nya grundskolor på Fridhem och Adofsfält, år 2024. Skulle 
kunna vara lämplig plats för en Kulturskola men djupare utredning behövs.  
Fastighetsägare: Ängelholmslokaler. 

 

 
 
 
 

- Södra sjukhusområdet framtid är osäker men lediga ytor finns redan idag i Hälsostadens del. 
Ä-hem får lediga ytor inom 2 år som räcker till Kulturskola.    
Fastighetsägare: Ängelholmshem och Hälsostaden. 

 

 
 
 
 
 



 
- Rönneskolan och Rönnehallen är i behov av att renoveras. Kulturskola kan integreras i 

projektet.  Projektet kan startas inom 2 år.   
Fastighetsägare: Ängelholmslokaler. 

 

 
 
 

- Ny grundskola planeras på Fridhem Om kulturskola kan integreras behöver utredas mer och 
beroende av beslut om privat eller kommunalt ägande.     
Fastighetsägare: ej klart. Möjlig färdigställande 2024. 

 

 
 
 

- Ny grundskola planeras på  Adofsfält: Kulturskola kan integreras i pågående DP. Djupare 
utredning behövs samt beslut om kommunal eller privat ägande. Detaljplan under 
uppförande.  
Fastighetsägare: ej klart. Möjlig färdigställande 2024. 
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1 Inledning 
Funktionsbeskrivningen är indelad i 13 huvudrubriker där behoven inom respektive område besk-
rivs under respektive rubrik. Det kan innebära att samma funktion återkommer under flera rubri-
ker beroende på om behoven berör flera områden t.ex. bygg, ventilation eller ljus.  

De funktionskrav som beskrivs i handlingen ska inte ses som ”skall-krav” utan kan efter överens-
kommelse justeras beroende på lokalens förutsättningar. Funktionsbeskrivningen bör i ett senare 
skede kompletteras med detaljerande funktionskrav i form av ett så kallat rumsfunktionsprogram. 
I rumsfunktionsprogrammet beskrivs stadshusets tekniska funktionskrav per rumstyp. Om det inte 
är möjligt att uppnå beskriven kravställning eller om det bedöms innebära en för hög kostnad ska 
avsteg beskrivas samt den nivå som kan uppfyllas fastställas. Funktionsbeskrivningen kan inför ett 
eventuellt avtalstecknande justeras efter överenskommelse och bifogas hyresavtalet som en av-
talsbilaga. 

Dimensioneringsförutsättningar för lokalen och typrum framgår av denna handling tillsammans 
med Lokalförteckning daterad 2021-12-21. Lokalförteckningen ersätts av Planritning när en sådan 
är framtagen utifrån Lokalförteckningen. 

Begreppet mötesrum omfattar samtliga mötes-, konferens-, projekt-, samtals-, högfokus- och 
webbmötes- samt telefonrum om inget annat anges. 

Lokalerna ska utformas så att de blir ändamålsenliga enligt i denna handling beskrivna rumsfunkt-
ioner och funktionskrav. Val av material, tekniska och andra system och installationer ska ske ge-
nom en avvägning mellan kostnad, nytta, livslängd och miljöpåverkan. Miljömärkt material och in-
redning ska väljas i första hand. 

Om inget annat föreskrivs ska kraven som beskrivs i den senaste versionen av Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning uppfyllas inom lokalen. 
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2 Lokalens nyttjande och uppbyggnad 

2.1 Kortfattad verksamhetsbeskrivning 
I byggnaden skall i huvudsak kommunal verksamhet i form av administration, bibliotek och kultur-
skola bedrivas. Lokalen ska dimensioneras och utformas i enlighet med behovet som beskrivs i 
Lokalförteckning daterad 2021-12-21. 

2.2 Nyttjande 
Verksamhetens medarbetare arbetar som regel i en öppen kontorslösning. En normal arbetsplats 
ska bestå av ett höj- och sänkbart skrivbord 80 cm x 160 cm och en ergonomisk skrivbordsstol. 

En stor del av arbetet består av möten. Samtalsrum, mötesrum av varierande storlek och spon-
tana mötesplatser ska därför finnas nära arbetsplatserna. Många av de anställda deltar också dag-
ligen i längre videomöten. Attraktiva och väl ljudisolerade telefonrum ska därför finnas i anslutning 
till de öppna arbetsplatserna 

Verksamhetens kontor ska ha en enda gemensam entré för medarbetarna och en separat entré för 
besökare. 

Besöksentrén ska spegla verksamhetens kärnvärden genom sin utformning och färgsättning. Be-
sökare ska på ett naturligt sätt möta receptionspersonalen i entrén till lokalen. I anslutning till be-
söksentrén ska finnas en möteszon med större och mindre bokningsbara mötesrum samt öppna 
mötesytor för informella möten. Där ska också finnas supportfunktioner i form av kaffestation, 
vattenautomat, toaletter och besökslounge med mjukare möblering. Möteszonen för besökare ska 
säkerhetsmässigt vara åtskild med passagekontrollsystem från den inre zon där medarbetarnas 
har sina arbetsplatser och övriga interna utrymmen. Besökare ska endast i undantagsfall vistas 
bland medarbetarnas arbetsplatser och utrymmen. 

Detaljerad information om antal rum, rumstyper och storlekar återfinns i Lokalförteckningen date-
rad 2021-12-21.  

Verksamhet i lokalen bedrivs huvudsakligen under måndag – fredag kl. 07 – 18, viss del av verk-
samheten t.ex nämnd- och fullmäktigemöten utförs efter kontorstid. Till detta kommer även det 
anslutande restaurang/caféets, scenens och kulturskolans verksamhet och öppettider. 

2.3 Uppbyggnad 
Arbetsplatser som nyttjas för stadigvarande bruk ska placeras med direkt dagsljus vilket innebär 
placering direkt invid fönsterfasad eller innergårdar med ljusinsläpp. Stödfunktioner i form av 
samtalsrum, telefonrum och mötesrum ska placeras bland arbetsplatserna för att på så sätt vara 
lättillgängliga. Detta gäller främst stödfunktioner som är nödvändiga för arbetsplatser i storrum 
(tex samtalsrum och telefonrum). Stödfunktioner kan även fungera som naturliga avskiljare i stor-
rum (kontorslandskap).  

Större mötesrum och skrivarrum ska placeras i anslutning till huvudstråk och trapphus. 
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3 Energianvändning 
Låg energianvändning eftersträvas i lokalen och kontinuerligt arbete med energieffektivisering 
som injustering och optimering av värme-, kyl- och luftbehandlingsanläggningar krävs. Verksam-
hetens elförbrukning ska mätas separat från fastighetens övriga elförbrukning.  

Rekommenderas årlig redovisning av lokalens energianvändning i enlighet med gällande förord-
ningar för Miljöledning i statliga myndigheter samt Myndigheters inköp av energieffektiva varor, 
tjänster och byggnader. Energianvändningen ska redovisas för nedanstående delar: 

 Verksamhetsel 
 Fastighetsel 
 Värme 
 Kyla 

För respektive energislag anges hur stor andel av den använda energin varit förnybar (enligt Ener-
gimyndighetens definition). 

Rekommenderas att förnybar el som är märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra 
Miljöval ska användas. Vidare ska det anges om energianvändningen för uppvärmning och kylning 
är normalsårskorrigerad. 

 

 

4 Bygg 
Nedan beskrivs generell kravställning i det fall det inte finns ett inredningskoncept eller referenslo-
kal att ta hänsyn till. Rekommenderas att inredningskoncept tas fram av arkitekt. 

4.1 Golv 
Generellt ska lokalens kontorsdelar beläggas med utbytbara textilplattor av kvalité motsvarande 
användning i offentliga miljöer. Utrymmen som ska beläggas med annat ytskikt beskrivs med ex-
empel förslag nedan. 

 WC, RWC och dusch ska vara belagda med klinker. 
 Omklädningsrum och städrum/städcentral ska förses med plastmatta. Mattan anpassas till 

rummets funktion. 
 Pentry, lunchrum, kaffestationer, vilrum, korskopplingsrum (nedan benämnt KK-rum), förva-

ring varselkläder och förråd ska beläggas med linoleummatta. 
 Entré/foajé i receptionen ska t.ex vara belagd med sten, klinker eller hellimmat parkettgolv. 

4.2 Väggar 

Glaspartier ska finnas till mötesrum samt till vissa rumsavgränsade utrymmen för arbetsplatser 
beroende på lokalens utformning. 

I varje förråd, skrivarrum, städrum/städcentral och KK-rum ska samtliga väggar vara förstärkta 
för att medge montering av hyllsystem. 

I mötesrum ska två väggar vara förstärkta för att medge montering av skrivtavla, bildskärm eller 
liknande utrustning. Vilka väggar meddelas av verksamheten under projekteringen.  



 

 

Uddevalla Kommun  Datum: 2021-12-21   www.niras.se 

7 

I anslutning till t.ex. en öppen projektyta ska en vägg vara förstärkt för att medge montering av 
bildskärm/whiteboard. Vilka väggar meddelas av verksamheten under projekteringen. 

Väggar i nya WC/RWC ska om möjligt utföras för montering av vägghängda WC-stolar. 

4.2.1 Ytskikt 

Inom lokalen ska väggar målas genomgående med enhetlig kulör, på ett flertal platser ska utvalda 
väggar målas med avvikande kulör/tapet. Antal, placering och kulör sker i samråd med verksam-
heten i senare skede.  

Kakel eller glasskiva ska finnas över bänkytor i kök/pentry/kaffestation. 

Kakel ska vara väggbeklädnad i dusch. 

Kakel ska finnas över tvättställ i WC/RWC. 

4.3 Dörrar 

Dörr in till arbetsutrymmen och mötesrum där övriga väggar är täta samt dörrar som leder till 
passage/korridor ska vara delvis glasade för god insyn och ljusinsläpp.  

Skrivarrum ska förses med dörr, utförs delvis glasade och med dörrstängare.  

Övriga dörrar utförs täta.  

För att möjliggöra placering av eventuell bokningsskärm ska det finnas ett tätt parti/installations-
utrymme, på samma sida som handtaget är placerat, till alla mötesrum. Bredd på parti ska anpas-
sas till bokningsskärmens storlek. 

Dörröppning till när- och kontorsförråd ska vara tröskelfria. Öppningsmått ska medge passage 
med europall. Definitiva mått fastställs under projekteringen och i samråd med verksamheten. 

4.4 Tak 
Fri invändig takhöjd inom lokalen ska vara minst 2,7 m, om inte detta kan uppfyllas ska högsta 
möjliga fria takhöjd beskrivas samt eventuella lokala avsteg från denna. 

Lokalen ska generellt vara försedd med akustikundertak med undantag för när rummets funktion 
kräver annat. 

4.5 Interntrappa 
Interntrappor ska utformas med ledstång och plansteg av ek samt vara utformad så att halkrisk 
och stegljud minimeras. Minsta stegdjup ska vara 25 cm och största steghöjd 18 cm. 

4.6 Utrustning 
Utformning inom respektive funktion ska ske i samråd med verksamheten. Alla beslag inom loka-
len ska vara nickelfria. 

4.6.1 Pentry och lunchrum (internt) 

Matsal utformas för ca 150 st. samtidigt ätande personer. Stomme, luckor och lådor i pentry och 
kaffestation ska vara motsvarande Marbodal arkitekt Vit (Svanenmärkt). Beslag ska vara 
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motsvarande typen Solo krom. Bänkskivor ska vara mörkgrå laminat. Pentry och matsal ska plan-
eras så att god logistik uppnås och ”krockar” förebyggs, utformning ska ske i samråd med verk-
samheten. 

Samtliga vitvaror ska ha mycket god energiprestanda och motsvara A+++. 

Pentry ska utrustas med (Kräver fördjupad studie): 

- x st. helhöjdskylar 
- x st. helhöjdsfrys 
- x st. kyl/frys 
- x st. diskmaskiner med kvalitetsnivå för offentliga miljöer 
- x st. inbyggda mikrovågsugnar 
- Plats för x st. kaffeautomater. 

Det ska finnas erforderliga utrymmen för förvaring av köksutrustning samt separat station alt. 
rum för källsortering. Förvaringen ska vara en blandning mellan väggskåp samt utdragbara lådor 
under bänkskiva.  

Kaffe-/te-/vattenstation ska utrustas med: 

1 st. diskmaskin 
1 st. halvkyl med frysfack placerad under bänkskiva  
Plats för 1 st. kaffeautomat och 1 st vattenautomat 

Det ska finnas erforderliga skåpsutrymmen för förvaring av porslin och källsortering. 

4.6.2 WC/RWC   
Utrustas med klädkrok och avlastningshylla över tvättställ. 

Samtliga WC/RWC utrustas med gängse WC-kompletteringar/RWC-kompletteringar. Modell ska 
anpassas till verksamhetens FM-leverantör. 

4.6.3 Duschrum 
Utrustas med vägghängt duschset (inkl. tvålkopp) samt dörr i frostat glas. 

4.6.4 Skrivarrum 
Utrustas med fast monterad arbetsbänk samt bänkstomme med utdragbara lådor, väggskåp med 
luckor och separat station för returpapper, kartong samt brännbart. Plats för skrivare. 

4.6.5 Förråd  
Förråd ska generellt förses med väggfasta hyllor enligt verksamhetens underlag.  

4.6.6 Kapprum 
Utrustas med spegel (med hylla), sko- samt hatthylla med krokar och klädstång. Det ska på vissa 
platser finnas skjutdörrar framför klädförvaringen, anpassas efter lokalens utformning tillsammans 
med verksamheten.  

4.6.7 Omklädningsrum 
Utrustas med torkskåp, speglar (med hylla) samt omklädningsbänkar med kroklist. Antal bestäms 
i samråd med verksamheten utefter rummets utformning. 
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4.7 Tillgänglighet 
Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få ge-
nomslag i hela samhället och beskriver att statliga myndigheter, kommuner och regioner har som 
offentliga aktörer ett stort ansvar i genomförandet av funktionshinderspolitiken. Det innebär som 
exempel att ingen ska utestängas från kommunens verksamhet t.ex. att personer med funktions-
nedsättning ska kunna besöka stadshuset samt ha det som en permanent arbetsplats. Särskild 
specifikation ska upprättas som redovisar hur kraven på tillgänglighet uppfylls i lokalen. 

 

 

5 Ventilation och inomhusklimat 
Det beräknade sannolika termiska rumsklimatet ska bestämmas så att nedanstående krav upp-
fylls. Kraven gäller inom vistelsezoner definierade enligt BBR 6:412 och under angivna drifttider. 
Ventilationen ska dimensioneras efter den personlast som redovisas genom möblering på kom-
mande planritning daterad xx samt för att, gällande plan xx klara av en förtätning av ytterligare 
xx arbetsplatser. 

Om behov finns ska ytor inom lokalen som kräver stor kapacitet gällande ventilation, t.ex. extern 
möteszon, vara betjänade från ett separat aggregat.  

 
* Generell drifttid ska kunna justeras vid behov. Drifttiden ska där så behövs kunna förlängas för en-
skilda aggregat eller våningsplan. 

** Fastställ under vilka månader som kraven ska uppfyllas, kan vara geografiskt beroende. 

  

  Arbetsytor Mötesytor  

Maximal lufthastighet vinter** 0,15 m/s 0,15 m/s 

Maximal lufthastighet sommar** 0,20 m/s 0,20 m/s 

Operativ temperatur vinter 21-24°C 21-24°C 

Operativ temperatur sommar 23-25 °C 23-25 °C 

Personlast  Enligt möbleringsplan Enligt möbleringsplan 

Belysning 8 W/m² 10 W/m² 

Maskinlast 20 W/m2 20 W/m2 

Drifttid* – tidsperiod när klimatkrav 
ska uppfyllas 

07:00-18:00 07:00-18:00 
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 Följande luftflöden av uteluft är riktvärden för lokalerna, fastställs för respektive lokals förutsätt-
ningar.  

 I utrymmen som inte exemplifieras nedan ska ventilationen anpassas till rummets funktion. 

Tilluftsdon placeras så att drag undviks vid arbetsplatser, särskilt viktigt att specialstudera mindre 
stängda arbetsytor, exempelvis små webrum. Risk för kallras inom lokalen ska studeras särskilt 
för att detta ska undvikas vid t.ex. arbetsplatser. 

 

 

 

Rumstyp  Luftflöde (uteluft) 

Avgränsade arbetsutrymmen (fokusrum, 
prioriterad plats samt projektrum) 

12 l/s (tilluft/frånluft) och person 

Öppna ytor (aktiv-/mellan-/tystzon) 12 l/s (tilluft/frånluft) och person 

Samtal-/Mötes-/Telefonrum 
12 l/s och person som vistas i rummet 
(tilluft/frånluft).  

Reception och väntyta 6 l/s och kvm golvarea (tilluft/frånluft).  

Pausyta/matsal/pentry/kaffestation 
6 l/s och kvm golvarea (tilluft/frånluft). 
Möjlighet till forcering vid mikrovågsugnar. 

Centralt och lokalt KK-rum  

Ventilation och kyla anpassas till värme-
lasten i rummet och temperaturkrav. Se 
även krav i bilaga 1 till Funktionsbeskriv-
ningen. 

Skrivarrum 2 l/s och kvm golvarea (frånluft) 

Vilrum 
4 l/s och person som vistas i rummet 
(tilluft/frånluft) 

WC/RWC 15 l/s och toalett 

Städrum/städcentral 
3 l/s och kvm golvarea, dock lägst 15l/s. 
Ventilation anpassas till om det installeras 
torktumlare/torkskåp. 

Duschrum 

15 l/s och dusch. Om duschrummet saknar 
öppningsbart fönster är det lämpligt att 
ventilationen kan forceras till 30 l/s och 
dusch. 
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5.1 Styrning 
Mötesrum och övriga rumsavgränsade miljöer där fler personer kan vistas samtidigt ska vara ut-
rustade för att medge forcering av till- och frånluftsflöden, individuell rumsstyrning alternativt för-
ses med närvaro- och behovsstyrd ventilation (VAV system). Ska styras både mot temperatur kol-
dioxidhalt  

Utanför arbetstid ska ventilationsanläggningen kunna startas genom att verksamheten ställer in 
fortsatt drifttid på reglertimer för respektive våningsplan och/eller i avgränsade zoner. 

5.2 Luftkvalitet 
Tilluft till arbetsplatser inomhus ska vara så fri från luftföroreningar att hälsorisk inte uppkommer. 
Uteluftsintag ska placeras där uteluftens föroreningshalt och temperatur är lämplig, samt med 
hänsyn till föroreningskällors placering.  

Ventilationssystemet utformas så att god luftutbyteseffektivitet uppnås. I normalfall ska koldioxid-
halten i vistelsezonen inte överstiga 800 ppm, maxvärde 1000 ppm. 

5.3 Uppföljning 

Inför färdigställandet av lokalerna ska mätningar genomföras för att säkerställa att kraven på luft-
flöden, termiskt rumsklimat och lufthastighet uppfylls. 

 

 

6 Vatten och sanitet 

6.1 Pentry och kaffestation 

Lunchrum ska vara försett med diskhoar med tappkran (med snålspolande munstycke) med in-
stallationer/avsättningar för diskmaskiner och kaffemaskiner, antal bestäms i samband med pro-
jektering 

Kaffe-/te-/vattenstation ska vara försedd med 1 st. diskho med tappkran (med snåls-
polande munstycke) samt installationer/avsättningar för 1 st. diskmaskin och 1 st. kaf-
femaskin och 1 st vattenautomat. 

Vid behov ska avlopp förberedas för kaffemaskiner. 

6.2 WC/RWC och DUSCH  

Nya WC/RWC ska om möjligt vara försedda med vägghängda WC-stolar samt handfat med tapp-
kran. 

Duschrum ska vara försedd med handfat med tappkran samt duschblandare med duschset. 

Toalettstolar ska vara försedda med möjlighet till halvspolning.  

Samtliga blandare ska vara försedda med snålspolande munstycken. 
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6.3 Städ 

Städrum ska vara försedda med rostfri utslagsvask i arbetshöjd med stänkskydd och armatur med 
varm- och kallvatten. 

Städcentral ska utrustas enligt nedan:  

 Rostfri utslagsback med blandare, med stänkskydd av plåt.  
 Värmeslinga för trasor.  
 Anslutning för tvättmaskin och torktumlare/torkskåp samt plats för t.ex. städvagnar och städ-
maskin. 
 Golvbrunn. 
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7 Ljud 

7.1 Inledning 

För att säkerställa att en god ljudmiljö tillskapas inom lokalen rekommenderas att en akustiker an-
litas under projekteringen för att tillsammans med verksamheten planera ljudmiljön inom lokalen 
utifrån nedan beskriven kravställning. 

7.2 Generellt ljudkrav 

Krav på ljudstandard ska generellt följa Ljudklass B för kontorslokaler enligt senaste versionen av 
Svensk standard SS 25268 med eventuella tillägg. 

7.3 Specifika krav 

7.3.1 Luftljudsreduktion 
Mötesrum och rum avsedda för enskilt arbete ska, gällande krav på luftljudsreduktion, uppfylla 
kraven enligt ljudklass A för mötesrum i ovan nämnda standard. Se exempel i tabell nedan. 

 

 

7.3.2 Efterklangstid 
Rum som inrymmer fler än två arbetsplatser (storrum) ska beträffande efterklangstid uppfylla kra-
ven i ljudklass A. 

Typ av utrymme 

Från annat utrymme R’w [db]  Från korridor R’w [db] 

Ljudklass  Ljudklass 

   A  B  C  D  A  B  C  D 

Avgränsade arbetsutrymmen 
exempelvis prioriterad plats 

40  35  35  ‐  35  30  30  ‐ 

Mötesrum 
exempelvis samtal‐/telefon‐/mötesrum 

48  44  44  40  40  35  35  30 

Till utrymmen med krav på hög sekre‐
tess  
exempelvis fokus‐ och projektrum 

52  52  48  48  44  44  40  40 

Utbildningssal 
exempelvis dans‐/drama‐ musiksal 

72  68  64  60  48  44  44  30 

Fullmäktigesal 
 

60  60  56  52  52  48  48  44 

Pentry‐/Lunch‐ och loungeyta   
                                             

48  44  44  40  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Reception/Väntyta 
exempelvis foajé/lounge 

40  35  35  ‐  35  30  30  ‐ 

Till hygienutrymmen och/eller utrym‐
men för vila                                                   
exempelvis wc, duschrum, vilrum  

48  44  44  40  35  30  30  ‐ 

Dock mellan hygienutrymmen  35  35  35  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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7.3.3 Övrigt 
Nedan redovisas förslag på utförande för att uppnå en bättre ljudmiljö, diskuteras med hänsyn till 
lokalens förutsättningar: 

 Snedställ minst en vägg (ca 7 grader) i större mötesrum eller andra större rumsavgränsande 
ytor för att minimera stående ljudvågor i rum. 

 
 Förse väggar i mötesrum eller andra större rumsavgränsande ytor med väggabsorption och/el-

ler diffusion (t ex träpanel med bakomliggande mineralull, panelen ska vara placerad på olika 
avstånd från väggen och ha olika spalter mellan panelen.) 
 

 Ventilationskanaler placeras i korridor och matas in i respektive rum istället för att dras genom 
väggar, detta minskar risk för överhörning. Kanaler ska även vara tillgodosedda med erforder-
lig ljuddämpning. 

7.4 Uppföljning 

Inför färdigställandet av lokalerna ska verifiering av ljudkrav utföras enligt svensk standard SS 
25268 för att säkerställa att de uppfyller verksamhetens krav på ljudstandard. Val av typrum ska 
innan verifiering sker, göras i samråd med verksamheten. 

 

 

8 Ljus 

8.1 Inledning 

Medvetet ljussatta lokaler skapar trivsel och välbefinnande på arbetsplatsen då ljus förutom att 
möjliggöra synbarhet i annars mörka miljöer också ger rum en känslomässig dimension. 

Ljusmiljön ska vara varierad och väl anpassad till respektive del i arbetsmiljön. Belysningsanlägg-
ningen ska på så sätt säkerställa god arbetsmiljö och möjlighet till ett flexibelt arbetssätt (i samt-
liga miljöer.) Flexibiliteten i ljusmiljön är av särskild vikt inom utrymmen avsedda både för arbete 
och paus. 

Ljusdesigner rekommenderas att anlitas under projekteringen för att tillsammans med verksam-
heten planera belysningslösningen utifrån lokalens förutsättningar. 

8.2 Generella ljuskrav 

Lokalernas ljusförhållanden ska vara i enlighet med senaste versionen av Svensk Standard SS-EN 
12464-1 samt skriften ”Ljus och rum - Planeringsguide för belysning inomhus” (kapitel 7 och 8) 
utgiven av Belysningsbranschen.  

Nedan beskrivs övergripande tekniska krav: 

 Ljuskälla ska generellt vara LED. 
 Färgtemperatur ska vara 3000K om inget annat anges. Färgåtergivning Ra90. Färgavvikelse för 

dioder ska inte vara högre än SDCM 3. 
 Armaturer ska ha ett ljusutbyte på 100 lm/W eller bättre för pendlade skrivbordsarmaturer och 

kommunikationsytor. 



 

 

Uddevalla Kommun  Datum: 2021-12-21   www.niras.se 

15 

 Belysningskrav för arbetsyta, enligt Ljus och rum, ska tolkas så att ett område om 600*600 
mm på skrivbordet framför sittplatsen är arbetsyta och resterande yta på skrivborden är den 
omedelbara omgivningen. 

 Möjlig belysningsstyrka för arbetsytan ska vara 500 lux med en jämnhet på 0,6. 
 Möjlig belysningsstyrka för omedelbara omgivningen ska vara 300 lux med en jämnhet på 0,4. 
 Belysningsstyrka för kommunikationsstråk i anslutning till öppna ytor ska vara 100 lux. Jämn-

hetskrav i Ljus och rum kan förbises för en mer varierad ljusmiljö om god visuell upplevelse 
uppnås. Bestäms i samråd med verksamheten. 

 Belysningsanläggning planeras så energianvändningen inte överstiger 23W/m2 och år. 

8.3 Övergripande visuella krav 

Upplevelsen av belysning kan inte fullt ut beskrivas i tekniska krav. Som ett led i att säkerställa 
god ljusmiljö ska om möjligt föreslagna armaturer för arbetsplatser, mötesrum och kommunikat-
ionsstråk utvärderas av verksamheten genom studiebesök. 

Armaturer för allmänna ytor ska planeras så att ljus från armaturer tydligt faller på väggarna. 
Detta ger upplevelsen av ljusare lokaler och bidrar till en mer varierad ljusmiljö. Medveten plane-
ring av den vertikala belysningen ska presenteras för verksamheten.  

I korridorer orienteras exempelvis armaturer med fördel åt en av väggarna snarare än att sitta 
centrerade; alternativt kan armaturer med asymmetrisk ljusbild väljas.  

På samma sätt ska olika delar av anläggningen ha olika ljusnivåer och pausytor ha varmare ljus-
färg (2700K) för variation och stämningsförändring. Ren accentbelysning med spotlights ska också 
finnas på av verksamheten utvalda platser. 

Risk för bländning ska minimeras vid utformningen av både allmän- och accentbelysning. 

8.4 Övergripande krav för belysningsstyrning 

Belysning för lokalerna ska vara dimbar och det ska gå att manuellt dimra och släcka belysningen. 
Belysning ska vara indelad i individuellt styrbara logiska grupper. 

Belysning av kommunikationsstråk ska styras med dagsljuskompensering där så är tillämpligt. 

Funktion med frånvaro- eller närvarostyrd belysning ska finnas inom anläggningen.  

8.5 Specifika behov 

Arbetsplatser vid skrivbord i storrum ska förses med en jämn ljusmatta genom infällda LED-plat-
tor monterade i undertak med ljusstyrka i enlighet med generella ljuskrav. Diskussion med verk-
samheten om skrivbord ska förses med skrivbordslampa för att uppfylla ljuskrav för arbetsyta. 

Arbetsplatser vid skrivbord i enskilda rum av olika typer ska förses med individuellt justerbar 
nedpendlad armatur med upp- och nedljus. 

Övriga funktioner inom lokalen förses med infälld belysning och med ljusstyrka enligt avsnitt 8.2 
Generella ljuskrav. 

Ytor för personliga förvaringsskåp förses med infälld belysning med en generell belysnings-
styrka uppgående till 300 lux.  

Mötesrum förses med punktbelysning vid skrivtavla med separat ljusreglering. 
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Belysning över arbetsbänkar i lunchrum/fikarum, pentry och kaffestataion ska styras med 
strömställare på vägg. 

Uttag för inredningsbelysning i tak ska finnas inom reception, entré, väntyta, lounge, projekty-
tor, lunchrum, pentry, scen, kulturskola, restaurang/café samt i fullmäktigesal. Ska kunna ljusre-
gleras så att enbart den planerade inredningsbelysningen är tänd samt vara kopplad till central 
släckning i samband med pålarmning alternativt vara frånvarostyrd. 

Accentbelysning i form av exempelvis infällda eller utanpåliggande riktbara spotlights ska mon-
teras för att belysa vissa väggar, tavlor och blommor.  

Mötesrum och paus-/lunchrum ska utrustas med möjlighet att steglöst reglera allmänbelys-
ningen. 

Närvarostyrning av belysning ska finnas inom WC, RWC, förråd, skrivarrum och liknande ut-
rymmen. 

Frånvarostyrd belysning ska finnas inom mötesrum och rumsbildande arbetsytor t.ex. högfo-
kusrum, webbmötesrum. 

Möjlighet till väl synlig sektionsavstängning av belysningen ska finnas för olika delar av lokalen 
samt om möjligt för hela lokalen. Belysningen ska vara kopplad till verksamhetens larmanläggning 
med funktionen att all belysning i lokalen släcks när den larmas på och att vissa armaturer tänds 
vid avlarmning. 

Belysningen för hela lokalen ska vara möjlig att styra med timer där system för att ”köpa tid” ska 
installeras och vara lättillgängligt inom hela lokalen. 

8.6 Övriga krav 

Solavskärmning ska installeras för att det ska vara möjligt att skärma av bländande ljus genom 
fönster i fasad. 

 

 

9 Brand 
Lokalen förses med brand- och utrymningslarm i enlighet med myndighetskrav. 

Utrymningsplaner upprättas i enlighet med verksamhetens behov. Besökare i extern zon får inte 
utrymma genom inre zon.  

Lokalen förses med anordning för manuell släckning, exempelvis handbrandsläckare i erforderlig 
omfattning. 

Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samordnas. 
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10 El, data och kanalisation 

10.1 Elnät 

Ur arbetsmiljösynpunkt ska det elektromagnetiska fältet inte överstiga 0,2 T vid stadigvarande 
arbetsplatser, gäller utan verksamhetens egna apparater inkopplade. 

Eldistributionsnätet ska vara flexibelt och anpassningsbart för att stödja verksamheten och vara 
anpassat efter lokalens förutsättningar med t.ex. uttag i fönsterbänk, kanal på vägg, golvbox eller 
uttagsstav.  

10.2 Datanät 

Kanalisation av datanät utförs från avlämningspunkt i verksamhetens KK-rum (antal och placering 
bestäms under projekteringen) till uttag i respektive utrymme samt till respektive trådlös access-
punkt samt mellan våningsplan.  

Kanalisationen för spridningsnätet ska vara flexibel och anpassningsbar för att stödja verksam-
heten. Kabellängd som från KK-rum till datauttag överstiger 90 m ska godkännas av verksam-
heten. 

Hela lokalen kommer att försörjas med trådlöst nätverk. Behovet av antalet trådlösa basar beror 
på den slutliga lokallösningens utformning. Det exakta antalet uttag som ska installeras, samt pla-
ceringen av dessa, meddelas av verksamheten under projekteringen. De trådlösa basarna matas 
med ström via Power Over Ethernet från KK-rummet. 

10.3 El- och datauttag 

I tabellen på nästa sida redovisas behovet av antal el- och datauttag för respektive rumsfunktion. 
Eventuella funktioner som inte omnämns ska förses med el- och datauttag i normal omfattning. 
Uttagen placeras lättåtkomligt och vara anpassade efter fastställd möbleringsritning.  

Uttag för inredningsbelysning i tak ska finnas inom reception, entré, väntyta, lounge, projektytor, 
lunchrum, pentry, scen, kulturskola, restaurang/café samt i fullmäktigesal. Antal uttag bestäms i 
samråd med verksamheten under projektering.  
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Utrymme/funktion Eluttag (enkla) Datauttag (enkla) 

Mötesrum   

Mötesrum 

0,5 uttag per mötesplats så länge verk-
samheten installerar uttagsbox i mötes-
bord. Annars behövs fler. 
 
Uttag på vägg eller ovan undertak till  
AV-utrustning i enlighet med verksamhet-
ens specifikation. 

0,5 uttag per mötesplats.  
 

Uttag till AV-utrustning på vägg eller 
ovan undertak i enlighet med verksam-
hetens specifikation. 
 

För mötesrum som är x pers eller större 
ska det ovan undertak utanför ingången 
till respektive mötesrum installeras ett 
datauttag för bokningsskärm. Det ska fin-
nas dold kanalisation i parti från ovan un-
dertak till bokningsskärm. 

Samtalsrum 4 pers. 

4 uttag. 
 

Uttag på vägg eller ovan undertak till AV-
utrustning i enlighet med verksamhetens 
specifikation 

2 uttag. 
 

Uttag på vägg eller ovan undertak till AV-
utrustning i enlighet med verksamhetens 
specifikation 

Arbetsplatser   

Skrivbordsarbetsplats 

x st uttag per arbetsplats. Kan minskas 
beroende på om verksamheten kommer 
att använda skarvdosa i kabelkorg under 
skrivbord för inkoppling av utrustning. 
 

Grupperna fördelas så att de klarar be-
lastning från inkopplad utrustning. 

Dimensionerande antal uttag för en nor-
mal arbetsplats är 1 st. RJ 45 KAT 6. Kan 
minskas vid gruppsittning. 

Övriga ytor   

Spontanplatser  2 uttag per plats. 0,5 uttag per plats. 

Loungeyta Antal beroende på ytans storlek. Ut-
spridda inom ytan.  

Antal beroende på ytans storlek. Ut-
spridda inom ytan. 

Pentry/kaffestation 

Uttag till vitvaror, kaffe och vatten samt 
uttag över arbetsbänk (timerfunktion). 
Ska det finnas en större bryggare kräver 
den ett 3-fasuttag. 

Inga uttag. 

Matsal 

x st. Utspridda inom ytan. 
Uttag vid projektorduk samt för projektor 
ovan undertak. Kanalisation (min 25 mm 
diameter) för bildkabel från projektor i 
tak till AV-skåp. 

x st 
Uttag vid projektorduk samt för projektor 
ovan undertak. Kanalisation (min 25 mm 
diameter) för bildkabel från projektor i 
tak till AV-skåp. 

Pausyta x st. fördelade inom ytan. x st. fördelade inom ytan. 

Multi-/fullmäktigesal Antal beroende på ytans storlek. Ut-
spridda inom ytan.  

Antal beroende på ytans storlek. Ut-
spridda inom ytan. 

Restaurang/Café Antal beroende på ytans storlek. Ut-
spridda inom ytan.  

Antal beroende på ytans storlek. Ut-
spridda inom ytan. 

Kulturskolan Antal beroende på ytans storlek. Ut-
spridda inom ytan.  

Antal beroende på ytans storlek. Ut-
spridda inom ytan. 

Scen Antal beroende på ytans storlek. Ut-
spridda inom ytan. 

Antal beroende på ytans storlek. Ut-
spridda inom ytan. 

Vilrum 2 uttag 2 uttag. 

Korridorer, storrum, kapprum Uttag var 10:e meter för städning Inga uttag. 

Omklädningsrum x st uttag varav 1 st vid spegel. Inga uttag. 

Väntyta/besöksmottagning 
 

x st. fördelade inom ytan. 
Uttag till skärmar på vägg och besöksda-
tor. 

x st. 
Uttag för bildskärmar på vägg och be-
söksdator. 
Uttag i allmän yta placeras ovan under-
tak. 
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Serviceutrymmen   

Skrivarrum 8 uttag 4 uttag. 

Laddstation Antal beroende på antal laddplatser. Inga uttag. 

Postrum 4 uttag 2 uttag. 

Städrum 2 uttag Inga uttag. 

Städcentral 
2 uttag samt anpassat antal och typ av 
uttag till den utrustning som ska installe-
ras i utrymmet. 

 

Fasadskylt Det ska förberedas för elmatning till verk-
samhetens fasadskylt-/ar. 

 

10.4 Signalsystem 

Vid entrédörr ska finnas dörrsignal som ljuder i enligt verksamheten anvisad plats i lokalen. 

Vilrum ska utrustad med nöd- och upptagetsignal. 

RWC ska vara försedd med nödsignalanläggning. 

10.5 Övrigt 

Strömförsörjning ska finnas till verksamhetens passage och larmanläggning enligt verksamhetens 
projekteringsunderlag. 

Eluttag ovan undertak för miljöbelysning ska installeras inom vissa ytor i verksamheten t.ex. en-
tré, matsal, pausyta, spontanplatser och lounge. Antal och placering enligt besked från verksam-
heten. 

Eluttag ovan undertak ska finnas till elektriska solavskärmingar. 

Ladduttag för elbilar ska finnas vid parkering, antal enligt besked från verksamheten. 

Ladduttag för elcyklar ska finnas vid cykelparkering inomhus, antal enligt besked från verksam-
heten. 

10.6 Kanalisation 
Installationer som ska utföras är datanät, larm och passagesystem, ljud och bildöverföringssystem 
och eventuellt förstärkningsnät av inomhustäckning för telefoni. Kanalisation ska utföras dolt, vid 
avvikelser t.ex. byggnadstekniska skäl eller bibehållen befintlig lösning ska detta godkännas av 
verksamheten.  

Kanalisation i mötesrum för fler än 6 personer ska ske till infälld uttagsbox i golv. Antalet uttags-
boxar meddelas av verksamheten när planlösningen är fastlagd. Till uttagsboxen ska kanalisation 
finnas till det antal data- och kraftuttag som redovisas i tabell samt kanalisation för bildkabel till 
och från bildskärm/projektor. 

Dimension samt underlag för kanalisation gällande verksamheten kanalisation bestäms när plan-
lösning är fastlagd. 
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11 Säkerhet 

11.1 Skalskydd 

Lokalernas yttre omslutningsytor ska motsvara skyddsklass 2 enligt SSF senaste utgåvan. In-
gångar från delade trapphus och/eller garage betraktas som skalskyddsgräns. 

Kravställning av sektionering/skalskyddsgränser mellan verksamheter sker i samråd med säker-
hetsavdelningen under projekteringen.  

Omslutningsytan gäller alla omslutande fasad- och takkonstruktioner upp till 4 m över tillgängligt 
mark/ståplan. Till mark/ståplan räknas även alla ytor som kan nås från mark under 4 m nivån 
samt de ytor som därifrån kan nås via mindre nivåskillnader än 4 m. Omslutningsytor omfattar 
även ytor mot angränsande lokaler, gemensamma trapphus etc. 

Fönster som är placerade i marknivå kan behöva uppfylla motståndsklass P6B eller motsvarande 
beroende på lokalens utformning och placering samt vilka kompletterande säkerhetshöjande åt-
gärder som utförs. Hänsyn ska även tas till fönsterbågens infästning. 

11.2 Dörrar och låsning 

Dörrar och dörrpartier i skalskyddsgräns ska för att motsvara skyddsklass 2 vara utförda enligt SS 
817345 i klass 2 eller SS ENV 1627 i klass 3.  

Entrédörrar (och dörrar till interna trapphus om dessa ligger i skalskyddsgräns) ska vara delvis 
glasade.  

Tunga dörrar och dörrar med dörrstängare ska generellt förses med dörrautomatik. Antal dörrar 
som ska förses med dörrautomatik bestäms i samband med projekteringen. 

Samtliga dörrar inom lokalen (utöver WC/RWC som förses med WC-behör) ska vara utrustade 
med trycken och behör samt vara förberedda för att kunna förses med låscylinder. I de fall verk-
samheten väljer att inte montera låscylinder ska dörrar förses med täckbricka. 

Dörrar med larm- och passagesystem ska generellt förses med dörrstängare.  

Dörrar i skalskyddsgräns ska utrustas med elslutbleck för daglåsning samt motorlås för säkrare 
låsning utanför kontorstid. Antal dörrar som ska förses med denna låsning bestäms i samband 
med projekteringen. Typ av lås redovisas av verksamheten. 

Övriga dörrar inom lokalen som ska förses med elslutbleck/eltryckeslås. Antal bestäms i samband 
med projekteringen. Typ av lås redovisas av verksamheten.  

Installation av lås omfattar samtliga delar i såsom t.ex. trycke, behör, cylinderhylsa, låshus och 
låsstolpe samt slutbleck. 

Verksamheten ansvarar för att inför tillträde montera egna låscylindrar. 

11.3 Kanalisation 

Lokalen och dörrar ska vara försedd med kanalisation för verksamheten passage- och larmanlägg-
ning enligt verksamheten projekteringsunderlag. 
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12 Markanläggningar 

12.1 Utemiljö 
Utemiljön kring lokalen ska ha en attraktiv utformning med lämplig blandning av välskötta plante-
ringar och stensatta/hårdgjorda ytor samt god belysning vid entré och allmänna ytor för en trygg 
utemiljö.  

12.2 Parkering  
Projektet behöver i samband med projekteringen ta hänsyn till framtagen parkeringsnorm för Äng-
elholms kommun samt utföra en särskild parkeringsutredning för stadshuset samt även en större 
parkeringsstrategisk plan för hela området avseende antal bilparkeringsplatser, cykelparkeringar 
och utformning. 

Utifrån befintlig parkeringsnorm beräknar vi att stadshusets kontorsverksamhet har behov av ca 
XX st. skyltade bilparkeringsplatser för kontor verksamma och kontor besökare. Övriga verksam-
heter i byggnaden behöver utredas vidare. Bilparkeringsplatser ska vara belägna i nära anslutning 
till entré med väl upplyst gångväg från parkering till huvudentré. Det ska vara möjligt att ladda el-
fordon. Utöver ovan nämnda parkeringsplatser ska det finnas parkeringsplats för rörelsehindrade 
besökare i nära anslutning till entré. 

Cykelparkering med möjlighet att låsa fast cykeln ska finnas i anslutning till lokalen eller separat 
utrymme i garage. Cykelparkering med möjlighet att låsa fast sin cykel, ska finnas utomhus under 
tak i anslutning till entré. 

 

13 Övrigt 

13.1 Avfallshantering 

Avfallshanteringen ska i ett välventilerat låsbart utrymme tillhandahålla fraktioner enligt kommu-
nens riktlinjer för avfallshantering. Utrymmet ska också vara försett med tappkran och avlopp för 
möjlighet till avspolning av golv och kärl. 
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Samlokalisering för AB Ängelholmslokaler i nytt Stadshus 

Utgångspunkten är att Ängelholmslokaler flyttar in med all sin personal, som idag är placerad på 

kontoret på Thulingatan 1. Det är runt 15 medarbetare. Nedan beskriver jag de nyttor jag ser.  

Kundnytta/ medborgarnytta 

o Möjligt med gemensam Kundtjänst vilket skulle ge generösare öppettider och en breddad 
kunskapsbas för koncernen. Skulle kanske även kunna serva kunderna med felanmälan och 
klagomålshantering.  
 

o Ängelholmslokaler har en kund – Ängelholms kommun och dess verksamheter. Ledande 
tjänstepersoner inom kommunen är placerade i stadshuset och bolagets tjänstepersoner 
arbetar idag på kontoret på Thulingatan. Samlokalisering skulle förstärka samarbetet på 
dessa nivåer.   
 

o Att dagligen springa på varandra i olika gemensamma lokaler blir en tillgång i samarbetet – 
lätt att bolla idéer och även klara ut ev missförstånd.   
 

Verksamhetsnytta 

o Gemensam Intern Kundtjänst skulle ge ett stort mervärde då bolaget kan få internservice 
med olika frågor som hanteras där. Exempelvis telefoni. 
 

o Den gemensamma IT driften som nu kommer på plats mellan kommunen och bolagen ger 
också möjligheter till gemensam IT support på plats. Idag har kommunen Every med tre IT 
tekniker i huset, som då även skulle kunna serva bolagets personal. 
 

o Gemensamma funktioner skulle kunna samlokaliseras/fusioneras. Exempel kan vara 
gemensam arkivorganisation, registrering och diarieföring, styrelseadministration, 
upphandling, projektorganisation med mera. Endast fantasin sätter hinder i vägen. 
 

o Tillgång till fler möteslokaler i olika storlekar underlättar arbetet. Möteslokaler är idag en 
trång sektor på Thulingatan. 
 

o Kommunstyrelsen och bolagsstyrelserna kan dela styrelserum med all utrustning som 
behöver finnas där 
 

Attraktiv arbetsgivare 

o Närheten till buss och tågstation gör det lättare att attrahera medarbetare som är bosatta 
utanför kommunens gränser och även de som är hänvisade till kollektivtrafiken i övrigt. 
 

Ekonomiska aspekt 

o Utan att ha hyreskostnad eller jämförande utredningar att stödja mig mot, så vill jag påstå att 
en samlokalisering blir ekonomiskt fördelaktig på lång sikt. Troligtvis även kortsiktigt genom 
att lokal och personalresurser kan samnyttjas och att koncernen genom stadshusets 
placering enklare kan locka till sig kvalificerad personal. 
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Ängelholmshem om samlokalisering i nytt stadshus 

Mats Nilsson, VD, 2011-11-17  
 

”Inriktningsbesked för flytt av Ängelholmshems administrativa verksamhet till nytt 
stadshus”  
 
Ängelholmshem har fått förfrågan om att hyra lokaler i det planerade nya 
stadshuset som ska stå klart under 2025.  
 
Ekonomiska aspekt och attraktiv arbetsgivare  
 Ängelholmshem har idag ändamålsenliga lokaler för bolagens administrativa 
verksamhet på Thulingatan i centrala Ängelholm, till en låg hyra där personalen 
trivs väl. Omfattande anpassningar och investeringar i befintliga lokaler har nyligen 
genomförts, däribland driftsrum och ritningsarkiv, och har lång avskrivningstid 
kvar. Hyresnivån i en nybyggd fastighet förväntas bli högre än nuvarande.  
 
Kundnytta/ medborgarnytta  
Ängelholmshems affär och kärnverksamhet sker i mötet med hyresgästen, vilket i 
huvudsak äger rum på områdeskontoren ute i bostadsområdena. Dessa är 
verksamhetens naturliga mötesplats med hyresgästerna.  
  
Verksamhetsnytta  
 Det är i dagsläget oklart hur organisationen och dess behov kan komma att se ut 
2025. Bolaget är därför mån om att undvika att begränsa sitt handlingsutrymme när 
det kommer till att ändra arbetssätt och organisationsstruktur, vilket hyrda lokaler 
skulle kunna medföra.  
Bolaget upplever att relationerna till ägaren idag är goda med fungerande 
kontaktytor till kommunens tjänstemän. Ängelholmshem ser fördelar i att besökare 
till stadshuset kan få information om bolagets uppdrag och tjänster, och hoppas att 
kundmottagningen där kan bistå med det. På samma sätt kan bolagets 
områdeskontor vara möjliga kanaler för att förmedla information om kommunens 
service till hyresgäster och medborgare. Ängelholmshems dotterbolag 
Ängelholmslokaler är också etablerade i de nuvarande lokalerna. Eftersom ett antal 
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262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

funktioner delas mellan bolagen är det en stor fördel att de båda bolagen sitter på 
ett gemensamt kontor.  
   
Med ovan bakgrund avser Ängelholmshem avvakta att ta beslut i frågan. Förslagsvis 
planeras stadshuset, i ett första skede, för befintlig verksamhet. Ängelholmshem har 
bättre förutsättningar att göra en värdering angående flytt i närmare anslutning till 
ett inflyttningsdatum.   
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Sammanställning enkätundersökning nya stadshuset 

HT21 

Enkäterna var öppna under lite över en månad i oktober-november 2021. För 

invånarna genererade det 108 svar, för enkäten riktad till föreningarna 13 svar. 

Ingen särskild målgrupp var utpekad utan samtliga intresserade.  

Föreningsenkäten (13 svar) 
För rådata se separat dokument.  

Fråga 1. Vilket kön har du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv 

känner dig som. 

Fråga 2. Vad är din ålder? 

 

 

 

 
  



2 (9) 

 

2 

 

Fråga 3. Hur upplever du dagens stadshus 

De flesta föreningar upplever dagens stadshus som lite gammaldags även om 

många tycker det är vackert utifrån. Majoriteten påpekar att de aldrig varit inne. 

Man får bra service av kundtjänst. 

 Det sticker ut, 

 Upplevs stängt och inte en plats invånare befinner sig på, 

 Flertalet benämner byggnaden som unik, vacker och intresseväckande.  

Kort analys: svaren pekar på att respondenterna svarat på frågan utifrån stadshusets fasad och 

karaktär, få svar berör service eller organisatoriska frågor. Utan att läsa in för mycket kan det 

antingen ha att göra med hur frågan är ställd, eller att invånarna inte är på stadshuset och då inte 

kan kommentera annat än utseendet.  

Fråga 4. Hur brukar din kontakt med stadshuset se ut idag? 

De flesta har kontakt med stadshuset via mail eller telefon, några hämtar även 

nyckar och taggar. De befinner sig oftast bara i receptionen för att besöka 

kundtjänst. Det upplevs slutet.  

Fråga 5. Hur kan föreningar bli en del av det nya stadshuset? 

Flertalet svarar att de gärna hade haft tillgång till lokaler för kansli, kurser 

föreläsningar eller sammanträden. Då gratis. Det finns även en möjlighet att ha 

någon slags anslagstavla eller liknande i ett utrymme där mycket folk rör sig så 

föreningarna kan göra reklam för sig – ge intresserade inspiration.  

”Om det finns rum att hyra in sig i för oss föreningar som inte har lokaler i 

Ängelholm så skulle vi kunna göra mycket mer. Lokaler för formella 

möten, pentry för fikan, kanske en möteslokal för roligare möten, typ 

föreningsfest. Vi får ofta kritik för att vi inte anordnar möten och träffar på 

nordvästskåne men det är svårt när våra aktiva medlemmar bor i 

nordostskåne.” 

Fråga 6. Vad skulle få dig att besöka det nya stadshuset? 

Om behov finns, eller vid nödvändiga ärenden. En del säger utställningar och 

kultur eller café. Många vill ha det mer öppet och bli inbjudna till dialoger.  
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”Få inblick i kommunens helhet, få fysisk presentation istället för enbart 

via internet. Träffa fysiska personer som kan på plats förklara exempelvis 

våra olika föreningar i ett föreningscentrum.” 

Fråga 7. Vad hade du velat göra på det nya stadshuset? 

 

Respondenterna fick fylla i flera alternativ och många av förslagen var populära 

bland majoriteten. De hade även möjlighet att fylla i annat alternativ: 

 En större sal och eget pentry, så att man inte blir beroende av 

café/restaurangs öppettider, 

 Bowlinghall, 

 Utrymme för idrottsrörelse och hälsa, 

 Rum att låna för föreningar.  

Fråga 8. Vad vill du få hjälp med i det nya stadshuset? (bygglov, e-tjänster, 

ansökningar etc) 

 Kopieringsmöjligheter, 

 Kommunala frågor, 

 Rumsbokningar (bra som kundtjänst har det nu), 

 E-tjänster, 

 Kunna få stöd att göra mina val kring vård, skola, idrott etc, 

 Det vi får hjälp med idag som rör föreningsarbete, gärna mer juridisk 

vägledning och även ekonomisk. Det saknas ibland ett bollplank när en 

förening står inför stora beslut, 
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Något annat du vill lägga till som inte frågats om? 

 Skapa ett samlat stadsarkiv, 

 Om det inte finns annan restaurang/café på stationsområdet är det lämpligt 

i nya stadshuset, 

 Får ej konkurrera ut befintlig verksamhet,  

 Satsa mer på kultur, 

 Viktigt att ha ett bra bemötande i alla kontakter, så som kommunen redan 

har, en vilja av att hjälpa kommunens invånare. 
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Invånarenkäten (108 svar)   
För rådata se separat dokument.  

Fråga 1. Vilket kön har du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv 

känner dig som. 

 

Fråga 2. Vad är din ålder? 

Fråga 3. Hur upplever du dagens stadshus? 

Många upplever dagens stadshus utifrån byggnadens karaktär:  

 70-tal, snyggt men gammalt,  

 Originellt, 

 Vacker arkitektur och en stilikon,  
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 Många tycker arkitekturen är fin, 

 Bra läge och ligger fint vid ån.  

Sen tycker ett fåtal att byggnaden är mindre tilltalande.  

”Utsidan - lekfull och inbjudande. Insidan - tråkig och typisk 

kontorskänsla.” 

Kopplat till organisationen benämns stadshuset som: 

 Slutet och otillgängligt,  

 Endast för de anställda, inte öppet,  

 Inte längre funktionellt,  

 Entrén trång och inte välkommande, 

 Ingiver inte en stadshuskänsla som i många andra kommuner (förstår inte 

att det är ett stadshus),  

 Byråkratiskt, 

 Utdaterat och trångt, 

 Saknar utrymme för andra insatser,  

Kort analys: sammanfattningsvis går det att utskilja att många anser byggnaden vara ens stilikon, 

men att invändigt så är det byråkratiskt, stelt och inte tillgängligt.  

Fråga 4. Hur brukar din kontakt med stadshuset se ut idag? 

De flesta har kontakt med stadshuset via kundtjänst och då via mail, e-tjänst eller 

telefon. Få besöker stadshuset. Många har ingen kontakt alls i princip. Många går 

förbi byggnaden varje dag. Om man är på plats är det på grund av ett ärende då 

man checkar in och väntar på att bli upphämtad, oftast bygglovsärenden. Några 

fåtal har sammanträden som politiker eller kopplat till ungdomsfullmäktige. 

”Med dagens digitala samhälle besöker man det ytterst sällan.” 

Fråga 5. Hur skulle det nya stadshuset kunna bli invånarnas hus? 

Många av respondenterna anser att det kan bli en samlingsplats för olika aktörer i 

Ängelholms kommun. Ett öppet forum för tankar och idéer. Att ha fler forum och 

verksamheter än bara kommunal. Exempel är konserthall, fler myndigheter, scen 

som går att hyra, föreningarna får ta plats, plats för kultur. Det ska vara en plats där 

man kan mötas över gränserna. Det ska finnas information om staden och vara 

tillgängligt för alla. Invånarna ska ta sig dit utan att ha ett egentligt ärende. Det ska 
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även bjuda in till mer dialog mellan kommunens representanter och 

kommuninvånarna.  Det ska vara lätt att få prata med tjänstepersoner och politiker.  

Flertalet nämner möjlighet till matservering, food court likt Malmös tågstation, 

luftigt café, restaurang etc. Även interaktiva museum, grönyta på taket, 

utställningar, där många lyfter att de vill se en luftig och ljus miljö. Det ska finnas 

möjlighet att jobba/plugga. Mer öppet än kl.09.00-17.00. Det ska vara lätt att ta sig 

dit både till fots, med cykel och med bil.  

Utifrån frågorna ställda ovan och det byråkratiska som idag speglar stadshuset så 

har några svårt att se hur de beskrivna verksamheterna kan vara en mötesplats för 

medborgarna.  

Några påpekar dock säkerhetsaspekten för kommunanställda och det kan inte vara 

hur öppet som helst. Vissa vill dock ha mer tillgängligt och öppna dörrar.  

”En välkomnande entré med plats att sitta och vänta. Om det är 

nödvändigt att ha de rum/korridorer där tjänstepersoner och politiker sitter 

låsta, så utforma det snyggt, så att det inte känns mer avvisande än 

nödvändigt.” 

Några exempel: 

 Generös cafeteria där kommunens anställda har fritt kaffe/te enklare fika. 

Där kan kommunens invånare också ta en fika och naturligt träffa 

kommunens tjänstemän och politiker. Co-working platser som även de ger 

utbyte med näringsliv och eventuellt studenter. Lokaler för öppen förskola 

och SFI-kurser, ytor utanför så att huset blir en fond för publika 

arrangemang, Bjäre runt, Änglamilen, veteranbilsträffar mm., 

 Genom att andra verksamheter placeras i huset. Att en konsertsal byggs 

som även kan användas för konferenser och kulturskola, 

 Café i entrén. Genom att ha sammanstråla kommunen med Skatteverket, 

Försäkringskassan och kanske Ängelholmshem i den gemensamma miljön 

(receptionen). Det gör det enklare för invånarna, 

 Men en publik bottenvåning som inbjuder till både spontana och planerade 

möten, 

 Toalett,  

 Lokaler att boka, 
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 Fritidsgård i bottenplan för en nära kontakt med framtiden, 

 Utställningar till kommunens projekt, 

 Alla kommunens verksamheter under ett tak, 

 Bra öppettider. 

Fråga 6. Vad hade du velat göra på det nya stadshuset? 

 
 

Lekplats på taket, en mötesplats över generationsgränserna och en plats för 

förutom att diskutera samhällsfrågor. Bostadsförmedling. Många anser att förslagen 

i statistiken ovan är bra förslag. 

Exempel: 

 Personer utan bankid eller med ovana att använda smartphone/dator skulle 

kunna få hjälp i det nya stadshuset. Det är också en form av tillgänglighet. 

 Flexibla lokaler, som ska kunna användas till festsal, som t ex dans/disco 

för personer med IF (Intellektuell funktionsnedsättning), konferenser, olika 

tillställningar för kommuninvånarna som nomineringar av pris, olika event, 

mässor, möteslokaler för större möten och utbildningar t ex för 

kommunens medarbetare.  

 

Fråga 7. Vad vill du få hjälp med i det nya stadshuset? 

 Bygglov över disk, 

 Hämta blanketter och få hjälp med ansökningar,  

 Alla kommunala ärenden på samma plats,  

 E-tjänster,  
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 Alla mina kommunala frågor men kanske också en samling av flera olika 

tjänster som turism, kanske andra myndigheter, skatteverk, försäkringskassa 

 Digitalisera allt så man kan göra det helt hemifrån, 

 Samma som idag.  

 

Fråga 8. Något annat du vill lägga till som inte frågats om?  

 Ett trevligare vigselrum än nuvarande, 

 Många diskuterar placeringen: annan placering än mitt i staden, inte placeras 

framför hyreshus – bygg det istället på gamla tekniska kontorets plats och 

minska inte ner bussterminalen, 

 Glöm inte parkeringsplatser då inte alla bor i centrala Ängelholm,  

 Bygg om gamla tingshuset till äldreboende/trygghetsboende i kommunal 

regi,  

 Ritningsarkiv att kunna titta i,  

 Möjlighet att hyra mötesplats/co-working,  

 Bli inspirerade av Skellefteå stadshus som har aktiv arbetsplats,  

 

Under hela enkäten är det några respondenter som uttrycker sitt missnöje över 

enkätens upplägg och att man under hela enkäten utgår fån att ett stadshus ska 

byggas. De ogillar att så är fallet och tycker antingen man ska ha en folkomröstning 

om det verkligen ska bli så, eller lägga pengarna på annat.  

 



Sammanställning
Från dialogmöten med medarbetare  v. 45-46 i fasen 

behovsanalys inom projektet Nytt stadshus.



Upplägg (2 
timmar/tillfälle)

• Information om projektet

• Kunskapsöversikt

• Inspiration från Helsingborgshem

• Dialog utifrån frågeställningar:

• Hur föreställer ni er ett nytt stadshus?

• Vilka typer av arbetsmiljöer, arbetssätt och mötesrum i nytt stadshus behöver ni? Tänk specifika behov 

utifrån roll. T.ex. kart & mät kanske vill ha digital skärm till ritningar, A1 ritningar i ställ, mätverktyg i skåp, 

duschar till träning på lunchen osv

• Vad skulle ni vilja blev annorlunda i ett nytt Stadshus jämfört med er nuvarande arbetsplats?



Deltagare

85 personer har deltagit fördelat på 11 tillfällen.

Samhälle 37

Lärande och familj 5

Hälsa 10

Servicestöd 28

Kommunledning 5



Huset och 
dess 
omgivning 
-Den nya 

mötesplatsen

Hållbart, flexibelt – plats att växa

Olika kontaktytor interna och externa

Öppet, ljust och luftigt

Grönt ute och inne – koppling till naturen

Utsikt

Ekologiskt

ALLAS

Tillgängligt

Klotterplank

Lekplats

Inspirerande och positiv arbetsplats

En trygg plats

Kreativa omväxlande miljöer
Ett säkert hus

Modernt

”Staden rinner in i Stadshuset.”

Myller, puls, engagemang

Transparent

En symbol för demokrati

Mångfunktionellt

Trivsam känsla

Möjliggör möten och olika sätt att arbeta

Livligt

”Kunna komma in och bara hänga.”



Konkreta 
behov

Utrustning/faciliteter

• Säker cykelparkering/garage –

laddningsmöjlighet

• Bilparkering –

laddningsmöjlighet

• Dubbla skärmar Sekretess-

skärmar och att ha ryggen fri 

• Omklädningsrum med dusch för 

smutsiga och rena jobb. 

• Groventré, möjlighet att spola av 

stövlarna .

• Torkskåp till blöta kläder

• Tvättservice/möjlighet

• Poolbilar. Parkering i anslutning 

för av/på lastning.

• Digitala skärmar där man kan 

visa planritningar.

• Arkiv

• Plotter centralt. 

• Stor kraftfull dator, stationär. 

Möten

• Små mötesrum (spontana och 

bokningsbara) med 

dockningsmöjlighet

• Platser för Teams möten

• Stora ytor för att lägga upp 

ritningar och kunna samlas runt 

dessa.

• Utbildningslokaler för olika 

ändamål, varierande antal, ofta 

många ca: 50 pers och med 

varierande utrustning. Flexibla ytor.

• Plats att ta emot kunder och 

samverkansparter med access till 

digitala verktyg.

• Ytor för att ta emot besökare, även 

sekretess, i anslutning till 

entré/kundtjänst med digital 

utrustning och bra säkerhet.

• yta där man kan jobba gemensamt 

i ett digitalt dokument med stor 

skärm



Konkreta 
behov

Personligt

• Behov av lugn, kunna koppla av.

• Tänka på ergonomi

• Ta hänsyn till de personer som har behov av struktur, 

rutiner och som behöver veta var dom ska vara. 

• Eget förvaringsskåp till arbetskläder.

• Ta hänsyn till personliga hjälpmedel. 

• Plats för personlig förvaring

• Personligt tangentbord och mus.

Ytor/Miljöer

• Fokusmiljö

• Kundtjänst/Reception/mottagning viktigt

• Stor yta för sortering

• Verkstad (VA)

• Sitta ostört och där man själv inte stör.

• Miljöer som är fria från intryck

• Tysta miljöer för telefonsamtal

• Utrymme för sekretessarbete

• personalkök, där du värmer din egen mat,  med bra flöde

• Gemensamma områden för exempelvis kopiering, 

sortering, häfta papper osv. 

• Ta sekretess-samtal utan att förflytta sig.

• Bibliotek för pärmar. Obs! separera sekretess.

• Värdefull utrustning såsom mätinstrument , verktyg, 

drönar osv. måste kunna förvaras inlåst och säkert.



Önskar

Ytor

• Bekväma soffor ”gynnar samarbete och bubblande”

• Stora ytor

• Kreativa, inbjudande med olika färg och form. 

• Trevlig arbetsmiljö, typ vardagsrumskänsla. 

• Slippa långa korridorer.

• Gärna öppna ytor men med avskiljare. Lite lobbykänsla.

• Sociala ytor

• Mycket växter och grönt

• Bottenplan öppen för alla, våning 2 och uppåt arbetsplatser .

• Skrivbordsplatser även i öppna ytor

• Rum i rummet, dela av med möblering, växter textil. Mjuka mattor där man sätter skorna, lägger upp 

fötterna.

• Kontorsplatser även för de som inte brukar arbeta på stadshuset.

• Dämpade färger/neutralt. Ska vara enhetligt inrett. Sedan kan man förstärka med detaljer.



Önskar

Övrigt

• Kunna se vilka ytor som är upptagna. Bokningssystem, ange 

antal och syfte och systemet föreslår yta

• Samarbeta med stadens näringar för olika service, ex. caféer, 

restaurang, träning.

• Tillgängliggöra arkiv för forskare och andra intresserade

• Trivsamma vilorum

• Fullvärdig studio där man kan spela in utbildningar med green 

screen

• Stor samlingssal, typ aula, auditorium

• 3D skärmar för display för allmänheten i exempelvis 

entré/kundtjänst.

• Ljusterapi

• Naturrum

• Vigselplats både ute och inne.

Utemiljö

• Trevliga

• För pauser

• Möten

• Arbetsplatser

• På olika nivåer 

• Takterass

• Lugn

• För mat och fika

• Promenadslinga



Önskar

Mötesrum 

• Olika storlekar

• Flexibel möblering

• Nära entré – i flödet – där människor rör sig.

• Bokningsbara rum för invånare , föreningar  

och medarbetare utanför huset

• För innovation. Där man kan workshopa, idégenerera, 

bygga modeller. Visualisera både analogt och digitalt

• Med glasväggar men som går att dimma. 

Mat och fika

• Café/fikarum, många små istället för ett stort.

• Cafeteria och restaurang som serverar alla mål. Gärna flera alternativ

• Vendingautomat med godis och läsk. 

• Mjukglassmaskin. 

• Kolsyrat vatten

• Utomhus

• Anställda egen cafeteria/matsal, inte gemensam med allmänhet. 

• Kök som aktivitetsyta. Använda vid ex. teambuildning, personal aktivitet.

Aktivitet

• GYM, pingisbord, lokal för olika typer av träning etc. 

• Gåband/cykel vid skrivbordet.

• Omklädning och dusch



Farhågor/Oro

• Tappa kontakt med mina kolleger. Behov av att finnas nära sin egen grupp.

Vid sjukdom, backup, avstämning. sociala spelet. Ha en tillhörighet

• Några ägnar stor del av sin arbetsdag på samma plats.

• omöjligt med clean desk!

• Man är vanemänniska, sätter sig gärna på samma plats med samma 

människor

• Stökigt och högt ljud, slutar med att alla sitter med ljudisolerade lurar. 

• hur effektiva man blir egentligen när ytorna blir mer socialt inbjudande.

• viktigt att separera besökare och anställda. Det måste vara en trygg och 

säker arbetsplats.

• riktlinjer kring distansarbete.

• Ska man kunna boka en yta i flera dagar, fortsätta med arbetet 

nästkommande dag, låta saker ligga framme? Hur länge är det ok att lämna 

kvar saker när jag själv inte är där?

• introduktion av nya medarbetare ska bli bra. Hur ska dom lära känna sina 

kolleger om man inte sitter tillsammans?

• Oro för tillgänglighet av miljöer. Paxa, boka…??

• jobbigt med ständig tillgänglighet och vill kunna säga nej.

• Inte glömma den mentala ergonomin behovet av närhet till 

”mina” kolleger som jag känner mig trygg med.

• Kommer bottenvåningen vara säker samtidigt som den ska 

vara öppen.

• Möjligheten att nå varandra både analogt och digitalt. Hitta 

standarder och system för att synliggöra tillgänglighet. Skulle 

kunna ske med automatik där du dockar in datorn. Hur har vi 

koll på varandra vem är var och när? 



Förutsättningar



• Gå igenom processer, förenkla och digitalisera där det är möjligt, prioritera processen med E-arkiv 

• God akustik - ljudisolering

• Bra ljus – dagsljus

• Bra ventilation – möjlighet att öppna fönster

• Kanske inte alla verksamheter i samma byggnad. Tänka till. Kanske vara bra att ha viss typ av verksamhet på 

andra ställen.

• Vi behöver bli bättre på att använda alla våra lokaler mer effektivt. Exempelvis skolor och bibliotek.

• Satsa på bra tekniska och digitala lösningar. 

• Gemensam standard. 

• Brandvägg, och nätverk.

• Enkla lösningar, trådlöst. 

• Snabb internetanslutning. 

• Rätt systemstöd. 

• WIFI utomhus

• Viktigt med god hygien och bra städrutiner.

• Tillgänglighetsanpassat

• Utnyttja huset vid dygnets alla timmar för olika saker och olika publik. föreningar och allmänhet också använda 

på kvällstid när vi inte är där. 

• Viktigt med förhållningsregler, att dessa efterlevs

• Sekretess och Säkerhet

• Blir viktigt med passersystem som är säkerhetsgraderat för olika ytor.

• Motverka hot och våld men vi ska inte bygga ett fort! Finnas zoner för externa besökare. Huset indelat i säkerhetszoner.



• Hur många kan man vara för att dela på ett stadshus, vad kan hjärnan hantera? Ska man spegla våningarna med olika 

enheter?

• Tänka på husets utsatthet utifrån hot och terrorism.

• Viktigt att upprätthålla KASAM, tillhörighet, trygghet.

• Viktigt med kontakt med utemiljön även om man är mitt i huset.

• Daglig verksamhet kan drifta ett café i huset.

• Det ska vara en trygg och belyst miljö med aktivitet. Får inte bli öde på kvällar

• Stadshuset ska vara till för de medarbetare som har kontakt med invånare!

• Utnyttja utsikten. Det ska kännas luftigt, högt i tak.

• Arbetssättet ställer höga krav på mig som medarbetare. Det handlar om ett förhållningssätt.

• Ett stadshus måste stödja agil utveckling.

• Invånarnas behov ska styra.





Lista över enheter beslutade av styrgruppen 25 november 2021

Lärande och familj Antal personer Nuvarande plats

Ledningsgrupp (HU-chef, 

planeringschef, vht-chefer, 

Koordinator, utv-ledare, dig-strateg)

12

Stadshuset

Planering och stöd 5 Stadshuset

Verksamhetsutvecklare 8 Stadshuset

Aktivitet förebygger 4 Stadshuset

Digitaliseringsresurs 5 Nybrovägen

Ängelholms gymnasieskola,  

Framtida Innovations-inkubator 

har behov av möteplatser.

(10)

Individ och familj ca 110 Kuvettgatan

Vux, arbetsmarknad och 

ekonomiskt bistånd

10 + (ca 40 

besökare 

samtidigt) Östergatan

Ledning för skoloroch förskolor samt 

Barn- och elevhälsa behöver tillgång 

till mötesplatser i nytt stadshus

(40)

154

Hälsa Antal personer
Ledningsgrupp (HU-chef, 

planeringschef, vht-chefer 6 Stadshuset

Kontor Hälsa 6 Stadshuset

Myndighetsenheten 23 Kuvettgatan

Utvecklingsenheten 7 Stadshuset

Funktionsstöd 24 Västersjögatan

Anhörigkonsulent 1 Vårdboende Villan

MAS och MAR 2 Stadshuset

69

Samhälle Antal personer

HU-chef, vht chefer 4 Stadshuset

Planeringschef m medarbetare 5 Stadshuset

Enhetschef Allmänkultur, Bad, idrott 

och friluftsliv samt 

enhetschef/samordnare med ansvar 

för UF, samordnare civila samhället, 

chefsstöd

8

Stadshuset

Enhetschefer plan, VA-ledningsnät, 

kart- och mät, projekt

4

Laxgatan

Kulturskolan 25 Tingshuset

AoT (plan, VA-ledningsnät, projekt 

samt kart- och mät. EJ VA-verken)

35

Laxgatan



Miljö och Bygg 50 Stadshuset

Stadsmiljö 12 Stadshuset

143

Servicestöd Antal personer

Ekonomichef 1 Stadshuset

Budget 10 Stadshuset

Redovisning 9 Stadshuset

Upphandling 10 Stadshuset

Fastighet 4 Stadshuset

HR 14

Kommunkation 9 Stadshuset

Servicechef 1 Stadshuset

Digitalisering 13 Stadshuset

Säkerhet 4 Stadshuset

Kundtjänst 19 Stadshuset

94

Kommunledning Antal personer

Kommundirekör m stab 4 Stadshuset

Juridik och kansli 17 Stadshuset

Mark och exploatering 6 Laxgatan

27

Lärande och familj 154

Hälsa 69

Samhälle 143

Servicestöd 94

Kommunledning 27

Ängelholmslokaler 15

(Statens servicecenter) 3

505



 

NYTT STADSHUS PÅ STATIONSOMRÅDET I ÄNGELHOLM (SPÅRSTADEN) 
 
Föreslagen förläggning av ett nytt stadshus ger en påverkan på centrum som man behöver vara 
medveten om konsekvenserna av. Ser man till möjligheten att dra till sig kompetens från närområdet 
så kan placeringen knappast vara bättre. Kommunikationerna kommer att vara mycket goda och det 
finns incitament för att använda sig av kollektiva transportmedel. Medarbetare och besökare kan 
snabbt ta sig mellan hem och arbetsplats. 
 
För restauranger och handel i centrum är det önskvärt att stadshusets medarbetare också får 
anledning att röra sig in till centrum. Det är därför av stor vikt att det känns lätt och inspirerande att 
ta en lunchpromenad eller liknande in till handelsstråket. Detta tjänar dessutom dubbla funktioner 
då resande till intilliggande Ängelholms resecentrum också kan hitta in till stan lättare. Trots kort 
avstånd så upplevs det idag som otydligt hur man tar sig dit och hur nära det faktiskt är när man 
ankommer Ängelholm första gången. Fina gångstråk mellan stadshuset och centrum är av allra 
största vikt! 
 
Av samma anledning som ovan känns det angeläget att stadshuset ur ett mat&dryck-perspektiv inte 
blir helt självförsörjande. Självklart ska stadshusets personal kunna äta och dricka i lokalerna och 
likaså ska besökare kunna erbjudas kaffe och tilltugg, men om utbudet blir för brett så får man inget 
incitament att gå ut och röra på sig samt nyttja stadens övriga matsställen. Ett café med enklare 
maträtter är optimalt för centrums vidkommande. 
 
Idag upplevs det som svårt att komma i kontakt med stadshusets personal. Dispositionen av det nya 
stadshusets bottenvåning kan göra mycket för att förbättra detta. Där bör man satsa på att skapa 
bästa möjliga tillgänglighet och möjlighet till möten, informella likväl som tidsbokade. 
Bottenvåningen bör planeras tillgänglig för allmänheten så att den blir en enda stor mötesplats. Här 
placerar man med fördel funktioner som café, utställningsytor, lobby till ev. samlingssal, och olika 
typer av mötesrum. En atriumgård skulle fånga dagsljus åt en sannolikt djup byggnadskropp och ge 
möjlighet till uteplats i ett skyddat läge. Mötesrummen bör nyttjas till att skapa en närmre dialog 
med ängelholmare som behöver kontakt med myndigheten. Man bör också skapa rum där olika 
projekt kan presenteras och olika samarbeten kan synliggöras. Låt näringslivet och det nya campuset 
vara synliga i stadshuset! 
 
Ängelholm saknar idag ett kulturhus i dess vidare bemärkelse. Inte minst saknas en ordentlig scen. 
Här behöver man sätta ner foten en gång för alla och bestämma sig för hur man ska tillgodose dessa 
behov innan man börjar bygga ett stadshus och en ev. samlingssal för politikens forum. Politiken 
behöver tillgång till en samlingssal, men det är inte automatiskt detsamma som en scen eller en 
kongresshall, vilket hade fyllt fler behov. Bygger man en samlingssal i stadshuset så blir bibliotekets 
hörsal lite överflödig. Bygger man en scen eller kongresshall så behöver man skapa events till att fylla 
den, då den blir betydligt dyrare. Man bör därför börja med att inventera behoven för framtiden. Hur 
ska befintliga salar nyttjas, vad finns det för behov och potential på det blivande Campuset, på 
Hälsostaden, på Kulturskolan eller i kulturlivet samt i näringslivet? Vilka funktioner kan ligga var och 
vilka samordningar kan man hitta? Flera olika kompromissande salar är inte en optimal lösning. 
Kanske behöver stadshuset ingen stor sal, men om man ska bygga en så bör den samtidigt 
komplettera staden med en ny funktion. 
 
 
Ängelholm 21-11-22 
 
Dag Thulin  
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Möte med statens servicecenter, 210916 

Närvarande: Marie Edman Ljungholm, Dusica Nilsson, Anna Olsson, Mats 

Ulfwinger 

 

En utredning har gjorts och där har statens servicecenter fått i uppdrag att öppna 

28 st nya kontor och i utredningen pekar man ut ökat samarbete med kommuner 

och gärna i form av samlokalisering. 

Statens servicecenter är första linjens kundtjänst för Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Man handlägger inga 

ärenden utan man guidar sina kunder rätt. Framöver finns det tankar om att serva 

betydligt fler myndigheter. 

Statens servicecenter är mycket positiva till samlokalisering i nytt stadshus och 

adresserar frågan om att skriva ett intentionsavtal mellan Statens servicecenter och 

Ängelholms kommun. 

Stor fokus på kundnyttan och man arbetar i öppet landskap i dag. Man har i 

dagsläget 3 medarbetare och 300-400 besök i månaden. Dessa besök är korta, i snitt 

10 minuter per besök. 

Tankar och krav: 

 Det krävs ett eget serverrum (Skatteverkets krav). 

 Delar gärna så många ytor som möjligt med kommunen. 

 Inga särskilda sekretesskrav 
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 Tänka på överhörning i det öppna landskapet. 

 Tillgång till besöksrum med dubbla utgångar för säkerheten. 

 Små behov av back-office yta. 

 

 



Möte med föreningar
Information om projektet

Dialog utifrån frågorna:

1. Hur kan föreningarna i Ängelholms kommun bli en del av nytt stadshus?

2. Hur ser föreningarna på stadshuset och vilka funktioner vill de ha med?



F&S samt 
kulturföreningar
• Samarbeta med de som arbetar i huset

• Utegym

• Möjlighet att hyra lokal för föreläsningar

• Möjlighet att hyra lokal för medlemsmöten

• Vill ha en professionell scen för att höja nivån, efterfrågat länge

• Samlokalisering av utrymme för kulturarrangemang=korsbefruktning

• Nuvarande faciliteter är inte bra

• Mycket positiva till lokalisering i stationsområdet





Bilaga 25- Bakgrund och förutsättningar 

Ängelholms kommuns agila organisation kom på plats den 1:e januari 2015. Under arbetet 

med att ta fram den nya organisationen och det agila arbetssättet konstaterades:  

”För att leverera en god service till medborgarna krävs ett arbetssätt med en hög grad av 

samverkan och att varje medarbetare tar ansvar, är flexibel samt ser till helheten i 

leveransen till medborgaren."  

Att arbeta agilt kräver samarbete och ytor som möjliggör detta. Något som man redan 2015 

konstaterade att nuvarande stadshus inte uppfyller. Efter omfattande utredning av eventuell 

ombyggnad och senare inriktning om att bygga nytt stadshus fattade Kommunfullmäktige 

beslut i juni 2019. Beslutet innebar att ett nytt stadshus ska uppföras och placeras på 

stationsområdet, samt ett nytt stadshus ska ägas av kommunen och att finansiering av detta 

beaktas i kommande budgetarbete. 

2021 togs Ängelholms kommuns nya vision, Vision 2035 fram som är vägledande för 

kommunens arbete i många år framöver. Det handlar om andan, människorna och platsen - 

tillsammans formar vi framtidens Ängelholm. 

 

Ängelholm gör det omöjliga möjligt 

Vision 2035 säger att det är vi tillsammans som skapar Ängelholm 

 

Mod att tänk nytt 
I Ängelholm tänjer vi på gränserna för det möjliga. Vi vågar testa och tänka annorlunda. Vi 

gör det unika och det oväntade. Vi är banbrytande och har mod att utmana. Ängelholm är 

människor som vill utveckla och utvecklas. Vi är ständigt i rörelse och bejakar nya idéer och 

initiativ. Viljan att växa och tänka nytt syresätter hela Ängelholm. 

Här finns plats för det omöjliga 



Tillsammans händer det 
Det är människorna som driver Ängelholm framåt. I Ängelholm är det lätt att mötas över 

gränser och mellan oss skapas förtroende och gemenskap. Vi vet att vi är bäst tillsammans. 

Vi skapar framåtdriv och upplevelser med något för alla. Genom dialog och medskapande är 

vi många som får det att hända. 

Här finns plats för engagemang och upplevelser 

Plats för liv 
Ängelholm är en plats skönhet och njutning i särklass - det vet alla, inte bara vi som bor här. 

Vattnet strömmar genom hela kommunen och ger glädje och energi till invånare och 

besökare. Den blå kraften och det gröna lugnet – havet, skogen och ängarna - är värden som 

vi vårdar och utvecklar. Närhet till både stad och landsbygd skapar unika möjligheter för vår 

gemensamma utveckling. 

Här finns plats för skönhet och liv 

Val av arbetssätt i nytt stadshus utgår från vision 2035 och det agila arbetssättet samt de behov 

verksamheterna har och vilken invånarnytta vi genererar. 

 

Styrgruppen för stadshusprojektet har också antagit en målbild (Bilaga 2) för nytt stadshus 

med tillhörande utgångspunkter. 

 Målbild:  

Stadshuset är en attraktiv arbets- och mötesplats, där vi tillsammans 
möjliggör framtidens behov  

Utgångspunkter   

 Att stärka attraktionskraften för Ängelholms kommun som arbetsgivare.  

 Att förbättra servicen och tillgängligheten för medarbetare, invånare, föreningar, 

näringsliv och besökare genom att utgöra en attraktiv mötesplats.  

 Att skapa en energi- och miljömässigt sund byggnad som har låg miljöpåverkan med god 

gestaltning.  

 Att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna och som också främjar det agila 

arbetssättet.  

 Samlokaliseringsvinster för huvuduppdragen och verksamheterna samt mellan 

kommunen och bolagen.  

 Att skapa mervärde för stationsområdet på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

hållbart sätt samt ha en positiv påverkan på Ängelholms långsiktiga utveckling. 

 



Ängelholms kommuns agila organisation utformades för att bättre kunna möta 
medborgarnas behov av kommunal service. Genom omorganisering och ett ökat samarbete 
får medborgarna, och andra som kommer i kontakt med kommunen, en bättre och mer 
effektiv service. 

Det agila förhållningssättet innebär att vara flexibel, ansvarstagande, lösningsfokuserad och 
bidra till helheten genom samverkan.  Det agila förhållningssättet/arbetssättet ska 
genomsyra organisationen 

Ett agilt arbetssätt innebär att: 

 vara ansvarstagande och självgående 

 se helheten, inte bara sin egen del 

 använda samverkan som en självklar arbetsform 

 vara flexibel och se möjligheter 

 samla kompetenser och lösa situationer som uppstår 

 signalera problem som behöver lösas i verksamheten 

Att vara ledare i en agil organisation ställer andra krav på ledaren. För ledaren gäller det att ha 

förtroende för sin medarbetare, uppmuntra och stötta dem till att vara flexibla, se möjligheter och 

att samverka. 

 



Bilaga 26- Arbetsmiljöer, arbetssätt, mötesrum i nytt stadshus 

 

Omvärldsanalys -Niras  

Vid uppförandet av ett nytt stadshus behöver kommuner förhålla sig till utvecklingen i sin 

omvärld. Vissa förändringar, exempelvis demografiska, är relativt enkla att prognosticera, 

medan andra, exempelvis politiska förändringar, kan vara svårare att förutse.  

Utförd omvärldsanalys (Bilaga 7) visar att det kan finnas anledning att förbereda sig för 

förändringar i det kommunala grunduppdraget, exempelvis när det kommer till vård, skola 

och omsorg samt bostadsförsörjning. Pågående demografiska förändringar påverkar 

dessutom inte bara de ekonomiska förutsättningarna för, utan även fördelningen av, 

kommunala resurser – framför allt för den växande delen äldre i befolkningen. Vi ser även 

skiften i värderingar, en växande ideologisk polarisering och ett nytt medielandskap, med 

ökad otrygghet och lägre förtroende för samhället som följd. Miljö- och klimatfrågan tar allt 

större plats i samhällsdebatten och blir viktigare för invånarna. Den teknologiska 

utvecklingen påverkar inte bara våra arbetssätt. Dessutom förväntar sig invånarna 

individanpassad kommunal service och medarbetarna flexibla arbetsgivare. En 

strukturomvandling med AI och automation i spetsen leder till att vissa typer av tjänster med 

repetitiva uppgifter inte längre utförs av medarbetarna och att fokus istället läggs på 

uppgifter som kräver kreativitet och tvärdisciplinärt tänkande. 

Sammantaget ställer detta nya krav på ett stadshus. Ett modernt stadshus behöver ge goda 

förutsättningar för en effektiv, flexibel och hållbar kommunal förvaltning i en framtid präglad 

av högre tryck på välfärden, strukturomvandling och klimatomställning. Omvärldsanalysen 

visar exempel på hur andra kommuner valt att utforma sina stadshus för att svara upp mot 

en förändrad omvärld.  

När det kommer till kommunal service, publika möteslokaler och stadsbibliotek har 

kommunerna olika förutsättningar, och har därmed valt olika lösningar. Förutom olika 

investeringsutrymmen och prioriteringar kan skillnaderna även bestå i vilka övriga lokaler 

som finns att tillgå i kommunen, exempelvis i form av kultur-, konsert-, eller 

konferensanläggningar. Många kommuner ser emellertid möjligheten att använda stadshus 

och stadsbibliotek som ett verktyg för att föra invånarna samman. 

En av de viktigaste, men även mest kontroversiella frågorna, är hur kontoren ska utformas. 

Det finns mycket åsikter, men råder även en stor begreppsförvirring kring olika kontorstyper. 

De olika kontorstyperna (verksamhetsanpassat, öppet landskap och cellkontor) kräver olika 

stor yta per medarbetare och innebär dessutom skillnader i hur effektivt kontoren kan 

nyttjas. Omvärldsanalysen visar att valet av kontorstyp får mycket stor inverkan på hur stor 

investering ett nytt stadshus skulle kräva. Majoriteten av kommunerna i omvärldsanalysen 

har valt att gå mot en mer flexibel kontorsutformning, ofta en helt verksamhetsanpassad 



lösning. Oavsett kontorsutformning är det allra viktigaste att lokalerna planeras och 

anpassas efter verksamhetens behov och förutsättningar. 

Oavsett vilken lösning som förordas (och vad man väljer att kalla den) illustrerar analysen 

behovet av ett stadshus som är resurseffektivt och hållbart, som ett svar på förändrade 

ekonomiska förutsättningar och en allt mer påtaglig klimatkris. Snabb teknologisk utveckling 

och en föränderlig och oförutsägbar omvärld kräver även lokaler som är flexibla och enkla 

att anpassa efter förändrade behov. För att motsvara medarbetarnas och invånarnas 

förväntningar behöver stadshuset dessutom stödja arbetet med ny teknik, tvärfunktionella 

arbetsprocesser, innovation och kreativitet. Till sist behöver Ängelholms nya stadshus 

naturligtvis vara bra ur arbetsmiljösynpunkt, både för att efterleva lagar och regler, men 

även för att ta hand om befintliga och attrahera nya medarbetare. 

 

Utmaningar och möjligheter för framtidens arbetsliv  
Nedanstående kunskapsöversikt är genomförd inom ramen för projektet och syftar till att 

illustrera viktiga delar i utmaningarna och möjligheterna för framtidens arbetsliv (Bilaga 9). 

”Den nya kontorsarbetsplatsen ska helst fungera lång tid framöver. Den ska hjälpa 

verksamheten att nå sina mål och den ska klara av att anpassas och följa verksamhetens 

förändringar, som att skapa fler projektrum till exempel. Dessutom ska kontorsarbetsplatsen 

leva upp till framtidens allt högre ställda hållbarhetskrav. För att kunna göra allt detta 

behöver arbetsplatsen tillhandahålla en god arbetsmiljö; den ska stötta medarbetarnas 

hälsa, deras välbefinnande och skapa förutsättningar för goda prestationer. Endast då kan 

verksamheten bli långsiktigt hållbar. Det räcker inte att kontoret är energisnålt, 

miljöcertifierat och utformat enligt senaste trender om det inte erbjuder god arbetsmiljö” 

(© Susanna Toivanen; Framtidens arbetsplatser, 2015.) 

Trender som präglar framtidens arbetsplatser 

Trend 1: Flexibla samarbeten är den första och kanske tydligaste trenden. I den så kallade 

Gig-ekonomin, där experter samarbetar projektbaserat, är distansarbete en självklar del av 

flexibla samarbeten. Det är viktigt att vara flexibel och att kunna jobba där du befinner dig. 

Digifysiskt är det nya normala, det vill säga en blandning av digitalt och fysiskt. Det ställer 

nya krav på teknik och goda verktyg för distanssamarbeten. 

Trend 2: Stimulerande arbetsmiljö handlar om själva arbetsmiljön. För att attrahera rätt 

kompetens blir det allt viktigare att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö. Arbetsmiljön har 

för många hittills uteslutande handlat om kontoret, men idag har mycket jobb flyttats till 

hemmet, vilket välkomnats av många för att få livspusslet att gå ihop. Det har alltså skett ett 

kulturskifte i hur vi ser på distansarbete. Kontoret kommer dock troligen även vara 

framtidens arbetsplats primärt, men det kommer ställas andra krav på att ytan också är en 

mötesplats som ger energi. Under Corona krisen har det visat sig att många saknat de 



spontana mötena och kaffemaskinen där idéer utbyts så att innovation kan hända mellan de 

inbokade digitala mötena. 

Trend 3: Säkra lösningar i molnet är en förutsättning. Samarbeten och ett uppkopplat 

arbetsliv kräver smart och säker IT där mycket är molnbaserat. När medarbetare kopplar upp 

sig mot olika nätverk på distans utgör det en säkerhetsrisk om inte företaget har en säker IT-

lösning i grunden. Det gäller att skaffa rätt tekniska lösningar för att mötas, kommunicera 

och samarbeta även på distans. De rätta förutsättningarna är avgörande för ett bra och 

effektivt arbetsliv. 

Trend 4: Artificiell Intelligens kommer att ta sig in mer och mer på arbetsplatsen. Vi har bara 

sett starten av detta. Kombinationen av människans kreativitet och inspiration med datorns 

snabbhet och tillgång till information är fascinerande. 

Framtidens arbetsplats – så här vill vi arbeta  

Kontoret kommer fortfarande spela en viktig roll, men framtidens arbetsliv efterfrågar 

flexibla hybridlösningar som uppmanar till kreativitet och samarbete som stärker företags- 

och organisationskulturen. Det blir färre skrivbord och mer fokus på välmående. Våra nya 

arbetsplatser behöver sätta människan i centrum. 

Kontoret kommer att se annorlunda ut och få en annorlunda betydelse. Det antas blir en 

förändring av kontorets olika ytor och funktioner. Gemensamma ytor, sociala ytor, flexibla 

ytor, integrerade ytor och intelligent platsplanering baserat på medarbetares liknande 

funktioner och samarbeten lyfts fram. Det skall dessutom vara enkelt att samarbete även i 

större mer sällan förekommande sammanhang. Tysta utrymmen och utrymmen för 

videosamtal kompletterar arbetsmiljön så att den kan möta alla behov.  Majoriteten tror på 

en hybrid arbetsplats i framtiden. Få roller kommer vara helt på kontor eller hemifrån.  

Fördelarna med kontor är att det erbjuder viktiga förutsättningar för personlig utveckling 

och välmående. Möjligheten att utvecklas i sitt arbete och att i mötet med kollegor vara en 

del av kreativa processer, kommer att vara några av kontorets starkaste fördelar. 

Arbetsplatsen som kulturbärare, innovationshub och miljö för relationsbyggande får en ökad 

betydelse framför de mer klassiska värdena som funktionella arbetsmiljöer som möjliggör 

produktivitet.  

Fördelarna med hemarbete är att många upplever att det underlättar för att få till balansen i 

arbetslivet och livet i stort.  Att inte göra tjänsteresor eller resor till och från ett kontor spara 

mycket tid i vardagen och bidrar positivt till miljön. Tekniska framsteg och digitaliseringen 

har skapat möjligheter och flexibiliteten i arbetslivet har ökat. Nya rutiner för en hållbar 

vardag har etablerats och fler är trygga med tekniken så många ser fördelar med att arbeta 

hemifrån även efter pandemin.  

 



Bilaga 27- Stadshusets innehåll i förhållande till Stadsbiblioteket- Bilaga 
Ängelholms Stadsbibliotek från 1987 har återinvigts efter en omfattande ombyggnad med 
syfte att vara ett attraktivt och modernt bibliotek med våra yngre invånare som prioriterad 
målgrupp. I visionen för ombyggnaden beskrivs en levande, flexibel och social mötesplats 
utifrån besökarnas behov där kultur, upplevelser och livslångt lärande utgör bibliotekets 
hjärta. Detta har nu realiserats genom att en stor del av andra våningen är dedikerad för 
barn och unga. Olika rum har skapats för att vara intressanta miljöer beroende på vilken 
ålder barnen befinner sig i.  

 
Stadsbiblioteket erbjuder lokaler som kan bokas utanför bibliotekets öppettider. På andra 
våning finns ett mötesrum som kan delas i två mindre, på entréplan finns möjlighet att boka 
mötesrum med egen ingång och toalett. Hörsalen har fått ny teknik och har nu ca 150 
publikplatser (motsvarande siffra var tidigare drygt 200). Lokalen kan bokas av externa 
intressenter som är i behov av en möteslokal som fungerar väl för föreläsningar och mindre 
kulturprogram.  

Stadsbiblioteket är i sig en naturlig mötesplats i staden genom den verksamhet biblioteket 
bedriver, de studierum som erbjuds, restaurangen som lockar med både en kopp kaffe eller 
en varm måltid. Du kan som besökare tillbringa hur mycket eller lite tid som du själv önskar 
genom att vara djupt försjunken i en bok eller tidskrift, eller om du som besökare till Galleri 
Moment söker konstupplevelser. I hörsalen kommer sannolikt kulturprogram som är 
anpassad för lokalens storlek och beskaffenhet att erbjudas.   

Stadshuset och stadsbiblioteket kompletterar varandra i det demokratiska uppdraget. På 
Stadsbiblioteket är det fokus på kultur, upplevelser och livslångt lärande utifrån bibliotekets 
uppdrag. Stadshuset kommer inrymma kommunledning, administrativa funktioner och den 
politiska verksamheten. Detta innebär att andra typer av mötesplatser kommer inrymmas 
där jämfört med Stadsbiblioteket.  

Kapaciteten avseende bokningsbara lokaler är begränsat i Stadsbiblioteket Stadsbibliotekets 
lokaler kommer med största sannolikhet inte att fylla det behov som föreningslivet och den 
civila sektorn efterfrågar. Det är därför angeläget ett nytt Stadshus har bokningsbara lokaler 
som är tillgängliga delar av dygnet, och framför allt på tider som Stadshuset vanligtvis står 
tomt. 

 



 



Bilaga 29- Nyckeltalsberäkning    2022-04-06 

 

 

Nytt stadshus

Investeringsutgifter Höjd (m) Yta (m²) kr/kvm Totalt (kr)

Arbetsytor 3,5 7 252 29 000 210 308 000

Mötesplats i bottenplan (Rest. Recep.) 4,5 1 125 27 000 30 375 000

Externa intressenter 4,5 200 40 000 8 000 000

Garage (1 500 m²) 1 500 27 000 40 500 000

Utemiljö (2 000 m²) 2 500 5 000 000

Reservkraft 4 000 000

Summa investeringsutgifter (kr) 10 077 298 183 000

Årskostnad (kr)

Årskostnad inklusive fastighetsdrift 5,5 % av investeringsutgiften. 16 400 065

Lokaler som avvecklas

Befintligt stadshus Östra vägen 2 -5 023 -2 500 000

HR, Arkitektur & Teknik, MEX Laxgatan 2 -817 -1 500 000

Myndighetsenheten Kuvettgatan 2 -447 -640 000

IFO Kuvettgatan 2 -2 480 -3 560 000

Ängelholmslokaler Thulingatan 1B -442 -684 000

Funktionsstöd administration Västersjögatan 20A -803 -850 000

-10 012 -9 734 000

Försäljning gamla stadshusfastigheten utöver bokfört värde (ca 55 mnkr). Ränta 1,5 %. -825 000

Nettokostnad per år, nytt stadshus (kr) 5 841 065

Inredning, IT och passagesystem ingår inte i beräkningarna i några delar. 

Uppskattad kostnad är 50 000 kr per medarbetare.



Bilaga 30- Styrande dokument 

Planprogram - antaget av kommunfullmäktige 2017  

(PL 11-0264, Dnr 2015/384)  

Syftet med planprogrammet är att ett helhetsgrepp över områdets utveckling för att 

fastlägga intentionerna för markanvändningen inom området samt att ange förutsättningar, 

utgångspunkter och mål för kommande detaljplaner. 

Parkeringsstrategi - antagen av kommunfullmäktige 2017  

(PL 11-0264, Dnr 2015/384) 

 Syftet med parkeringsstrategin är att tydliggöra cykel- och bilparkeringsbehovet för boende, 

verksamheter, besökare och exploatörer i stationsområdet. 

Ur ett mobilitetsperspektiv är det beslutat att samtliga parkeringsplatser inom fastigheten 

(ej platser för korttidsparkering och liknande) ska förses med laddstolpar samt att det inom 

gångavstånd ska det finnas bilpool där samtliga ska vara ”miljöbilar”.  

Den maximala reduceringen av parkeringsplatser för bil är enligt parkeringsstrategi. 

Reducering med bilpool krävs ej för parkeringsplatser kopplat till handel och 

restaurang/café. 

Värdeplan avseende hållbar stadsdel stationsområdet – antagen av kommunfullmäktige 

2017 (Dnr 2011/123) 

Syftet med värdeplanen är att säkerställa att stationsområdet utvecklas till en hållbar 

stadsdel. För att säkerställa att Stationsområdet utvecklas till en hållbar stadsdel har en 

värdeplan tagits fram parallellt med planprogrammet. Värdeplanen utgör en gemensam 

målbild för hållbarhetsfrågorna i Stationsområdet. Värdeplanen omfattar sju områden: 

transporter, miljö, energi, grönt, mångfald, folkhälsa och identitet. 

Handlingsplan – hållbar stadsdel stationsområdet 2019-2029 – antagen av 

kommunstyrelsen 2021  

(Dnr 2019/254) 

Syftet med handlingsplanen är att skapa ett verktyg för att säkerställa att 

hållbarhetsaspekterna genomförs. 

Riktlinjer för gestaltning av stationsområdet – antagna av kommunstyrelsen 2019  

(Dnr 2019/255) 

Syftet med riktlinjerna är att följa upp intentionerna i planprogrammet och värdeplanen, 

skapa samsyn kring gestaltning och utformning av stadsmiljön samt att fungera som 

inspiration och hjälpmedel vid planarbete, bygglov, projektering och drift. 

Bilaga B till riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningsavtal i Ängelholms 

kommun, exploateringsbidrag stationsområdet samt kriterier för hållbarhet – antagen av 



kommunstyrelsen 2021 (Dnr 2021/100) 

Riktlinjer för exploateringsbidrag samt kriterier för hållbarhet i Stationsområdet. 

Cykelplan 205-2025 Ängelholms kommun – antagen av kommunfullmäktige 2015 (Dnr 

2014/388) 

Det övergripande syftet med cykelplanen är att göra cykelnätet enklare, säkrare och 

tydligare för att få fler att cykla och fler att cykla mer i Ängelholm. Cyklingen ska prioriteras 

som ett trafikslag. Det långsiktiga målet är att skapa ett hållbart samhälle och då utgör 

cyklingen en viktig del. 

Detaljplan- ej antagen 

Framtagandet av en detaljplan pågår för det nya stadshuskvarteret. I detaljplanen planläggs 

kvarteret för ändamålen kontor, centrum och bostäder – preciserat till flerbostadshus. 

Användningen kontor tillämpas vanligen för områden där kontor, tjänsteverksamhet och 

annan jämförlig verksamhet med liten eller ingen varuhantering avses. Användningen 

centrum inrymmer en kombination av olika verksamheter så som handel, service, 

samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå. 

Användningen flerbostadshus tillämpas för områden med boende av varaktig karaktär. 

Flerbostadshus innebär att bebyggelsen har gemensamma funktioner såsom tomt, 

loftgångar, entréer, förråd eller trapphus samt gemensamma tekniska funktioner. Även 

bostadskomplement ingår i användningen. Kombinationen av användningsbestämmelser 

innebär att det till exempel är möjligt att uppföra en byggnad som inrymmer både kontor, 

handel, och bostäder. Det är även möjligt att bygga en renodlad kontorsbyggnad om så 

önskas, alternativt flera fristående byggnader – till exempel ett flerbostadshus och ett 

kontorshus.  

Kvarteret har en area på cirka 5 600 kvadratmeter. Högst 60 % av denna markyta får 

bebyggas vilket innebär totalt cirka 3 360 kvadratmeter. Att begränsa byggnadsarea (BYA) till 

högst 60 % syftar främst till att spara tillräckligt stora ytor för att kunna skapa en offentlig 

plats/torgbildning i anslutning till stadshuset. Detta gör även att entrén till ett nytt stadshus 

blir tydligare. För bostäder skapar detta tillräckligt stora ytor för en innergårdsmiljö. Det kan 

även behövas ytor för att inrymma andra behov som dagvattenfördröjning och 

parkeringsplatser för cykel och bil. 

Inom kvarteret får ny bebyggelse ha en bruttoarea (BTA) om högst 15 000 kvadratmeter. 

Med en högsta tillåtna BTA på 15 000 kvadratmeter innebär det att drygt 4-5 våningar kan 

uppföras om den byggbara ytan nyttjas maximalt (60 %). Om istället 50 % av markytan 

bebyggs, motsvarande cirka 2 800 kvadratmeter, så kan byggnaden bli 5-6 våningar hög. Om 

endast 35 % av markytan används, motsvarande cirka 1 960 kvadratmeter, så kan upp mot 

7-8 våningar byggas. Byggnaden skapar då ett mindre fotavtryck men blir istället högre på 

höjden. Kvarteret har på så sätt en viss flexibilitet vad gäller byggrätten. En högsta tillåtna 



nockhöjd om 28 meter har dock införts som maxhöjd, vilket motsvarar cirka 8 våningar. För 

att bebyggelsen bättre ska möta befintliga bostäder i öst och kommande bostadsbebyggelse 

i norr finns en 10 meter bred zon med en högsta nockhöjd om 21 meter. 

En volymstudie har gjorts för att visa vilka möjligheter som finns utifrån bestämmelserna på 

plankartan (se sidan 18 i planbeskrivning). 

 



Bilaga 31- Certifiering 

MILJÖBYGGNAD är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och idag är över 

1500 byggnader certifierade i Miljöbyggnad. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att 

miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och 

utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green 

Building Council, som även genomför certifieringarna. 

Miljöbyggnad mäter totalt sexton olika värden som sedan granskas av oberoende tredje part 

innan vi ger ut vår certifiering. Inom tre år kommer byggnader och ombyggnationer göra en 

uppföljande kontroll, för att säkerställa och verifiera. 

Energiåtgång mäts och för att säkerställa att energiförbrukningen inte är för hög samt att 

värme kommer från miljösäkra alternativ.  

LEED är ett amerikanskt certifieringssystem som ger möjlighet att jämföra miljöprestanda 

internationellt. Systemet är ett av de största och mest använda internationella systemen i 

världen. Med LEED kan alla typer av byggnader certifieras och med den version av systemet 

som används för att certifiera nyproducerade kommersiella fastigheter bedöms en byggnads 

miljöprestanda utifrån sex områden. 

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, som har funnits sedan 1990. Det 

är det mest spridda systemet för miljöcertifiering i Europa och har använts i över 500 000 

byggnader över hela världen. Sedan 2013 hanterar Sweden Green Building Council den 

svenska versionen, BREEAM-SE och utförs med en svensk manual enligt svenska regaler. 

 Fokus för standarden ligger på miljö men det är miljö i ett brett perspektiv som inte bara 

inkluderar själva byggnaden utan även transporter till och från byggnaden, 

ekosystemtjänster på platsen, innovationer med mera.  

Breeam är helt i linje med de ambitioner kommunen har om att göra Stationsområdet till en 

hållbar stadsdel och där stadshuset är flaggskeppet. Genom att certifiera det nya stadshuset 

med BREEAM visar kommunen vägen för den hållbara omställningen i kommunen och får 

genom certifieringen goda möjligheter att kommunicera det hållbarhetsarbete som vi gör 

WELL är en nyare certifieringsstandard där man väger in människors välbefinnande i 

arbetsmiljö där social hållbarhet och fokus ligger på hälsa och välmående i byggnaden. Där 

arbetsplatser anpassas för att uppnå en attraktiv miljö, bland annat med hjälp av ljus- och 

ljudkomfort som ska uppmuntra och inspirera till en hälsosam livsstil. Även BREEAM 

fokuserar vi viss utsträckning på social hållbarhet, men WELL gör det mer heltäckande. Det 

blir allt vanligare att kontorsbyggnader dubbelcertifieras med en miljöcertifiering + WELL för 

att täcka in hela spektrumet av hållbarhet och för att även lägga fokus på medarbetarnas 

välbefinnande. WELL är i linje om kommuns mål inom social hållbarhet och målet att vara en 



attraktiv arbetsgivare och kan ses som ett komplement till miljöcertifieringarna som 

BREEAM och liknande.  

 



Bilaga 32- Gestaltningsprinciper för stadshuset 
Stadshusets och stadshusplatsens utformning ska visuellt förmedla de värden kommunen vill 

lyfta fram. Gestaltningen bör säga något om andan, människorna och platsen i Ängelholm. 

Och om att göra det omöjliga möjligt. 

Förutsättningar och inspiration till gestaltningen hämtas ur: 

 Projektets syfte och mål 

 Byggnadens program 

 Styrdokument: planprogram, detaljplan, värdeplan, handlingsplan hållbarhet osv. 

 ”Lek för demokrati” 

  

Stadshusets mål: 

… stärka attraktionskraften för Ängelholms kommun som arbetsgivare 

… utgöra en attraktiv mötesplats 

… medverka till förbättrad service för föreningsliv och näringsliv 

… medverka till att byggnaden blir hållbar energi- och miljömässigt, med god gestaltning 

… medverka till en god arbetsmiljö och främja det agila arbetssättet 

… medverka till samlokaliseringsvinster 

… skapa mervärde för stationsområdet (ur miljö- och socialt hållbarhetsperspektiv) samt 

påverka Ängelholms utveckling positivt 

Byggnadens program 

Vilka verksamheter ska ingå i stadshuset? Gestaltningen påverkas av om byggnaden 

innehåller flera olika verksamheter. En byggnad som enbart innehåller ett stadshus är inte 

detsamma som ett stadshus med en kulturskola eller ett stadshus med en polisstation t ex. 

Budget- Oavsett budgetens storlek, så måste byggnaden gestaltas! Men förhållningssätten 

blir olika. Är det en budget som tillåter få utsvävningar? Då måste gestaltningen av 

stadshuset renodlas. Effektiva och enkla byggnadslösningar måste prioriteras framför mer 

komplexa, och gestaltningen måste kanske återfinnas i väl valda detaljer nära ögonhöjd. 

Programlösningar som håller nere antalet kvadratmeter måste prioriteras. Funktioner 

kanske måste dubbleras? Allt påverkar gestaltningen. Finns det en budget som tillåter ett 



friare förhållningssätt? Då ryms det generösare ytor för mötesplatser, och även en 

volymhantering som kan bidra till att berika stadsrummet.  

Styrdokument- Gestaltningen behöver förhålla sig till de olika styrdokumenten för projektet, 

för Stationsområdet och för detaljplanen. Stadshusprojektet har möjligheten att fungera 

som ett nyckelprojekt och en motor i utvecklingen av Stationsområdet, vilket gör det viktigt 

att ”gå före” och även uppfylla några av de mer utmanande målen med området.  

Planprogrammet innehåller sju gestaltningsprinciper för att uppnå önskad stadsmässighet i 

området: ordning, variation, mänsklig skala, lokal identitet, täthet – öppenhet, 

orienterbarhet och levande gaturum. Stadshusets gestaltning ska uppfylla 

gestaltningsprinciperna genom att utgå och bygga vidare på 

den lokala identiteten genom en modern tolkning med inslag 

av vatten, natur och grönska. Bottenvåningarna ska innehålla 

publika funktioner och mötesplatser som förstärker 

kopplingar och stråk till den befintliga staden så att 

Stadshuset kan komma att utgöra en viktig entré till 

Ängelholm som skapar stolthet hos Ängelholmarna.  

Värdeplan hållbar utveckling Stationsområdet och den 

tillhörande handlingsplanen kommunicerar målbilden att 

Stationsområdet ska vara ett föredöme för hållbar utveckling 

i Ängelholms kommun. Handlingsplanen pekar ut en stor 

mängd konkreta aktiviteter som ska genomföras för att 

uppfylla målbilden. Förutom de fysiska åtgärderna lyfter 

också planen fram social hållbarhet, jämställdhet och 

barnperspektivet som ska genomsyra handlingsplanen så att de beaktas fullt ut i projektet 

för Stationsområdet. 

Lek för demokrati 

Lek för demokrati är ett projekt där barn har fått möjlighet att fundera, ge förslag till och 

skapa i en konstnärlig och lekfull process kring temat Ängelholms stadshus. Resultatet är 

inspirerande och tänkvärt, och en källa till inspiration att ösa ur för det team som ska ta fram 

en gestaltning och ett förslag på stadshuset. Projektet rymmer också möjlighet till offentlig 

konstnärlig utsmyckning genom delaktighet av barn och unga. 

 

Process för framtagandet av förslag- arkitekttävling eller upphandling 

 

Arkitekttävling 

 

• Bygger förstklassig 

arkitektur 

• Skapar långsiktiga värden 

• Bygger kunskap inom 

organisationen 

• Kommunikationsvärden 

• Kreativitet och utveckling – 

möjlighet att gå före och 

skapa något nytt 

• Godkänd form av 

upphandling inom LOU 

 



Arkitekttävlingen lägger grunden för kvaliteter i projektet redan tidigt i processen. 

Kvaliteterna blir tydliga för alla i processen. Genom att utmaningarna i programmet fått en 

form, kan man börja ”jobba” med dem, och chanserna ökar att de realiseras och inte stannar 

som vackra ord på ett papper. Genom tävlingen där man får se flera olika lösningar på 

programmet, så skapas en känsla i projektgruppen för vad som är möjligt – ofta är det långt 

mer än man först kunde föreställa sig. Beställaren får många kvalificerade förslag på hur ett 

hus eller annat projekt kan förverkligas. Det bästa förslaget väljs ut av en jury med 

kompetens både inom arkitektur och 

verksamhetens behov. 

En tävling förutsätter att beställaren tydligt 

formulerar mål och vision för projektet. Det ger en 

bra grund för tekniska, funktionella och estetiska 

värden samt ekonomiska förutsättningar. 

Projektet blir belyst ur flera synvinklar och 

beställaren får ett brett underlag som borgar för 

hög kvalitet. 

Tävlingsförslagen och deras för- och nackdelar 

jämförs, vilket skapar en samsyn om projektet 

som är till hjälp i arbetet framåt. Förslagen ger 

också förståelse för hur kontroversiella plan- och gestaltningsfrågor kan lösas på olika sätt.  

För att tävlingen ska ge så bra resultat som möjligt, krävs ett bra program. Arbetet med 

programmet bygger upp mycket kunskap i organisationen, som är till nytta genom hela 

processen. 

En tävling ger möjlighet till utställning, och ger ett illustrationsmaterial som är lätt och 

positivt att kommunicera, både internt, i senare skeden i processen och med media och 

allmänhet. 

En tävling skapar publicitet för arrangören. En tävling skapar intresse och kan användas för 

att förankra och stärka beslut kring det som ska byggas. Eftersom alla tävlar på lika villkor 

blir förslagen direkt jämförbara och dessutom bra förpackade för utställning och publicering. 

Arkitekttävling – process  

Finns förutsättningarna för en 

tävling? 

  

Uppdraget måste vara väl förankrat inom organisationen och 

hos politiken. Syftet med tävlingen måste vara tydligt och 

önskemålet att uppnå tävlingens fördelar måste vara uttalat.  

 

GESTALTNINGEN SKA… 

 VARA INNOVATIV OCH MED HÖG 

ATTRAKTIONSKRAFT 

 HA HÖG KVALITET OCH VARA 

HÅLLBAR I SÅVÄL MATERIAL OCH 

YTBEHANDLING SOM I 

UTFORMNINGEN AV DETALJER 

 KOMMUNICERA ÖPPENHET, 

DEMOKRATI OCH DEN VERKSAMHET 

SOM BEDRIVS I HUSET 



Vilken tävlingsform? Allmän 

tävling eller inbjuden tävling? 

Inbjuden tävling: ca 3-5 team (arvode för tävling, vinst = 

uppdrag) 

Alternativ form som kan 

passa för det här projektet: 

Parallella uppdrag är inte en godkänd tävlingsform inom 

LOU, men en variant finns: konkurrenspräglad dialog. 

Krav och kriterier Kort och koncist program med väl genomtänkta och tydligt 

formulerade krav och kriterier. Samma förutsättningar för 

alla deltagare, men med största möjliga frihet för 

kreativiteten. 

  

I en allmän tävling kan vem som helst delta. Det resulterar ofta i en stor mängd förslag, men 

kvaliteten kan vara varierande. I en allmän tävling sker arbetet ”gratis”, eller med risk att 

inte få betalt för nedlagd tid, vilket gör att de mest kvalificerade kontoren kanske väljer att 

inte delta. I en inbjuden tävling kan man säkerställa att man får hög kompetens som deltar, t 

ex med tidigare erfarenhet av olika uppgifter. Antalet tävlingsbidrag blir så många som man 

bestämmer. Kontoren arvoderas. 

Konkurrenspräglad dialog är en tävlingsform som liknar Parallella uppdrag (som inte är en 

godkänd form av upphandling inom LOU). Tävlingsformen genomförs inte med sekretess, 

utan möjlighet till avstämningar, platsbesök etc. finns med de tävlande lagen.  

Ett program med tydliga krav och kriterier etc. måste tas fram vare sig vi vill ha en tävling 

eller inte. I ett arbete med tävlingsprogram så byggs en kompetens och kunskap om 

projektet upp brett i organisationen. 

 

 

 

Arkitekttävling - tidsplan 

Att ta fram tävlingsprogrammet tar ca 3,5 - 4 månader, om alla avgörande beslut är fattade 

eller kan fattas relativt tidigt i processen. Avgörande beslut är t ex budget, vilka 

verksamheter som ska ingå, entreprenadform etc. Programmet bör tas fram i projektform, 

d.v.s. bör tas fram som ett delprojekt in om projektet för stadshuset. 

Lokalprogram bör inte vara överdrivet detaljerade utan mer principiella och i diagramform. 

Önskemål om hur verksamheterna ska organiseras måste finnas som underlag. Om 

processen ska göras så kort som möjligt, måste de politiska processerna underlättas. 



Kriterierna för prekvalificeringen klargörs. Det kan t ex vara om man vill att det ska vara ett 

team med viss kompetens, eller om det ska vara arkitekter och entreprenörer. 

Intresseanmälan måste vara ute minimum 3 veckor, men för ett stort och komplext projekt 

som detta bör man ge mer tid. Intresseanmälningarna utvärderas av en bedömningsgrupp. 

Utvärderingen kan innehålla intervjuer, referenser etc. och kan därför ta tid. 

 

Direktupphandling  

Om man inom kommunen redan i tidigt skede har en god uppfattning om en arkitekt eller 

ett arkitektkontor som kan uppfylla de kriterier som ställts upp för det nya stadshuset, så 

kan man göra en direktupphandling för projekteringen, ev. genom en förnyad 

konkurrensupphandling via DIS. 

Viktigt att tänka på vid direktupphandling av arkitekt: 

Tävlingsförslag bedöms utifrån kriterier som brukar inkludera: gestaltning, funktion, 

utvecklingsbarhet, genomförbarhet och förvaltning samt hållbarhet. Bedömningen blir en 

samlad avvägning mellan dessa kriterier. Ett direktupphandlat förslag bedöms sällan på 

motsvarande sätt, utan man jobbar med ett tema i taget. Risken finns då, att helheten går 

förlorad och att man får en byggnad som uppfyller alla krav (människorna), men som saknar 

andan och modet. 

Den breda kunskapen inom organisationen kommer inte att byggas upp på samma sätt vid 

direktupphandling som vid framtagandet av ett arkitekttävlingsprogram. Man bör överväga 

att använda sig av en liknande procedur för framtagandet av FFU till arkitekten.  

Det ställer krav på projektorganisationen att göra täta och genomgående avstämningar med 

verksamheten för att verkligen säkerställa att byggnaden blir optimal.  

Ingen möjlighet att jämföra och utvärdera olika förslag från olika förslagsställare.  

Om man vill att byggnaden ska hålla hög verkshöjd och vara nytänkande, måste man handla 

upp ett arkitektkontor som utmärkt sig för just de kriterierna. 

 



Bilaga- 33 

Process för framtagandet av förslag- arkitekttävling eller upphandling 

 

Arkitekttävling 

Arkitekttävlingen lägger grunden för kvaliteter i projektet redan tidigt i processen. 

Kvaliteterna blir tydliga för alla i processen. Genom att utmaningarna i programmet fått en 

form, kan man börja ”jobba” med dem, och chanserna ökar att de realiseras och inte stannar 

som vackra ord på ett papper. Genom tävlingen där man får se flera olika lösningar på 

programmet, så skapas en känsla i projektgruppen för vad som är möjligt – ofta är det långt 

mer än man först kunde föreställa sig. Beställaren får många kvalificerade förslag på hur ett 

hus eller annat projekt kan förverkligas. Det bästa förslaget väljs ut av en jury med 

kompetens både inom arkitektur och verksamhetens behov. 

En tävling förutsätter att beställaren tydligt formulerar mål och vision för projektet. Det ger 

en bra grund för tekniska, funktionella och estetiska värden samt ekonomiska 

förutsättningar. Projektet blir belyst ur flera synvinklar och beställaren får ett brett underlag 

som borgar för hög kvalitet. 

Tävlingsförslagen och deras för- och nackdelar jämförs, vilket skapar en samsyn om projektet 

som är till hjälp i arbetet framåt. Förslagen ger också förståelse för hur kontroversiella plan- 

och gestaltningsfrågor kan lösas på olika sätt.  

För att tävlingen ska ge så bra resultat som möjligt, krävs ett bra program. Arbetet med 

programmet bygger upp mycket kunskap i organisationen, som är till nytta genom hela 

processen. 

En tävling ger möjlighet till utställning, och ger ett illustrationsmaterial som är lätt och 

positivt att kommunicera, både internt, i senare skeden i processen och med media och 

allmänhet. 

En tävling skapar publicitet för arrangören. En tävling skapar intresse och kan användas för 

att förankra och stärka beslut kring det som ska byggas. Eftersom alla tävlar på lika villkor 

blir förslagen direkt jämförbara och dessutom bra förpackade för utställning och publicering. 

Arkitekttävling – process  

Finns förutsättningarna för en 

tävling? 

Uppdraget måste vara väl förankrat inom organisationen och 

hos politiken. Syftet med tävlingen måste vara tydligt och 

önskemålet att uppnå tävlingens fördelar måste vara uttalat.  



  

Vilken tävlingsform? Allmän 

tävling eller inbjuden tävling? 

Inbjuden tävling: ca 3-5 team (arvode för tävling, vinst = 

uppdrag) 

Alternativ form som kan 

passa för det här projektet: 

Parallella uppdrag är inte en godkänd tävlingsform inom 

LOU, men en variant finns: konkurrenspräglad dialog. 

Krav och kriterier Kort och koncist program med väl genomtänkta och tydligt 

formulerade krav och kriterier. Samma förutsättningar för 

alla deltagare, men med största möjliga frihet för 

kreativiteten. 

  

I en allmän tävling kan vem som helst delta. Det resulterar ofta i en stor mängd förslag, men 

kvaliteten kan vara varierande. I en allmän tävling sker arbetet ”gratis”, eller med risk att 

inte få betalt för nedlagd tid, vilket gör att de mest kvalificerade kontoren kanske väljer att 

inte delta. I en inbjuden tävling kan man säkerställa att man får hög kompetens som deltar, t 

ex med tidigare erfarenhet av olika uppgifter. Antalet tävlingsbidrag blir så många som man 

bestämmer. Kontoren arvoderas. 

Konkurrenspräglad dialog är en tävlingsform som liknar Parallella uppdrag (som inte är en 

godkänd form av upphandling inom LOU). Tävlingsformen genomförs inte med sekretess, 

utan möjlighet till avstämningar, platsbesök etc. finns med de tävlande lagen.  

Ett program med tydliga krav och kriterier etc. måste tas fram vare sig vi vill ha en tävling 

eller inte. I ett arbete med tävlingsprogram så byggs en kompetens och kunskap om 

projektet upp brett i organisationen. 

Direktupphandling  

Om man inom kommunen redan i tidigt skede har en god uppfattning om en arkitekt eller 

ett arkitektkontor som kan uppfylla de kriterier som ställts upp för det nya stadshuset, så 

kan man göra en direktupphandling för projekteringen, ev. genom en förnyad 

konkurrensupphandling via DIS. 

Viktigt att tänka på vid direktupphandling av arkitekt: 

Tävlingsförslag bedöms utifrån kriterier som brukar inkludera: gestaltning, funktion, 

utvecklingsbarhet, genomförbarhet och förvaltning samt hållbarhet. Bedömningen blir en 

samlad avvägning mellan dessa kriterier. Ett direktupphandlat förslag bedöms sällan på 

motsvarande sätt, utan man jobbar med ett tema i taget.  



Risk med direktupphandling, att helheten går förlorad och att man får en byggnad som 

uppfyller alla krav (människorna), men som saknar andan och modet. 

Ingen möjlighet att jämföra och utvärdera olika förslag från olika förslagsställare.  

Om man vill att byggnaden ska hålla hög verkshöjd och vara nytänkande, måste man handla 

upp ett arkitektkontor som utmärkt sig för just de kriterierna. 

 



Bilaga 34- Planprogram för Stationsområdet  
Stadshustomten ligger inom planområdet för planprogrammet för Stationsområdet som antogs 

av kommunfullmäktige 2017. Visionen för Stationsområdet är att området ska utvecklas till en 

attraktiv stadsdel med stadsmässig bebyggelse. Att skapa ett smidigt, säkert och tydligt 

resecentrum kring stationen, att stärka stadsdelens övergripande gatu-och grönstruktur för att öka 

tillgängligheten i området samt att förbättra och förtydliga kopplingen mellan stad och hav. 

Området ska utvecklas med sikte på hållbar utveckling. 

I arbetet med planprogrammet identifierades fem värden/kvaliteter som ska fungera som 

utgångspunkter i utvecklingen av området. Närhet, grönområden, kopplingar, aktivitet och 

attraktiv stad. 

o Utformningen av Stationsområdet och stadshuset ska präglas av närhet till staden och 

havet, närhet till fritidsaktiviteter och kultur samt närhet till god service och goda 

kommunikationer. 

  

 

o Området ska erbjuda en variation av grönområden. Kronoskogen med 

rekreationsmöjligheter samt närheten till havet och Järnvägsparken som den urbana 

stadsparken. Rönne å ska göras mer tillgänglig och dess kvaliteter i stadsrummet ska 

tillvaratas. Bostadsgårdarna ska vara gröna och parker ska skapa små gröna oaser. 

Gaturummen ska ha en grön profil med till exempel trädplanteringar och öppna 

dagvattenlösningar. 

  

 

o Kopplingar mellan station/stadskärna samt stad/hav ska förtydligas och förstärkas. När 

man kliver av tåget ska det vara självklart åt vilket håll stadskärnan ligger och att havet 

och stranden finns på andra sidan Kronoskogen i väster. Stationen som resecentrum ska 

också stärkas. 

  

 

o I Stationsområdet ska stadsmiljöer som inbjuder till aktivitet och möten skapas. Det är 

bra både för den sociala hållbarheten och för folkhälsan. 

  

 

o Målsättningen är att området ska byggas ut så att det upplevs som en förlängning av 

centrala Ängelholm. Gestaltningen ska främja upplevelsen av stadsmässighet och en 

attraktiv stad. 

Nytt Stadshus ska bland annat utgå ifrån de utgångspunkter som planprogrammet för 

stationsområdet identifierat. Ett nytt stadshus kan på olika sätt bidra med kvaliteter till området 

såsom liv, rörelse, samband och kopplingar samt nya aktiviteter och mötesplatser. Samtidigt kan 



området bidra till att ett nytt stadshus i Stationsområdet blir en framtida attraktiv mötes- och 

arbetsplats. Stadshuset placering i direkt anslutning till Ängelholms station kommer skapa 

förutsättningar för besökare och medarbetare att ta sig till och från stadshuset på ett hållbart sätt. 

Hållplats för tåg, region- och stadsbuss kommer finnas inom ett avstånd på 100–150 meter. I 

samband med att Järnvägsgatan leds- och byggs om förbi Stadshustomten kommer ett av stadens 

huvudcykelstråk att gå förbi Stadshuset med goda anslutningar både söder- och norrut.  

Stadshuset ligger i nära anslutning till flera av staden befintliga grönområden såsom 

Järnvägsparken och Kronoskogen. I samband med utvecklingen av Stationsområdet planeras 

befintliga grönområden rustas upp. Bland annat finns det planer på att omgestalta Järnvägsparken 

till en park med mer urban karaktär som uppmuntrar till lek, aktivitet och möten. Rönne å som 

flyter genom parken ska göras mer tillgänglig och det finns planer på att skapa fler bryggor längs 

med ån. 

Kopplingen till Kronoskogen går via den befintliga Järnvägstunneln. I samband med att 

busstorget ska flyttas söder om Stationshuset kommer den befintliga anslutningen att byggas om 

och bli mer tillgänglig för både gående och cyklister.  

 



Bilaga 35- Ängelholms station och dubbelspårsutbyggnad Västkustbanan 
 

I enlighet med gällande planprogram för Stationsområdet kommer befintligt busstorg som idag är beläget 

norr om Stationshuset få en ny placering söder om Stationshuset. Den nya placeringen kommer bidra till 

att skapa bättre förutsättningar för byte mellan tåg och buss. Regionbussarna kommer få sina 

hållplatslägen längs med järnvägen och stadsbussarna kommer angöra längs med bussön i anslutning till 

Järnvägsgatan. Uppdelning av region- och stadsbusstrafik kommer bidra till en ökad orienterbarhet för 

resenärerna. Förslag på utformning av nytt busstorg har studerats i en trafikutredning samt översiktligt i en 

förprojektering av ytorna.  

Norr om Stationshuset på ytan mellan Stationshuset och gamla Bahnhof planeras för en torglikande 

platsbildning med funktioner såsom korttidsparkeringar, taxi zon samt cykelparkeringar. Platsen kommer 

behöva ta hand om och fördela ett stort flöde av resande. Platsen behöver också studeras tillsammans med 

Stadhustomtens utformning. Bland annat kan det vara av stor vikt att studera vart kommande passager 

mellan den kommande torgytan och Stadshustomten över Järnvägsgatan bäst placeras utifrån kommande 

flöden och kopplingar. 

Förslag på placering av funktioner har studerats översiktligt i en förprojektering av ytorna. Marken ägs 

idag av Jernhusen AB och målet är att kommunen ska förvärva och utveckla platsen i samband med 

ombyggnaden av Järnvägsgatan och det nya busstorget. 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 112 Dnr. KS 2019/464 

Antagande av detaljplan Ängelholm 3:28 m fl, 
Centrum-Nybroområdet, Ängelholm, Ängelholms 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Sju av de nio partier som är representerade i kommunfullmäktige har tecknat en 
gemensam avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholms kommun (Dnr 
2019/378). Avsiktsförklaringen presenterar en vision för bland annat stadskärnan, 
infrastrukturen och trafikförsörjningen, samt vilka steg som behöver tas för att 
uppnå visionen. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att påbörja genomförandet av 
Klippanvägens förlängning. För att möjliggöra en förlängning av Klippanvägen 
krävs en ny detaljplan. 
 
Syftet med denna detaljplan är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att 
koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya Järnvägsgatan. 
Detaljplanen ska också möjliggöra gång- och cykeltrafik på samma sträcka. 
 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 30 november 2020 till och med 
15 januari 2021. Efter samrådet har planförslaget reviderats och nya utredningar 
genomförts. Detaljplanen var ute på granskning 11 november 2021 till och med 14 
december 2021. Efter granskningen utökades planområdet, varpå detaljplanen 
behövde gå ut på en andra granskning under 24 januari 2022 till och med 24 
februari 2022.  
 
Planenheten föreslår nu att detaljplanen antas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 22 april 2022 
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 22 april 2022 
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 22 april 2022 
• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 8 oktober 2021 
• Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 22 april 2022 
• Bilaga 5. Granskningsutlåtande 2 den 22 april 2022 
• Bilaga 6. Miljökonsekvensbeskrivning den 13 oktober 2021 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Liss Böcker (C), Patrik Olsson (SD), Karl-Erik Asp (M), Linda Persson (KD), Eric 
Sahlvall (L) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar bifall till 
samhällsbyggnadsnämndens förslag.   

BrittMarie Hansson (S) med instämmande från Fanny Krumlinde Handreck (S) och 
Åsa Larsson (S) yrkar avslag till samhällsbyggnadsnämndens förslag.   

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag mot 
BrittMarie Hansson (S) yrkande om att avslå nämndens förslag. Ordförande finner 
att kommunstyrelsen bifaller samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till 
samhällsbyggnadsnämndens förslag i sin helhet och Nej-röst för avslag i enlighet 
med BrittMarie Hanssons (S) avslagsyrkande. 

Voteringen utfaller enligt följande: 

Ledamot Ja Nej 
Liss Böcker (C) x  
BrittMarie Hansson (S)  x 
Patrik Ohlsson (SD) x  
Eric Sahlvall (L) x  
Linda Persson (KD) x  
Åsa Larsson (S)  x 
Karl-Otto Rosenqvist (MP) x  
Alexander Johnsson (SD) x  
Ola Carlsson (M) x  
Fanny Krumlinde Handreck (S)  x 
Maija Rampe (M) x  
Kar-Erik Asp (M) x  
Robin Holmberg (M) x  
SUMMA  10 3 

 

Kommunstyrelsen bifaller därmed samhällsbyggnadsnämndens förslag.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplanen för fastigheten Ängelholm 3:28 m fl. 

Reservation 
Åsa Larsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Fanny Krumlinde Handreck (S) 
reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande. 
 

Vi Socialdemokrater i kommunstyrelsen reserverar oss mot beslutet att anta 
detaljplanen Ängelholm 3:28 (Klippanvägens förlängning). Vi anser att detta 
område ska skyddas från biltrafik och bevaras som det grönområdet det är i dag för 
rekreation och friluftsliv.  

Åsa Larsson, Fanny Krumlinde-Handreck, BrittMarie Hansson 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten 
• Kommunstyrelsen, omedelbar expediering 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 96 Dnr. SBN 2019/247, KS 2019/464 
PL 19-0025 

Beslut om antagande - Detaljplan Ängelholm 3:28 

Ärendebeskrivning 
Sju av de nio partier som är representerade i kommunfullmäktige har tecknat en 
gemensam avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholms kommun (Dnr 
2019/378). Avsiktsförklaringen presenterar en vision för bland annat stadskärnan, 
infrastrukturen och trafikförsörjningen, samt vilka steg som behöver tas för att 
uppnå visionen. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att påbörja genomförandet av 
Klippanvägens förlängning. För att möjliggöra en förlängning av Klippanvägen 
krävs en ny detaljplan. 
 
Syftet med denna detaljplan är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att 
koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya Järnvägsgatan. 
Detaljplanen ska också möjliggöra gång- och cykeltrafik på samma sträcka. 
 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 30 november 2020 till och med 
15 januari 2021. Efter samrådet har planförslaget reviderats och nya utredningar 
genomförts. Detaljplanen var ute på granskning 11 november 2021 till och med 14 
december 2021. Efter granskningen utökades planområdet, varpå detaljplanen 
behövde gå ut på en andra granskning under 24 januari 2022 till och med 24 
februari 2022.  
 
Planenheten föreslår nu att detaljplanen antas.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 22 april 2022 
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 22 april 2022 
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 22 april 2022 
• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 8 oktober 2021 
• Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 22 april 2022 
• Bilaga 5. Granskningsutlåtande 2 den 22 april 2022 
• Bilaga 6. Miljökonsekvensbeskrivning den 13 oktober 2021 

Föredragande tjänsteperson 
Edvin Hansson, planarkitekt 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson (C), Per Skantz(M) och Alexander Johnsson (SD) yrkar bifall till 
förslaget från tjänsteutlåtandet. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag på förslaget 
från tjänsteutlåtandet.  

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill bifalla 
förslaget från tjänsteutlåtandet. Votering begärs och verkställs. Den som vill lämna 
bifall till förslaget röstar JA och den som avslå detsamma röstar NEJ. Resultatet av 
omröstningen blev 9 JA-röster och 4 NEJ-röster. De som röstade JA var: Hans-
Åke Jönsson(C), Alexander Johnsson (SD), Alf Carlsson(M), Per Skantz (M), 
Staffan Laurell (M), Bo Salomonsson (SD), Helena Böcker (MP), Lennart 
Engström (KD) och Tomas Fjellner (M). Röstade NEJ gjorde: Magnus Jonsson(S), 
BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos(S) och Benny Persson (V). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

att anta detaljplanen för fastigheten Ängelholm 3:28 m fl. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare för egen del  

att  anse paragrafen som omedelbart justerad. 

Reservation 
Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att antaga detaljplanen Ängelholm 
3:28. (Klippanvägens förlängning). Vi anser att detta område ska skyddas från 
biltrafik och bevaras som det grönområdet det är i dag för rekreation och friluftsliv. 
Att ett så omfattande antal träd måste fällas är inte acceptabelt. 

/Magnus Jonsson(S) BrittMarie Hansson (S) Anton Nyroos(S) 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten 
• Kommunstyrelsen, omedelbar expediering 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 
(3) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Planarkitekt 
Edvin Hansson 
0431-870 00 
plan@engelholm.se 

Till: Samhällsbyggnadsnämnden 
Diarienummer: SBN 2019/247 
Ytterligare dnr: KS 2019/464 PL 19-0025 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-04-22 
 

Antagande av detaljplan Ängelholm 3:28 m fl, Cent-
rum-Nybroområdet, Ängelholm, Ängelholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Sju av de nio partier som är representerade i kommunfullmäktige har tecknat en 
gemensam avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholms kommun (Dnr 
2019/378). Avsiktsförklaringen presenterar en vision för bland annat stadskärnan, 
infrastrukturen och trafikförsörjningen, samt vilka steg som behöver tas för att 
uppnå visionen. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att påbörja genomförandet av 
Klippanvägens förlängning. För att möjliggöra en förlängning av Klippanvägen 
krävs en ny detaljplan. 
 
Syftet med denna detaljplan är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att 
koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya Järnvägsgatan. 
Detaljplanen ska också möjliggöra gång- och cykeltrafik på samma sträcka. 
 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 30 november 2020 till och med 
15 januari 2021. Efter samrådet har planförslaget reviderats och nya utredningar 
genomförts. Detaljplanen var ute på granskning 11 november 2021 till och med 14 
december 2021. Efter granskningen utökades planområdet, varpå detaljplanen be-
hövde gå ut på en andra granskning under 24 januari 2022 till och med 24 februari 
2022.  
 
Planenheten föreslår nu att detaljplanen antas.  

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 22 april 2022 
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 22 april 2022 
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 22 april 2022 
• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 8 oktober 2021 
• Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 22 april 2022 
• Bilaga 5. Granskningsutlåtande 2 den 22 april 2022 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       2 
(3) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

• Bilaga 6. Miljökonsekvensbeskrivning den 13 oktober 2021 

Utredning 
Av översiktsplan 2035 framgår bland annat att biltrafiken ska styras till gator som 
är väl anpassade för att hantera trafikmängden. Vägnätet ska stärkas på gator 
lämpade för ändamålet och för att minska biltrafiken i stadskärnan. 
Översiktsplanen pekar inte ut lokalgator och därför är vägen inte utpekad. 
Kommunen ska skapa en god och attraktiv trafikmiljö. Gatumiljön ska utformas 
för att gynna ett hållbart resande med kollektivtrafik eller gång och cykel t ex 
genom upphöjda passager för oskyddade trafikanter, signalsystem eller lägre 
hastigheter. 
 
Planområde innefattar flera nu gällande detaljplanen: B 37, B 40, B 46, B 131, B 
208, B 240, B 249 och B 341. Genomförandetiden för samtliga detaljplaner har gått 
ut. 
 
Detaljplanens genomförande kommer innebära stora konsekvenser för 
Ängelholms centralort, både negativa och positiva. De negativa konsekvenserna 
innebär att området som idag upplevs som ett lugnt naturområde ersätts med en 
trafikerad gata. En stor mängd träd kommer också behöva fällas, vilket ger stora 
konsekvenser på både natur och stadsbild. För varje borttaget träd kommer två nya 
träd att planteras enligt kommunens balanseringsprincip. Borttagna träd ska så 
långt möjligt ersättas i närområdet. De positiva effekterna utgörs av en märkbart 
förbättrad trafikmiljö i stadskärnan samt bättre tillgänglighet till järnvägsstationen 
och havet. 
 
Efter samrådet reviderades planförslaget utifrån nya utredningar. En 
förprojektering togs fram för att tydliggöra vägens dragning och dess 
utbredning. Syftet med förprojekteringen har varit att säkerställa en god koppling 
till den nya Järnvägsgatan samt att undersöka möjligheten att bevara båtstugorna 
som tidigare låg inom det tänka vägområdet. Förprojekteringen visade att det går 
att dra den nya vägen så att samtliga båtstugor kan stå kvar på samma plats som 
idag.  
 
Efter granskningarna har planförslaget kompletterats gällande den nya brons ut-
formning, miljökvalitetsnormer för vatten, rekommendationer för stabilitetshö-
jande åtgärder, erosion, fastighetskonsekvenser och processen för upphävande av 
strandskydd.  
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

 
 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäk-
tige besluta 

att anta detaljplanen för fastigheten Ängelholm 3:28 m fl. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare för egen del  

att  anse paragrafen som omedelbart justerad. 

Pernilla Fahlstedt 
Chef Samhälle 

Per Lindqvist 
Tf verksamhetschef 

Beslutet expedieras till: 
• Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten 
• Kommunstyrelsen, omedelbar expediering 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast

angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning

gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Parkeringsplats

P-PLATS

ParkPARK

NaturområdeNATUR

Skydd

SKYDD

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Parkering

P

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Öppet vattenrområde där bro får uppföras till en högsta

totalhöjd på +30 meter. Lägsta nivå på underkant

broöverbyggnad får inte vara lägre än +4,2 meter

W

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN

PLATS MED KOMMUNALT

HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Gång- och cykelväg Gång- och cykelväg ska finnas

Mark och vegetation,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

träd

1

Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en

säkerhetsrisk

Skydd

Bullerskydd

1

 2.5 Bullerskydd med en höjd av 2.5 meter över anslutande

marknivå,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

Bullerskydd

2

 2.0 Bullerskydd med en höjd av 2.0 meter över anslutande

marknivå,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid ,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 5 år

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt. Detta gäller områden planlagda som GATA, P-PLATS

och vattenområde,  4 kap. 17 §

TRÄD, LÖV RESPEKTIVE BARR

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
FASTIGHETSGRÄNS
TRAKTGRÄNS
RÄTTIGHETSGRÄNS
FASTIGHETSBETECKNING
SAMFÄLLIGHET

STAKET
HÄCK
STÖDMUR
MUR/STENMUR
SLÄNT
TRAPPA
VÄGKANT
KANTSTEN
VATTENDRAG

NIVÅKURVOR
RUTNÄTSPUNKT

BYGGNADER, FASADLINJER REDOVISADE

SERVITUT
GEMENSAMHETSANLÄGGNING
LEDNINGSRÄTT

Serv
Ga
Lr

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Koordinatkvalitet: 250 mm
Fastighetsredovisningen aktuell: 2021-11-02
Grundkartan upprättad: 2021-11-02
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Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl, 
Centrum-Nybroområdet, Ängelholms 
kommun 

Planbeskrivning

Antagande

Dnr: PL 19-0025 KS 2019/464 SBN 2019/247
Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl.
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SAMMANFATTNING 
Syftet med detaljplanen är att pröva 
möjligheten att uppföra en ny väg för 
att koppla nuvarande Klippanvägen med 
Havsbadsvägen och den nya Järnvägsgatan. 
Detaljplanen ska också möjliggöra gång- och 
cykeltrafik på samma sträcka. 

Den nya gatan bidrar till att sprida och 
omfördela trafiken genom centrum vilket 
skapar möjlighet att utveckla stadskärnan 
med en trygg och säker infrastruktur för alla 
trafikanter.

Detaljplanens genomförande kommer 
innebära stora konsekvenser för Ängelholms 
centralort, både negativa och positiva. De 
negativa konsekvenserna innebär att området 
som idag upplevs som ett lugnt naturområde 
ersätts med en trafikerad gata. En stor mängd 
träd kommer också behöva fällas, vilket 
ger stora konsekvenser på både natur och 
stadsbild. 

Dnr: PL 19-0025 KS 2019/464 SBN 2019/247
Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl.

Bullernivåerna inom och i anslutning till 
planområdet bedöms också öka markant. 
Genom olika åtgärder kan bullernivåerna 
dock minska och målsättningen är att inga 
bostäder ska överskrida riktvärden inomhus. 

Planens positiva konsekvenser utgörs av 
en tryggare trafiksituation i Ängelholms 
stadskärna där trafikflödet beräknas minska 
avsevärt. Detta ger möjligheter att utveckla 
stadskärnan med nya mötesplatser och trygga 
och säkra gator. 

Detaljplanen innebär att den befintliga 
Pyttebron kommer att rivas. En ny bro 
i samma läge ska uppföras i samband 
med vägens utbyggnad. Den nya brons 
utformning har bestämts genom en 
arkitekttävling och redovisas på sidan 17-20.

Illustration över den nya gatans planerade utformning. Bilden visar området vid den planerade entrén till 
Växthusparken till höger i bilden. 
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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 utökat förfarande, 
se illustration nedan.

OM DETALJPLAN 
En detaljplan styr hur mark- och 
vattenområden får användas inom ett visst 
område, exempelvis till ändamålen bostäder, 
handel eller kontor. Det går även att reglera 
utformning såsom husstorlek, byggnadshöjd 
och vilket avstånd huset skall ha till 
fastighetsgräns.

En detaljplan består av en plankarta som är 
juridiskt bindande samt en planbeskrivning 
som inte har någon egen rättsverkan. 
Det är plankartan som reglerar själva 
markanvändningen och bebyggelsen.

För att underlätta förståelsen för 
planförslaget och dess innebörd finns 
denna planbeskrivning. Den redovisar bland 
annat syfte, förutsättningar, eventuella 
konsekvenser samt hur planen ska 
genomföras.

Dnr: PL 19-0025 KS 2019/464 SBN 2019/247
Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl.
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HANDLINGAR
Planhandlingarna består av följande:
• denna planbeskrivning med illustrationer
• detaljplanekarta med planbestämmelser, 

skala 1:1 000
• Miljökonsekvensbeskrivning
• fastighetsförteckning (ej bilagd)

Planeringsunderlag (ej bilagt):
• Bullerutredning
• Trafikutredning
• Naturvärdesinventering
• Förprojektering
• PM Vägutformning, trafik och avvattning
• Fladdermusinventering
• Geotektinsk utredning
• Markmiljöundersökning
• Tävlingsförslag, Himlavalvet

PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att pröva 
möjligheten att uppföra en ny gata för 
att koppla nuvarande Klippanvägen med 
Havsbadsvägen och den nya Järnvägsgatan. 
Detaljplanen ska också möjliggöra gång- och 
cykeltrafik på samma sträcka. 

Den nya vägen ska omfördela trafiken som 
idag går igenom stadskärnan, vilket skapar 
möjligheter att utveckla stadskärnan till en 
tryggare och säkrare plats.

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015 med utökat 
planförfarande. Planen förväntas kunna antas 
av kommunfullmäktige andra kvartalet 2022. 

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets 
allmänna råd om planbestämmelser för 
detaljplan (2014:5).

BAKGRUND
Sju av de nio partier som är representerade 
i kommunfullmäktige har tecknat en 

gemensam avsiktsförklaring om trafikfrågan 
i Ängelholms kommun (Dnr 2019/378). 
Avsiktsförklaringen presenterar en vision 
för bland annat stadskärnan, infrastrukturen 
och trafikförsörjningen, samt vilka steg 
som behöver tas för att uppnå visionen. 
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att 
påbörja genomförandet av Klippanvägens 
förlängning. Ett första steg var att begära om 
planbesked för den planerade vägen. 

Planenheten mottog den 7 oktober 2019 en 
ansökan om planbesked från Ängelholms 
kommun, mark- och exploateringsenheten, 
för fastigheterna Ängelholm 3:28 m fl. Enligt 
ansökan gäller det planläggning för en ny väg.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-
10-16 (KS § 187) att meddela positivt 
planbesked för Ängelholm 3:28 m fl, 
uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att 
pröva planläggning av området samt att 
barnkonventionen och barnperspektivet ska 
beaktas och dokumenteras i planarbetet. 

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdets läge framgår av översiktskartan 
på sidan 2. Planområdet omfattar 
fastigheterna Ängelholm 3:28, 3:18, 3:1 
3:61, 3:55, 3:52, 3:39 och Toffelmakaren 8 
och avgränsas av privata bostadskvarter och 
Rönne å. Även Sälgen 2 och 3 kommer även 
att påverkas av planområdets utbredning, 
vilket redovisas i genomförandebeskrivningen 
under fastighetskonsekvenser. Planområdets 
areal är ca 3,3 hektar.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheterna Ängelholm 3:28, 3:18, 3:1 
3:61, 3:55, 3:52, 3:39 och Sälgen 3ägs av 
Ängelholms kommun. Toffelmakaren 8 ägs 
av en bostadsrättsförening och Sälgen 2 av en 
förening.

Dnr: PL 19-0025 KS 2019/464 SBN 2019/247
Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl.
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BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Detaljplanens genomförande bedöms kunna 
medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 
34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför 
upprättats.

SAMMANFATTNING AV 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
En miljökonsekvensbeskrivning har 
tagits fram eftersom kommunen har gjort 
bedömningen att detaljplanen kan medföra 
en betydande miljöpåverkan avseende 
aspekterna stadsbild, buller och rekreation. 
Miljökonsekvensbeskrivningen har därför 
avgränsats till dessa punkter. 

Kommunen har sedan tidigare utrett olika 
möjligheter för att bland annat minska 
trafiken på gatorna i tätorten och förbättra 
kommunikationen till havet och de 
bostadsområden som planeras väster om 
Rönne å. En övergripande utredning togs 
fram i samband med Trafikplan 2011-2020 
(fig 1) samt en fördjupad utredning 2017 för 
det som kallas ”Västra Länken” (fig 5). En 
sträckning över Pyttebron har sammantaget 
bedömts vara det alternativ som är mest 
fördelaktigt. Mer finns beskrivet under 
rubriken Strandskydd och Andra alternativ. 
Vägen kommer i sin sträckning ungefär att 
följa den grusade gång- och cykelväg som 
idag löper längs den före detta banvallen 
utmed Rönne ås södra sida.

Buller
En jämförelse har gjorts mellan hur trafiken 
kommer vara fördelad år 2040 på berörda 
gator om den gata som behandlas i denna 
detaljplan byggs (detaljplaneförslaget) 
respektive inte byggs (detta scenario kallas
nollalternativet). Trafiken ökar i båda 
scenarier och därmed även bullernivåerna. 
I nollalternativet bedöms de ökade 
bullernivåerna medföra små negativa 

konsekvenser för miljöaspekten buller.
I detaljplaneförslaget kommer trafik 
omfördelas från centrala gator till den
gata som denna detaljplan behandlar. En 
jämförelse har gjorts mellan hur många 
fastigheter som kommer ha bullernivåer 
som överskrider riktvärdena i de båda 
alternativen. I nollalternativet överskrids 
något av riktvärdena vid tolv fastigheter och 
i detaljplaneförslaget vid 19. I detaljplanen 
föreslås att bullerskyddsplank sätts upp på ett 
antal platser. Dessa kommer sänka
bullernivåerna, men det kommer fortfarande 
finnas 15 bostadshus där något
av dessa riktvärden överskrids. Det beror 
bland annat på att bullerskyddsskärmar 
har begränsad effekt vid korsningar med 
andra gator och vid högre flerfamiljshus. 
Kommunen har därför för avsikt att 
undersöka möjligheten att erbjuda fasadnära 
åtgärder för att kunna följa riktvärdena för
ljudnivåer inomhus. Sådana åtgärder regleras 
dock inte av detaljplanen och kan i så fall 
endast göras efter överenskommelse med 
fastighetsägaren.

Beräkningar visar att bullernivåerna utmed 

Fig 1. Bilden redovisar de utredda alternativen i 
Trafikplan 2011-2020.

Dnr: PL 19-0025 KS 2019/464 SBN 2019/247
Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl.
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Havsbadsvägen och Östergatan
kommer att minska med cirka 2-5 dBA och 
med mer än 10 dBA längs
Storgatan. Detaljplanen medför därmed 
positiva konsekvenser för ett antal
bostäder utmed dessa centrala gator.
Vid en sammanvägning mellan den 
bullerökning som sker inom
detaljplaneområdet och den sänkning av 
bullernivåer som kan väntas ske inom
stadskärnans centrala gator bedöms 
detaljplanen sammanfattningsvis medföra
måttligt negativa konsekvenser avseende 
buller.

Stadsbild
Nollalternativet bedöms medföra positiva 
konsekvenser för aspekten stadsbild eftersom 
området kan förbli ett lugnt naturområde 
utan biltrafik. Det finns även möjligheter 
att utveckla detta till ett ännu mer värdefullt 
gång- och cykelstråk samt grönstråk i staden.

Den ombyggnad som detaljplanen medför 
innebär en påverkan på stadsbilden. Från 
att ha varit en del av ett sammanhängande, 
stadsnära grönområde med naturkaraktär, 
där Pyttebron är ett landmärke i staden, 
bedöms planförslaget medföra stora negativa 
konsekvenser både på stadsbilden och på 
upplevelsen av stadsrummet.

Påverkan bedöms vara större i det nuvarande 
bilfria området och mindre där den nya vägen 
planeras att anslutas till det befintliga vägnätet 

eftersom dessa områden redan är påverkade 
av trafik och buller. Mellan Östergatan
och Storgatan (fig. 7) förändras miljön från 
en lugn parkmiljö till ett hårdgjort gaturum. 
Vid Danielslundsparken (fig. 9) blir det 
bara små parkytor kvar efter detaljplanens 
genomförande. Värden för stadsbilden 
försvinner när Pyttebron, som idag är ett 
landmärke i Ängelholm, byts mot en ny 
bro som blir mer än dubbelt så bred än den 
bro som finns där idag. I samband med 
detaljplanens genomförande kommer det att
behöva fällas träd utmed delen mellan 
Pyttebron och Reningsverksvägen.. Hur 
många träd som kommer behöva fällas beror 
på den slutliga utformningen av vägen. Där 
vägen går nära Rönne å, strax öster om 
korsningen med Reningsverksvägen, kommer 
ån synas mer, vilket kan upplevas positivt för 
dem som rör sig utmed den nya vägen eller 
på gång- och cykelbanan. Samtidigt kommer 
den befintliga vegetationen behöva fällas och 
hela partiet blir öppet och hårdgjort vilket 
bedöms medföra stora negativa konsekvenser 
på stadsbilden. Planförslaget bedöms 
medföra små konsekvenser för stadsbilden 
invid de befintliga korsningarna, men överlag 
stora negativa konsekvenser utmed den del 
som idag är ett bilfritt, rofyllt och stadsnära 
naturområde.

Rekreation
Promenadstråket är idag en plats där det 
finns möjlighet att uppleva rofylldhet, 
relativ tystnad och möjlighet till en kort 
återhämtning. Värdena består även av 
närheten till ån, möjligheten att ta sig till 
de idrotts- och friluftsaktiviteter som finns 
utmed sträckan och i den omväxling som 
stråket ger i förhållanden till stadsgatorna. I 
nollalternativet finns möjlighet att utveckla de 
rekreativa värdena i området och därmed få 
positiva konsekvenser.

Genom detaljplaneförslaget säkerställs 
ett stråk för gång- och cykeltrafik genom 

Fig 2. Pyttebron och angränsande grönområde.

Dnr: PL 19-0025 KS 2019/464 SBN 2019/247
Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl.
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området, men det förs även in biltrafik 
genom grönstråket som ersätter rofylldhet 
och relativ tystnad med trafikbuller 
och rörelser som kräver den oskyddade 
trafikantens uppmärksamhet. Bullernivåerna 
ökar även på den norra sidan av Rönne å där 
Hembygdsparken är ett populärt utflyktsmål i
regionen. Naturvårdsverkets 
rekommenderade värden för
rekreationsområden i tätort bedöms kunna 
hållas inom Hembygdsparken. Detaljplanen 
bedöms medföra måttligt negativa 
konsekvenser för rekreation.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Av översiktsplan 2035 framgår bland annat 
att biltrafiken ska styras till gator som är väl 
anpassade för att hantera trafikmängden. 
Vägnätet ska stärkas på gator lämpade för 
ändamålet och för att minska biltrafiken i 
stadskärnan. Översiktsplanen pekar inte ut 
lokalgator och därför är vägen inte utpekad. 
Kommunen ska skapa en god och attraktiv 
trafikmiljö. Gatumiljön ska utformas för att 
gynna ett hållbart resande med kollektivtrafik 
eller gång och cykel t ex genom upphöjda 
passager för oskyddade trafikanter, 
signalsystem eller lägre hastigheter. 
Detaljplanen bedöms följa översiktsplanens 
intentioner.
    
DETALJPLANER
Planområdet omfattas av ett flertal olika, 
äldre detaljplaner:
B 37 - Idrottsändamål samt allmän plats
B 40 – JV område som får bebyggas endast 
med sådana byggander som hava samband 
med järnvägstrafiken. X – Vatten- och 
gatuområde, som skall i angivet höjdläge 
överbyggas och hållas tillgängligt för allmän 
gatu- och järnvägstrafik. Föreslagen ny 
gatuhöjd 7,54 (r.ö.k) 
B 46 – JV järnvägsområde 
B 131 – Allmän plats, gata. Allmän plats, 
park. 

B 208 – Park eller plantering
B 240 – Gata/park eller plantering 
B 249 – Gata eller torg
B 341 – Gata i Huvudnätet, Gata i lokalnätet.
Genomförandetiden för samtliga detaljplaner 
har gått ut. 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP 
MILJÖBALKEN
Planområdet ingår i samrådsområde 
hinderfria ytor för flygplatsen, inom 
riksintresse för flyget. Inom planområdet 
planeras ingen bebyggelse bli högre än +63,2 
meter över havet vilket är lägsta nivån för 
krav på hinderfria ytor.

Planområdet ingår i område med särskilt 
behov av hinderfrihet, vilket ingår i 
riksintresse för totalförsvaret. Inom detta 
område anses objekt högre än 20 meter få 
en inverkan på gällande riksintressen. Bron 
som ska ersätta Pyttebron kan bli högre 
än 20+ meter varpå en flyghinderanalys 
har tagits fram. Analysen visar att en sådan 
konstruktion inte hamnar i konflikt med 
flygtrafiken. Maximal totalhöjd för bron är 
+30 meter.

Planområdet ligger inom riksintresse för 
friluftsliv och naturvård.

Friluftsliv
En del av planområdet ligger inom 
riksintresse för friluftsliv. Riksintresset som 
påverkas är FM 04, Rönne å, som sträcker 
sig längs med hela åns sträckning på ca 85 
kilometer. Planförslaget bedöms inte påverka 
riksintresset negativt. Bedömningen bygger 
på den värdebeskrivning som finns kopplat 
till riksintresset som främst lyfter värdet av 
vandring, strövande och promenader längs 
med ån som värdefullt. Ett genomförande 
av detaljplanen kommer inte att påverka 
möjligheterna att vandra längs med ån och 
kommer erbjuda nya förbättrade stråk.
Idag finns det en gångbana längs med ån på 
den östra sidan som sedan fortsätter under 

Dnr: PL 19-0025 KS 2019/464 SBN 2019/247
Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl.
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Pyttebron och vidare. När Pyttebron ersätts 
med en ny bro, som tagits fram genom en 
arkitekttävling, kommer även stråket på 
den västra sidan kunna fortsätta efter bron 
och följa ån. Den nya bron får inte utgöra 
ett hinder för vandring, vilket säkerställts i 
tävlingsprogrammet för bron. Detta leder 
till en bättre tillgänglighet till åns miljöer, i 
enlighet med riksintressets värdebeskrivning. 

Naturvård
Riksintresset för naturvården bedöms 
inte påverkas av projektet. Riksintresset 
utgörs av Rönne ås dalgång, vilket inom 
Ängelholms tätort endast omfattar själva 
åfåran. Riksintressets värden utgörs av 
ett representativt odlingslandskap i slätt- 
och skogsbygd med art- och individrika 
växtsamhällen främst kopplade till Rönne 
ås omgivande naturtyper, exempelvis 
sötvattenstrandäng och öppen hagmark. 
Dessa naturtyper förekommer inte 
inom Ängelholms tätort och kan således 
inte påverkas av planförslaget. Rönne 
ås limnologiska värden utgör också ett 
av riksintressets kärnvärde. Faunan i 
vattendraget anges kunna påverkas negativt 
av följande faktorer:
· Kulvertering eller förändring av 
vattendragets sträckning eller
bottenprofil
· Vandringshinder och vattenreglering
· Vattenuttag
· Utsläpp av försurande ämnen
· Tungmetallnedfall eller utsläpp
· Överfiske
· Inplantering av främmande lax- och 
öringstammar
· Skogsavverkning längs vattendraget.

För planförslaget utgörs den enda risken 
för påverkan på riksintressets naturvärden 
fällning av enstaka större träd. Eftersom detta 
innebär en nästintill obetydlig påverkan i 
förhållande till riksintressets storlek och
dessutom sker strax utanför riksintressets 
geografiska gräns bedöms planförslaget 
inte medföra någon effekt för riksintressets 
naturvärde.

STRANDSKYDD
Enligt miljöbalkens 7 kap 13 § gäller det 
generella strandskyddet 100 meter från 
strandlinjen vid havet, insjöar och vattendrag. 
I Skåne har Länsstyrelsen och kommunerna 
tillsammans reviderat länets strandskyddade 

Dnr: PL 19-0025 KS 2019/464 SBN 2019/247
Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl.

Fig 4. Utklipp från tävlingsprogrmmet för den nya 
bron. Bilden visar ny koppling under bron på den 
västra sidan, som kopplar ihop stråken längs med ån.

Fig 3. Riksintresset för friluftsliv, FM04.
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områden. Syftet med strandskyddet 
är att trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

I endetaljplan får kommunen enligt 4 kap. 17 
§ PBL upphäva strandskydd för ett område,
om det finns särskilda skäl för det och om
intresset av att ta området i anspråk på det
sätt som avses med planen väger tyngre än
strandskyddsintresset.

Det särskilda skäl som åberopas vid detta 
upphävande är att marken behöver tas 
i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. Det allmänna intresset 
utgörs av en trygg och säker utveckling av 
stadsmiljön i Ängelholms centrala delar. 
Planförslaget skapar möjligheter för en mer 
tillgänglig och trafiksäker stadskärna vilket 
enligt utförda lokaliseringsutredningar inte 
kan tillgodoses på annat sätt. 

Andra alternativ
Under 2016 togs en utredning fram för att 
utreda alternativa lösningar till Klippanvägens 
förlängning för att främst avlasta trafik från 
centrumgatorna, i första hand trafiken över 
Nybron. Utredningen tittade på totalt åtta 
olika alternativ, samt kombinationer av de 
olika alternativen. Den gemensama nämnaren 
av alla alternativen var att de byggde på nya 
kopplingar väster om Rönne å, både i söder 
vid Kulltorpsvägen och i norr vid Varvsvägen 
(se fig. 5). De nya vägarna skulle innebära att 
trafik tillförs på platser som idag har noll eller 
liten trafikbelastning, samt skulle innebära att 
stora mängder träd skulle behöva fällas. 

Samtliga alternativ utreddes med en 
trafikberäkning för att se hur effekten 
på Nybron blev. Det alternativ som gav 
bäst effekt var en förbindelse i norr vid 
Varvsvägen samt en förbindelse i söder vid 
Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med 

ca 4300 fordon per dygn och beräknades 
kosta ca 214 miljoner kronor. Detta kan då 
jämföras med Klippanvägens förlängning 
som beräknas minska trafiken på Nybron 
med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad 
på runt 100 miljoner kronor. Detaljplanens 
påverkan på trafikflöden finns vidare 
beskrivet under rubriken Gator och trafik. 

En stor del av området för gata är idag ej 
planlagd och utgörs idag av ett gång- och 
cykelstråk.

Planförslaget innebär att strandskydd 
fastställs för ytor som planläggs som PARK 
och NATUR. De äldre planerna (B40, B46 
och B240) som främst är de som ligger inom 
100 m från Rönne å anges inget specifikt 
strandskydd. Detta innebär att detaljplanen 
likt nollalternativet inte specifikt skyddar 
området inom 100 m från Rönne å från 
exploatering.

Dnr: PL 19-0025 KS 2019/464 SBN 2019/247
Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl.

Fig. 5. Utredda alternativ i utredningen ”Västra Länken”
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Allmänheten kommer fortsättningsvis 
garanteras tillträde till hela planområdet.
Genom att utföra åtgärder för att förbättra 
miljön för fladdermöss i enlighet med 
utförd utredning både inom och utanför 
planområdet bedöms planförslaget inte 
försämra livsbetingelserna för någon känd 
hotad flora och fauna i området.

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT
Kommunfullmäktige beslöt 2012-01-30 att 
anta trafikplan som ett vägledande dokument 
för hur trafikinfrastrukturen bör utvecklas i 
Ängelholm perioden 2011-2030. Trafikplanen  
redovisar ett flertal alternativ för hur 
trafiksituationen i Ängelholms centrum 
kan förbättras och visar att sträckningen 
som denna detaljplan föreslår ger bäst 
förutsättningar för fortsatt stadsutveckling i 
centrum.  

Genomförandet av detaljplanen för 
Ängelholm 3:28 med flera är en del av 
den politiska avsiktsförklaringen för 
trafikfrågor i Ängelholms kommun, kallat 
Ängelholmspaketet. Beslutet att genomföra 
paketet togs av kommunstyrelsen den 16 
oktober 2019 (KS 2019/378). Visionen 
för Ängelholmspaketet innehåller följande 
punkter:
• Stadskärnan är först och främst för 
människor, inte för bilar.
• Utveckla en attraktiv och hållbar stadskärna 
som är en helhet.
• Skapa plats för människor och möten i 
stadskärnan.
• Ta tillvara stadens läge vid havet och 
utveckla tillgången till stranden för både 
invånare och besökare.

• En tillgänglig och säker infrastruktur för alla 
trafikanter.
• Lösa trafikförsörjningen till Resecentrum, 
de nya bostadsområdena och till havet.
• Gröna områden är viktiga i stadsbilden.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR
PLANFÖRSLAG
Detaljplanens syfte är att skapa en ny gata 
mellan Klippanvägen och Havsbadsvägen för 
att omfördela trafiken som idag går genom 
stadskärnan. Den nya gatan kommer att ge 
plats för både bil- och busstrafik liksom gång- 
och cykeltrafik. Genom omfördelningen 
kommer trafiken i stadskärnan att minska 
vilket ger möjlighet att skapa en tryggare och 
säkrare miljö i anslutning till centrum.

En detaljplan med samma syfte och liknande 
utformning togs fram i kommunen 2014, 
men upphävdes av Länsstyrelsen på grund av 
formellt fel. Ett nytt planuppdrag lämnades 
av kommunstyrelsen under 2019, med syfte 
att ta fram en ny detaljplan. Sedan den förra 
detaljplanen togs fram har ett flertal nya 
förutsättningar uppkommit varpå stora delar 
av det material som finns sedan tidigare 
måste uppdateras. 

Planförslaget möjliggör en förlängning 
av Klippanvägen längs med den gamla 
banvallen. Den nya gatan kommer att ha 
en separerad gång- och cykelväg på vardera 
sida fram till idrottshallen, därefter enbart 
på den norra sidan.Förslaget innebär att den 
nuvarande Pyttebron måste ersättas av en ny 
bro i samma sträckning som är mer lämpad 
för ändamålet. Gestaltningen av den nya bron 
har avgjorts genom en arkitekttävling, som 
finns beskrivet under rubriken gestaltning. 

OMRÅDETS HISTORIA
Planområdet innefattar i huvudsak området 
där den gamla järnvägen mellan Ängelholm 
och Klippan byggdes under tidigt 1900-tal. 

Dnr: PL 19-0025 KS 2019/464 SBN 2019/247
Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl.

PÅ PLANKARTAN:

Strandskyddet är upphävt. Detta 
gäller områden planlagda som 
GATA, P-PLATS och vattenområde
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Sträckan lades ner 1953, men banvallen kan 
fortfarande ses och den gamla järnvägsbron, 
Pyttebron, står kvar. 

Nordöst om området ligger området 
Danielslund som är uppkallat efter 
handelsmannen Daniel Möller, vilken i början 
av 1800-talet övertog en egendom i området. 
I anslutning ligger hembygdsparken som 
tillkom 1934. Där finns byggnader i skiftande 
åldrar och karaktär, flertalet är hämtade från 
Ängelholms närmaste omgivningar. 

NATUR
MARK OCH VEGETATION
På centrumsidan passerar vägen genom två 
parkområden, det ena mellan Östergatan 
och Storgatan, det andra mellan Storgatan 
och Rönne å (Danielslundsparken). 
Förlängningen av Klippanvägen kommer 
att gå genom parken mellan Östergatan 
och Storgatan samt minska storleken på 
Danielslundsparken då en cirkulationsplats 
planeras i korsningen mellan den nya gatan, 
Storgatan och Danielslundsgatan. 

På Nybrosidan, väster om Rönne å, följer 
vägen den gamla järnvägsbanken som 
idag utgörs av ett promenadstråk med 
träd på båda sidorna. Sträckan upplevs 
som naturnära och avskild från övrig 
stadsbebyggelse. 

VATTENOMRÅDEN
Arbeten inom vattenområdet är 
vattenverksamhet och regleras av miljöbalken. 
För all vattenverksamhet gäller generell 
tillstånds- eller anmälningsplikt. Anmälan ska 
ske till Länsstyrelsen innan verksamheterna 
påbörjas.

I samband med genomförande av 
detaljplanen kommer arbete inom 
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Fig 6. En gammal bild på Pyttebron. Fig 7. Bilden visar parkstråket mellan 
cirkulationsplatsen Klippanvägen/Östergatan och ner 
mot Storgatan och Daniellundsparken

Fig 8. Befintlig gång- och cykelstig längs med den 
gamla banvallen. 
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Vattenområdet definieras som den yta som 
vid högst beräknade flöde omfattas av vatten. 

Längs med slänten i planområdets norra 
del, närmast Rönne å, kommer arbete med 
stabilitetsåtgärder uppkomma, detta finns 
redovisat mer under rubriken Geotekniska 
förhållanden. Spontning kommer ske mellan 
gatan och vattendraget, alltså inte direkt i 
vattnet men inom vattenområdet. Påverkan 
på vattendraget bedöms därför som lågt. I 
detta område finns idag ett erosionsskydd 
som bedöms vara i behov av upprustning. 
I samband med spontning ska detta skydd 
restaureras för att säkerställa att skador 
inte uppstår. Eftersom att arbetet räknas 
som vattenverksamhet ska anmälan till 
Länsstyrelsen ske innan arbetet påbörjas.

Den nya bron som kommer uppföras och 
ersätta nuvarande Pyttebron kommer att 
anläggas på ett sådant sätt att brofästen 
och fasta anläggningar förläggs utanför 
vattenområdet. Detta finns vidare 
beskrivet under kaptilet Den nya bron.  

Vid byggnationen kommer dock annat 
arbete ske inom vattenområdet. Arbetet 
består av borttagande av befintliga 
brofundament. Eftersom detta är ett arbete 
som bedrivs inom vattenområdet gäller 
generellt tillståndståndsplikt enligt 11 kap 
9 § miljöbalken (MB) och prövning sker i 
miljödomstol. Från och med den 15 maj 
2007 omfattas vissa vattenverksamheter av 
anmälningsplikt enligt förordning (1998:1388) 
om vattenverksamhet. Anmälan ska göras 
till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. 
Påverkan på vattendraget bedöms dock som 
litet och kan utgöras i form av temporär 
grumling vid arbetet som måste beaktas i 
kommande ansökningar.

Den nya bron har en bredare längdsektion 
än tidigare och kommer därför inte ha någon 
negativ påverkan på flödeskapaciteten, 
därmed inte heller någon negativ påverkan på 
översämningsrisk vid höga flöden. 

LANDSKAPSBILD
Planområdet på den östra sidan om Rönne 
å består idag delvis av Danielslundsparken 
som är en liten park på den gamla 
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Fig. 9. Danielslundsparken. Till vänster i bild syns det gamla brofästet där järnvägen tidigare gick. 
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järnvägsvallen (fig. 9). Här finns en gång- 
och cykelväg som sträcker sig från parken 
upp till Klippanvägen. Med detaljplanens 
genomförande kommer detta område 
förändras från ett småskaligt parkområde till 
ett område som domineras av stadstrafik. 

Väster om Rönne å är upplevelsen idag ett 
lugnt parkområde, vilket också kommer att 
förändras. Ambitionen är att området ska 
kunna behålla sitt lummiga intryck även efter 
föreslagen ändring. En stor del av träden som 
står närmast den planerade vägen kommer 
dock behöva fällas, vilket minskar grönskan i 
området märkbart. Återplantering av träd ska 
ske i enlighet med kommunens trädplan.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
En översiktlig geoteknisk utredning togs fram 
2013 som generellt medger goda geotekniska 
förhållanden för vägbyggnation. Utredningen 
rekommenderar dock utökad utredning 
för sträckan närmast ån för att säkerställa 
stabiliteten i slänten. Inom ramen av denna 
detaljplan har en ny fördjupad geoteknisk 
undersökning genomförts, med fokus på 
stabiliteten längs med Rönne å.

Utredningen visar att stabiliteten utmed stora 
delar av den gamla banvallen ej är tillräcklig 
och förstärkningsåtgärder kommer att krävas 
vid anläggande av planerad väg. Tidigare 
föreslagna förstärkningsåtgärder med 
stödmurar som är tänkta att fungera som 
stöttning mot påförda laster från föreslagen 
vägkonstruktion bedöms inte vara tillräckligt 
för att erhålla erforderlig stabilitet intill 
åkanten. Detta beror delvis på att befintlig 
slänt i dag ej erhåller en tillräcklig säkerhet 
mot brott.

Spontning är ett alternativ för att uppnå 
tillräcklig säkerhet mot brott i jord, förutsatt 
att sponten installeras på ett sådant sätt 
att den kritiska glidytan kan tvingas ned 
under sponten och att en tillräckligt 
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hög säkerhetsfaktor med avseende på 
stabilitetsbrott därmed kan uppnås, vilket 
visas i utförda beräkningar. Spontens 
funktion är att ge ett mothåll mot jorden 
vilket medför att ett eventuellt brott i jord 
kommer att ske djupare. Detta innebär 
att förhållandet mellan pådrivande och 
mothållande jordtryck jämnas ut och därmed 
blir säkerhetsfaktorn högre och vägen
stabilare. 

Den geotekniska utredningen visar att 
en spont ner till nivå på -3 meter med 
en tjocklek på 0,3 meter resulterar i god 
stabilitet. Detaljplanen föreslår därmed en 
sådan lösning.

Spontingen kommer ske mellan gatan och 
det befintliga erosionsskyddet som idag ligger 
längs med sträckan. För att säkerställa fortsatt 
skydd om erosion föreslår utredningen att 
det befintliga erosionsskyddet ska restaureras, 
då detta idag är i dåligt skick och riskerar att 
förstöras. För upprustning av erosionsskydd 
och spontning kommer en ansökan om 
vattenverksamhet att krävas, som ansöks i 
samband med genomförande. 

MARKRADON
Det har visat sig att inom vissa områden 
i Ängelholms kommun som tidigare är 
bedömda som lågriskområden har det 
uppmätts förhöjda värden. Generellt gäller 
att man inte kan utesluta förhöjd risk för 
markradon lokalt.

Åtgärder för att klara tillåten radonhalt 
inne i byggnader utförs vid projektering av 
nybyggnation. Byggnader där människor 
stadigvarande vistas ska med hänsyn till 
radon utföras med grundläggning i enlighet 
med Boverkets byggregler. Radonhalten 
i inomhusluft får inte överstiga 200 Bq/
m3. Ansvaret för att bedöma den faktiska 
radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som 
skall bygga.
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FORNLÄMNINGAR
Det finns inga kända fornlämningar inom 
planområdet. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbeten skall dessa, i 
enlighet med Kulturmiljölagen, omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
Fornlämningar kan synas som härdrester, 
stenpackningar eller mörka färgningar i 
jorden.

BEBYGGELSE
KULTURMILJÖ
Planområdet kommer att inkräkta på 
fastigheten Kråkan 1, vilken ägs av 
kommunen (se fig. 10). Idag är fastigheten en 
bostadsfastighet med en byggnad som ingår 
i kommunens bevarandeprogram. Huset är 
klassat som miljöklass 1, vilket är ett högt 
bevarandevärde. Fastighetens kulturvärden 
är kopplade till husets utformning och 
tomtens storlek och placering. Planförslaget 
bedöms dock inte påverka kulturmiljön i den 
utsträckning att värdena försvinner.

Den gamla järnvägsbron, Pyttebron (fig. 
13), kommer att rivas och ge plats åt en 
ny bro som är mer lämpad för ändamålet. 
Den nya brons gestaltning regleras inte i 
detaljplanen utan har arbetats fram genom en 
arkitekttävling parallellt med detaljplanen. 

VERKSAMHETER OCH ÖVRIG BEBYGGELSE
Inom och i anslutning till planområdet finns 
ett område som i planbeskrivningen benämns 
som båtklubben. Området består av ett 

flertal båtstugor som används av en båtklubb. 
Båtstugorna står på allmän plats och 
ingår delvis i ett annat utvecklingsområde, 
Växthustomten, med syfte att göra platsen 
mer tillgänglig för allmänheten. 

Efter planens samråd har en förprojektering 
av vägen tagits fram för att bland annat 
utreda möjligheterna att anlägga vägen på ett 
sätt som inte påverkar båtstugornas placering 
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Fig. 10. Huset på fastigheten Kråkan 1. 

Fig. 11. Båtstugorna ligger idag intill befintliga gång- 
och cykelstråk.
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Fig. 12. Bilden är ett utklipp på genomritning 
som finns på sidan 19. Efter samrådet har en 
förprojektering tagits fram som visar att samtliga 
båtstugor kan stå kvar. Bilden visar också hur en 
angöringsväg kan anläggas mellan Klippanvägens 
förlängning och båtstugeområdet. 
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och båtklubbens möjlighet att fortsatt 
bedriva sin verksamhet. Genom att flytta 
gatans centrumlinje söderut, samt förändra 
gång- och cykelvägens dragning kan samtliga 
båtstugor stå kvar på samma ställe som idag. 
Detaljplanens genomförande kommer alltså 
inte att påverka stugornas placering eller 
antal. 

Förprojekteringen innefattar också en lösning 
för angöring till och från båtstugeområdet, 
för att säkerställa tillgänglighet med bil. 
Kommande detaljprojektering ska utgå 
från förprojekteringen och påverkan på 
båtklubbens verksamhet bedöms därmed 
som liten.

STADSBILD
Detaljplaneförslaget kommer att medföra 
att en ny gata för trafik anläggs i ett område 
som huvudsakligen idag utgörs av ett bilfritt 
promenadstråk. Stadsbilden kommer att 
förändras tydligt då många träd kommer att 
försvinna och även bullerplank kommer att 
uppföras. 
För att minska den negativa påverkan 
på stadsbilden är det viktigt att 

gatan gestaltas med god kvalitet. 
Gatusektioner, beläggningar, markmaterial, 
släntutformningar, stödmurar, 
dagvattenlösningar och möblering är 
aspeketer som inte regleras i detaljplanen 
men som har stor påverkan på hur gatan 
kommer upplevas. Återplantering av träd är 
även en metod som kan minska den negativa 
påverkan och på så sätt kunna bibehålla 
den parkkaraktär som finns idag, vilket är 
önskvärt för områden i anslutning till gatan. 
Idag upplevs sträckningen som ett rum där 
träden skapar ett ”grönt tak”. Målsättningen 
för utformningen av den nya gatan är att den 
upplevelsen ska finnas kvar eller återupprättas 
med nyplantering. 
 
Planens genomförande medför att områden 
utanför plangränserna påverkas positivt.
Planen bedöms medföra en minskning av 
trafiken i stadskärnan, vilket öppnar upp för 
utvecklingsmöjligheter. Ett parallellt arbete 
pågår där en upprustning av stadsparken ska 
göras. På så vis kan platsen utvecklas med 
fokus på människan istället för bilar och nya 
mötesplatser kan skapas i staden.  

Dnr: PL 19-0025 KS 2019/464 SBN 2019/247
Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl.

Fig 13. Befintliga Pyttebron



18

AN
TA

G
AN

DE

GESTALTNING 
Planområdet är beläget i centrala Ängelholm 
och innefattar Pyttebron som idag har ett 
dominerande intryck i stadsbilden. Det 
är därför av stor vikt att den nya bron får 
en gestaltning av hög kvalitet. Parallellt 
med planprocessen har en arkitekttävling 
genomförts för att säkerställa att bron ges 
höga arkitektoniska värden. För att säkerställa 
att tävlingsbidragen uppfyllde kommunens 
höga krav formulerades totalt sex mål för 
brons gestaltning:

Bron ska: 
1. samspela med konstruktionen
Gestaltningsmässigt ska form och 
konstruktion hänga nära samman på ett 
innovativt och tydligt vis. Bron ska vara 
smäcker utifrån definierade laster och krav. 
Estetiska värden kommer ur ingenjörskonst 
och materialitet.

2. utformas utifrån mänskliga behov
Gestaltningen ska erbjuda upplevelser för 
den som är på, men även invid och under 
bron. Material och detaljer ska särskilt
utformas för de som kommer nära, rör vid 
och uppehåller sig på och vid bron. Det ska 
finnas möjlighet att sitta och stå för
människor i olika ålder och behov, och få 
utblickar över park och vatten. Både den som 
rör sig själv eller i grupp ska kunna hitta sin
plats och känna sig trygg på och vid bron.

3. bli ett nytt arkitektoniskt landmärke i 
Ängelholm
Bron ska medverka till att bygga Ängelholms 
identitet, både dess stads- och landskapsbild 
och med avstamp i befintliga gröna och
urbana värden. Den knyter an till Pyttebron 
som har varit en viktig del av stadsbilden 
under lång tid, men utan att nödvändigtvis
kopiera dess karaktäristiska form. Belysning 
ska lyfta bron nattetid, dock utan att 
dominera närmiljön

4. upplevas som ett naturligt tillägg i 
landskapet
Särskild omsorg ska läggas på att säkerställa 
att bron inte upplevs som en barriär, vare sig 
upptill eller undertill där gångstråken längs
ån löper, samt på att bron passas in i det 
naturliga landskapet påvar sida om ån. Bron 
markerar övergången mellan stad och natur/ 
rekreation, vilket med fördel kan betonas. 

5. ge förutsättningar för en effektiv 
förvaltning
Brons gestaltning, finish och detaljering ska 
väljas och utformas för att underlätta för 
kommunen att sköta, underhålla och drifta 
bron både över årstider samt över dess livstid. 
Material som utsätts för slitage ska kunna 
bytas ut eller renoveras på ett enkelt
och kostnadseffektivt sätt. 

6. vara med och driva innovativ och 
hållbar materialanvändning
Det ska finnas genomtänkt och 
långsiktig hållbarhet i materialval och 
konstruktionsprinciper samt strategier 
kring cirkularitet för byggnation, drift och 
förvaltning. Det kan med fördel undersökas
om fundamenten till den befintliga bron kan 
återanvändas i någon form.

Arkitekttävlingen genomfördes som en 
projekttävling i två steg. Det första steget 
var idéinriktat och genomfördes som allmän 
tävling. Bland bidragen från den första 
deltävlingen valde sedan en jury ut fyra team 
som gick vidare till deltävling två. I mitten av 
december 2021 tillkännagavs vinnaren av hela 
tävlingen.  
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PÅ PLANKARTAN:

W1-  Öppet vattenområde där bro 
får uppföras till en högsta totalhöjd 
på +30 meter. Lägsta nivå på 
underkant broöverbyggnad får inte 
vara lägre än +4,2 meter
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Fig 14. Illustration på den nya bro som ska ersätta Pyttebron. Bron har en diagonal båge som tillåter människor att 
promenera på den, samtidigt som den fungerar bärande för hela konstruktionen.

Fig. 15. Illustration på hur den nya bron ser ut på kvällen. 

Fig. 16. En skiss på hur bron ser ut från ovan.
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Den nya bron
Detaljplanen möjliggör uppförandet av en 
ny bro som är mer lämpad för ändamålet än 
nuvarande Pyttebron. Den nya bron kommer 
att vara ett landmärke i Ängelholm.

Bron byggs med en diagonal båge över hela 
bron med trappor så att människor kan gå på 
brons bågar, som sträcker sig högt över ån. 

Bron kommer inte ha några fasta stöd 
i vattendraget och till skillnad från den 
nuvarande bron kommer brofästen anläggas 
utanför vattenområdet. Den nya bron 
bedöms därför inte medföra någon negativ 

påverkan på Rönne å.
Vid genomförandet ska den byggprocess 
väljas som ger minst påverkan på flodmiljön. 
Tävlingsförslaget visar ett förslag på hur 
byggprocessen kan genomföras utanför 
vattenområdet.

En vidare teknisk beskrivning av brons 
konstruktion finns i Tävlingsförslag, 
Himlavalvet.

Gestaltning av gatan
Gestaltningen av gatan regleras inte i 
detaljplanen, utan kommer fastställas 
i samband med projekteringsfasen. 
Utgångspunkten är att vägen är 6.5 meter 
bred, med en gång- och cykelväg på 3 meter 
på den norra sidan (se fig. 18 och 19) samt 
en gång- och cykelväg på 2.5 meter på södra 
sidan fram till idrottshallen. På den östra 
sidan kommer det finnas cykelvägar på båda 
sidor. Anledning till denna fördelningen 
är hushållandet av marken på den västra 
sidan, där det inte finns tillräckligt stora 
ytor för dubbla cykelvägar hela vägen till 
Havsbadsvägen. För att minska den negativa 
påverkan på stadsbilden är det viktigt att 
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Fig. 18. En ritning av vägens dragning hämtad från förprojekteringen. 

Fig. 17. Illustration som tydliggör den diagonala bågen
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gatan ges hög arkitektonisk kvalitet. Inför 
planens granskning har illustrationsmaterial 
(fig. 20 och 21) tagits fram för att visa 
kommunens målbild för gatan. Det är viktigt 
att gatan upplevs som en stadsgata, och inte 
en trafikled. Växtlighet på båda sidor av gatan 
ska i så stor utsträckning som möjligt stå kvar. 

Genomförandet av detaljplanen kommer 
dock innebära att en stor mängd träd 
kommer att tas bort. Dessa ska kompenseras 
genom nyplanteringar. 

OFFENTLIG SERVICE
Detaljplanen medför inte ett ökat behov av 
offentlig service eftersom att den inte medger 
någon utökad byggrätt för bostäder.
KOMMERSIELL SERVICE

Detaljplanen medför inte någon förändring 
i den kommersiella servicen. Syftet 
med detaljplanen är dock att förbättra  
trafiksituationen i Ängelholms centrum, 
vilket kan möjliggöra en kommersiell 
utveckling av gågatan och stadsparken. 

TILLGÄNGLIGHET
Planområdet ska utformas på ett sådant sätt 
att det blir tillgängligt även för personer med 
nedsatt rörelseförmåga. 

LEK OCH REKREATION
Området kan idag ses som ett 
rekreationsstråk som används både i 
pendelsyfte och rekreationssyfte. Den 
lummiga känslan och närheten till ån är 
värden som bidrar till det rekreativa syftet. 
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Fig. 19. Föreslagna sektioner för gatan. Den slutliga gestaltningen kan komma att se annorlunda ut och 
sektionen närmast Rönne å innefattar även en spont i linje med stödmuren. 
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Fig 20. En illustration över hur gatan kan gestaltas. Bilden visar området där det planeras för ett övergångsställe. Till höger syns ingången till 
Växthusparken.

Fig. 21. En illustration över hur gatan kan gestaltas. På bilden syns gatans relation till båtstugorna. 
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Med detaljplanens genomförande kommer 
rekreationsmöjligheterna i området 
minska avsevärt. Inte bara det nuvarande 
stråket påverkas, utan även det kommande 
parkområdet på den plats som idag kallas 
Växthustomten kommer att påverkas i form 
av ökade bullernivåer. Som kompensation 
skapas ett nytt rekreativt stråk längs Rönne å, 
med förbättrad koppling under den nya bron.

Promenadstråket mellan Pyttebron 
och Havsbadsvägen har ett högt lokalt 
rekreationsvärde för de människor som 
bor och verkar i dess närhet. Planförslaget 
medför att ytan för närrekreation minskar 
när den nya vägen byggs i området. Den 
nya vägen kommer att utgöra en barriär till 
målpunkterna utmed ån, samt grönområdet 
utmed åns norra sida. Möjligheten att ta sig 
till målpunkterna utmed planområdet och 
motionsspår längre västerut kommer att 
finnas kvar efter det att den nya vägen har 
byggts, eftersom både bilväg, busshållplats 
och gång- och cykelväg planeras och 
säkerställs i detaljplanen. Den känsla och 
möjlighet av rofylldhet, relativ tystnad 
och möjlighet till en kort återhämtning, 
kommer att bytas ut mot en trafikerad miljö 
som kräver den oskyddade trafikantens 
uppmärksamhet, och som dessutom är 
bullerpåverkad av fordonstrafik.

Tillgängligheten till rekreationsmöjligheter 
i närområdet kommer fortsatt vara hög 
och flera rekreationsstråk finns i nära 
anslutning till området. På en lokalnivå 
medför detaljplanen alltså stora negativa 
konsekvenser, men sett ur ett större 
perspektiv bedöms inte påverkan vara lika 
stor. 

För att minska den negativa påverkan på 
lokalnivå är det viktigt att gatan utformas 
så att det är lätt att ta sig över och att 
utvecklingen av Växthustomten gör att 
området i sin helhet bjuder in till rekreation. 

Parallellt med planprocessen och inom ramen 
av det större projektet Ängelholmspaketet 
håller Växthustomten på att utvecklas till en 
park. Förändringar kan hjälpa till att bidra till 
en fortsatt god tillgänglighet för rekreation i 
närområdet.

NATURMILJÖ 
En naturvärdesinventering har genomförts 
för att kontrollera naturmiljön i och runt 
planområdet. Inventeringen bygger på 
en tidigare utredning, utförd 2013, då 
den nuvarande gällande standarden för 
naturvärdesinventering avseende biologisk 
mångfald (SS 199000:2014) inte ännu 
fastställts. Den systematiska bedömningen av 
naturvärden gjordes därför enligt det förslag 
på standarden som vid den tidpunkten 
fanns tillgänglig. Av denna anledningen 
har rapporten uppdaterats till den nya 
fastställda metodiken under 2020, så att 
naturvärdesbedömningarna som presenteras 
är i enlighet med gällande standard. I 
samband med uppdateringen gjordes även en 
ny sökning av befintlig information rörande 
andra befintliga naturintressen.
 
Naturmiljön inom och i närheten av 
planområdet utgörs av en blandning av 
alsumpskog, ädellövskog, lövskog och 
bokskog. I närområdet växer också 16 särskilt 
skyddsvärda träd, vilka identifierades vid 
en naturvärdesinventering 2013 (fig 22 och 
23). Skogarna har naturvärden i form av 
exempelvis grövre träd i varierande ålder, en 
del död ved och skyddande buskskikt, men 
har generellt låga eller vissa naturvärden. 
Enstaka områden har pekats ut med något 
högre värden. 

Groddjursinventeringar som genomförts i 
området konstaterar att kärnområden för 
grodor verkar vara knutna till områden norr 
om planområdet, där marken är mer låglänt 
och fuktig till sin karaktär. Det bedöms inte 
finnas några lämpliga lekvatten inom eller i 

Dnr: PL 19-0025 KS 2019/464 SBN 2019/247
Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl.



24

AN
TA

G
AN

DE

närheten av detaljplaneområdet, även om 
individer även här har påträffats i 
strandkanten till Rönne å. Skogen kring och 
inom detaljplaneområdet hyser dock vissa 
strukturer som utgör lämpliga 
övervintringslokaler för groddjur. Skogen 
längs Rönne å utgör även goda jaktmiljöer för 
fladdermöss då de är insektsrika och 
skyddande miljöer, och hög aktivitet 
förekommer i närheten av planområdet. Sex 
olika fladdermusarter, varav tre rödlistade, 
har rapporterats längs strandkanten mellan 
Rönne å och planområdet, och detta område 
har också bedömts hysa betydliga 
naturvärden främst på grund av 
fladdermössen. Ingen koloni eller dagtillhåll 
har dock identifierats, även om koloniplatser 
möjligen kan finnas i äldre träd med 
håligheter även här. Efter naturinventeringen 
har även en specifik fladdermusinventering 
genomförts som finns beskrivet under 
rubriken fladdermöss. Planförslaget ämnar 
inverka så lite som möjligt på områdets 
naturvärden. De skogsområden som vid 
naturvärdesinventeringen ansågs ha vissa 
biologiska värden har planlagts som natur.  
 
PÅ PLANKARTAN:

NATUR -  Naturområde

 
Undantaget är den smala skogsremsan längs 
med Rönne å öster om Reningsverksvägen. 
Även här kommer dock träd att bevaras 
genom planläggning av natur. Anpassningar 
har också gjorts för att bevara andra 
skyddsvärda träd som står i närheten av 
vägen, genom att gång- och cykelvägen 
anpassas så att träden kan stå kvar (se fig. 12). 
Vad gäller groddjur och fladdermöss bedöms 
planförslaget medföra en liten påverkan och 
det finns inte heller något som tyder på att 
just skogen inom planområdet är särskilt 
viktiga för dessa arter relativt omgivande 
landskap. Planförslaget kommer medföra 

ökad störning för dessa och andra 
förekommande arter, men i förhållande till 
mängden motsvarande habitat längs Rönne å 
genom Ängelholm kan detta inte antas 
medföra betydande konsekvenser.   

Generellt sett utgörs planområdet av en 
naturmiljö som upplevs som tyst och avskild. 
Det finns en stor växtlighet i och runt 
planområdet som med detaljplanens 
genomförande tydligt kommer påverkas 
negativt. För att minska den negativa 
påverkan ska nedfällna träd kompenseras i 
enlighet med kommunens trädplan. Träd kan 
med fördel nyplanteras i närheten av den 
nya gatan för att behålla grönskan i området 
och avskärma gatumiljön från angränsade 
parkområden. 

Nedan följer beskrivningar av de 
naturvärdesobjekt som identifierades i 
inventeringen. Naturvärdesobjekt 5 beskrivs 
inte närmare då objektet helt ligger utanför 
planområdet. Inventeringen identifierade 
5 naturvärdesobjekt, 16 skyddsvärda träd 
och 7 naturvårdsarter samt övriga ytor utan 
naturvärde (fig. 22)

Naturvärdesobjekt 01 (NO01) 
NO01 består av en alsumpskog som är 
utpekad i Ängelholms naturvårdsprogram. 

Området ligger mellan en brant vägslänt 
och ån vilket skapar ett skyddat och fuktigt 
mikroklimat. 

Biotopvärden i området inkluderar 
grövre träd i varierande ålder, en hel del 
död ved varav en del grov, ett artrikt 
busk- och fältskikt samt ett skyddat 
lokalklimat. Biotopvärdet bedöms som 
visst. Inga naturvårdsarter påträffades, 
men artrikedomen bedöms vara högre 
än omgivande landskap. Den samlade 
bedömning är att området klassas 
som naturvärdesklass 3 - påtagligt 
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naturvärde, dock i det nedre spannet 
av skalan, på gränsen till visst värde. 
Naturvärdesobjektetsutbredning är till största 
del lokaliserat utanför planområdet, men den 
nya gatusträckningen med dess nya slänter 
kan komma att påverka området negativt. För 
att minska den negativa påverkan bör död 
ved i så stor utsträckning som möjligt inte 
tas bort från området. De träd som behöver 
fällas kan med fördel placeras inom området 
som inte omfattas av exploateringen. 

Naturvärdesobjekt 02 (NO02)
NO02 består av en ädellövsskog med relativt 
varierad ålderstruktur. 

Området bedöms ha medelhög artrikedom 
relativt omgivande landskap, men eftersom 
naturvårdsarter saknas och själva skogen 
inte bedöms vara exceptionellt värdefull 
för fladdermöss bedöms artvärdet som 

obetydligt. På grund av den varierade 
åldersstrukturen med flera äldre och enstaka 
grova lövträd bedöms biotopvärdet som 
visst. Den samlade bedömningen blir 
naturvärdesklass 4 – visst naturvärde.

Objektet ligger till stor del utanför 
planområdet, men växtligheten som ligger  
inom planområdet kommer att behöva tas 
bort. Träden och buskagen bedöms inte ha 
något särksilt naturvärde, men i enlighet 
med kommunens trädplan ska nedtagna träd 
ersättas med två liknande träd så långt det 
är möjligt. Området lämpar sig också för 
nyplantering i närhet av den nya gatan, för 
att skapa ett lummigare stråk efter att gatan 
anlagts.
 
Naturvärdesobjekt 3 (NO03) 
Området utgörs av ett smalt trädbevuxet 
område i slänten längs med Rönne å. 
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Fig. 22. Bild från naturvärdesinventeringen som redovisar naturvärdesobjekt inom och kring planområdet. 
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Slänten är stensatt och är en rest från då 
järnvägen gick där det idag är en gång- och 
cykelväg. Floran i området bedöms vid 
naturvärdesinventeringen inte ha något 
betydelsefullt naturvärde. På grund av 
förekomsten av sex olika fladdermusarter, 
varav tre rödlistade, bedöms artvärdet som 
visst. Att artvärdet inte bedöms vara högre 
är på grund av att det inte finns något som 
tyder på att objektet är särskilt betydelsefullt 
för fladdermössen relativt omgivande 
landskap, samt att inga koloniplatser har 
bekräftats. Biotopvärdet klassas till visst på 
grund av objektets funktion som jaktlokal för 
fladdermössen. Den samlade bedömningen 
är att området klassas som naturvärdesklass 
3 – påtagligt naturvärde.

Området ligger helt inom plangränserna och 
kommer med detaljplanens genomförande 
påverkas i stor utsträckning. Eftersom att 
gatans nya sträckning kommer innebära 
arbeten i slänten kommer en stor del av 
träden inom området försvinna. Träden 
i sig bedöms inte ha något naturvärde, 
men ska ändå kompenseras i enlighet med 
kommunens trädplan. Träden kan dock 
ha en viktig funktion för fladdermössen 
vilket bör beaktas. Liknande miljöer 
finns i närheten som gör att den negativa 
påverkan kan ses som mindre. I genomförd 
fladdermusinventering belyses vikten av att 
bibehålla och skapa en grön och tyst korridor 
längs med ån. För bästa resultat bör sådana 
åtgärdes göras i ett större sammanhang och 
fortstta utredningar i större perspektiv kan 
vara aktuella. Åtgärder för fladdermöss finns 
vidare beskrivet under rubriken Fladdermöss.

Naturvärdesobjekt 4 (NO04)
Smalt trädbeklätt område mellan 
växthusområdet och gång- och cykelvägen. 
Trädskiktet är heterogent och artrikt med ek, 
bok, ask, alm, lönn och fågelbär. Lönn och 
bok finns i lite större mängd, men få träd är 
grova. Inga naturvårdsarter påträffades och 
eftersom artrikedomen inte bedöms vara 

högre än omgivningen bedöms artvärdet som 
obetydligt. Biotopvärdet bedöms som visst på 
grund av ett artrikt trädskikt med förekomst 
av grova träd och stubbar. Den samlade 
bedömningen är att området klassas som 
naturvärdesklass 4 – visst naturvärde.

Objektet ligger helt inom planområdet, 
men utgörs till största del av planläggningen 
PARK. Området kommer dock anläggas med 
en gång- och cykelväg vilket medför att träd 
kommer behöva fällas. Detaljplanen reglerar 
dock inte exakt dragning av gång- och 
cykelvägen och framtida dragning av denna 
kan på så sätt anpassas till vegetationen 
för att få en så liten negativ påverkan som 
möjligt. 

Träd
Naturvärdesinventeringen identifierade även 
totalt 16 särskilt skyddsvärda träd, av dessa 
påverkas sju av planförslaget (Se fig.23).

Planförslaget har anpassats så att träd 3,4,5,6 
och 7 kan stå kvar genom att gång- och 
cykelvägen viker av från huvudgatan och 
skapar ett mellanrum mellan gata och GC-
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Fig. 23. Skyddsvärda träd inom och kring planområdet.
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väg, vilket möjliggör trädens bevarande.  
Träd 1 och 2 ligger i närhet av vägens 
dragning och kommer att ligga i slänten upp 
till vägen. För att säkerställa trädens fortsatta 
överlevnad behöver det mer i detalj studeras 
hur slänten kan anpassas efter träden, genom 
exempelvis brantare lutningar eller stödmurar 
istället för den föreslagan släntlutningen på 
1:3. I detaljprojekteringen behöver detta 
säkerställas.

PÅ PLANKARTAN:

n1 -  Trädet får endast fällas 
om det är sjukt eller utgör en 
säkerhetsrisk

Fladdermöss
En fladdermusinventering har tagits fram 
inom ramen av detaljplaneprocessen. 
Sammanlagt noterades 8 – 10 arter i det 
inventerade området: större brunfladdermus, 
nordfladdermus, gråskimlig fladdermus, 
dvärgpipistrell, trollpipistrell, brunlångöra, 
barbastell, vattenfladdermus samt obestämd 
art ur släktet Myotis. Gråskimlig fladdermus 
kan förväxlas med sydfladdermus, en art 
som tidigare har hittats i området. Denna 
bestämning är därför inte säker. Även arterna 
inom släktet Myotis är svårseparerade men 
sannolikt rör det sig om antingen någon 
av arterna tajga-/mustaschfladdermus eller 
vattenfladdermus som i vissa fall rör sig mer 
otypiskt över land. Denna art identifierades 
annars i stort antal över Rönne å. 
 
Totalt registrerades närmare 5000 
inspelningar av fladdermöss under de 49 
boxnätterna. Vanligast var nordfladdermus 
(38%), större brunfladdermus (33%) och 
dvärgpipistrell (22%). Vattenfladdermus 
stod för 7 procent av registreringarna, 
övriga arter förekom bara i enstaka 
inspelningar. De nämnda arterna var också 
de som identifierades under den manuella 
inventeringen, också med ungefär samma 

fördelning.
Alla de funna arterna är förhållandevis 
vanliga med undantag av barbastell, vilken 
tillhör de så kallade Bilaga 2-arterna som 
Sverige har förbundit sig att ta särskild hand 
om. Dock noterades bara en enda inspelning 
av barbastell.  
 
Ett område med åtminstone 8 noterade arter 
(fler om man räknar in tidigare inventeringar, 
se nedan) får anses rikt på fladdermöss, 
aktiviteten var också hög, särskilt under 
yngelperiod. Det är dock viktigt att komma 
ihåg att det stora antalet inspelningar inte 
motsvarar antal individer, utan är snarare ett 
mått på födosöksaktivitet då en fladdermus 
kan generera mängder av inspelningar genom 
att flyga fram och tillbaka i närheten av en 
autobox. Att jämföra antalet inspelningar 
mellan arter är också lite vanskligt. 
 
En väg kommer ofrånkomligen att förändra 
landskapsbilden i planområdet. Ökad mängd 
hårdyta minskar antalet insekter, det vill säga 
mat för fladdermöss. Färre träd minskar 
möjligheten till skyddad flykt och antalet 
potentiella boplatser. Redan idag är den 
befintliga gångvägen försedd med gatlyktor 
men en bredare väg och färre träd gör att 
belysningen i området kommer att öka, 
vilket i första hand drabbar mer känsliga 
arter som barbastell, brunlångöra och Myotis 
sp. då deras flygvägar riskerar att skäras av. 
Områdets mest frekvent förekommande 
arter, större brunfladdermus, nordfladdermus 
och dvärgpipistrell är inte fullt lika känsliga 
för ljus när det gäller förflyttning, men de 
skulle aldrig välja att bosätta sig i närheten av 
lampor. Och mycket pekar på att åtminstone 
större brunfladdermus har en bofast 
yngelkoloni i närheten. Antalet inspelningar 
av fladdermöss i planområdet visar att det är 
framför allt Rönne å och dess strandkanter 
som används av fladdermössen. Befintliga 
gångvägar utnyttjas inte i samma utsträckning. 
Detta talar för att det kan gå att bredda vägen 
och ändå behålla fladdermusfaunan. Det 
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viktigaste är i så fall att behålla så mycket 
växtlighet som möjligt mellan väg och vatten, 
dels hålträd som kan fungera som boplatser, 
men kanske ännu viktigare, sammanhållande 
växtlighet som fungerar som skydd.

Utredningen föreslår fyra åtgärder för att 
bibehålla Rönne å som en grön och mörk led 
för fladdermöss:
 
1) Begränsad belysning längs vägen, särskilt 
längs nordsidan och där vägen möter Rönne 
å. Begränsad belysning kan innebära få 
eller inga lampor, alternativt låga, riktade 
lampor, belysning med varmare ljus av längre 
våglängder (gult-rött) snarare än kallt, vitt 
ljus eller någon form av styrning såsom timer 
eller rörelsedetektor. 

2) Skydd mellan väg och vatten i form av 
rader av träd, buskage och/eller bullerplank. 
I den mån träd avverkas i vattennära läge bör 
detta kunna kompenseras genom insatser på 
andra sidan ån. Identifiera också andra delar 
av Rönne å som är onödigt belysta och/eller 
saknar strandvegetation. 

3) Avvakta resultat från andra pågående 
inventeringar i Ängelholm och skapa 
(bibehåll) en grön korridor mellan 
Nybroskogen, Kronoskogen och aktuellt 
planområde. 

4) Spara hålträd. Dessa utgör potentiella 
boplatser för fladdermöss, särskilt i 
vattennära läge. Eftersom man misstänker 
att större brunfladdermus ockuperar träd i 
området under yngel-säsong bör nedtagning 
ske med allra största försiktighet. Holkar kan 
i vissa fall fungera som ersättning (för vissa 
arter) men det finns också andra insatser som 
exempelvis veteranisering av yngre träd, vilket 
har visat sig kunna skapa nya håligheter.

GATOR OCH TRAFIK
En trafikutredning har tagits fram för att 

säkerställa goda trafikförhållanden för 
utredningsområdet och närliggande gatunät. 
Kapacitetsberäkningar har genomförts 
på korsningspunkter baserat på framtida 
trafikflöde. En viktig aspekt i utredningen har 
varit att analysera omfördelningseffekterna 
en ny förbindelse får på omkringliggande 
gatunät. 

Resultaten visar att utbyggnad av en ny 
trafikled möter utmaningarna med ett ökat 
framtida trafikflöde som planprogrammet 
för stationsområdet genererar med sina cirka 
2700 tillkommande bostäder. Ängelholms 
stadskärna och andra närliggande gator 
antas avlastas. Exempelvis antas stadsparken 
avlastas med cirka 4000 fordonsrörelser 
per dygn år 2040. Därmed förväntas en 
förbättrad trafikmiljö i stadskärnan på grund 
av omfördelning av framtida trafikflöden till 
den nya trafikleden.

I stadskärnan förbättras trafiksäkerheten 
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Fig. 24. Bilden visar hur omfördelningen av trafiken 
kommer se ut med detaljplanens genomförande, med 
prognosår 2037. Grönt innebär en minskning av trafik 
och rött innebär en ökning.
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och framkomligheten ökar i och med 
utbyggnaden av den nya trafikleden på 
grund av minskad trängsel i centrum och 
omkringliggande gatunät. Ett minskat 
riskbeteende bland fordonstrafiken samt 
gång- och cykeltrafiken antas vidare. Därtill
innebär trafikleden en mer logisk och gen väg 
till och från planområdet samt målpunkter 
utmed sträckan.

De tre föreslagna cirkulationsplatserna i 
utredningsområdet bör, baserat på resultatet, 
utformas som enfältiga cirkulationsplatser. 
Föreslagen trevägskorsning vid Garvaregatan 
påverkar inte den nya trafikledens eller  
närliggande gators kapacitetet något 
nämnvärt. Resultaten visar en mindre 
mängd avlastning i trafikflödet utmed 
Havsbadsvägen. En koppling mellan
Klippanvägens förlängning och Garvaregatan 
skapar genare körvägar till bostadsområdet
väster om Rönneå och en redundans i 
trafiksystemet. 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
En stor del av detaljplanens syfte är att 
förbättra kopplingen mellan centrum 
och Ängelholms station även för gång- 
och cykeltrafikanter. Detta säkerställs i 
detaljplanen genom planbestämmelser 
om gång- och cykelväg ska finnas samt att 
gatusektionerna har tillräckligt stor bredd för 
att även innefatta gång- och cykelvägar. 

Stråket blir en av del av det befintliga gång- 
och cykelnätet i Ängelholm. Området utgörs 
redan idag av en gång- och cykelväg som 
används mycket, men oftast i rekreationssyfte. 
Detaljplanen innebär en förändring till ett 
stråk som mer har ett pendlingssyfte och 
förenklar transporten mellan centrum, 
stationen och havet. Planens genomförande 
innebär också ökade möjligheter för gång- 
och cykeltrafik utanför planområdet, främst i 
stadens centrala delar. 

För att säkerställa trygga passager är det 

viktigt att gatan förses med tydliga och 
trafiksäkra övergångar.
 
KOLLEKTIVTRAFIK
Planområdet trafikeras idag inte av någon 
kollektivtrafik. Planförslaget möjliggör en 
omdragning av busstrafiken för en genare 
koppling till havet och stationen, detta kan 
dock påverka andra stationer på befintliga 
busslinjer. Generellt kommer detaljplanen 
möjliggöra kortare restider för busstrafiken 
till och från Ängelholms station och havet. 

Förändringar i kollektivtrafik görs i samråd 
med Skånetrafiken. 

PARKERING OCH UTFARTER
Planen möjliggör nya parkeringar i anslutning 
till befintlig idrottshall. Parkeringen 
utmed Östergatan kommer med planens 
genomförande att behöva flyttas. Den nya 
placeringen säkerställs i plankartan genom 
planläggning av parkering. 

HÄLSA OCH SÄKERHET
BULLER
Inom ramen av detaljplanen har en 
trafikbullerutredning genomförts. Syftet 
med utredningen har varit att redovisa den 
förväntade påverkan av trafikbuller som 
den nya vägen förväntas ge upphov till. 
Utredningen innefattar även föreslagna 
bullerskyddsåtgärder med målsättningen att 
så långt det är teknisk och ekonomiskt möjligt 
innehålla gällande riktvärden. Utredningen 
har också tittat på olika lösningar för att på 
bästa sätt innehålla riktvärden, med hänsyn 
till både säkerhet och gestaltning. 

Efter planens samråd har utredningen 
kompletterats med en analys av 
bullerpåverkan i stadskärnan, påverkan på det 
nya bostadshuset Fågelsång 3 samt påverkan 
på förskoletomten Tallen 8. 
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Vid nybyggnation av infrastruktur bör 
nedanstående riktvärden inte överskridas: 
* 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
* 45 dBA maximalnivå innohus nattetid
* 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (fasad)
*70 dBA maximalnivå vid uteplats i 
anslutning till bostad

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i 
trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad
som är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan 
reduceras till nivåer enligt ovan bör 
inriktningen vara att inomhusvärdena inte 
överskrids.

Beräkningarna visar att utbyggnadsförslaget 

Fig 25. Bullerutbredningskarta som visar skillnaden i bullernivåer mellan planförslaget och nollalternativet. Bilden visar en tydlig ökning inom 
planområdet samt en tydlig minskning vid anslutande vägar och stadskränan. 

Fig 26. En bullerutbredningskarta som visar prognosår 2040 med planerade bullerksyddsåtgärder
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kommer medföra att fler bostäder exponeras
för buller över gällande riktvärden 
jämfört med nollalternativet. Trots att 
bullerskyddande åtgärder i form av 
bullerplank används överskrids gällande 
riktvärden utomhus vid fasad vid vissa 
fastigheter. Vid de fastigheter inom 
planområdet där bullerplank ej bedöms 
vara en tillräcklig åtgärd behöver fasadnära 
åtgärder tillämpas.

Fasadnära åtgärder innebär byte av fönster, 
dörrar och eventuella ventiler. Eftersom att 
kommunen är väghållare för vägen kommer 
det vara kommunens ansvar att finansiera de 
fasadnära åtgärderna i de fall där riktvärden 
överskrids. 
 
Förlängningen av Klippanvägen kommer 
att höja ljudnivån, som idag är väldigt 
låg, märkbart inom planområdet och 
även för omkringliggande naturområden. 
Bullerproblematiken som den nya vägen ger 
upphov till kan i vissa fall avhjälpas med
bullerplank. Detta gäller framförallt för 
fastigheter som angränsar till planområdet 
i planens västra delar. Bullerplanken har 
begränsad effekt vid korsningar med andra 
vägar och vid högre flerfamiljshus.

PÅ PLANKARTAN:

Bullerskydd 2.5 -  Bullerskydd 
med en höjd på 2.5 meter över 
anslutande marknivå

Bullerskydd 2 -  Bullerskydd 
med en höjd 2 meter över 
anslutande marknivå

Vid fastigheter där ljudnivån överskrids trots 
att ett vägnära bullerplank upprättas och där
det inte bedöms finnas några andra åtgärder 
att vidta ska ljudnivån inomhus prioriteras
och fasadnära åtgärder ska tillämpas. För 

att studera fasadnära åtgärder i detaljnivå 
behöver en fysisk inventering av fastigheterna 
utföras på plats i samband med att 
bullersituationen uppstår.  

Med användandet av bullerplank och 
fasadnära åtgärder finns det goda möjligheter 
för fastigheterna i planområdet att innehålla 
aktuella riktvärden vid fasad och inomhus. 
Den ökade bullernivån för naturområden 
är dock svårare att motverka och får därför 
vägas mot en märkbart lägre ljudnivå i 
stadens centrum. 
 
Bullerutredning visar på en markant 
bullerminskning i stora delar av stadskärnan, 
där främst den norra delen av Storgatan får 
en minskad bullernivå. 

Förskolan Tallen 8
I anslutning till den planerade vägen ligger 
idag en förskola. Utredningen visar att 
förskolan, med föreslagen bullerskärm, 

Fig 27. Bullerutbredning för Tallen 8. Den vänstra bilden visar 
ekvivalent ljudnivå och den högra visar maxnivåer. Utrbredningen 
visar bullernivåer för prognosår 2040 med utbyggnadsförslaget.

Fig. 28. Bilden visar Maximala mbullernivåer med en förlängd 
bullerskrm. Med en förlängd skärm klarar hela skolgården sig under 
gällande riktvärden.
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innehåller riktvärdet 55 dBa ekvivalent 
ljudnivå. Maximal ljudnivå 70 dBa överskrids 
dock i norra delen av skolgården (se fig. 27).
För att maximal ljudnivå ska innehållas på 
hela skolgården ska bullerskyddsskärmen 
förlängas med 20 m på långsidan 
(se fig. 28.) Detta säkerställs genom 
användningsbestämmelsen SKYDD samt 
egenskapsbestämmelse om bullerplank.

MARKFÖRORENING
Provtagning av mark och grundvatten har 
tagits inom växthusområdet, och jordprover 
har tagits i järnvägsbanken för att undersöka 
om det finns spår av exempelvis metaller, 
oljerester och bekämpningsmedel. Proven 
visar på låga föroreningar på enstaka platser, 
främst inom växthusområdet, medan andra 
ytor är att betrakta som icke förorenade. 
Längs banvallen var det endast läget intill 
Danielslundsparken som visade spår av 
någon förorening. Halterna bedöms dock 
som låga och sett till att planen inte medger 
någon stadigvarig vistelse ligger halterna inte 
till grund för någon åtgärd.

Efter samrådet har även en 
markmiljöundersökning genomförts för 
att redovisa eventuella förekomster av 
föroreningar längs hela vägens sträckning. 
Sträckningen används idag för promenadstråk 
och planeras för att i framtiden utgöras av
vägområde. Det innebär att föroreningsnivåer 
upp till mindre känslig markanvändning 
(MKM) kan accepteras till följd av den 
reducerade exponeringen av människor och
miljön.  
 
I en punkt påträffas PAH i höga halter 
vid skruvprovtagning. En provgrop grävs 
i samma område för att skapa en bättre 
uppfattning om materialet i marken och 
möjlighet till kompletterande provtagning. 
Materialet i marken visar sig vid 
provgropsgrävning vara utan misstanke om 
förorening, utöver en handfull bitar av tegel. 
De kompletterande proven visar endast låga 

halter av PAH.
Provgropsgrävning ger en bättre bild 
av markstrukturen och möjlighet till 
en mer representativ provtagning än 
skruvprovtagning. Sannolikt har ett fragment 
av asfalt eller annan PAHförorening har 
följt med vid skruvprovtagningen och 
skapat de höga värdena. Mot bakgrund 
av det visuella intrycket i provgropen 
bedöms den förorening som påträffades 
vid skruvprovtagning vara försumbar och 
ignoreras vid riskbedömningen. 

Generellt påträffas enbart 
föroreningskoncentrationer under detta 
riktvärde och föroreningsbelastningen är 
generellt låg inom undersökningsområdet.

Överskottsmassor som uppstår i samband 
med kommande entreprenad ska provtas 
och klassas inför borttransport i syfte att 
säkerställa ett korrekt återvinningsförfarande 
av massorna.

EROSION OCH STABILITET
I området närmast Rönne å i planområdets 
nordvästra del kommer vägen gå i direkt 
anslutning till ån. På platsen finns idag ett 
erosionsskydd i form av stenglacis.

Det befintliga erosionsskyddet utmed 
delar av banvallen i form av en så kallad 
stenglacis kräver, enligt utförda utredningar, 
restaurering och förstärkning i syfte 
att förhindra att slänten undermineras 
genom erosion. I dess nuvarande skick är 
stenglacisen delvis överväxt med buskar, 
träd och sly. Det saknas även stenblock och 
material mellan stenblocken har delvis sköljts 
bort. All växtlighet i erosionsskyddet bör tas 
bort då detta riskerar att innebära en ökad 
risk för skador och erosion i slänten. 

FARLIGT GODS
Den nya vägen kommer inte att vara 
en rekommenderad led för farligt gods. 
Samtidigt finns det inga förbud mot farligt 
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gods i Ängelholms tätort. Det finns inga 
målpunkter för farligt gods i närheten som 
gör att vägen kan antas komma trafikeras 
med farligt gods. 

ÖVERSVÄMNINGSRISK
Planområdet bedöms inte ligga inom risk 
för översvämning. Eftersom banvallen redan 
idag är upphöjd och planens genomförande 
kommer att innebära ytterligare en höjning av 
gatan ligger marknivån på en sådan höjd att 
den inte riskerar att översvämmas.

För att minimera risken för översvämning 
bör vägbanken inte sänkas i jämförelse 
med dagens höjdsättning. Även 
förstärkningsåtgärder i form av 
stabilitetsåtgärder och erosionsskydd kommer 
att minska risken för översvämning.

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN
Dagvatten från vägsektionen föreslås att 
ledas till dagvattenbrunnar längs kantstöden 
samt på en sträcka vid sektion 0/500-0/660 
på södra sidan till ett dike. Fördröjning 
kan ske genom fördröjningskasetter som 
förläggs under gång- och cykelvägen innan 
vattnet leds ut i Rönne å. Då gatusektionen 
längs Havsbadsvägen görs om behöver 
befintliga dagvattenbrunnar flyttas till nytt 
läge intill de nya planerade kantstöden. 
Två nya dagvattenbrunnar föreslås i den 
nya lågpunkten mellan Idrottsvägen och 
Spårgatan/Reningsgatan samt ett par 
nya dagvattenbrunnar i lågpunkterna i 
cirkulationsplatsen.

KONSEKVENSER
LUFTKVALITET
Samtliga luftkvalitetsmätningar som 
genomförts i Ängelholms kommun har 
visat på värden under miljökvalitetsnormen. 
Mätningarna är genomförda 2014 och 
2017. Resultatet av mätningarna visar en 
luftkvalitet som även uppfyller de nationella 

miljömålen, med undantag för luftpartiklar. 
En dominerande källa till höga halter av 
grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska 
tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, 
däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid 
användningen av dubbdäck. Nya data pekar 
på att slitagepartiklar i omgivningsluften 
påverkar vår hälsa. 

Detaljplanen medför att trafik kommer 
att omfördelas inom de centrala delarna 
av Ängelholm. Projektet medför ökad 
framkomlighet för bil och därmed kan det 
finnas risk för att fler personer väljer att ta 
bilen istället för att åka kollektivt, cykla eller 
gå. Det medför att halten för luftföroreningar 
kan öka. Andelen trafik bedöms inte uppgå 
till den höga intensitet som krävs för
att miljökvalitetsnormerna för luft ska 
överskridas, därför bedöms inte någon
negativ påverkan uppstå. 

VATTENKVALITET
Vattenförekomster inom planområdet 
utgörs av Rönne å: Rössjöholmsån - 
Hunserödsbäcken (SE623915-131881) . 

Antagna miljökvalitetsnormer är god 
ekologisk status år 2027 och god kemisk 
ytvattenstatus (med undantag för 
bromerade difenyleter samt kvicksilver och 
kvicksilverföreningar). Vattenförekomstens 
nuvarande statusklassning är måttlig 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk 
status.

Bedömningen av måttlig ekologisk 
status baseras på provtagningar som 
visar att ån är påverkad av övergödning. 
Miljökvalitetsnormen är satt till år
2027 eftersom det bedöms vara tekniskt 
omöjligt att uppnå god ekologisk status 
med avseende på näringsämnen till år 2021 
eftersom en eller flera vattenförekomster 
uppströms har tidsundantag till år 2027.

Planförslaget kommer medföra förändringar 
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i konstruktionen av Pyttebron. Den nya bron 
kommer inte ha några fasta konstruktioner 
inom vattenområdet och bedöms därför inte 
påverka vattenkvaliten eller vattendraget i 
övrigt. I samband med byggnation kommer 
de befintliga brostöden att tas bort, vilket 
kan resultera i temporär grumling. Detta 
ska hanteras i samband med anmälan om 
vattenverksamhet, vilket kommer krävas 
innan byggnation startar. Den nya bron 
bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna. 

Förstärkningsåtgärderna inom vattenområdet 
i planområdets norra del bedöms inte heller 
påverka miljökvalitetsnormerna. Detta 
eftersom att åtgärderna inte kommer ske 
i direkt anslutning till vattendraget och 
erosionsskyddet i slänten förstärks. 

FISK- OCH MUSSELVATTEN
Fisk- och musselvatten finns inom 
planområdet i form av Rönne å. Om- och 
tillbyggnaden av bron kan ske utan påverkan 
på vattenkvaliteten i Rönne å. 

MILJÖMÅL
Sveriges miljömål består främst av 16 
miljökvalitetsmål där ett av dessa bedöms 
relevant för denna detaljplanen. Detta gäller 
målet för god byggd miljö.
 
Riksdagens definition av miljömålet är: 
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en trygg 
och säker trafikmiljö genom anläggandet 
av en ny gata som leder om trafiken 
som går genom centrum. Detaljplanens 
genomförande innebär en avlastning av de 

centrumnära gatorna vilket i sin tur leder till 
minskad trängsel, förbättrad trafiksäkerhet 
och sänkta bullernivåer i dessa områden.
Tillgängligheten till nya bostadsområden och 
havet på den västra sidan av Rönne å blir 
bättre. Detta medför positiva konsekvenser 
på målet.

Den negativa påverkan på målet omfattas 
av införandet av buller i ett område som 
idag är relativt ostört. Samtidigt kommer 
bullernivåerna minska i andra områden, varpå 
den generella påverkan på målet ses som 
positivt. 

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Planens genomförande innebär negativa 
konsekvenser på naturvärden. En 
naturvärdesinventering har genomförts 
som presenterar åtgärder för att minska den 
negativa påverkan. Denna finns redovisad 
under kapitel Natur.

För att minimera de negativa ekologiska 
konsekvenserna ska träd som fälls ersättas i 
så stor utsträckning som möjligt. 

Planområdet innefattar en del särkillt 
skyddsvärda träd.

SOCIALA KONSEKVENSER
Detaljplanen möjliggör nya mötesplatser 
utanför planområdet, främst i anslutning 
till Ängelholms stadspark. Parallellt med 
planarbetet pågår det arbeten att utveckla 
detta område till en mer tillgänglig 
mötesplats. Området norr om planområdet, 
Växthustomten, är också under upprustning 
för att skapa nya mötesplatser.

Detaljplanen ökar även tillgängligheten till 
stationen och havet, vilket ses som positivt ur 
ett socialt perspektiv. 

BARNKONVENTIONEN
Utformningen av det offentliga rummet 
ska ligga i linje med samhällets åtagande 
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gentemot Barnkonventionen. Detta handlar 
om att säkerställa och utveckla miljöer där 
barn och unga kan ges en trygg, trivsam och 
tillgänglig plats där de kan vistas på egna 
villkor.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Genomförandet av detaljplanen medför 
investeringskostnader för kommunen i form 
av anläggandet av gatan. I förslag till budget 
2021-2023 avsätts totalt 85 miljoner kronor 
till projektet. 

För att säkerställa goda bostadsmiljöer, med 
hänsyn till trafikbuller, kan kommunen vara 
tvungen att genomföra och bekosta fönster- 
och dörrbyten. Kostnaden för detta redovisas 
i bullerutredningen och bedöms ligga på ca 8 
miljoner kronor. 

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 utökat 
planförfarande.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från den dag 
planen vinner laga kraft. 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR
TIDPLAN
Detaljplanen förväntas kunna antas av 
Kommunfullmäktige andra kvartalet 2022.

HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för allmän plats.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

FASTIGHETSKONSEKVENSER
Detaljplanens genomförande innebär att 
mark som ägs av privata fastighetsägare 
tas i anspråk för gata. Detta gäller 
fastigheterna  Sälgen 2 och Toffelmakaren 
8. Förändringarna i fastigheterna regleras 
genom fastighetsreglering i samband med 
planens antagande. Toffelmakaren 8 kommer 
att förlora parkeringsplatser till följd av 
vägens dragning.  Parkeringsplatserna ersätts 
genom anläggandet av en ny parkeringsplats 
norr om kvarteret Tofsmesen och platserna 
tillskrivs bostadsrättsföreningen genom 
nyttjanderättsavtal.  
 
LEDNINGSRÄTT OCH SERVITUT 
Det finns servitut för ledningar inom 
planområdet. Dessa bedöms inte påverkas av 
planens genomförande.

EKONOMISKA FRÅGOR
ANSVARSFÖRDELNING
Kommuen initierar och bekostar eventuella 
fastighetsbildningsåtgärder.

PLANEKONOMI 
Framtagandet av detaljplanen bekostas av
kommunen. Planavgift kommer därför inte 
att tas ut i bygglovsskedet. 
 
INLÖSEN, ERSÄTTNING 
För planens genomförande nödvändiga
justeringar av befintlig fastighetsbildning
kommer inlösen och ersättningsfrågor att
behandlas i varje enskilt fall. Beträffande
ersättning för omläggning av ledningar
avtalas detta med respektive ledningsägare
och kommunen.
Kommunen har möjlighet att lösa in mark 
som enligt en detaljplan ska användas för 
allmän plats utan att avtal föreligger med 
fastighetsägaren. Kommunen är skyldig 
att förvärva den allmänna platsmarken om 
fastighetsägaren begär det. 
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Anna Simes, Kart- och mätenheten. Övriga 
som varit delaktiga i planarbetet är 
Ilir Musa, Planenheten 
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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 22 april 2022

Pernilla Theselius
Tf. Planchef

Edvin Hansson
Planarkitekt
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Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl, 
Centrum-Nybroområdet, Ängelholm, 
Ängelholms kommun  
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

GRANSKNINGSHANDLING 

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 30 november 2020 till och 
med 15 januari 2021.Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, på 
stadsbiblioteket i Ängelholm samt i stadshuset.  
 
Samrådet kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar måndagen den 30 
november 2020. Samrådet annonserades även på HD:s hemsida under två 
veckor i december 2020, lokaltidningen under vecka 48 samt i Ängelholms 
Näringslivs tidning ÄHLM i december 2020.  
En del av planhandlingarna var under samrådet uppsatta på växthustomten i 
anslutning till planområdet samt i ett skyltfönster på Storgatan.  
 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 

Under samrådstiden inkom en stor mängd synpunkter, främst från boende i 
Ängelholms kommun. Bland yttranden finns både positiva och negativa 
synpunkter, samtliga finns redovisade i denna samrådsredogörelse. För att 
underlätta bemötandet har kommunen besvarat de vanligaste frågorna som har 
inkommit under samrådet här nedanför. På kommunens hemsida, 
www.engelholm.se/KVF finns även en FAQ med andra kortare frågor som 
kommit in under och efter samrådet. 
 
Är Klippanvägens förlängning den bästa lösningen? 
Flera av de inkomna synpunkterna anser att lösningen som detaljplanen 
presenterar inte är den bästa lösningen för att uppnå planens syfte. Många 
tycks vara medvetna om att trafiksituationen i Ängelholms stadskärna är svår 
och att i takt med att fler bostäder byggs kan situationen försämras. 
Kommunen anser att vi måste förändra trafikflödena genom centrum och 
stadskärnan för att öka tillgängligheten, samtidigt som vi kan ges möjlighet att 
minska trafiken i stadskärnan för att uppnå en större trafiksäkerhet.  

http://www.engelholm.se/KVF
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Diskussionen om Klippanvägens förlängning har pågått under väldigt lång tid 
och under alla år har flera olika utredningar tagits fram. Alternativet till 
Klippanvägens förlängning, som ofta dyker upp i de inkomna yttrandena, är 
byggandet av en ringled med anslutning vid Varvsvägen i norr. Detta alternativ 
brukar kallas Västra Länken. Denna lösning utreddes under 2016-2017 och 
resultatet av denna utredning har nu inkorporerats i planbeskrivningen. 
Utredningen tittade på flera olika lösningar, som alla byggde på kopplingar i 
norr och söder. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se 
hur effekten på Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en 
förbindelse i norr vid Havsbadsvägen och Via Marina samt en förbindelse i 
söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning skulle minska trafiken på 
Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 214 miljoner 
kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på 
runt 100 miljoner kronor.  
 
Jämför man Västra Länken med Klippanvägens förlängning framgår det alltså 
att den lösning som detaljplanen möjliggör är det som är effektivast för att 
minska trafiken i stadskärnan.  
 
Är de negativa konsekvenserna för stora? 
Många yttranden slår fast vi de negativa konsekvenserna som detaljplanen 
innebär. Kommunen har under samrådet tydliggjort att detaljplanens 
genomförande innebär negativa konsekvenser inom planområdet, vilket även 
utläses tydligt när man läser miljökonsekvensbeskrivning. Störst konsekvenser 
får området gällande buller, rekreation och stadsbild.  
 
Sedan samrådet har kommunen jobbat vidare med planförslaget för att 
ytterligare minska de negativa effekterna. En förprojektering har tagits fram 
som mer har arbetet utefter att anpassa gatan till platsen och kommunen har 
tagit fram nya illustrationer för att framhäva ambitionsnivån. Bullerutredningen 
har utökats och innefattar nu även hela stadskärnan, för att säkerställa att den 
förmodade trafik- och bullersänkningen faktiskt uppstår.  
 
På ett övergripande plan gör kommunen bedömningen att de negativa 
konsekvenserna som planen innebär för planområdet kan minskas genom att 
rätt åtgärder genomförs, så som god gestaltning, återplantering av träd, 
bullerskydd med mera. De kvarstående negativa effekterna bedöms därefter 
vägas mindre än de positiva effekter som detaljplanen innebär för stadskärnan, 
trafiksäkerheten samt tillgängligheten till stationen och havet.  
 
Varför saknas det massa utredningar? 
Under samrådet var det en del utredningar som ännu inte var färdiga och 
således inte fanns med. Kommunens avsikt har hela tiden varit att genomföra 
dessa utredningar efter samrådet, för att säkerställa att man har rätt 
kunskapsunderlag innan beställning. Detta gäller främst geotekniken, där det 
fanns en stor vinning i att ha förprojekteringen färdig för att säkerställa att 
vägens placering är korrekt när stabilitetsberäkningar genomförs.  
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Geotekniken och tillhörande markmiljöundersökningar har nu genomförts och 
presenteras i planbeskrivningen. Alla utredningar finns också tillgängliga på 
kommunens hemsida.  
 
En annan utredning som saknades och efterfrågades var 
fladdermusinventering. Under sommaren 2021 har kommunen tagit fram 
sådan utredning som har arbetats in i handlingarna. Inventeringen visar att det 
finns gott om fladdermöss i området. För att inte påverka dessa negativt är det 
viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs hela ån bevaras och att 
ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande detta. 
 
Måste Pyttebron verkligen tas bort? 
Många inkomna synpunkter framhäver en önskan om att kunna bevara 
Pyttebron, så som den är idag. Under detaljplaneprocessen har kommunen 
kollat på möjligheterna att bevara bron, antingen genom att anlägga en ny bro 
bredvid eller att bygga om bron så den lämpar sig för ändamålet. Detta har 
tyvärr inte bedömts som möjligt. 
 
En stor anledning till att det inte går att ha två broar i området är för att det 
inte är aktuellt att riva den vita villan som står på fastigheten Kråkan 1. Denna 
byggnad är bevarandevärd och utpekad i kommunens bevarandeprogram. Mitt 
emot denna fastighet bebyggs nu även ett nytt flerfamiljshus, som ytterligare 
minskar ytan. På motsatt sida Rönne å har det på senare år även byggts en ny 
pumpstation som innebär att den helt enkelt inte finns plats för två broar.  
 
Pyttebron är en gammal bro och bedöms inte klara av ombyggnad till bilbro.  
 
Sammantagen har bedömningen gjorts att Pyttebron behöver rivas och att en 
ny ändamålsenlig bro behöver byggas. Kommunens anser att det är av största 
vikt att den nya bron ges god gestaltning och har därför startat en 
arkitekttävling. Tävlingen avgörs i två steg och en slutlig vinnare presenteras i 
mitten av december 2021. Eftersom att tävlingen inte är avgjord och utgörs av 
sekretess innehåller planhandlingarna inte några bilder på de inkomna bidraget, 
men detta kan presenteras innan planen föres till antagande.  
 
När bullerskyddas min fastighet? 
Många angränsade fastigheter har skickat in synpunkter angående bullerskydd, 
eftersom att flera fastigheter som ligger nära den planerade gatan kommer få 
förhöjda bullernivåer. Bullerutredningarna har presenterat bullerskyddsåtgärder 
av olika slag, i första hand genom bullerplank i anslutning till vägen. Detta har 
dock visat sig ge begränsad effekt på flera ställen och ger dessutom en negativ 
påverkan på stadsbilden. 
 
Därför används bullerplank enbart på de ställen där de ger absolut bäst effekt. 
Sammantaget finns det en del fastigheter som även med bullerplank får 
bullervärden som överskrider riktvärden. På dessa fastigheter kommer 
kommunen bekosta fasadnära åtgärder för att säkerställa att bullernivåer 
inomhus hålls. Det är viktigt att här konstatera att kommunen inte kommer 
genomföra några åtgärder förrän dess att bullersituationen faktiskt uppstår. Det 
är alltså inte möjligt att redan nu begära dessa ändringar.  
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När gatan har byggts och börjat trafikerats behöver kommunen genomföra 
mätningar i varje utsatt fastighet och i samråd med aktuell fastighetsägare 
genomföra åtgärder om det krävs. Detta arbete ska bekostas av kommunen.  
 
 

INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅDET 

Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  

 EON 2020-12-01 

 Weum Gas AB, 2020-11-30 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 

 Länsstyrelsen, 2021-01-22 

 Länsstyrelsen, komplettering gällande kulturmiljö, 2021-02-03 

 Lantmäteriet, 2021-01-14 

 Trafikverket, 2020-12-10 

 Region Skåne, 2021-01-15 

 Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2020-12-03 

 Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2021-01-15 

 Vänsterpartiet, 2021-01-15 

 TeliaCompany AB, 2020-12-02 

 Öresundskraft AB, 2021-01-15 

 Fastighetsägare till Ring 12, 2020-12-02 

 Fastighetsägare till Kråkan 4, 2020-12-01 

 Fastighetsägare till Sparven 12, 2020-12-04 

 Privatperson, 2020-12-05 

 Privatperson, 2020-12-05 

 Fastighetsägare till Fastighet Ängelholm 2:40 2020-12-05 

 Privatperson, 2020-12-05 

 Privatperson, 2020-12-05 

 Privatperson, 2020-12-06 

 Privatperson, 2020-12-06 

 Privatperson, 2020-12-06 

 Privatperson, 2020-12-09 

 Privatperson, 2020-12-09 

 Privatperson, 2020-12-09 

 Fastighetsägare till Rödhaken 2, 2020-12-12 

 Privatperson, 2020-12-12 

 Privatperson 2020-12-13 

 Fastighetsägare till Tallen 5, 2020-12-15 

 Fastighetsägare till Tallen 5, 2020-12-15 

 Privatperson, 2020-12-16 

 Privatperson, 2020-12-17 

 Preem AB, 2020-12-18 

 Privatperson, 2020-12-18 

 Privatperson, 2020-12-19 

 Privatperson, 2020-12-20 



   5 (179) 
 

  

 Privatperson 2020-12-21 

 Privatperson, 2020-12-22 

 Fastighetsägare till Granen 5, 2020-12-27 

 Privatperson, 2020-12-27 

 Privatperson, 2020-12-28 

 Privatperson, 2020-12-28 

 Privatperson, 2020-12-29 

 Privatperson, 2020-12-29 

 Privatperson, 2020-12-29 

 Fastighetsägare till Tallen 1, 2020-12-30 

 Privatperson, 2020-12-30 

 Privatperson 2021-01-01 

 Privatperson, 2021-01-02 

 Boende Näktergalen 17, 2021-01-02 

 Privatperson, 2021-01-02 

 Privatperson, 2021-01-03 

 Privatperson, 2021-01-03 

 Fastighetsägare till Tallen 7, 2021-01-04 

 Privatperson, 2021-01-05 

 Fastighetsägare till Alen 3, 2020-01-05 

 Privatperson, 2021-01-05 

 Fastighetsägare till Alen , 2020-01-05 

 Fastighetsägare till Asken 6, 2021-01-05 

 Privatperson, 2021-01-07 

 Fastighetsägare till Blåhaken 12, 2021-01-08 

 Fastighetsägare till Göken, 2021-01-08 

 Privatperson, 2021-01-08 

 Privatperson, 2021-01-08 

 Privatperson, 2021-01-08 

 Privatperson, 2021-01-10 

 Privatperson, 2021-01-10 

 Privatperson, 2021-01-10 

 Fastighetsägare till Göken, 2021-01-10 

 Privatperson, 2021-01-10 

 Privatperson, 2021-01-10 

 Privatperson, 2021-01-10 

 Privatperson, 2021-01-10 

 Privatperson, 2021-01-10 

 Fastighetsägare till L1:3, 2021-01-10 

 Fastighetsägare till Kastanjen 4, 2021-01-11 

 Fastighetsägare till Kastanjen 4, 2021-01-11 

 Privatperson, 2021-01-11 

 Privatperson,  2021-01-11 

 Privatperson, 2021-01-11 

 Privatperson, 2021-01-11 
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 Privatperson, 2021-01-11 

 Fastighetsägare till Asken 5, 2021-01-12 

 Privatperson, 2021-01-01 

 BRF Gustenborg , 2021-01-12 

 Privatperson, 2021-01-10 

 Privatperson 2021-01-12 

 Privatperson, 2021-01-12 

 Fastighetsägare till Sparven 2, 2021-01-12 

 Fastighetsägare till Aspen 1, 2021-01-12 

 Privatperson, 2021-01-12 

 Fastighetsägare till Vågmästaren 1, 2021-01-12 

 Privatperson, 2021-01-12 

 Ängelholm Skäldervikens Segelsällskap, 2021-01-12 

 Naturskyddsföreningen i Ängelholm, 2021-01-12 

 Fastighetsägare till Abborren 24, 2021-01-13 

 Privatperson, 2021-01-12 

 Privatperson, 2021-01-13 

 Fastighetsägare till Rektangeln 4, 2021-01-13 

 Privatperson, 2021-01-13 

 Privatperson, 2021-01-13 

 Privatperson, 2021-01-13 

 Fastighetsägare till Asken 5, 2021-01-13 

 Privatperson, 2021-01-13 

 Fastighetsägare till Asken 7, 2021-01-13 

 Privatperson, 2021-01-13 

 Fastighetsägare till Domherren 1,  2021-01-13 

 Fastighetsägare till Ljung 11, 2021-01-13 

 Fastighetsägare till Lönnen 6, 2021-01-13 

 Privatperson, 2021-01-13 

 Fastighetsägare till Rockan 11 , 2021-01-13 

 Privatperson, 2021-01-13 

 Privatperson, 2021-01-13 

 Fastighetsägare till Staffliet 1, 2021-01-13 

 GE-HAND , 2021-01-13 

 Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2021-01-13 

 Privatperson, 2021-01-14 

 Privatperson, 2021-01-14 

 BRF Blåhaken nr 1 2021-01-14 

 Fastighetsägare till Kastanjen 3, 2021-01-14 

 Fastighetsägare till Domherren 11, 2021-01-14 

 Privatperson, 2021-01-14 

 Fastighetsägare till Vesslan 6, 2021-01-14 

 Fastighetsägare till Ålen 12, 2021-01-14 

 Privatperson 2021-01-14 

 Privatperson,  2021-01-14 
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 Fastighetsägare till Isbjörnen 7, 2021-01-14 

 Fastighetsägare till Domherren 12, 2021-01-14 

 Privatperson, 2021-01-14 

 Fastighetsägare till Kråkan 2, 2021-01-14 

 Fastighetsägare till Tallen 6, 2021-01-14 

 Privatperson, 2021-01-14 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Fastighetsägare till Assarsson 6, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Fastighetsägare till Fågelsången, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Fastighetsägare till Alen 2, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Fastighetsägare till Sparven 5, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Ängelholms Scoutkår, 2021-01-15 

 Fastighetsägare till Kråkan 3, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Fastighetsägare till Gröngölingen 5, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Fastighetsägare till Palletten 2, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Fastighetsägare till Flugan 6, 2021-01-15 

 Fastighetsägare till Karl Gustaf 1, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Fastighetsägare till Palletten 2, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 
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 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Boende BRF Gustenborg 2021-01-15 

 Boende BRF Gustenborg 2021-01-15 

 Fastighetsägare till Kulltorp 1, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 

 Privatperson, 2021-01-15 
 

Inkomna yttranden redovisas i sin helhet nedan. 

Sent inkomna yttranden som inte redovisas eller besvaras: 

 Fastighetsägare till Ludvigaskog 9, 2021-01-18 

 Boende BRF Gustenborg, 2021-01-18 

 Boende BRF Gustenborg, 2021-01-18 

MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen, 2021-01-22 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
 
Riksintressen för naturvård och rörligt friluftsliv 
Planhandlingen saknar ett resonemang om planens eventuella påverkan på 
riksintresset för naturvård. Rönneå omfattas även av riksintresse för 
friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Detta måste framkomma i 
planhandlingen och kommunen måste redogöra för hur planen tillvaratar 
riksintressenas värden. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats gällande riksintressen för naturvård och 
friluftsliv. 
 
Strandskydd 
Länsstyrelsen har i tidigare yttrande redogjort att kommunen inte kan upphäva 
strandskyddet eftersom det är en allmän väg, vilket framgår av 4 kap 17 § plan- 
och bygglagen och 7 kap 18 § miljöbalken. Kommunen måste därför ansöka till 
Länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet. Det särskilda skälet som 
åberopas för upphävande av strandskyddet är pkt 5; behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. Förutom särskilt skäl ska intresset av att ta området i anspråk på det 
sätt som avses med planen väga tyngre än strandskyddsintresset. Länsstyrelsen 
kan inte bedöma om det särskilda skälet är godtagbart utifrån nuvarande 
underlag. Det framgår av planhandlingarna att det gjorts olika 
lokaliseringsutredningar men planhandlingarna saknar redovisning av dessa. 
Planhandlingarna saknar avvägningar och resonemang om vad detaljplanens 
genomförande innebär och vilka effekter den kommer få, och viktat det i 
relation mot strandskyddets syfte. 
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Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats gällande andra möjliga lokaliseringar, 
samt tydliggörande gällande detaljplanens påverkan på strandskyddets syfte – främst 
gällande tillgänglighet till ån. 
 
Erosion 
Länsstyrelsen noterar att en fördjupad geoteknisk undersökning ska 
genomföras och Länsstyrelsen förutsätter att resultatet av den arbetas in i 
kommande planhandlingar. 
 
Kommentar: En geoteknisk utredning har tagits fram och planbeskrivningen har 
kompletterats med detta. 
 
MKN-Vatten 
Enligt Länsstyrelsen kan konstruktionen av bron beroende på utformning 
påverka den ekologiska statusen och hydromorfologin i Rönne å. Brons 
konstruktion kan behöva utredas och illustreras för särskild utformning som 
säkras med stöd av planbestämmelser på plankarta. 
 
Kommentar: Parallellt med planprocessen pågår en Arkitekttävling för den nya bron. 
Planhandlingarna har kompletterats med de ramar och bestämmelser som omfattas i 
tävlingen för att tydliggöra påverkan. En viktig aspekt är att den nya bron inte får lov att 
byggas med nya konstruktioner i vattnet.  
 
 
Kulturmiljö 
”Pyttebron” är enskilt och i sitt sammanhang av högt kulturmiljövärde och av 
betydande allmänt intresse i Ängelholm. Länsstyrelsen saknar resonemang och 
avvägningar för planens positiva effekter i relation till den skada som orsakas 
på dessa kulturmiljövärden. 
 
Kommentar: Pyttebron bedöms inte ha ett sådant kulturmiljövärde att den bör skyddas. Att 
Pyttebron har en historisk koppling till platsen är dock tydligt, men kommunen anser att en 
sådan historisk koppling kan skapas även genom den nya bron eller andra utsmyckningar 
längs vägens dragning.  
 
Länsstyrelsens rådgivning 
 
Lämplig markanvändning (2 kap. PBL) 
Länsstyrelsen noterar av syftet med planen att målet är att den nya vägen ska 
omfördela trafiken som idag går igenom centrum, vilket skapar möjligheter att 
utveckla stadskärnan till en tryggare och säkrare miljö. Det framgår även att 
Kommunen har sedan tidigare utrett olika möjligheter för att bland annat 
minska trafiken på gatorna i tätorten och förbättra kommunikationen till havet 
och de bostadsområden som planeras väster om Rönne å. Den trafikutredning 
som ligger till grund för effekterna av den nya vägdragningen är knapphändigt 
beskriven i framtagen MKB med en redovisning av olika antaganden som 
gjorts. Med den föreslagna detaljplanen följer det flera negativa konsekvenser 
som tas upp i framtagen MKB med stor påverkan på stadsbilden och 
stadsrummet. Det blir tydligt för Länsstyrelsen vilka negativa konsekvenser 
som planförslaget för med sig men inte lika tydligt vilka positiva effekter som 
kommer ut av den. Länsstyrelsen efterfrågar bättre viktade planhandlingar som 
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motiverar planförslaget med argument och utredningar som påvisar värdet av 
planförslaget. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med bedömningar på de positiva 
effekterna för stadskärnan, främst gällande buller och trafik. 
 
Artskydd 
Länsstyrelsen anser att artskyddsfrågan inte är tillräckligt behandlad, och kan 
inte med nuvarande handlingar med säkerhet utesluta påverkan. I 
planbeskrivningen framgår att det finns skyddade arter, groddjur och 
fladdermöss, inom eller i anslutning till föreslaget planområde. Länsstyrelsen 
vill även erinra om betydelsen av att spridningskorridorer och passager mellan 
värdefulla marker och miljöer. 
 
Fladdermöss 
Samtliga fladdermöss är skyddade genom fridlysning i 4 § 
artskyddsförordningen. Enligt denna är det bland annat förbjudet att avsiktligt 
döda djur, avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, 
övervintrings- och flyttningsperioder samt att skada eller förstöra djurens 
fortplantningsområden eller viloplatser. Utrymmet att lämna dispens från 
förbuden är ytterst begränsat. 
 
Groddjur 
Groddjur är skyddade genom fridlysning i 4 eller 6 § artskyddsförordningen. I 
6 § anges fråga om sådana vilt levande kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur 
som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning 
som framgår av bilagan:1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in 
exemplar, och2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. En eventuell 
dispensansökning eller ett samråd bör göras tidigt i processen eftersom utfallet 
kan påverka detaljplanens utformning. 
 
Om artskydd 
Länsstyrelsen får enligt 15 § i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 6 § 
som avser länet eller del av länet, om det inte finns någon annan lämplig 
lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. 
Länsstyrelsen råder kommunen att komplettera kommande planhandlingar 
med tydligare redogörelse för de skyddade arternas förekomster. Samt hur 
skyddade arterna berörs, vidare redogöra för hur respektive skyddad arts 
miljöer och fortlevnad påverkas och i vilken omfattning de kan komma att 
beröras av detaljplanens genomförande. Hur påverkan i så fall ser ut, vilka 
åtgärder som planeras att vidtas för att undvika skada och klargöra i de fall 
dispensprövning enligt artskyddsförordningen kommer att krävas eller 
alternativt om anmälan för skyddsåtgärder enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska 
göras. 
Länsstyrelsen vill erinra om att artskyddet alltid gäller, även om en detaljplan 
har vunnit laga kraft vilket bör framgå av planhandlingarna. Kan inte dispens 
från artskyddet lämnas kan planen inte genomföras. I ett samråd enligt 12 kap 
6 § miljöbalken får Länsstyrelsen besluta att den anmälningsskyldige ska vidta 
de försiktighetsåtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skador på 
naturmiljön. 
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Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en 
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För 
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs 
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande 
detta. 
 
Biotopskydd 
Länsstyrelsen anser att handlingarna bör kompletteras avseende 
biotopskyddsområdet med beskrivning och karta. Det saknas redovisning av 
biotopskydd i framtagen MKB. Det framkommer i planhandlingar om en 
eventuell ansökan om biotopskyddsdispens. Länsstyrelsen rekommenderar 
därför kommunen att parallellt med detaljplaneprocessen söka dispens för de 
intrång som eventuellt avses göras i de biotopskyddade miljöerna. 
 
Kommentar: Biotopskyddsdispens ska sökas parallellt med planprocessen. 
 
Värdefulla träd 
I planbeskrivningen framgår att det finns skyddsvärda träd inom föreslaget 
planområde. Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in 
en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 
 
Annan Lagstiftning - Vattenverksamhet 
Åtgärder och arbete som bedrivs inom vattenområde under högsta flöde som 
berör Rönne å kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt 
utredda avseende riksintresse för naturvård, riksintresse för rörligt friluftsliv, 
erosion, MKN-vatten, strandskydd, kulturmiljö, varför planförslaget kan 
komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 
 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats utifrån Länsstyrelsens yttrande. 
 
Länsstyrelsen, komplettering gällande kulturmiljö, 2021-02-03 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
 
Riksintresse för kulturmiljövården 
Området berör inte riksintresse för kulturmiljövården. 
 
Länsstyrelsens rådgivning 
 
Övrig kulturmiljö 
Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen bör kompletteras med en 
redovisning av planområdets kulturmiljövärden, kopplat till den äldre 
järnvägsdragningen och Pyttebron, samt detaljplanens inverkan på dessa 
värden. 



   12 (179) 
 

  

I MKB:n nämns att ”Pyttebron är inte utpekat som byggnadsminne, men har 
ett visst kulturhistoriskt värde eftersom den synliggör järnvägssträckningen och 
därmed en fas i Ängelholms historia.” Det framgår inte om kommunen gjort 
något ställningstagande till brons värde ur ett teknikhistoriskt eller 
lokalhistoriskt perspektiv och vägt in det i bedömningen. 
Länsstyrelsen har vid flera tillfällen prövat väckt fråga om 
byggnadsminnesförklaring av Pyttebron, men avslagit den då den inte bedömts 
uppfylla det höga krav på synnerligen märklighet som krävs för att den ska 
kunna förklaras som byggnadsminne. Länsstyrelsen har i samband med detta 
lyft fram att det genom Plan- och bygglagen finns möjlighet att ge skydd för 
byggnader utifrån lokala och regionala perspektiv. Inom detta lagrum kan även 
större stadsplanesammanhang fångas upp och möjliggöra ett varsamt 
omhändertagande av tidigare generationers byggnader, stads- och 
landskapsmiljöer. 
 
Kommentar: Den kulturhistoriska kopplingen till järnvägssträckningen kan fortsättningsvis 
finnas på platsen genom andra åtgärder, där även den nya bron vägens dragning spelar roll i 
historieberättandet. 
 
 
Lantmäteriet, 2021-01-14 
 
FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING SAKNAS 
Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens 
konsekvenser för den egna fastigheten. ”Av planbeskrivningen ska de 
konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför för bland annat 
sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta menas att det för i 
princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med 
avseende på bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande 
fastighetsbildning och utförande. (prop. 2009/10:170 s. 435)” 
 
I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, 
men plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett 
samlat sätt där respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens 
genomförande innebär för den aktuella fastigheten. 
 
Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. illustreras med en 
fastighetskonsekvenskarta där förändringar i fastighetsindelning, med 
plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör innehålla ett utkast till 
redogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå. 
Ett sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta en 
fastighetskonsekvensbeskrivning. 
 
På sidan 27 finns enbart ett kort sammanfattande stycke om 
fastighetskonsekvenserna beskrivet. Efter närmare kontroll av plankartan har 
följande upptäckts. Bilderna redovisar område som blir föremål för 
fastighetsbildning. Det är även i flera fall fråga om inlösen av allmän plats, se 
rubrik om ”inlösen/ersättning” nedan. Några har ni redan nämnt på sida, men 
samtliga som hittats i plankartan vid granskningen redovisas med urklipp och 
en liten text nedan (Yttranden innefattar bilder på fastigheter som kommer behöva 
förändras). 
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Kommentar: Sedan samrådet har en förprojektering genomförts och fastighetskonsekvenserna 
som redovisas i detta yttrande är inte längre aktuella. Planbeskrivningen har kompletterats 
gällande detta.  
 
INLÖSEN/ERSÄTTNING 
All mark som är Järnvägsändamål i äldre gällande detaljplaner blir också 
föremål för inlösen då marken bedöms utgöra allmänt ändamål (kvartersmark). 
Marken blir genom detta planförslag GATA och innebär att marken kan lösas 
in, se nedan. Men eftersom marken till största del ägs av Ängelholms kommun 
idag innebär det i praktiken inte någon förändring. 
Men trots det, bör det av planbeskrivningen framgå att kommunen har 
möjlighet att lösa in mark som enligt en detaljplan ska användas för allmän 
plats utan att avtal föreligger med fastighetsägaren, samt att kommunen är 
skyldig att förvärva den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det. 
Även de ekonomiska konsekvenserna av detta bör belysas i 
planbeskrivningen/fastighetskonsekvensbeskrivningen. Ersättningen för 
marken bestäms enligt reglerna i expropriationslagen (1972:719) om ingen 
annan överenskommelse träffas. 
 
PBL 6:13 – Kommunens rätt att lösa in mark.  
PBL 14:14 – Kommunens skyldighet att lösa in mark. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med text om möjlighet för inlösen av 
mark. Viktigt är dock att poängtera att planförslaget har reviderats och att det in 
granskningsförslaget inte innebär intrång på någon privat fastighet. 
 
SERVITUT/LEDNINGSRÄTT 
Kommer det inom planområdet att finnas allmänna vatten/avlopps ledningar 
ska det framgå dels genom plankartan i form av u-område samt i 
planbeskrivningen med beskrivning om vilken typ av ledning som ska tryggas 
och på vilket sätt. 
Om det finns det finns befintliga servitut inom området som påverkas av 
planförslaget är det viktigt att det framgår hur de påverkas och vad som är 
tänkt att ske med servituten i genomförandet av detaljplanen. 
 
PLANKARTA/GRUNDKARTA 
Teckenförklaring till grundkartan saknas. 
Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga 
detaljer i grundkartan saknas. 
Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas. 
I grundkartan saknas vissa kvartersnamn och fastighetsbeteckningar. Det är 
viktigt att fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som 
är berörd av planen att hitta respektive fastighet på plankartan. 
 
Kommentar: Teckenförklaringen till grundkartan tycks ha försvunnit i utskicket till 
Lantmäteriet. Övriga samrådsutskick har fullständiga teckenförklaringar.  
I granskningshandlingarna säkerställs det att fullständiga uppgifter finns med på 
plankartan.  
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Trafikverket, 2020-12-10 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra genomförandet av en ny trafikförbindelse 
för att koppla ihop Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya 
Järnvägsgatan. Avsikten är att omfördela trafiken genom centrum och på så 
sätt möjliggöra utveckling av stadskärnan. 
 
Planområdet omges av kommunala och enskilda gator och vägar. Närmsta 
statliga väg är väg 1o7/1710 i tätortens östra/norra del. 
 
Av planhandlingarna framgår inte om den nya trafikförbindelsen kommer att 
påverka trafiken i tätortens yttre delar. Vid eventuellt behov av åtgärder på 
vägar och/eller anslutningar till vägar med statlig väghållare, till följd av 
den nu föreliggande detaljplanen, ska detta bekostas av 
kommunen/exploatören. 
 
I plankartan tillåts uppförande av bro till en brohöjd på 7,5 meter. Det är dock 
inte reglerat vilken totalhöjd byggnadsverket tillåts ha. Planområdet ligger inom 
hinderfrihetsytan för Ängelholms flygplats och inom den MSApåverkande 
zonen för Ängelholms, Halmstads och Ljungbyheds flygplatser. Trafikverket 
anser att även byggnadsverkets totalhöjd ska regleras för att säkerställa att 
byggnader/byggnadsverk och andra föremål inte kommer i konflikt med 
luftfarten eller järnvägens radio- och telekommunikationssystem. 
 
Kommentar: Detaljplanen bedöms inte påverka det statliga vägnätet på ett sådant sätt som 
kräver åtgärder. 
En maximal totalhöjd på bron har lagts till i plankartan, samtidigt som en flyghinderanalys 
har tagits fram för att säkerställa att konstruktionen inte kommer i konflikt med luftfarten. 
Flyghinderanalysen visar att konstruktionen inte bedöms ha någon påverkan på luftfarten. 

KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 

Region Skåne, 2021-01-15 
 
Region Skåne avstår från att yttra sig över aktuell detaljplan. 
 
Kommentar: Noterat. 
 
Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2020-12-03 
Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget. 
 
Kommentar: Noterat. 
 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2021-01-15 
• NSR önskar ett förtydligande i planen om vilken typ av väg det ska vara. För 
att NSR:s renhållningsfordon ska få köra på vägen behöver det vara en BK1-
väg. 
• NSR är positiva till att flytta trafikflödena från stadskärnan men vill tydliggöra 
att NSR:s renhållningsfordon fortfarande behöver köra på vägarna i 
stadskärnan för att fullfölja sin bortforslingsskyldighet. 
• Planen skriver att gång och cykelvägar ska främjas, vilket NSR är positiva till 
men det är viktigt att det finns möjlighet att renhållningsfordonen att stanna 
utan att hindra trafiken. 
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• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att uppmärksamma 
frågor som rör hantering av överskottsmassor (och vilka massor som ska 
användas vid ett eventuellt underskott på massor) redan i detaljplanskedet. 
Man kan med fördel reflektera över massbalanserna inom området och börja 
planera för eventuell lagring, sortering, behandling och återanvändning av 
massor. Detta gäller både massor som är förorenade i olika grad samt för 
området rena massor. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Vänsterpartiet, 2021-01-15 
I Ängelholmspaketet framhålls vikten av att bevara de gröna områdena i 
stadsbilden. Pyttebroområdet är ett av de få kvarvarande sådana områden och 
har dessutom ett högt naturvärde som bör bevaras och vårdas. Med anledning 
av detta avstyrker Vänsterpartiet Ängelholm ett antagande av detaljplanen. Vi 
baserar vår ståndpunkt på följande motiveringar: 
 
Planbeskrivningen 
Naturvärden har inte undersökts på ett tillfredställande sätt i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Det finns inte ordentliga 
naturvärdesundersökningar med nödvändiga fältinventering och 
dokumentation. Trots att det bevisligen finns många olika arter av fåglar, 
däggdjur, groddjur insekter och växter i området, och trots att flera av dessa är 
”rödlistade” drar man den, för oss tvivelaktiga slutsatsen att: ”området inte är 
av betydande vikt för arternas livsmiljö eftersom liknande miljöer finns i 
närheten”. Det saknas framförallt en egen, fullständig, fältinventering av 
fladdermus. Detta i synnerhet då ett privat initiativ (Espen Jensen 11–12 juli 
2020) visar att det finns i området minst 6 olika arter, av vilka 3 är rödlistade. 
 
Naturvärdesinventering 
Fåglar: Inventering av fåglar är begränsad till enbart observationer från 
Artportalen och det finns ingen fältstudie eller kartläggning av möjliga 
häckningsplatser.  
Groddjur: I planbeskrivningen citeras en rapport från 2010 som konstaterade 
förekomst av grodor och reproduktionslokal i området mellan bron och 
båtstugorna. Man menar dock att planförslaget innebär ingen negativ påverkan 
då ”kärnområdet för dessa värden är knuten till ett område norr om 
planområdet”. Vår uppfattning är att rapporten inte är fullständig och behöver 
uppdateras. 
 
Däggdjur: Som vi har nämnt ovan har man inte gjort någon egen inventering 
av däggdjur man har refererat till den privata fältstudien som pekar på att 
området är en viktig fodersökslokal och antagligen även erbjuder boplatser för 
fladdermöss. Fladdermössen är skyddade i lag och får inte störas. Därför är det 
viktigt med en ny, fullständig inventering under sommarmånader. Övriga 
däggdjur, liksom insekter, tar man inte hänsyn alls till i MKB 
. 
Ljusförereningar: I samband med vägdragning behandlas mycket flyktigt och 
det finns inga analyser om huruvida detta kommer påverka nattaktiva djur, 
fåglar och insekter.  
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Skyddsvärda träd: Gamla träd, som har ett stort värde för den biologiska 
mångfalden och det lokala klimatet, blir allt mer sällsynta i Ängelholms 
stadsmiljö. I naturvärdesinventeringen har man identifierat 16 sådana, de flesta 
av vilka kommer att avverkas om vägdragning genomförs. Lägg till att ett 
mycket stort antal andra träd i olika storlek och ålder komma också att röjas 
innebär detta samtidigt en stor förlust för såväl däggdjur, kräldjur, fåglar och 
insekter. 
 
Den branta slänten där vägen ska passera intill åkanten: Den här sträckan har 
ett mycket högt värde för den biologiska mångfalden, speciellt för fåglar och 
fladdermöss. Planen innebär dock att så gott som alla stora träd kommer 
behöva fällas och all vegetation röjas. Någon geologisk utredning kring 
stabiliteten och eventuell behöv av förstärkning har inte gjorts för denna 
sträcka. Med tanke på hur Kristian II:s väg och Östergatan har fått göras om 
pga rasrisk finner vi detta oroväckande. 
 
Klimat och trafik 
Syftet med Ängelholmspaketet är att minska trafiken i centrum och därför 
anser vi att det är kontraproduktivt nya vägdragningar. Det är sedan länge känt 
att desto mer man bygger ut ett vägnät desto mer ökar trafiken och därmed 
miljöpåverkan. Man bör göra åtgärder som syftar till att minska biltrafik istället 
för att leda den längs andra sträckor. 

 
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en 
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För 
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs 
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande 
detta. 

LEDNINGSÄGARE 
 
TeliaCompany AB, 2020-12-02 
 
Skanova ( Telia Company) AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, 
och låter framföra följande: 
 
Yttrande 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 
 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwgformat för att infogas på 
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 
 
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 
 
Kommentar: Eventuell flytt av ledningar ska bekostas av den som initierar åtgärden. 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
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Öresundskraft AB, 2021-01-15 
Elnät 
Vi har elledningar och tomrör i bron och fram till Klippanvägen som är av stor 
betydelse för elförsörjningen i och med att station Enen avvecklas. 
Ledningarna i bron behöver läggas om med nytt kors av ån i närhet av 
planområdet i god innan broarbetena startar. Om övriga ledningar behöver 
läggas om får avgöras i vägprojekteringen. 
Det kan finnas behov av tomrör för framtida ledningsförläggning och därför 
vara intressant att få gjuta in rör i nya bron. 
 
Fjärrvärme/Fjärrkyla 
Fjärrvärmeledningar finns i Klippanvägens förlängning, i Danielslundsgatan, i 
gång- och cykelbanan på den gamla banvallen och i korsningen 
Havsbadsvägen- Reningsverksvägen-Spårgatan. Dessa behöver troligen läggas 
om. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade och frågorna aktualiseras vid kommande 
detaljprojektering. 
 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   

Fastighetsägare till fastighet Ring 12, 2020-12-02 
Läser följande om beräknade trafikflöden: 
”Beräkningar visar att trafiken på Klippanvägens förlängning blir cirka 8 000 
bilar per dygn och bullerskydd kommer att sättas upp på vissa platser för att 
dämpa ljudnivån. 
 
I gengäld blir det lugnare och tryggare inne i centrum när genomfartstrafiken 
minskar, och det gör att området runt Stadsparken blir trivsammare och kan 
utvecklas med mer handel. Mätningar visar att trafiken på Nybron kommer att 
minska med cirka 7 800 bilar per dygn. Tittar man framåt i tiden till år 2037 så 
beräknas antalet bilar på Nybron bli cirka 4 600 per dygn om Klippanvägens 
förlängning byggs – utan en ny väg blir det cirka 11 800 bilar per dygn.” 
 
Jag vill vända mig mot denna beräkning på följande grund. Antalet bilar som 
förväntas passera stadsparken beror ju helt på vilken trafikreglering som 
kommer att gälla, när alternativet Klippanvägens förlängning finns. Jag kan 
tänka mig allt från total avstängning, förbud mot genomfart, gångfartsområde, 
gågata eller annan trafikbegränsande åtgärd. 
 
Kommentar: Beräkningarna bygger på att inga andra åtgärder genomförs. Om andra 
trafikbegränsade åtgärder genomförs kan trafiken genom stadskärnan minskas ytterligare.  
 
Fastighetsägare till fastighet Kråkan 4, 2020-12-01 
Hej, angående pyttebron och att koppla samman klippanvägen med 
havsbadsvägen. 
 
Innebär detta att vår vackra pyttebro försvinner? En bro vi lagt massor av 
pengar på att renovera och som är oerhört vacker och trevlig. Och om jag 
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kommer ihåg rätt var de en folkomröstning för några år sedan och där 
majoriteten var stor att behålla bron. Vi lever som sagt i en demokrati där 
sådana beslut är oerhört viktiga att respektera!  
 
Det finns andra lösningar på att koppla samman havsbaden med stadskärnan. 
 
Kommentar: Pyttebron kommer att ersättas med en ny bro som är lämpad för ändamålet.  

 
Fastighetsägare till fastighet Sparven 12, 2020-12-04 
 
Hej! 
Vi vill bara säga Tack för att ni genomför 3:28, Klippanvägens förlängning. 
Ibland tycker man att "all förändring är av ondo", men att möjliggöra för en 
förenklad/öppnande väg ner mot Ängelholms strand och till nya villaområden 
- utan att driva trafiken via kullerstensgator och city - är helt rätt enligt vår 
mening. Om Pyttebron går att bevara såsom cykel/gångbro så vore det trevligt 
- men, är för oss av underordnad betydelse. 
Lycka till med ert projekt! 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 

 
Privatperson, 2020-12-05 
Angående "Pyttebron "när ni köpte fastigheten var väl tanken att den skulle 
rivas så att man kunde dra broalternativet norr om pyttebron och därmed 
bevara den renoverade och omtalade bron. Har tittat vid rondellen och tycker 
att det är ett mycket bättre och ger en mjukare sväng över Rönneå. 
 
Kommentar: Fastigheten Kråkan 1 som numer ägs av kommunen är utpekad i kommunens 
bevarandeprogram och har därför ett högt kulturvärde. Huset på fastigheten kommer inte att 
rivas som följd av denna detaljplan. Det finns inte plats för två broar.  

 
Privatperson, 2020-12-05 
Jag tycker att planen ska genomföras så fort som möjligt. Detta är en 
utveckling av Ängelholms kommun/stad och sannolikt tycker det stora flertalet 
av innevånarna detta. Det är endast "bakåtsträvare" som hörs i debatten. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad 
 
Fastighetsägare till Fastighet Ängelholm 2:40 2020-12-05 
Ang. förlängning Klippanvägen. För att slippa trafik genom stadskärnan och 
behålla Pyttebron och ÄNDÅ få en förlängning av Klippanvägen. Bygg en 
vägtunnel från rondellen under Rönneå och ut. På så sätt låser man inte heller 
in sig för nya projekt i framtiden. Det är en lösning man idag ser i flera andra 
städer. 
 
Kommentar: En sådan lösning bedöms vara för avancerad och kostsam.  
 
Privatperson, 2020-12-05 
Det är märkligt att väg ska byggas på vandringsstråk som nyttjas mer än den 
biltrafik som belastar redan använd väg. 
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Att bryta mot genomförd folkomröstning är bortom alla demokratiska 
grundprinciper. 
Skamligt! 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 

 
Privatperson, 2020-12-05 
Ställer mig i den starkaste mån emot planerna på att riva pyttebron och den 
planerade förlängningen av Klippanvägen. Det är fullkomlig idioti att rasera en 
för Ängelholm ikonisk bro med den historiska anknytning den har med sig 
som dessutom är en av de vackraste platserna i staden. Att det fortgår trots att 
invånarna gång på gång motsatt sig visar på en fruktansvärt bristande 
verklighetsförankring. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  

 
Privatperson, 2020-12-06 
Nu planerar ni inför att ta bort ett av stadens fina naturnära promenadstråk 
och grönområde, och göra ytterligare en väg. I dessa tider är det väl av största 
vikt att kunna njuta av naturen för välmående - naturen utan ytterligare 
miljöförstörande bilar. Det går även emot folkets synpunkt som innebar att 
majoriteten inte ville att detta skulle falla in. Hur är det möjligt att det ändå blir 
av? 
Nog att jag är för förändring och utveckling av staden, men detta är inte rätt 
tillvägagångssätt. Jag hoppas verkligen att ni förstår och har tänkt igenom den 
påverkan detta beslut får för Ängelholms invånare, och hur infekterad tilliten 
till er troligen kommer att vara framöver. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 

 
Privatperson, 2020-12-06 
I folkomröstningen 2011 sa ängelholmarna nej till Pytteleden. 
I valet 2014 sa ängelholmarna nej till Pytteleden. 
I valet 2018 sa ängelholmarna nej till Pytteleden. 
 
Ni sitter inte på era poster för er egen skull. Eftersom ängelholmarna 
uppenbarligen inte vill ha Pytteleden borde ni planera utifrån det. Pytteleden 
behövs inte. Om vi ska kunna rädda klimatet måste biltrafiken minska och det 
uppväger den trafikökning som utbyggnaden av stationsområdet ger. Skulle vi 
trots det ha problem med trafiken när klimatfrågan är löst kan vi fundera 
vidare på nya vägar då. 
 
Ni har möjlighet att både lyssna på ängelholmarna och göra en insats för 
klimatet och därmed våra barns framtid. Varför gör ni inte det? 
 
Jag må ha flyttat tillfälligt ifrån Ängelholm men det är inte en anledning att inte 
fortsätta värna om naturen där hemma. Med allt som pågår runt om i världen, 
dagliga rapporter om den klimatkris vi befinner oss i - så väljer ni att riva den 
lunga till skog vi har mitt i Ängelholms centrum? Det i sig är anledning nog. 
Att ni dessutom går emot demokratiska processer, att Ängelholmarna har 
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sagt nej TRE gånger, men ändå inte LYSSNAR. Eller förstår. 
Ta detta på allvar. 
Kommentar: Synpunkt noterad.  

 
Privatperson, 2020-12-06 
Det är många aspekter jag reagerar för ang pytteleden, 
främst den fullständiga disrespekten för ängelholmsbornas åsikter i frågan. Att 
pyttebroområdet är högt värderat av så många måste respekteras! Sen är 
det miljökonsekvenserna, en trafikled över pytteleden är förfulande och 
medför buller o avgaser i denna tysta idyll. Bullerplank o tung trafik mitt i 
bebyggelsen dessutom, det är ju rena vansinnet. Ni har inte ens inventerat 
djurlivet ordentligt. Där finns faktiskt fladdermöss bla som bor i de gamla 
träden. Det finns ingen känsla varken för miljön, invånarna och estetiken i det 
här beslutet, dra tillbaka det omgående! 
 
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en 
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För 
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs 
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande 
detta.  

 
Privatperson, 2020-12-09 
Apropå detaljplanen angående Klippan vägens förlängning. Efter att ha läst 
valda delar av detaljplanen noterar jag att den bifogade bullerutredningen har 
begränsats till en radie på 135 m från vägkanten av den nya delen av vägen, 
som med all rätt fokuserar på de nära boendes situation. Det innebär dock att 
andra viktiga områden lämnas utanför såsom gång och cykelvägen längs Rönne 
å från golfbanan i riktning mot Tullakrok och vidare norrut inte ingår i 
bullerutredningen. Längs denna sträcka som utnyttjas från tidig morgon till sen 
kväll rör sig stora skaror fotgängare och cyklister och det finns rastplatser med 
bänkar bord och grillmöjligheter som används flitigt. På grund av 
begränsningen finns inga uppgifter om hur stor påverkan det blir här av 
trafikbuller. Sannolikt understiger nivån de gränsvärden som gäller för 
bostäder, men det saknar egentligen betydelse. Det finns ingen anledning att 
dölja att det hela tiden kommer att bli bakgrundsstörningar från en buller kuliss 
oavsett den faktiska bullernivån, som helt kommer att förstöra känslan och 
upplevelsen av att vistas i en omtyckt parkmiljö. Det kommer att göra detta 
värdefulla rekreationsområde mindre uppskattat av framför allt för 
många äldre Ängelholmare som dagligen vistas i denna unika centrumnära 
lunga. Eftersom trafiksituationen/flödet i Ängelholm inte står och faller med 
förlängningen av Klippan vägen borde även i detta sammanhang 
försiktighetsprincipen gå före tekniskt satta riktvärden för buller. 
Mitt förslag är att behålla rådande ”status quo” situation. Trafiken fungerar ju 
hyggligt som den gör. Det spelar mindre roll om det uppkommer en och annan 
trafikstockning. 
 
Lugnare trafik bidrar också till högre trafiksäkerhet. 
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Kommentar: Att bullret kommer påverka området vid Tullakrok och Hembygdsparken 
framgår i planhandlingarna, främst i Miljökonsekvensbeskrivning. Nivåerna bedöms dock 
ligga under gällande riktvärden.   

 
Privatperson, 2020-12-09 
Det är enligt Planbeskrivningen både positiva och negativa effekter av 
Klippanvägens förlängning. 
 
Det som framhålls är att det ska minska trafiken vid Statsparken. Detta 
argument är det enda som jag kan se som positivt i övrigt är det förvånansvärt 
att förslaget ens har kommit så långt som nu med allt negativ det medför. 
Sammanfattning Stadskärnan = fram till Bruksgatan… Ängelholms centrum är 
betydligt större idag och det lär ju naturligtvis växa ännu mer – det där med 
gammal och nytt som Robin H framhåller som argument – ja det gamla 
Ängelholms slutade mer eller mindre vid Pyttebron men i dagsläget är 
citykärnan betydligt större än så! Så i stället för att tänka gammalt behöver vi 
tänka nytt och låta staden växa och då behöver vi se till att den kan det och för 
att värna om människorna se till att behålla lugnet och stillheten nära 
stadskärna och få bort större vägar. När vi nu har en otrolig möjlighet att skapa 
något nytt bör vi tänka större och vara mycket kloka. Omfördelningen av 
trafiken bör ske brett och med ett större perspektiv! Vi kan redan idag ta bort 
tung trafik från centrum genom att alla lastbilar och tung trafik dirigeras om via 
Landshövdingevägen in till ICA, COOP, byggplatser osv för att slippa att ha 
dem mitt i centrum. Det är upp till Kommunen att leda tung trafik i rätt 
riktning! Den begräsningen finns i många stora städer sedan länge och ofta 
med begränsade tider. 
 
Svaret på centrum ligger inte i att bygga en ny stor väg. 
Hur gör vi då för att avlasta Landshövdingevägen och Klippanvägen? 
Ängelholm har ett behov att  på att det finns fler möjliga vägar till Ängelholms 
centrum och till Nya Stationsområdet. 
 
Att Nya Stationsområdet expanderar öppnar upp för två mycket bra lösningar. 
1. Sibirienvägen/Banskolevägen mellan S Utmarken till rondellen i Havsbaden 
är en ypperlig lösning. (Se bifogad karta) 
Pendlarna som bor i Havsbaden kommer via Sibirienvägen ut på 
Kungsgårdsleden, utan att beröra stadskärnan och avlastar därmed 
Landshövdingevägen och Havsbadsvägen. 
Inverkan på naturen finns naturligtvis men här är det betydligt färre människor 
och INGA bostäder som blir berörda av en bräddning av vägen! I området röjs 
det redan för att göra plats för dubbelspår. INGA träd som kan klassas som 
skyddsvärda finns i området! 
 
2. Skåne Marina Bron, för att ytterligare avlasta centrum föreslår jag att en ny 
bro byggs för biltrafik vid Skåne Marinan. Även i detta förslag är det nästan 
obefintliga inverkan på miljön och INGA bostäder berörs. Pendlarna kommer 
också med lätthet ut mot Bjäre och flyget! 

 
Ytterligare fördelar 
Parkeringsplatsen som finns vid Banmuseet bör byggas ut, för att uppmuntra 
personer att ställa bilden där och därifrån gå till stadskärnan eller till Nya 
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Stationsområdet för att ta tåg eller buss. Här kan man expandera området 
positivt med en stor central lekplats och ett stort utegym. I detta område skulle 
också med fördel kunna byggas en central förskola/skola. Ängelholm öppnar 
upp skogen, den blir lättillgänglig och en del av stadsbilden utan att större 
inverkan på skogen behövs!  
Växthustomten. Om inte förlängningen av Klippanvägen byggs finns det 
absolut inga hinder för ett större bostadshus. Detta är en investering för 
Kommunen som förhoppningsvis skapar fler nöjda Ängelholmare än vad ett 
vägbygge skulle skapa. Om man vill finns det också här en möjlighet att placera 
en central förskola/skola. 
 
Kallbadhus/Klitterhus 
Ett ypperligt sätt att via en ny bro från Skåne Marina området få tillgång till ett 
Kallbadhus och havet, men också möjligheten att i området få fler 
affärsrörelser och restauranger eftersom det blir ett mer synligt område. 
Möjligheten att skapa ännu större möjligheter, så som t ex hotell, mer plats för 
husbilskamping, bidrar till ett mer levande hamnområde.  
 
Lokaltrafik  
Vi får en ringled runt staden där enkelheten att ta sig med lokalbuss till Nya 
Stationsområdet ökar markant. 
 
Gång och cykeltrafik 
I dagsläget är Pyttebron en gång och cykelvägen i ett helt bilfritt område, det 
utgör en stor säkerhet för invånarna inte minst för föräldrar som har sina barn 
och ungdomar cyklandes i området. (se nedan) 
 
Barn och ungdomar 
Klippanvägens förlängning skulle enligt liggande plan ge stora negativa 
konsekvenser för barn och ungdomar. Trafiken skulle dessutom öka, vilket gör 
riskerna ännu större. Området har många stora föreningar dit barn och 
ungdomar dagligen tar sig till framför allt med cykel. FBC (innebandyn), Friskis 
och Svettis, Dansfabriken, Tennishallen, Roddklubben, ljusslingan och vägen 
till havet. 
 
Miljö 
Rekreationsområdet blir kvar för kommunens invånare och man öppnar upp 
nya möjligheter i Marinaområdet och Banskoleområdet. Den Nya 
Stationsområdet kan byggas ut och öppnas upp på ett trevligt sätt även mot 
skogen och dessutom görs området attraktivt. 
 
Inga befintliga bostäder blir berörda av förslaget. 
Inga byggnader eller broar behöver flyttas. 
Inga rekreationsområden behöver förstöras och inga stora viktiga träd behöver 
röjas.  
Vi kommer att få en miljöpåverkan och skogen kommer att tas i något mer 
större anspråk men vinster av ökad säkerhet, minskat trafikbuller och säkrare 
vägar för våra barn och ungdomar kommer att skapas.  
 
Socialt 
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Stadsparken blir en mer fridfull del av staden. Pyttebron och dess 
rekreationsområde - mitt i stan – blir unikt och här kan skapas ytterligare 
möjligheter som försvinner om en stor väg får ta plats.   
Havsbadsvägen skulle kunna ges en allé men stora träd för att minska buller 
och minska hettan som är hög varma dagar, skapa ett nytt vackert 
promenadstråk med parkbänkar och växter.  
Allt detta får vi om vi satsar på det Nya Stationsområdets baksida och öppnar 
upp Ängelholm från både från Norr och söder OCH det bästa av allt vi får det 
bara BÄTTRE! 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 

 
Privatperson, 2020-12-09 
Jag anser att detta förslag ska genomföras. Ett bra sätt att få bort bilar från 
centrum. Innebär att man inte behöver köra omvägar - t.ex. via Varvsvägen- 
vilket ju innebär mer utsläpp. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 

 

Fastighetsägare till Rödhaken 2, 2020-12-12 
Pytteleden 
Om ni vill flytta ett trafikproblem från Ängelholm centrum löser ni inte 
problemet att flytta trafiken 2 kvarter. Då kvarstår problemet i centrum! 
 
Kommentar: Syftet med detaljplanen är att minska trafiken i stadskärnan, främst på 
Nybron och runt Stadsparken. Utredningar som har tagits fram under planprocessen visar 
att ett genomförande av detaljplanen minskar trafiken på dessa gator, samt möjliggör andra 
insatser för att ytterligare minska trafikflöden. Resultaten av utredningarna finns redovisat i 
planbeskrivningen och utredningarna finns tillgängliga i sin helhet.  
 

Privatperson, 2020-12-12 

Jag tycker det är fel att bygga en bilväg genom ett av Ängelholms vackraste 
strövområden, Pytteleden. Staden behöver lungor av grönområden som renar 
vår luft, inte mer bilvägar in i centrum, som bidrar till ännu smutsigare miljö. 
De flesta städer bygger ringvägar runt innerstaden istället och det går säkert att 
göra även i Ängelholm. 
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Snälla, tänk efter en gång till innan det är för sent! 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.:  

 
Privatperson 2020-12-13 
Hej, hela det här projektet är helt vansinnigt! Ni förstör allt som är fint med 
Ängelholm. Massor med människor uppskattar en promenad efter ån, över 
Pyttebron och vidare ner till Roddklubben och elljusspåret eller ner till havet. 
Hela Ängelholms själ försvinner för att ni ska göra en väg och en bro. Jag blir 
förbannad när jag tänker på det. Vi har haft en folkomröstning, resultatet blev 
ett nej till väg och biltrafik. Följ det resultatet. Eller våga ha så mycket mod i er 
att ni ordnar en ny folkomröstning. Ta ert förnuft till fånga och låt oss som bor 
här, inte ni som bestämmer, avgöra om vi vill förstöra Ängelholm eller inte. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 

 
Fastighetsägare till Tallen 5, 2020-12-15 
Det är en fullkomlig katastrof att förstöra ett så pittoreskt och fint område som 
dessutom inte går att återställa till sitt ursprung någonsin. Biltrafiken kommer 
givetvis att öka i innerstaden om man bygger fler vägar. Demokratisk röstning 
är gjord som blev ett rungande nej till denna hatade väg och detta skall givetvis 
följas av de styrande politikerna. Ytterligare och bättre alternativ till denna 
bilväg måste lyftas fram. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 

 
Fastighetsägare till Tallen 5, 2020-12-15 
Jag känner inget förtroende över huvud taget för våra politiker här i 
Ängelholm. Känns meningslöst att försöka göra sin röst hörd mot detta 
vansinniga förslag men måste kämpa in i det sista. 
Trots folkomröstning som fick nej sidan att vinna och ett val som röstade fram 
socialdemokraterna som var mot denna trafiklösning så står vi nu inför 
fullbordat faktum att beslut har tagits att bygga en stor och bred bilväg genom 
ett fint naturområde. 
Dessutom renoverades Pyttebron för en avsevärd summa som nu inte är till 
någon nytta då den skall rivas. Jag upplever att det gått prestige i hela frågan, 
man måste helt enkelt få rätt för att inte tappa ansiktet. Fler bilvägar ger mer 
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trafik, det säger sig självt. Tänk om och gör rätt - lyssna på Ängelholms 
befolkning – bygg inte Pytteleden. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 

 
Privatperson, 2020-12-16 
Ängelholm 3:136. Tycker den nya vägen går tråkigt nära våra kolonier. Och 
såga ner den lilla skogen där? Går det inte ha kvar Industrigatan som den är? 
Leda nya korsningen förbi posten till Industrigatan? 
 
Kommentar: Denna detaljplan hanterar inte frågan gällande Industrigatan och 
Järnvägsgatan.  

 
Privatperson, 2020-12-17 
För att balansera alla tänkbara motiv mot Pytteleden, ger jag ett positivt 
yttrande. Pytteleden har dominerat lokalpolitiken nu i många decennier! Allt 
för många. Fullfölj beslutet att genomföra planen, så att andra viktigare frågor 
får utrymme! Leden är den enda och riktiga lösningen för att lösa trafikfrågan i 
en växande stad nu och lång tid framöver, så som samhället ser ut. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 

 
Preem AB, 2020-12-18 
Preem vill i egenskap av fastighetsägare inkomma med följande synpunkt. 
 
Då Preem bedriver en lönsam drivmedelsförsäljning på fastigheten Tofsmesen 
9, med adress Östergatan 56, Ängelholms kommun, vill vi försäkra oss om att 
det tas hänsyn till vår verksamhet och de skyddsavstånd som gäller för vår 
verksamhet. Då vi hanterar brandfarliga varor gäller särskilda skyddsavstånd 
som måste respekteras, både under och efter genomförandetiden. 
 
Preem vill framföra att de in- och utfarter som idag brukas kommer att 
behövas även framöver, så Preem önskar att dessa förblir oförändrade. 
 
Preem är generellt positiv till kommunens förslag på förändringsplaner och har 
i övrigt inga synpunkter på den föreslagna ändringen. 
 
Kommentar: Befintlig in- och utfart till Preem bedöms kunna vara på sin befintliga plats.  

 
Privatperson, 2020-12-18 
Har frågan om att skilja biltrafik från gång- och cykeltrafik (GC) - genom att 
utföra en ny GC bro mellan Reningsverksvägen i närheten av Roddklubben 
och Hembygdsparken med anslutning via Thorlundsgatan alternativt Vallgatan 
– varit aktuell? 
 
Den rofyllda och positiva miljö, som vi som går och cyklar upplever, skulle bli 
kvar och till och med ännu bättre skiljt från bilavgaser och bilbuller! Udden av 
folkomröstningens nej sägare skulle sargas och kanske försvinna! Den nya bron 
för biltrafik skulle kunna förenklas och inte behöva samma utrymme -liksom 
hela förbifarten! 
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Men det kräver att den nya GC bron byggs i god tid före den nya bron för 
biltrafik! Ängelholmarna är långsinta och envisa och behöver känna att GC 
bron blir en bra ersättare för GCPyttebron! Mina synpunkter på detta kan även 
läsas i "min mening" i NST 2020-10-14 "Pytteleden både flyttar och löser 
problemet" 
Kommentar: Någon ny GC-bro planeras inte inom ramen av denna detaljplan. En ny bro 
kommer att uppföras för att ersätta Pyttebron, även denna bro kommer att möjliggöra gång- 
och cykeltrafik. Inom ramen för Ängelholmspaketet planeras det dock en ny GC-bro över 
Rönneå mellan Haradal och Nybroskogen.  

 
Privatperson, 2020-12-19 
Vi tycker det är helt fel man flyttar ju bara problemen med biltrafiken några 
100 meter o forfarande finns det bara en förbindelse med havsbaden via 
järnvägsviadukten. En olycka i viadukten!! Vad händer om en brand inträffar i 
havsbaden eller en ambulans behövs på stranden jo den har inte en chans o 
komma fram för det är stopp i viadukten. Gör om o gör rätt. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  

 
Privatperson, 2020-12-20 
Jag vill lämna synpunkter kring förlängningen av klippanvägen. Jag förstår ert 
syfte med att minska trafiken inne i stan men jag tror att det behövs en bro 
mycket tidigare. Redan vid Luntertun bredvid den lilla hamnen hade en bro 
över till reningsverket gjort större nytta då trafiken inne i stan avleds mycket 
tidigare. Sammankoppla sedan vägen med Hemvägen så får de boende mer 
valmöjlighet att planera sina resor. Till de som vill besöka havet får också fler 
valmöjligheter.  
 
Många som bor i Havsbaden går bl.a på skolan i Skälderviken. Då slipper de 
köra genom hela staden för att ta sig ut dit. Nu när området Errarps ängar 
växer behövs det fler valmöjligheter att ta sig ut mot Havsbaden och havet, 
med hjälp av en bro precis nedanför backen, blir resan till havet ännu kortare 
och mer lättillgängligt. En del skog kommer tyvärr att försvinna men jag tror 
att slingorna kring reningsverket kommer användas mer när det finns fler vägar 
till området. Även till de som brukar ta sig till området för fiske har nu en bro 
de kan köra/cykla/gå över. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
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Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 

 
Privatperson 2020-12-21 
Gamla växthustomten bör bli en grön park för lek och avslappnat familjeliv. 
Namnförslag Brunnsparken till minne av den livliga brunnsverksamheten på 
andra sidan ån som en gång lockade många till Ängelholm. 
 
Kommentar: Växthustomten kommer att göras om till en grön park.  

 
Privatperson, 2020-12-22 
För det första tycker jag inte att man löser trafikproblemet i "centrum" genom 
att flytta "problemet" två kvarter norrut. Dessutom gör man stora ingrepp, 
som inte går att återställa i området runt idrottshallen och gamla båtplatsen. 
Hur har ni tänkt att trafiken norrifrån (t.ex. från Barkåkra, Skälderviken och 
Vejby) ska köra till Pyttebron? Ska trafiken därifrån ledas ned via 
Margretetorpsvägen, Kristian II:s väg ned på Klippanvägen? Den passerar då 
Rebbelberga och Kungsgårds-skolan, detta kan väl inte vara lämpligt, då 
morgontrafiken ofta sammanfaller med starten för skolan. 
 
Bygg en bro vid Varvsvägen och få bort "trafikproblemet" i centrum. 
 
Förslag till förbättring vid korsningen 
Storgatan/Nybrogatan/Skolgatan. 
1 Förbjud vänstersväng för trafik norrifrån på Storgatan (detta har funnits 
tidigare) 
2 Ta bort övergångstället på Nybrogatan väster om Storgatan. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 

 
Fastighetsägare till Granen 5, 2020-12-27 
Den mertrafik som Ängelholm genererar bör absolut anslutas med varvsleden - 
för boende & turister - inte ytterligare en väg nära hyresfastigheter och villor 
med den så kallade Pytteleden. Det är inte främst Klippanvägen bilisterna vill 
åt för att komma ut och in från stan utan E6:an och E4:an. Det är föråldrat 
tänk att leda trafiken genom tätbebyggelse istället för runtom! 
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Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 

 
Privatperson, 2020-12-27 
Jag har nu tagit del av detaljplanen. Och jag är starkt emot det. Andra städer 
bygger en ringled runtom. Men inte i Ängelholm. Hur ska man kunna anlägga 
en park på växthustomten med buller utanför. Då blir det som vid stadsparken. 
Hus kommer att rivas. Träden går inte att ersätta. Bilarna måste ju ändå 
komma in till Ica affären. Själv bor jag på wigralområdet. Jag som många andra 
går och cyklar ofta på pytteleden. Och hur kan man ens komma på tanken att 
riva en kultur bro. Ni skyller på allt möjligt. När ni t o m går emot folks vilja. 
Jag som många andra vill inte ha en trafikled där. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 

 
Privatperson, 2020-12-28 
Jag tycker det vore väldigt olämpligt att fördärva Pyttebron och dra in trafik i 
detta natursköna område. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 

 
Privatperson, 2020-12-28 
Eftersom mängder av grönområden blir förstörda när Pyttebron rivs och 
Klippanvägen förlängs (kanske man kan flytta jvgsstationen i höjd med 
"Fyndet"/Friskis&Svettis för att förkorta sträckan) kan gamla Parkskolan rivas 
och samtidigt göra Stadsparken större och mer "användbar" eftersom det 
tydligen kan bli lugnare runt parken. Trist att Pyttebron ska rivas. Hoppas att 
bilvägen ändå inte blir för bred och snabb och att det blir rejäla cykelbanor. 
Tänk om man kunde bygga en högre bro över hela stan istället för att riva en 
massa.... 
 
Kommentar: Parkskolan kommer inte att rivas. Det pågår ett parallellt arbete att utveckla 
gamla Parkskolan till bostäder och centrumverksamhet. Den nya bilvägen för Klippanvägens 
förlängning kommer ha en körbana på 6.5 meter, samt gång- och cykelväg på minst 3.5 
meter. Exakt utformning finns redovisat i planbeskrivningen.  

 
Privatperson, 2020-12-29 
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Vägen kommer att påverka Tullakrok. Tullakrok är idag en fin oas för många 
av oss men med denna genomfartsled så blir det inte så längre. Snälla, tänk om 
o gör rätt. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 

 
Privatperson, 2020-12-29 
Med förfäran förstår jag att kommunen jobbar vidare på vägprojektet 
Pytteleden. Som ni vet finns det väldigt många problem med detta projekt och 
hänsyn måste tas till de synpunkter som har tagits upp inklusive natur som 
förstörs, en bilfri och säker cykelväg som försvinner, kulturmiljöer som 
förstörs och bullerproblem. Pyttebroområdet är fantastisk viktigt för väldigt 
många i Ängelholm och det verkar som om kommunen inte lyssnar på 
medborgarnas åsikter alls i det här fallet. Gör om och gör rätt! 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 

 
Privatperson, 2020-12-29 
Jag motsätter mig byggadet av en bilväg genom "Pyttebroområdet". Jag anser 
att vi behöver bygga en "ringväg/-led via exempelvis Varvsvägen som knyter 
an till vägen bakom Banskolan för att sedermera knyta an till ytterleden. I 
framtiden kommer inte en stor bilväg som klyver rakt genom stan behövas. Vi 
behöver en smart matarväg som tar oss snabbt runt centrum så att man sedan 
kan vika av in mot den del av staden man har ärende till. Ni agerar omodernt 
och utan en tanke på miljö och klimat. Jag ber er tänka om innan det är 
försent! 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 

 
Fastighetsägare till Tallen 1, 2020-12-30 
Min önskan är att utöver byte av fönster och dörr på min fasad 
att det sätts upp ett bullerplank. Anledningen till detta är att min avsikt är att 
även använda den del av tomten som vetter mot den blivande rondellen som 
uteplats, en uteplats i samband med min dörr på husets gavel. Denna del av 
trädgården skall enligt bullermätningarna ha för hög bullernivå och min 
bedömning är att bullret kommer att påverka min utemiljö på den sidan 
väsentligt. Sen läser jag att kommunen önskar ta en bit av min tomt till 
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rondellen. Jag önskar få veta hur det kommer att se ut genom ett platsbesök 
från någon ur kommunens personal innan jag kan ta ställning till hur det 
kommer att påverka mitt boende. 
Kommentar: Efter samrådet har planförslaget reviderats utifrån en genomförs förprojektering. 
Förprojekteringen visar att det inte kommer krävas några intrång på privata fastigheter.  
Frågan gällande uppförande av bullerplank avgörs i samband med byggnation.  

 
Privatperson, 2020-12-30 
Jag fattar inte vad politikerna o planläggare håller på med, köpta väl? 
Varför är ni inte med i tiden, vi lever på 2020 talet och det ni håller på med är 
1970-talet?! Samhället har faktiskt utvecklats sedan dess och då bygger andra 
städer fler ytterleder och förtätnar inte stans kärna med fler bilvägar o förstör 
vårt fina promenadområde o vår lilla mysiga hamn med biltrafik. Dessutom 
anlägga ett grönområde/park (jag är inte emot detta) med närmsta granne med 
en bilväg, tänker ni då över huvudtaget? 
 
Den lilla fina parken med alla rodedenron är sagolik vad händer med den? 
 
Kommentar: Daniellundsparken kommer att förändras och bli mindre. Parken kommer att 
domineras av den nya vägen. Detta finns redovisat i planhandlingarna, främst 
Miljökonsekvensbeskrivningen.  

 
Privatperson 2021-01-01 
Hej, 
Det gäller planen på att förlänga Klippanvägen här i Ängelholm genom det 
unika grönområde rund Pyttebron. Jag tycker ni borde betrakta området som 
tillgång som det är med bitvis orörd natur, underbar promenad stråk fin 
cykelväg till havet... Ta vara på det, ställ ut ännu fler bänkar, bygg fler 
sportaktiviteter där och låt det vara signum för Ängelholm i stället för att 
förstöra det med en bilväg! 
Jag bor i närheten och jag vet hur mycket omtykt och behövt området är. 
Kommentar: Synpunkt noterad. 

 
Privatperson, 2021-01-02 
Äntligen får vi en bra anslutning till Havsbaden. Hoppas det blir genomfört så 
snart som möjligt. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 

 
Boende Näktergalen 17, 2021-01-02 
Buller: 
Naturvårdsverkets rekommendationer för max bullernivå i rekreationsområde 
för tätort kommer att överskridas på Rönne Ås östra sida vid å-prommenaden 
från Rönnevik till Tullakrok med angrändsande områden som t.ex delar av 
fastigheter vid Danielslundsgatan samt minigolfbanan. Detaljplanen får stora 
negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv i detta område och detta 
speciellt eftersom vegetation kommer att fällas där ny väg kommer att gå nära 
ån. 
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Varför skall inte fastigheten Kråkan 1 (Danielslundsvillan) bullerskyddas, 
Varken plank eller fasadnära åtgärder föreslås (se bilaga 10 i Bullerutredning). 
Är det så att även detta bygnadsverk skall flyttas alt. rivas liksom befinlig bro? 
 
Kommentar: Detaljplanens påverkan på rekreation finns redovisat i planbeskrivningen och 
Miljökonsekvensbeskrivningen. Naturvårdsverkets rekomendationer bedöms kunna hållas 
inom Hembyggsparken.  
Fastigheten Kråkan 1 är utpekad i kommunens bevarandeprogram och kommer inte att 
rivas till följd av denna detaljplan. Anledningen till att den inte omfattas av 
bullerskyddsåtgärderna är att kommunen ser en möjlighet att använda byggnaden till andra 
ändamål än bostäder.  
 
Cykeltrafik:  
I det s.k. Ängelholmspaketet påstås att cykeltrafiken är en mycket viktig del i 
det totala projektet. Då anser jag att det är fattigt, att cykelbana endast skall 
anläggas på en sida av den nya leden. Detta skapar en stor trafikfara, att 
cyklister skall mötas på samma cykelbana. Speciellt i tider då denna trafik 
ökar,intensifieras och blir snabbare, t.ex med elekrifiering av 
cyklar och scotrar. Dessutom strider planen mot barnkonventionen och 
barnperspektivet, genom att skolbarn skall på väg till skola eller närliggande 
sporthallar, flera gånger behöva korsa en trafikerad led samt behöva cykla på 
en otrygg cykelbana.. Utformningen av leden visar på att biltrafiken är 
viktigare än cykel och gångtrafik. 
 
Kommentar: Efter samrådet har planhandlingarna reviderats gällande gång- och cykelvägen. 
I förslaget som nu går ut på granskning möjliggörs gång- och cykelvägar på båda sidorna, 
fram till idrottshallen. Detta för att skapa bättre kopplingar, samt möjliggör säkra 
övergångar till den norra sidan.  
Gång- och cykelvägen på den norra sidan kommer att vara 3.5 meter bred, vilket bedöms 
tillräckligt för att upplevas som trygg och säker. 
 
Dagvatten: 
Dagvatten från nyanlagd gata bör ej överhuvud taget ledas ut i Rönne Å. 
Allt skall regleras i en detaljplan: Den nya bron bör ingå i detljplanen. Allt skall 
regleras i ett sammanhang i en deljplan. Hur dennya bron skall gestaltas och 
utformas är inte nödvändigt. Men brofästen, fundament, tillåtna markarbeten 
o.dyl. skall ingå i en detaljplan. 
 
Kommentar: Dagvatten leds först ner i i dagvattenbrunnar längs kantstöden. Därefter via 
ledningar vidare till möjligt magasin öster om anslutningen till Reningsverksvägen. Om det 
krävs fördröjning och rening längs sträckan innan vattnet rinner ut i Rönne å är det möjligt 
att lägga fördröjningskasetter under gång- och cykelvägen.  
Planhandlingarna har kompletterats med mer information gällande den nya bron, med 
utgångspunkt från den pågående arkitekttävlingen.  

 
Privatperson, 2021-01-02 
Bättre tillgång till stationen för pendlare, och till stranden för oss som inte bor 
centralt i Ängelholm. Mycket bättre trafiksituation på Storgatan, Skolgatan och 
Östergatan. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
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Privatperson, 2021-01-03 
Politiker, tänk om! Det är så många Ängelholmare som besöker pyttebron med 
omnejd. Det är förfärligt att ni tänker förstöra detta område. Gör en 
folkomröstning och tala om innan vad som gäller. Ändra inte på regler så att de 
passar era syften! 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 

 
Privatperson, 2021-01-03 
Bygg Pytteleden i Klippanvägens förlängning, men behåll Pyttebron där den 
ligger.  
 
Bygget av en ny innerled som förbinder de östra och västra delarna i centrala 
Ängelholm behöver få en lösning. Det är inte hållbart att ha kvar denna 
innerled längst med Stadsparken. Det bästa alternativet är då att genomföra 
Klippanvägens förlängning, men lägg bilvägen parallellt längst med befintlig 
Pyttebro och låt Pyttebron förbli en gång- och cykelbro. Detta alternativ 
behöver få en djupare och grundligare utredning, för det möjliggör en säkrare 
trafiklösning för oskyddade trafikanter och möjlighet att behålla Pyttebron som 
bara för några år sedan genomgick en grundlig renovering för att kunna 
användas i många år framöver. 
 
Den nya bilbrons bredd behöver inte vara mer än 6,5 meter – samma bredd 
som det är på körbanan på Tegelbruksbron vid kommunhuset. Då får 
vägbanan plats mellan Pyttebron och det nya pumphuset. Gång- och 
cykelvägen från Pyttebron kan fortsätta ut över det gamla brofästet som finns 
kvar från järnvägsbron över Storgatan och fortsätta på en ny gång- och 
cykelbro över Storgatan. Då får vi en gång- och cykelväg från rondellen vid 
Östergatan hela vägen över Rönneå till Garvaregatan helt fri från biltrafik och 
på köpet får de fastigheter som ligger söder om denna cykelväg lite mer 
avstånd till nya innerleden, bl a det nya flerfamiljshuset som ska uppföras 
ovanpå parkeringsgaraget. 
 
För att genomföra detta så behöver den vita villan som kommunen äger vid 
brofästet rivas, men det får vägas mot att befintlig Pyttebro då behålls. På 
köpet får Ängelholms centrum äntligen en säker gång- och cykelväg över 
Rönneå som är helt fri från biltrafik och den nyrenoverade Pyttebron kan 
fortsatt användas som gång- och cykelbro. 
 
Med denna lösning så borde det vara lättare att få till en trafiklösning som 
dockar ihop Storgatan, nya innerleden och Danielslundsgatan. Bygg en rondell 
vid Storgatan och en delvis enkelriktad korsning där Danielslundsgatan möter 
nya innerleden. Trafiklösningen bör göras så att genomfartstrafik i området 
naturligt styrs till Klippanvägen eller Östergatan. Vissa vägval bör enkelriktas 
för att uppnå detta. 
 
På västra sidan om Rönneå finns det flera alternativa sätt att lösa en 
förlängning av en separerad gång- och cykelväg ut mot havet. Antingen 
anlägger man en ny gång- och cykelväg längs med den nya innerleden närmast 
befintliga fastigheter eller så kan delar av Garvaregatan och Idrottsgatan göras 
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om till cykelväg. Då går det att få till en gång- och cykelväg som är separerad 
från biltrafik från Östergatan ända ut till havet. Ge detta alternativ en mer 
grundlig utredning än det har fått så här långt i processen. Jag tror det är många 
Ängelholmare som kan tänka sig att riva den vita villan för att åstadkomma en 
trafiksäker lösning i Klippanvägens förlängning även för oskyddade trafikanter. 
 
Kommentar: Det är inte aktuellt att riva den vita villan som står på fastigheten Kråkan 1. 
Det är inte möjligt att anlägga två broar på platsen. 

 
Fastighetsägare till Tallen 7, 2021-01-04 
Jag motsätter mig helt och fullt byggnationen av Pyttebrovägen. Då ingreppet 
av miljö och natur är för stort i förhållande till nyttan. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 

 
Privatperson, 2021-01-05 
Det är beklagligt att ni inte kan/vill inse hur smart det vore att bygga en bro i 
Varvsvägens förlängning. Då kunde Pyttebron vara kvar. Detta natursköna 
område som är så lättillgängligt från centrum utan bil. Även den lilla parken vid 
vattenhästen är mycket välbesökt. Ni skulle spara flera miljoner kronor och 
slippa en massa bekymmer. Dessutom har ni beslutat om en gång- och 
cykelbro vid Violgatan. Istället kan man flytta denna några hundra meter och 
bygga den tillsammans med Vavsvägsbron. Ni måste ju även ta i beaktande att 
staden är och kommer inom kort att se annorlunda ut än när Pytteleden 
började planeras för många år sedan. Jag tänker på den stora nybyggnationen 
på Errarps ängar vars befolkning hade haft stor nytta av en bro vid Varvsvägen 
för att komma till staden, stationen, lasarettet, badhuset, stranden m.m. Så även 
för boende i Luntertun, Pomona, Skälderviken m.fl. Backahills närstående 
bygge på parkeringstomten vid Storgatan blir säkert inte så attraktivt med en 
trafikled alldeles inpå knuten. 
Så snälla: Tänk ett varv till och inse att detta är det enda rätta!! Det är inte fel 
att ändra sig! Dessutom verkar ni ha stora planer för Stadsparken med 
uteserveringar, promenader m.m. Jag förstår verkligen inte hur ni får ihop 
detta. Förstör inte denna lilla oas. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 

 
Fastighetsägare till Alen 3, 2020-01-05 
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Vi protesterar mot förslaget och detta är våra initiala synpunkter: 
 
● Förslaget medför stora negativa konsekvenser för stadsbilden:  
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen bedöms trafikleden inom planområde 
medföra stora negativa konsekvenser för stadsbilden.  I 
miljökonsekvensbeskrivningen står det bland annat så här: ”Värden för 
stadsbilden försvinner när Pyttebron, som idag är ett landmärke i Ängelholm, 
byts mot en ny bro som blir mer än dubbelt så bred än den bro som finns där 
idag. Det kommer att behöva fällas träd utmed delen mellan Pyttebron och 
Reningsverksvägen och delar av båthusområdet kommer att behöva flyttas elle 
rivas eftersom det hamnar inom vägområdet”. 
 
Kommentar: Efter samrådet har planhandlingarna reviderats och det är inte längre aktuellt 
att riva eller flytta båthusen. 
 
● Förslaget leder till trafikbuller i rekreationsområden: 
I miljökonsekvensbeskrivningen står det bland annat så här: ”Genom 
detaljplaneförslaget säkerställs ett stråk för gång- och cykeltrafik genom 
området, men det förs även in biltrafik genom grönstråket som ersätter 
rofylldhet och relativ tystnad med trafikbuller och rörelser som kräver den 
oskyddade trafikantens uppmärksamhet. Bullernivåerna ökar även på den norra 
sidan av Rönne å där Hembygdsparken är ett populärt utflyktsmål i regionen”. 
Även Tullakrok, elljusslingan och kanotklubben lär drabbas av trafikbuller på 
ett oönskat vis. I miljökonsekvensbeskrivningen står det: ”Även om 
tillgängligheten till rekreationsmöjligheterna fortsatt komma att vara hög, 
bedöms den nya vägen medföra en barriäreffekt eftersom passager över vägen 
sannolikt endast kan ske på vissa utpekade platser. Den nya vägen medför att 
upplevelsen och kvalitén av att vistas utomhus i området försämras av trafik 
och trafikbuller” och ”Detaljplanen bedöms medföra stora negativa 
konsekvenser avseende bullersituationen inom detaljplaneområdet.” 
 
● Förslaget följer inte kommunens kommande hållbarhetsplan: 
I Ängelholms kommuns förarbete till nästa hållbarhetsplan har ”Hållbar livstil” 
och ”Hållbart landskap” prioriterats som viktiga miljömål och det står bland 
annat att kommunen ska ha en cirkulär ekonomi och att tillgängligheten till 
natur för invånarna ska främjas. Att riva den befintliga Pyttebron och lägga 
stora resurser på en ny bro platsar inte i målsättningen cirkulär ekonomi. Att 
leda in en stor trafikled i ett grönskande naturområde är ingen hållbar 
utveckling utan något som kommande generationer kommer önska ogjort. 
Förslaget verkar vilja offra naturområdet efter Pyttebron med anledning av att 
Stadsparken ska bli en något lugnare plats att vistas i men vi anser inte att 
Stadsparken kan ersätta naturområdet som förlängningen av Klippanvägen 
kommer förstöra. I miljökonsekvensbeskrivningen står det att nya bostäder 
föreslås uppföras inom stationsområdet och att dessa behöver närliggande 
grönområden vilket hotas av den nya trafikleden som nu föreslås. Tätortsnära 
grönområden behövs och dessa är särskilt viktiga för grupper som barn eller 
funktionshindrade som har svårt att ta sig ut eller förflytta sig långa sträckor. 
 
● Förslaget kommer leda till mer biltrafik i centrum: 
Nya bilvägar leder till ökad biltrafik. I miljökonsekvensbeskrivningen står det 
följande: “Detaljplanen medför att trafik kommer att omfördelas inom de 
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centrala delarna av Ängelholm. Projektet medför ökad framkomlighet för bil 
och därmed kan det finnas risk för att fler personer väljer att ta bilen istället för 
att åka kollektivt, cykla eller gå.” ”Den nya vägen kommer att gå igenom ett 
tätortsnära grönstråk och föra in buller i ett tidigare relativt ostört område. 
Detaljplanen medför säker infrastruktur till nya bostadsområden men kommer 
ta resurser i anspråk för att bygga.” Yngre generationer av Ängelholmare 
är antagligen mindre bilburna än vad de nuvarande är och önskar inte att 
kommunen ska investera så mycket pengar i något som kommer leda till mer 
biltrafik inne i centrum. Ett argument som används för att sälja in förslaget på 
Klippanvägens förlängning är att boende väster om Rönne å lättare ska ta sig 
ut ur centrum och att bostadsområden vid stationen kommer leda till en stor 
trafikökning på stråket Nybron-Nybrongatan. Är det inte så att de som väljer 
att bosätta sig i närheten av stationen väljer det just för att de reser mycket 
kollektivt? Och visst finns det andra vägar ut ur Ängelholm som bilisterna 
kommer nyttja om man inför trafikreglerande åtgärder vid Nybron-Nybrogatan 
som begränsar trafiken där. 
 
● Förslaget leder till trafikbuller på tomterna som vätter mot Rönne å: 
Att förlänga Klippanvägen över Rönne å kommer att medföra buller in mo 
tomterna som vetter mot ån. Ljudmattan breder ut sig väsentligt mycket längre 
över vatten än över mark, vegetation och bebyggelse, så det kommer bli många 
fastigheter på ömse sidor om Rönne å som kommer få ökade bullernivåer 
vilket inte bullerutredningen belyser. Dessa tomter kommer bli svåra att 
bullerskydda. 
 
● Förslaget att Garvaregatan ska anslutas till den nya trafikleden förvandlar en 
lugn återvändsgata till en genomfart med för tung trafik: Förslaget föreslår att 
den nya trafikleden ska ansluta till Garvaregatan för att skapa en genväg för 
bilkörande men det kommer medföra att en trygg passage i staden försvinner. 
Väldigt många rör sig till fots och på cykel på Garvaregatan och många av 
dem är barn. Enligt trafikutredningen ska föreslagen trevägskorsning vid 
Garvaregatan inte påverka den nya trafikledens eller närliggande gators 
kapacitetet något nämnvärt. Genomförs anslutningen kommer däremot ett 
lugnt villaområde med en återvändsgata påverkas mycket negativt. 
Garvaregatan är en smal gata, för smal för trafik i två led. Blir den kopplad till 
den nya trafikleden kommer det även bli svårt för många av oss boende att ta 
oss ut med bil från våra tomter vilket kan leda till trafikolyckor. 
 
● Förslaget att Garvaregatan ska anslutas till den nya trafikleden tar inte 
hänsyn till att hus på Garvaregatan är med i kommunens bevaringsprogram: 
Gällande Alen 3 så är tomten kulturmiljö klass 1 och byggnaden klass 2 
Byggnaden beskrivs även i kommunens senaste inventering, utförd 2019/2020, 
som en välbevarad byggnad. Byggnaden har värderingsklass ”Kulturhistoriskt 
värdefull”. Miljön på gatan skulle påverkas mycket negativt om det blev ett 
större trafikflöde. Eftersom många fastigheter längs med gatan ligger under 
bevarandeplan kan inte bullerdämpande skärmar anordnas i tomtgräns, då 
sådana skärmar helt skulle förstöra den miljö bevarandeplanen avser att skydda. 
 
● Förslaget till förlängningen av Klippanleden och kopplingen till 
Garvaregatan kommer leda till höga bullernivåer för de bofasta längs med 
gatan: Någon bullerutredning har inte gjorts för Garvaregatan. I 
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miljökonsekvensbeskrivningen står det ”Sammantaget bedöms bullernivåerna 
öka och delvis ske längs en sträcka som inte tidigare varit trafikerad. 
Riktvärdena för utomhusvärdena kommer att överskridas vid ett antal hus. 
Detaljplanen bedöms medföra stora negativa konsekvenser avseende 
bullersituationen inom detaljplaneområdet.” I bullerutredningen står det: 
”Förlängningen av Klippanvägen kommer att höja ljudnivån vid fasad för 
närliggande fastigheter och gällande riktvärden vid fasad och uteplats kommer 
överskridas.”och ”Bullerplanken har begränsad effekt vid korsningar med 
andra vägar och vid högre flerfamiljshus.” Husen som är från 50-talet är inte 
byggda för att klara den bullernivå som en mer trafikerad väg medför (fönster, 
ventiler etc.). 
 
Kommentar: Trafikutredningen visar att en koppling till och från Garvaregatan endast 
generar ett begränsat flöde, vilket inte bedöms påverka bullerriktvärden med mera.  
 
 
Vi föreslår följande: 
● Gör en ny folkomröstning och följ utfallet i denna: 
Kommunstyrelsens beslut att gå vidare med Klippanvägens förlängning har 
mycket dålig demokratisk förankring. Majoriteten röstade nej till förslaget då 
kommunen anordnade sin folkomröstning 2011. Majoriteten var emot 
förslaget när NST genomförde en opinionsundersökning 2014. Vi föreslår att 
det genomförs en ny folkomröstning och att utfallet i denna blir det som gäller, 
det skulle kännas bättre för alla. 
 
● Gör en ny trafikutredning: 
Andra vägalternativ har avfärdats för att de inte avlastar Nybron-Nybrogatan 
tillräckligt men vi anser att Nybron-Nybrogatan kan avlastas med 
trafikreglerande åtgärder. Har det gjorts några utredningar kring hur man kan 
påverka trafiken genom att sänka hastigheten och framkomligheten? Andra 
kommuner och Trafikverket använder sig idag av fyrstegsprincipen, som 
innebär att man provar mindre och billigare åtgärder först, innan man bygger 
nya vägar. De fyra stegen är följande: 
1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt. 
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt väg-/järnvägsnät och 
fordon. 
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder. 
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 
Varför provar inte kommunen de tre första stegen innan de tar till så drastiska 
och kostsamma åtgärder som det är att bygga en ny väg och bro? Vid 
stadsparken kan gångfartsområde införas. Om det ska vara marknader i 
stadsparken på helgerna kan man förbjuda biltrafiken då. Om restaurangerna 
vill flytta ut på sommaren kan man stänga av vägen för bilister under 
sommaren. 
 
Kommentar: Kommunen gör bedömningen att det är viktigt för utvecklingen i Ängelholms 
centrum att möjliggöra god tillgänglighet till viktiga målpunkter i staden, så som stationen 
och havet. Att utföra åtgärder som försämrar framkomligheten utan att erbjuda andra 
alternativ har inte bedöms som aktuellt.  
 
Privatperson, 2021-01-05 
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Att öka biltrafik genom ett centralt grönområde inom tätort stöds ej av några 
vetenskapligt styrkta studier till dags dato. Däremot är alternativen ofta belysta, 
med etablerandet av ringleder i många svenska städer som den tydligaste 
indikatorn. Begreppet "inducerad trafik" existerar av en orsak och en 
önskan om ökad trafik i centrala Ängelholm och dess grönområden finns inte 
bland Ängelholms invånare/väljare. 
Att Ängelholms kommun har påbörjat och ytterligare vill förtäta bebyggelsen 
runt tågstationen (för pendlare) bör lösas med (den redan påbörjade) ringleden. 
ej med utökad biltrafik genom centrala och redan bebyggda delar. 
 
Den tillfälliga lösningen som denna detaljplan förespråkar är kortsiktig ur ett 
stadsplaneringsperspektiv samt negativ för de grönområden som utgör 
dragningskraften för många av de personer som redan bor i eller planerar att 
flytta till Ängelholm. Tilläggas bör även att därtill gå emot en folkomröstning i 
frågan är under all kritik. Med hopp om svar och om en trafiklösning med 
längre perspektiv och större värnande om Ängelholms dragningskraft. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Fastighetsägare till Alen , 2020-01-05 
Vi protesterar mot förslaget och detta är våra initiala synpunkter: 
 
● Förslaget medför stora negativa konsekvenser för stadsbilden:  
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen bedöms trafikleden inom planområde 
medföra stora negativa konsekvenser för stadsbilden.  I 
miljökonsekvensbeskrivningen står det bland annat så här: ”Värden för 
stadsbilden försvinner när Pyttebron, som idag är ett landmärke i Ängelholm, 
byts mot en ny bro som blir mer än dubbelt så bred än den bro som finns där 
idag. Det kommer att behöva fällas träd utmed delen mellan Pyttebron och 
Reningsverksvägen och delar av båthusområdet kommer att behöva flyttas elle 
rivas eftersom det hamnar inom vägområdet”. 
 
Kommentar: Efter samrådet har planhandlingarna reviderats och det är inte längre aktuellt 
att riva eller flytta båthusen 
 
● Förslaget leder till trafikbuller i rekreationsområden: 
I miljökonsekvensbeskrivningen står det bland annat så här: ”Genom 
detaljplaneförslaget säkerställs ett stråk för gång- och cykeltrafik genom 
området, men det förs även in biltrafik genom grönstråket som ersätter 
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rofylldhet och relativ tystnad med trafikbuller och rörelser som kräver den 
oskyddade trafikantens uppmärksamhet. Bullernivåerna ökar även på den norra 
sidan av Rönne å där Hembygdsparken är ett populärt utflyktsmål i regionen”. 
Även Tullakrok, elljusslingan och kanotklubben lär drabbas av trafikbuller på 
ett oönskat vis. I miljökonsekvensbeskrivningen står det: ”Även om 
tillgängligheten till rekreationsmöjligheterna fortsatt komma att vara hög, 
bedöms den nya vägen medföra en barriäreffekt eftersom passager över vägen 
sannolikt endast kan ske på vissa utpekade platser. Den nya vägen medför att 
upplevelsen och kvalitén av att vistas utomhus i området försämras av trafik 
och trafikbuller” och ”Detaljplanen bedöms medföra stora negativa 
konsekvenser avseende bullersituationen inom detaljplaneområdet.” 
 
● Förslaget följer inte kommunens kommande hållbarhetsplan: 
I Ängelholms kommuns förarbete till nästa hållbarhetsplan har ”Hållbar livstil” 
och ”Hållbart landskap” prioriterats som viktiga miljömål och det står bland 
annat att kommunen ska ha en cirkulär ekonomi och att tillgängligheten till 
natur för invånarna ska främjas. Att riva den befintliga Pyttebron och lägga 
stora resurser på en ny bro platsar inte i målsättningen cirkulär ekonomi. Att 
leda in en stor trafikled i ett grönskande naturområde är ingen hållbar 
utveckling utan något som kommande generationer kommer önska ogjort. 
Förslaget verkar vilja offra naturområdet efter Pyttebron med anledning av att 
Stadsparken ska bli en något lugnare plats att vistas i men vi anser inte att 
Stadsparken kan ersätta naturområdet som förlängningen av Klippanvägen 
kommer förstöra. I miljökonsekvensbeskrivningen står det att nya bostäder 
föreslås uppföras inom stationsområdet och att dessa behöver närliggande 
grönområden vilket hotas av den nya trafikleden som nu föreslås. Tätortsnära 
grönområden behövs och dessa är särskilt viktiga för grupper som barn eller 
funktionshindrade som har svårt att ta sig ut eller förflytta sig långa sträckor. 
 
● Förslaget kommer leda till mer biltrafik i centrum: 
Nya bilvägar leder till ökad biltrafik. I miljökonsekvensbeskrivningen står det 
följande: “Detaljplanen medför att trafik kommer att omfördelas inom de 
centrala delarna av Ängelholm. Projektet medför ökad framkomlighet för bil 
och därmed kan det finnas risk för att fler personer väljer att ta bilen istället för 
att åka kollektivt, cykla eller gå.” ”Den nya vägen kommer att gå igenom ett 
tätortsnära grönstråk och föra in buller i ett tidigare relativt ostört område. 
Detaljplanen medför säker infrastruktur till nya bostadsområden men kommer 
ta resurser i anspråk för att bygga.” Yngre generationer av Ängelholmare 
är antagligen mindre bilburna än vad de nuvarande är och önskar inte att 
kommunen ska investera så mycket pengar i något som kommer leda till mer 
biltrafik inne i centrum. Ett argument som används för att sälja in förslaget på 
Klippanvägens förlängning är att boende väster om Rönne å lättare ska ta sig 
ut ur centrum och att bostadsområden vid stationen kommer leda till en stor 
trafikökning på stråket Nybron-Nybrongatan. Är det inte så att de som väljer 
att bosätta sig i närheten av stationen väljer det just för att de reser mycket 
kollektivt? Och visst finns det andra vägar ut ur Ängelholm som bilisterna 
kommer nyttja om man inför trafikreglerande åtgärder vid Nybron-Nybrogatan 
som begränsar trafiken där. 
 
● Förslaget leder till trafikbuller på tomterna som vätter mot Rönne å: 
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Att förlänga Klippanvägen över Rönne å kommer att medföra buller in mo 
tomterna som vetter mot ån. Ljudmattan breder ut sig väsentligt mycket längre 
över vatten än över mark, vegetation och bebyggelse, så det kommer bli många 
fastigheter på ömse sidor om Rönne å som kommer få ökade bullernivåer 
vilket inte bullerutredningen belyser. Dessa tomter kommer bli svåra att 
bullerskydda. 
 
● Förslaget att Garvaregatan ska anslutas till den nya trafikleden förvandlar en 
lugn återvändsgata till en genomfart med för tung trafik: Förslaget föreslår att 
den nya trafikleden ska ansluta till Garvaregatan för att skapa en genväg för 
bilkörande men det kommer medföra att en trygg passage i staden försvinner. 
Väldigt många rör sig till fots och på cykel på Garvaregatan och många av 
dem är barn. Enligt trafikutredningen ska föreslagen trevägskorsning vid 
Garvaregatan inte påverka den nya trafikledens eller närliggande gators 
kapacitetet något nämnvärt. Genomförs anslutningen kommer däremot ett 
lugnt villaområde med en återvändsgata påverkas mycket negativt. 
Garvaregatan är en smal gata, för smal för trafik i två led. Blir den kopplad till 
den nya trafikleden kommer det även bli svårt för många av oss boende att ta 
oss ut med bil från våra tomter vilket kan leda till trafikolyckor. 
 
● Förslaget att Garvaregatan ska anslutas till den nya trafikleden tar inte 
hänsyn till att hus på Garvaregatan är med i kommunens bevaringsprogram: 
Gällande Alen 3 så är tomten kulturmiljö klass 1 och byggnaden klass 2 
Byggnaden beskrivs även i kommunens senaste inventering, utförd 2019/2020, 
som en välbevarad byggnad. Byggnaden har värderingsklass ”Kulturhistoriskt 
värdefull”. Miljön på gatan skulle påverkas mycket negativt om det blev ett 
större trafikflöde. Eftersom många fastigheter längs med gatan ligger under 
bevarandeplan kan inte bullerdämpande skärmar anordnas i tomtgräns, då 
sådana skärmar helt skulle förstöra den miljö bevarandeplanen avser att skydda. 
 
● Förslaget till förlängningen av Klippanleden och kopplingen till 
Garvaregatan kommer leda till höga bullernivåer för de bofasta längs med 
gatan: Någon bullerutredning har inte gjorts för Garvaregatan. I 
miljökonsekvensbeskrivningen står det ”Sammantaget bedöms bullernivåerna 
öka och delvis ske längs en sträcka som inte tidigare varit trafikerad. 
Riktvärdena för utomhusvärdena kommer att överskridas vid ett antal hus. 
Detaljplanen bedöms medföra stora negativa konsekvenser avseende 
bullersituationen inom detaljplaneområdet.” I bullerutredningen står det: 
”Förlängningen av Klippanvägen kommer att höja ljudnivån vid fasad för 
närliggande fastigheter och gällande riktvärden vid fasad och uteplats kommer 
överskridas.”och ”Bullerplanken har begränsad effekt vid korsningar med 
andra vägar och vid högre flerfamiljshus.” Husen som är från 50-talet är inte 
byggda för att klara den bullernivå som en mer trafikerad väg medför (fönster, 
ventiler etc.). 
 
Kommentar: Trafikutredningen visar att en koppling till och från Garvaregatan endast 
generar ett begränsat flöde, vilket inte bedöms påverka bullerriktvärden med mera.  
 
 
Vi föreslår följande: 
● Gör en ny folkomröstning och följ utfallet i denna: 
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Kommunstyrelsens beslut att gå vidare med Klippanvägens förlängning har 
mycket dålig demokratisk förankring. Majoriteten röstade nej till förslaget då 
kommunen anordnade sin folkomröstning 2011. Majoriteten var emot 
förslaget när NST genomförde en opinionsundersökning 2014. Vi föreslår att 
det genomförs en ny folkomröstning och att utfallet i denna blir det som gäller, 
det skulle kännas bättre för alla. 
 
● Gör en ny trafikutredning: 
Andra vägalternativ har avfärdats för att de inte avlastar Nybron-Nybrogatan 
tillräckligt men vi anser att Nybron-Nybrogatan kan avlastas med 
trafikreglerande åtgärder. Har det gjorts några utredningar kring hur man kan 
påverka trafiken genom att sänka hastigheten och framkomligheten? Andra 
kommuner och Trafikverket använder sig idag av fyrstegsprincipen, som 
innebär att man provar mindre och billigare åtgärder först, innan man bygger 
nya vägar. De fyra stegen är följande: 
1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt. 
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt väg-/järnvägsnät och 
fordon. 
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder. 
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 
Varför provar inte kommunen de tre första stegen innan de tar till så drastiska 
och kostsamma åtgärder som det är att bygga en ny väg och bro? Vid 
stadsparken kan gångfartsområde införas. Om det ska vara marknader i 
stadsparken på helgerna kan man förbjuda biltrafiken då. Om restaurangerna 
vill flytta ut på sommaren kan man stänga av vägen för bilister under 
sommaren. 
 
Kommentar: Kommunen gör bedömningen att det är viktigt för utvecklingen i Ängelholms 
centrum att möjliggöra god tillgänglighet till viktiga målpunkter i staden, så som stationen 
och havet. Att utföra åtgärder som försämrar framkomligheten utan att erbjuda andra 
alternativ har inte bedöms som aktuellt.  
 
Fastighetsägare till Asken 6, 2021-01-05 
Vid samtal med planarkitekt Edvin Hansson 2020-12-02 framkom det inte 
något om att flytta vår infart i samband med planeringen av rondellen på 
Havsbadsvägen. Om detta krävs medför det mycket ändringar på tomten. Vi 
vill givetvis redan nu diskutera detta med berörd handläggare/planarkitekt. 
Dessutom vill vi ha mer information angående åtgärder mot buller både 
inomhus och utomhus. Det framkommer inte i detalj hur övergången mellan 
Klippanvägens förlängning och Järnvägsgatans förlängning kommer att se ut.. 
 
Sakägaren hänvisar till tidigare inskickade skrivelser: 
Yttrande om samråd, daterad 2013-12-05 
Yttrande om granskning, daterad 2014-03-28 
Överklagan av Ängelholms kommuns kommunfullmäktigebeslut, daterat 2014-06-23 
Yttrande angeånde samråd om detaljplan av del av Ängelholm 3:136 mfl, daterad 2020-
05-22 
Kommentar: Efter samrådet har en förprojektering tagits fram för hela Klippanvägens 
förlängning, rondellen samt Järnvägsgatans ombyggnad. Förprojekteringen har även tittat på 
lösningar för berörd fastighet. Och som tidigare konstaterat kommer det behöva ske en 
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förändring i form av in- och utfart till fastigheten behöver flyttas norrut. Bullerplank kommer 
att uppföras mot Järnvägsgatans förlängning.  
 
Privatperson, 2021-01-07 
Som privatperson vill jag protestera mot förlängningen av 
Klippanvägen. Jag anser att den skulle förstöra fantastiska 
grönområden och kulturområden kring Pyttebron. Dessutom är 
det otidsenligt att bygga för bullrande och nedsmutsande 
biltrafik när modernare och klimatvänligare planering behövs. 
Eftersom en stor del av folket i Ängelholm sedan länge visat sitt 
missnöje är det inte demokratiskt att påbörja något innan nästa 
val då väljarna återigen vill visa var de står. Tänk om och känn 
att ni gör en bra insats för kultur och miljö. Det kommer att 
glädja oändligt många i lång tid framöver. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Fastighetsägare till Blåhaken 12, 2021-01-08 
Saknar utredning för trafikmängden. 
Ingen riktig buller utredning är gjord mer en Sweco projekt nr 
12708319 som är en "skrivbordsprodukt" enligt Sweco själva 
och innehåller flera felaktigheter. 
Sweco skriver själv i sin utredning att en fysisk,invändig 
inventering av byggnader rekommenderas.. 
 
Kommentar: Bullerutredningen och trafikutredningen som finns bilagd planhandlingarna 
innehåller analyser kring trafikmängden. Fysisk, invändning inventering kommer att krävas 
när åtgärderna är aktuella efter att vägen har byggs och trafikeras.  
 
Fastighetsägare till Göken, 2021-01-08 
I delen naturvärdesinventering från 2013 står att 16 
skyddsvärda träd finns inom området samt att ett 100 tal måste 
tas bort för att bygga vägen. Även om dessa skyddsvärda träd 
inte befinner sig inom själva området för vägen kan 
släntformeringen och själva anläggningsarbeten orsaka skador 
på dess rotsystem. Enligt rekommendationerna går det inte att 
höja markytan eller att schakta närmre träden än 6 meter utanför 
dess krona. Vad som går att se på planen innebär att samtliga 
dessa skyddsvärda träd kommer att skadas och antingen tas 
bort nu eller tyna bort på grund av skador i rotsystemet. 
 
Kommentar: Majoriteten av dessa träd står på långt avstånd från den planerade vägen. Det 
bedöms som möjligt att utföra schaktarbeten och anläggningsarbete närmre än sex meter från 
träden, så länge det görs med rätt metoder. 
 
Privatperson, 2021-01-08 
Hur kan ni politiker svika era vallöften, vad fick ni för löften i 
gengäld i Tylösand, 
Ni borde skämmas, det är ett stort svek! 
Ni förstör ett kulturhistoriskt område, vackert grönområde, 
båtplats och en vacker bro. 
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Ni ska inte känna er speciellt stolta över det här beslutet! 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-08 
Vi vill ha det naturskön området med denna vackra genuina 
bron kvar.Den vy som är uppsatt vid drivhustomten 
Ger en väldigt dålig bild hur det ska kunna bli i verkligheten 
väldig slarvig information.var sparsamma med våra 
Stads pengar! 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletteras med mer skiss- och illustrationsmaterial 
över hur gatan kan komma att se ut.  
 
Privatperson, 2021-01-08 
Planförslaget är baserat på gamla beräkningar. Underlaget i trafikutredningen är 
från 2010 med en komplettering från 2011. Resvaneundersöknngen är från 
2007. Det kulturhistoriska bevaringsprogrammet är från 1987. Det är i nte 
uppdaterat och inte heller tillgängligt via kommunens webbsida. Ingen 
uppdatering till, eller beskrivning av, dagens trafiksituation, rörelsemönster 
eller befolkningsmängd i kommunen har gjorts.  
 
Kommentar: Trafikutredningen och bullerutredningen utgår från siffror från 2017, samt 
prognosår 2037. Trafikmodellen som använts tar hänsyn till nuvarande rörelsemönster samt 
framtida rörelsemönster som uppstår när nya bostadsområden bebyggs.  
 
Ett alternativ som avfärdades 
för tio år sedan som för kostsamt kan i dag, med hänsyn till nya bebyggda 
områden och med ett långsiktig perspektiv, bedömas vara en värdefull 
investering. Alternativa trafikregleringsmöjligheter, till exempel enkelriktade 
gator och/eller satellitparkering med skytteltrafik, för att realisera 
målsättningen av en minskad bilism genom centrum, har inte 
testats. Kollektivtrafiken i Ängelholms kommun är inte utvecklad för att 
underlätta och förenkla byten vid stationer. Mycket återstår för att hela 
reseperspektivet kan anses vara på plats. Som boende i en av de större 
bebyggelsområdena norr om Ängelholm, utpekad som kollektivtrafiknod, kan j 
ag i ntyga att ett flertal förbättringar kan göras för att minska antalet 
biltransporter i n till centrala Ängelholm. Den pågående förtätningsbyggnation 
i centrala Ängelholm gör det extra viktigt att behålla antal och omfattning av 
nuvarande grönområden som rekreationsmöjligheter för boende. Närheten till 
grönområden och hav gör att rekreations- och friluftsområden kan nås via 
cykel-och gångstråk och även med en utvecklad kollektivtrafik. Att godkänna 
och genomföra planförslaget, med den redan identifierade risken att den 
kommer att leda till en ökad biltrafik, är att motverka själva målsättningen med 
förslaget! 
Planförslaget ger en bra sammanfattning av beslutsunderlaget dock utan att 
hänvisa till några av avvikelserna från gällande Översiktsplan 2035 för 
Ängelholms Kommun. Till exempel är planeringen inte gjord med människan i 
fokus, inte heller sätts den enskilda människans upplevelse i centrum. De 
negativa miljökonsekvenserna för människa och natur beskrivs i den 
omfattande Miljökonsekvensbeskrivningen. Hälsokonsekvenserna har dock 



   43 (179) 
 

  

inte beskrivits och deras eventuella hälsoekonomiska aspekter inte beräknats, 
jämförts eller beaktats. Till exempel, har det inte framförts hur många 
kommuninvånare, som bor eller nyttjar området, som kommer att påverkas 
negativt av utomhusbuller vilka kommer att överskrida gällande riktvärden. 
Det är viktig med långsiktiga l ösningar när det gäller utbyggnad av trafikvägar. 
Min uppfattning är att underlaget ska kompletteras med en kostnads-
nyttoanalys med uppdaterade ingångsvärden där man inkluderar alternativa 
förslag innan man fattar ett slutgiltigt beslut. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har till viss del kompletterats gällande bullerpåverkan, där 
även bullerpåverkan i stadskärnan har tagits med.  
 
Naturvärdesinventering 
- Otillfredställande underlag som är baserad på två tillfällen i fält 2013, enbart 
under dagtid och ej natt. Troligtvis är underlaget osäkert och en underskattning 
av den verkliga förekomsten av olika arter eftersom informationen enbart 
kommer från databaser som upprätthålls av frivilliga organisationer och där 
registrering av information är frivillig. 
- Fladdermusinventeringen gjordes 2020 (beställd av en privatperson) och 
visade på förekomst av rödlistade fladdermusarter. Det kan också finnas flera 
andra rödlistade arter. 
 
Trädplan  
- Ingen uppföljning av Ängelholm kommuns Trädplan från 2010 finns för att 
visa efterlevnad. 
- Externa entreprenörer behöver inte följa trädplanen. 
- I kommunen finns flera exempel på en minskning av antalet träd när 
nybebyggelse genomförts av externa entreprenörer. 
- Nyplanterade träd har inte det samspelande ekosystem som äldre träd har. 
Ekosystemet 
påverkas negativt när ett äldre träd tas bort och det kan ta flera år innan alla 
arter, växter och insekter, etableras på unga träd. Detta påverkar också övriga 
arter i närområdet. 
 
Buskskikt  
- Vikten av miljön i buskskikten för ett flertal arter i naturen har inte 

uppmärksammats. 
 
Ljusföroreningar  
Gatubelysningen och trafiken kommer att leda till ett mer belyst område. 
Ljusföroreningar är ett underskattat miljöproblem. En ökad förekomst av 
ljusföroreningar och eventuella negativa konsekvenser därav har inte 
undersökts i detalj och omnämns enbart med hänvisning till 
fladdermusinventeringen. 
Referenser: 
https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/miljoanalys/ljusfororeningar/ 
och http://www.biodiverse.se/number/nr-3-2020-arg-25/ 
 
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en 
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För 
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs 

http://www.biodiverse.se/number/nr-3-2020-arg-25/
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hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande 
detta. 

 
Rekreation  
- Det blir en minskning av området som idag används som rekreationsområde 
av barn /scoutgrupper mm och inget alternativ i närheten har föreslagits. 
- Förtätningen som pågår med byggnationen av ett antal flerfamiljshus i 
stationsområdet gör detta lugn promenad- och cykelstråk till ett behövligt 
rekreationsområde för de nya boendena. Om en ny väg byggs blir det en 
kraftig reducering av grönområdet inom gång och cykelavstånd från stationen 
/resecentrum. 
- Lugnet försvinner i samband med lokalisering intill en trafikerad väg. Den 
pågående pandemin har belyst vikten av lugna rekreationsområden i närheten 
av boenden. 
 
Kommentar: Planförslagets påverkan på rekreation redovisas i planhandlingarna, främst i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

 
Stadsbild  
Bullerplank/vall är inte estetiskt tilltalande och reducerar områdets positiva 
bild för invånare och besökare till Ängelholm. 
 
Kommentar: Planförslagets påverkan på stadsbilden redovisas i planhandlingarna, främst i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Trafiken   
- Underlaget som har använts är från 2010 med en komplettering gjord 2011. 
Ingen bekräftelse finns att beräkningar och antanganden som gjordes 2010 
fortfarande gäller. 
- Resvaneundersökning från 2007 visade att många av resorna genomfördes av 
bilister som bodde utanför tätorten. Om dessa siffror stämmer fortfarande kan 
man ifrågasätta att den nya väg kommer att avlasta trafiken i centrum. 
 
Kommentar: Inom ramen av detaljplanen har flera utredningar tagits fram, bland annat 
trafikutredningar. Trafikutredningarna bygger på trafikmodeller och siffror från 2017. 
 
Trafiksäkerhet  
Förslaget medför motorfordonstrafik i ett område som idag är bilfritt och 
därmed finns en ökad risk för oskyddade trafikanter vilket är emot lokala och 
nationella mål när det gäller säkerhet i trafiken. 
 
Kulturmiljö  
- Att riva byggnadsföremål (Pyttebron) med kulturhistoriska värden är inte 
förenlig med Sveriges miljömål att kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Det är inte heller förenlig med kommunens mål att utveckla Ängelholm som 
turistdestination. 
- Ett flertal byggnader som är identifierade i kommunens bevaringsprogram att 
besitta "stort kulturhistoriskt eller miljömässigt värde" kommer att behöva 
bulleråtgärder. Schablonmässiga kostnader i beräkningar för fasadnära 
bulleråtgärder kan inte användas. Att skydda byggnader från buller med 
bullerplank är inte estetisk försvarsbart. 
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Ljudnivå  
Tillåten motorfordonstrafik genom området kommer att innebära att värdena 
för maximal och ekvivalent ljudnivå överskrids. Detta kommer att störa alla 
som vistas utomhus i området och den allmänna trevnaden kommer att 
reduceras. 
 
Människosyn  
- Hur många människor som bor i fastigheterna och som därmed kommer att 
påverkas negativt av buller och ökade ljusflöden har inte redovisats. 
- Bullernivån kommer att överskrida gränsvärden utomhus även med åtgärder 
och bör inte anses som acceptabel. 
- Antalet fastigheter är redovisat men få detaljer om typ av fastighet (villa, 
flerfamiljsfastighet osv) finns specificerat. 
- Byggnation av ytterligare ett flerfamiljshus alldeles intill föreslagen väg ska 
påbörjas under 2021. Detta är ej med i beräkningarna. 
 
Kommentar: Bullerpåverkan på den nybyggda fastigheten Fågelsången 3 har tillagts i 
bullerutredningen. 
 
Hållbarhet  
- Byte av fönster och dörrar för att åstadkomma fasadnära bullerdämpande 
åtgarder är ingen miljövänlig lösning. 
- Ett flertal fastigheter har ett kulturhistoriskt värde. Det är rimligt att anta att 
schablonmässiga kostnader för nödvändiga bulleråtgärder för dessa fastigheter 
kommer att överskridas. En uppdatering av kostnaderna behövs eftersom 
schablonkostnader inte kan tillämpas. 
 
Strandskydd  
Det särskilda skäl som anges för upphävandet av strandskyddet "marken 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området. Det allmänna intresset utgörs av en trygg och 
säker utveckling av stadsmiljön i Ängelholms centrala delar." är inte tillräcklig 
stark. Det finns alternativa lösningar som antingen har avfärdats som för 
kostsamma (alternativa bilvägar) eller inte har provats t. ex. mobility 
management, enkelriktade vägar med mera. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med resonemang kring alternativa 
lösningar. 
 
Trafiken & Hållbart transportsystem 
-I planförslaget anges som mål "Lösa trafikförsörjningen till Resecentrum, de 
nya bostadsområdena och till havet" Bilburna människor har bättre 
förutsättningar att använda andra vägar för att nå sin destination än människor 
som reser med kollektivtrafiken. Det finns idag vägar som kan användas som 
alternativa resvägar men som sällan används av bilister. Planförslaget är baserat 
på ett mindre kostsamt alternativ där man går emot ÖP 2035 (del1) "att sätta 
människans upplevelser i centrum." 
 
- "Gör kollektivtrafiken strukturbildande" (ÖP 2035 del1) Det framgår inte om 
kommunen har utgått ifrån den beskrivna fyrstegsprincipen i framtagandet av 
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planförslaget. Det finns idag stor förbättringspotential när det gäller 
kollektivtrafiken i Ängelholms kommun. 
 
- Kommunen har två separata utmaningar och föreslår att en lösning ska gälla 
för båda: 1) Behov av att minska trafiken i centrala delar. 2) Öka 
tillgängligheten till havet och det nybyggda området väster om järnvägen. 
Underlaget som har presenterats övertygar inte när det gäller som lösning till 
utmaning nr 1. De negativa miljökonsekvenser talar definitivt emot förslaget. 
Vad gäller utmaning nr 2 visar kommunen tydligt att man är beredd att offra 
kultur-, natur- och boendemiljö för det nybyggda området samt avfärda alla 
mål som har beskrivits i översiktsplanen som ""intressekonflikter"". 
Kollektivtrafiksatsningar har inte tagits fram för detta område. 
 
Trafikmiljö i centrum 
Vad gäller Stadsparken; den beräknade trafikavlastningen kommer inte att 
bidra till att göra denna minimala plats med sina små blomsterrabatter, träd, 
hårda ytor och en fontän som är torrlagd under vinter till en attraktiv miljö där 
man vill vistas under någon längre stund. Parkens yta är alltför begränsad av 
gator och hus. 
 
Naturen  
"Planförslaget bedöms inte försämra livsbetingelserna för någon känd hotad 
flora och fauna i området" "Planförslaget kommer medföra ökad störning för 
groddjur och fladdermöss och andra förekommande arter, men i förhållande 
till mängden motsvarande habitat längs Rönne å genom Ängelholm kan detta 
inte antas medföra betydande konsekvenser." Att tycka att det är godtagbart att 
använda osthyvelprincipen till borttagande av grönområden visar på brist på 
insikt. Det kommer på sikt att leda till hotad flora och fauna. Det är inte heller 
godtagbart med en försämring av livsbetingelserna för icke hotad flora och 
fauna. 
 
Kommentar: Synpunkter är noterade. 
 
Privatperson, 2021-01-10 
Klippanvägens förlängning är inte tidsenlig när det kommer till 
trafiklösning i centrum nära område och har en stor negativ 
påverkan på natur och miljö i området. 
Hela området är ett enda stort rekreationsområde för de som 
går, cyklar, motionerar eller använder det på annat sätt. Denna 
tysta, rena och naturliga miljö som finns i området utan biltrafik 
är oersättlig. 
Ta bara båtplatsens område som exempel, en fantastisk oas 
mitt inne i centrum där man kan gå ner att sätta sig för att 
uppleva naturen, lugnet och tystnaden som inte finns någon 
annanstans i centrum. 
Vi som Ängelholmare skall vara stolta över att ha ett så fint 
naturområde nära centrum som pyttebro området är. 
Allt detta kommer att gå förlorat ifall förlängningen av 
Klippanvägen kommer att genomföras och det går inte att 
kompensera på något sätt. 
Vill på detta sätt påtala att jag är motståndare till en förlängning 
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av Klippanvägen och förutsätter en mer tidsenlig trafiklösning. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-10 
Klippanvägens förlängning är inte tidsenlig när det kommer till 
trafiklösning i centrum nära område och har en stor negativ 
påverkan på natur och miljö i området. 
Hela området är ett enda stort rekreationsområde för de som 
går, cyklar, motionerar eller använder det på annat sätt. Denna 
tysta, rena och naturliga miljö som finns i området utan biltrafik 
är oersättlig. 
Ta bara båtplatsens område som exempel, en fantastisk oas 
mitt inne i centrum där man kan gå ner att sätta sig för att 
uppleva naturen, lugnet och tystnaden som inte finns någon 
annanstans i centrum. 
Vi som Ängelholmare skall vara stolta över att ha ett så fint 
naturområde nära centrum som pyttebro området är. 
Allt detta kommer att gå förlorat ifall förlängningen av 
Klippanvägen kommer att genomföras och det går inte att 
kompensera på något sätt. 
Vill på detta sätt påtala att jag är motståndare till en förlängning 
av Klippanvägen och förutsätter en mer tidsenlig trafiklösning. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-10 
Den ombyggnad som detaljplanen visar medför en påverkan på 
stadsbilden, från ha varit en del av ett sammanhängande 
stadsnära grönområde med naturkaraktär där Pyttebron är ett 
landmärke i staden. 
Promenadstråket är i dag den plats där det finns möjlighet att 
uppleva tystnad och återhämtning, värdena består även av 
närheten till ån. I kommunens miljöplan står att: "Hållbar 
grönstruktur och tätortsnära rekreation ska förbättras och 
utvecklas samt minimera störande och hälsofarlig 
bullerpåverkan i anslutning till bebyggelse". I miljöplanens 
ordlista kan man utläsa följande" Hållbar är en utvecklig som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sin behov". Med 
detta som utgångspunkt skall inte Klippans vägens förlängning 
ske. Detta innebär att det mest fördelaktiga efter den 
beslutande miljöplanen är att bygga en ny väg från Varvsvägen 
till väster om flygarstigen (intill järnvägen) över Havsbadsvägen 
fram till stationsområdet. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
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och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Fastighetsägare till Göken, 2021-01-10 
Jag vill inte att Klippanvägen förlängs eftersom en antagen 
miljöplan ska gälla och följas. I planen står att kommunen ska 
verka för att minimera störande och hälsofarlig bullerpåverkan 
och att tysta områden ska bevaras. Det står även att hållbar 
grönstruktur och tätortsnära rekreationer ska förbättras och 
utvecklas. Hela planen känns meningslös om vägen byggs och 
området ödeläggs. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad 
 
Privatperson, 2021-01-10 
Här kommer några av mina reflektioner. 
Jag som skattebetalande innevånare i Ängelholms kommun har 
svårt att förstå varför man renoverat Pyttebron och sen tänker 
skrota den. 
Borde man inte ta tillvara på det som har blivit vidgjort? 
Tror inte att ni gör lika dumma val med era egna pengar? 
Det talas hela tiden om att man inte vill dra in trafiken i city. 
Bostaden Rönne brygga har byggts och nu bygger man på 
badhustomten samt att det planeras för fler bostäder runt 
omkring i detta område. 
De flesta som flyttar in i de nybyggda husen parkerar i 
källargaragen vilket innebär bilkörning i stan. Varför bygga höga 
hus inne i stan? 
 
Kommentar: Att bygga på höjden genom förtätning i centrala Ängelholm är ett sätt att 
hushålla med marken. 
 
Vi har dagligen bilar som kör runt och letar parkeringsplats i alla 
smågator för att komma till sina jobb. Bilar parkerar framför inoch 
utfarter. 
Tar man kontakt med stadens parkeringsvakt får man sura 
miner och dumma svar, men inget händer. De borde jobba med 
något annat med tanke på deras bemötande när man undrar 
över vad som gäller. 
Hur tänker man när planen är att dra in tung trafik i Klippans 
förlängning och kanske ännu värre genom smågator där man 
endast får parkera på en sida för att utryckningsfordon ska 
kunna komma fram, pga att vägen är smal? 
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Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är just att minska trafiken på de smala 
gatorna i stadskärnan, för att minska den problematiken som beskrivs. 
 
Engelholm kommer förmodligen fortsätta att växa, vilket är fantastiskt. 
Det man hade hoppats på hade varit bostäder för ungdomar 
inte för välbärgade pensionärer som vill ha lyxlägenhet inne i 
stan. 
Långvariga kloka lösningar så det finns chans för en tillväxt för 
de unga. 
Parkskolan har stått tom i många år? Skandal, en så fin 
byggnad. 
Åter igen skattebetalarnas pengar. 
I Ängelholms kommun tar man dåligt hand om sina byggnader. 
Här river man eller säljer och efter det hyr man av de som köpte 
och renoverade. 
Betalar en bra hyra till byggbolagen, som inte hade gjort denna 
investering om de inte tjänat på det. Dåligt igen för 
innevånarnas pengapott. 
Ta lärdom av hur våra grannländer bevarar den befintliga 
bebyggelsen. 
Mitt barnbarn brukar komma och hälsa på, då går han över den 
fina spännande bron som enligt honom är Pyttebrun och där 
bockarna Bruse stångade trollet ner i ån. 
Vem som är bockarna Bruse eller Trollet i denna kommunen 
tycker vi olika om. 
Låt Engelholm vara en mysig stad där man på ett varsamt sätt 
tar hand om det lilla av det gamla som finns kvar. 
Vem längtar efter att ha höga hus och tung trafik i sin 
barndomsstads centrum. 
 
Kommentar: Synpunkter är noterade. 
 
Privatperson, 2021-01-10 
Yttrande Pyttebroområdet: 
Utifrån ett miljö - och trafikperspektiv anser jag det är föråldrat 
förslag att leda trafik in i staden, och dessutom i ett för 
Ängelholms befolkning, rekreationsområde. Ur miljöperspektiv 
påverkas luftkvaliteten med ökade avgaser med högre risk för 
människors lung - och annan vetenskapligt grundade 
symtompåverkan och tillför ur bullerhänseende andra fysiska 
störningar som är vetenskapligt grundade, såsom exempelvis 
sömnpåverkan hos människor i trafikerade miljöer. Har 
tillräckliga utredningar beaktats i beslutsunderlag? 
 
Kommentar: Flera utredningar gällande trafik, buller och miljö har tagits fram inom ramen 
av detaljplaneprocessen. Samtliga utredningar finns tillgängliga på kommunens hemsida. 
 
Utöver det minskas rekreationsområdet utifrån den yta som 
finns tillgänglig idag. 
Ur ett omvärldsperspektiv kan jämföras andra städer som 
utifrån växande antal invånare, ändock bibehållt intakta 
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grön/rekreationsområden såsom Malmö med Pildammsparken 
och slottsparken för att nämna några, och istället valt andra 
trafiklösningar. Har andra städers rekreationsområden som 
behålls intakta beaktats som en konsekvensanalys för 
Ängelholms rekreationsområde, Pyttebroområdet? 
Det finns även de städer som för decennier sedan valde den 
trafiklösning som nu dessvärre förespråkas i Ängelholm med 
förlängning av klippanvägen. Det är Halmstad som valde att dra 
en väg genom staden, och som idag har en ytterst svår 
trafiksituation. De valde för decennier sedan mellan två 
alternativ, vägförlängning genom Halmstad alternativt en 
ringväg. Det står klart att ringväg hade varit det bästa 
alternativet och det är också det som Halmstads kommun 
återigen utreder. 
Det finns ytterligare exempel för omvärldsanalyser. 
Har Ängelholms kommun beaktat andra städers lösningar och 
vägt in dessa i beslutsunderlag med konsekvensbeskrivningar 
för vad det skulle innebära ur både miljö och invånarperspektiv, 
att istället rikta in sig på en ringled istället gör det omoderna 
alternativ att dra en bilväg genom pyttebroområdet? 
Har även turismperspektivet beaktats? 
Ängelholm är en stad med yttersta charm för ån, 
Pyttebroområdet och Hembygdsparken som gör att turister 
gärna kommer tillbaks år från år till Ängelholm? Hur kommer 
vägförlängningen att påverka turismen utifrån det hänseendet? 
Sist, covid19 har gjort att många jobbat hemifrån. Det har 
uppstått debatter att arbetslivet kommer att vara annorlunda 
framgent, även när covid19 är över. Många företagare börjar 
redan planera för att minska kontorsplatser då anställda inte 
kommer att behöva ta sig till en fysisk plats varje dag. Det har 
utvärderats kunna fungera bra med digitala system. Detta 
kommer också att påverka trafiksituationen i Sverige med 
minskad bilkörning, och så även i Ängelholm. Har 
hänsyn/utvärdering gjorts för det? 
Mina synpunkter är tydliga. Stoppa planering av förlängning av 
klippanvägen genom pyttebroområdet. Börja utreda en ringled 
som tidigare varit ett av förslagen. 

 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
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Privatperson, 2021-01-10 
Miljökonsekvensbeskrivningen och naturvärdesbeskrivningen i 
detaljplanen är otillräckliga man drar slutsatser som passar 
uppdragsgivaren. Jag utläser att i den inventering som är gjord 
finns sex olika fladdermusarter varav tre är rödlistade dvs 
utrotningshotade. Inom området har även en långbensgroda 
(Rana dalmatina) påträffas och dessa är har aldrig förekommit 
så långt västerut tidigare. Man har även noterat att fåglar som 
bla. Kungsfiskaren, Grönfink, som är klassificerade som starkt 
hotade art, samt många fler arter som är sårbara. med hänsyn 
till alla dessa djurarter som är utrotningshotade kan inte denna 
väg bebyggas. 
 
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en 
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För 
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs 
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande 
detta.  
 
Privatperson, 2021-01-10 
Äntligen kan vi bli av med biltrafik i stadens centrum. 
Pytteleden tar bort trafiken över Nybron o medger att stänga 
korsningen Östergatan - Skolgatan (västerut) för biltrafik. 
Härigenom kan vi göra stadsparken till en park på riktigt, en 
oas o etablera ett sommarcafé där i vacker omgivning, för allas 
vår trevnad. Någon form av servering i stadsparken hjälper till 
att hålla Storgatan levande även i denna ände, fokus flyttas 
delvis från Stortorget. 
Bokhäcken tas bort o asfalten ersätts med stenläggning för att 
verkligen markera att Skolgat-stumpen är en återvändsgränd. 
Krogar o pizzerior kan tillåtas ta lite större yta av trottoarer etc. 
eftersom trafiken försvinner. 
Vägkorsningen blir en 3-vägs-korsning utan trafikljus, säker för 
alla, gående, cyklister etc. 
Att vi haft ett par ruskiga olyckor i korsningen med dödlig 
utgång är egentligen en större anledning att flytta trafiken 
därifrån. De mindre olyckorna syns ju inte på samma sätt, jag 
har själv en anhörig som skadats för livet i en olycka där. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-10 
Trafikutredningar har gjorts som visar att en förlängning av 
Klippanvägen över Rönne å fram till stationsområdet är den ur trafikmässig 
synpunkt lämpligaste åtgärden givet de förutsättningar som styrt 
utredningarna, d.v.s. framtida bebyggelse och befolkningsutveckling och en 
önskan att avlasta centrum från genomfartstrafik 
till stationsområdet. Ett betydande folkligt motstånd har funnits hela tiden 
sedan planerna först yppades 
av ledande politiker, tydligt manifesterat i den folkomröstning 
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som genomfördes 2011 då mer än 8000 ängelholmare röstade mot en 
förlängning. En politisk majoritet för ett genomförande av Klippanvägens 
förlängning nåddes först 2019. I det läget hade varken politiker 
eller allmänhet tillgång till annan dokumentation om ärendet än 
de trafikutredningar som gjorts. På hotell Tylösand fattades 
politiska beslut utan djupare kunskap om de miljömässiga 
konsekvenserna av en av de mest ingripande förändringarna i 
väg och gatunät som gjorts i staden. 
Nu finns de miljömässiga konsekvenserna beskrivna, 
värderade och dokumenterade i den 
miljökonsekvensbeskrivning som gjorts. Beskrivningen är inte 
nådig mot projektet och visar inte på några möjligheter av 
betydelse att ändra eller mildra följderna av den nya trafikleden. 
Det är nu som kritik mot planerna kan framföras med handfasta 
argument i ryggen och det är nu som politikerna ställs inför de fulla 
konsekvenserna av beslut som fattades för över ett år 
sedan. Att räkna bilar och trafikflöden räcker inte längre som 
argument. 
Arbetet på en förlängning av Klippanvägen har kommit till ett 
läge där det fortfarande är möjligt att lägga planerna åt sidan 
utan alltför svåra konsekvenser för dess tillskyndare. Att 
fortsätta som om ingenting hänt är att befästa en tudelning av 
Ängelholms befolkning. Det anstår inte en kommun som vill att 
beslut om avgörande framtidsfrågor skall fattas i endräkt. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Fastighetsägare till L1:3, 2021-01-10 
Äntligen kommer vi som inte kan cykla till havet få tillgång till 
både transporter och och salta bad. 
Tack för det :) 
Kommer ju att avlasta centrumtrafiken så att den centrala 
handeln kan utvecklas. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Fastighetsägare till Kastanjen 4, 2021-01-11 
Jag vänder mig mot en utbyggnad enligt detaljplan för 
Ängelholm 3:28 m fl, Centrum-Nybroområdet, Ängelholm, 
Ängelholms kommun. 
Detta kommer vid genomförande att påverka vår fastighet 
negativt. Bl a med ökat buller, ökad luftförorening, ökade 
vibrationer, samt minska värdet på vår fastighet. 
Förslaget att öppna upp Garvaregatan för ökad trafik ser vi som 
en stor nackdel. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Fastighetsägare till Kastanjen 4, 2021-01-11 
Jag vänder mig mot en utbyggnad enligt detaljplan för 
Ängelholm 3:28 m fl, Centrum-Nybroområdet, Ängelholm, 
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Ängelholms kommun. 
Detta kommer vid genomförande att påverka vår fastighet 
negativt. Bl a med ökat buller, ökad luftförorening, ökade 
vibrationer, samt minska värdet på vår fastighet. 
Förslaget att öppna upp Garvaregatan för ökad trafik ser vi som 
en stor nackdel. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-11 
Det av Ängelholms kommun presenterade förslaget för en förlängning av 
Klippanvägen är illa genomtänkt med en torftig underbyggnad. Faktiskt är 
förslaget baserat på så ofullständigt, undermåligt och gammalt material att 
tankarna snuddar vid att planen är ett hastverk, kanske till och med ett (dåligt) 
skämt och ej allvarligt menad. 
Invändningar mot förslaget (utan prioritet): 
 
i I en stadsmiljö, som undergår förtätning, behövs fler grönområden inte färre. 
 
ii För beräkning av trafiken har en undersökning från 2010, kompletterad 2011, 
använts. Resvaneundersökningen är från 2007. Det är lätt att inse att data i 
dessa undersökningar inte längre är relevanta. 
Kommentar: Inom ramen av detaljplanen har flera nya utredningar tagits fram som 
innehåller trafiksiffror och modeller från 2017. 
 
iii Det anges att Stadsparken ska utvecklas (som någon slags kompensation 
kanske (?)) men ingen plan presenteras för hur det ska gå till eller när det i så 
fall ska ske. Stadsparkens yta begränsas av gator och hus och låter sig kanske, i 
begränsad mån, utvecklas något men knappast utökas ytmässigt. 
 
Kommentar: Stadsparkens framtida utformning hanteras inte inom ramen av denna 
detaljplan. En medborgardialog hölls under sommaren 2021 gällande stadsparkens framtid. 
Arbetet med stadsparken sker parallellt med denna detaljplan. 
 
iv Inget material presenteras för hur efterlevnaden av Ängelholms kommuns 
trädplan ska uppfyllas. Antalet träd i framtiden blir mycket osäkert eftersom 
det är ett faktum att externa entreprenörer inte behöver följa trädplanen. 
 
Kommentar: Klippanvägens förlängning är ett kommunalt projekt och trädplanen ska följas. 
 
v Påverkan på den marknära miljön det s k buskskiktet har inte beaktats. 
 
vi Kommande ljusföroreningar har inte beaktats på ett relevant sätt. 
 
vii Att anlägga förfulande bullervallar, eller bullerplank, påverkar endast 
boendemiljön inomhus. Den yttre boendemiljön kommer utan tvekan att 
försämras, inte bara vad gäller buller, utan även skönhetsmässigt. Detta gäller 
även för alla som besöker eller passerar genom området. Den ökade mängden 
buller kommer att påverka faunan på ett negativt sätt. 
 
viii Rödlistade fladdermöss har identifierats inom området. I övrigt är faunan 
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inom området inte undersökt på ett relevant, utan närmast undermåligt, sätt. 
 
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en 
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För 
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs 
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande 
detta. 
 
ix Det är ogenomtänkt och dålig planering att anlägga ett bostadsområde öster 
om Havsbadsvägen (och väster om järnvägsspåret) och sedan (försöka) bygga 
en väg dit genom ett grönområde. Det för tankarna till en person som tar på 
sig skorna och sedan försöker få på sig strumporna. 
 
x Nybyggnationen av ett flerfamiljshus på den tidigare parkeringsplatsen öster 
om Pyttebron har inte beaktats. 
 
Kommentar: Utredningarna har kompletterats med flerfamiljshuset på fastigheten 
Fågelsången 3.  
 
Förslag (i prioritetsordning): 
i Stoppa omedelbart planerna på, och arbetet med att projektera för, en 
förlängning av Klippanvägen. 
ii Bygg ut och koordinera kollektivtrafiken på ett effektivt sätt. 
iii Säkerställ att gång- och cykelvägar fungerar tillfredsställande och bygg, vid 
behov, ut och/eller komplettera dessa. 
iv Bygg en förlängning av Varvsvägen söder om Luntertun och vidare mot 
Havsbaden. 
v Bygg en ringväg till Havsbaden genom att förlänga Kungsgårdsleden och 
vidare via Kulltorpsvägen, Sibirienvägen (längs järnvägen), Banskotevägen och 
vidare till rondellen vid Havsbadsvägen/Råbockavägen. Detta projekt kan 
kanske göras i etapper. Även om det här förslaget är mera kostsamt än att 
förlänga Klippanvägen är det långsiktigt ett mycket bättre förslag med en 
ringväg än med en väg rakt genom ett centralt beläget grönområde. Om 
kommunen anser sig ha råd att vara delägare till en flygplats borde man anse 
sig ha råd att anlägga en ringväg, speciellt som en del av sträckningen redan 
existerar. 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Privatperson,  2021-01-11 
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Jag har inga rötter i Ängelholm, men efter ca 15 år tycker jag att 
min mening ändå kan höras. Rent allmänt tycker jag att man 
skall vårda de grönområden som finns i staden. Även den 
jordbruksmark som finns i närområdet. Att riva Pyttebron och 
leda trafik genom det som nu är grönområden är inte bra. Med 
tanke på de investeringar som är gjorda, med inköp av en stor 
villa och ett nytt pumphus (?) i anslutning till den nya leden för 
mig till vad som hände med F 10. Bygg nya hangarer, men bygg 
dom färdigt så kan vi utrymma dom sedan. Och vad jag vet har 
politiker bestämt en gång att Pyttebron skall vara kvar, men vad 
kan man inte göra med en flott middag och andra förmåner. Min 
åsikt är att förlänga Varvsvägen med en bro över ån är ett bättre 
alternativ. Och hur är det med byggloven i Varaslöv längs E6? 
Och vilka fina landfästen Pyttebron vilar på! Vi har nog med 
politikerförakt i landet utan att Ängelholm skall bidra med mer. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-11 
Pytteleden är ett beslut som inte har invånarnas stöd. Man går 
emot folkomröstningen och partier som varit motståndare har 
fått röster i ett val och har sedan lockats att ändra åsikt. Vi som 
röstat på dessa partier har blivit svikna. Mkt pengar har lagts på 
en snyggt upprustad bro och en bilväg rakt igenom välbesökt 
natur klipper av en naturlig promenad längs ån och koppling till 
hembygdsparken. Jag har besökt många städer i Ängelholms 
storlek där man istället har satsat på åar, broar, parker för 
boende och turister. Här gör man allt för att gömma ån! 
Varvsvägen är det ända vettiga alternativet då man till 
havsbaden lätt tar sig ner, även norrifrån från E6 ans Hjärnarps 
avfart vilket då avlastar Brännborns rondellen. Ser man på 
trafiken i denna rondell kör de flesta till köpcentret och där 
behövs det redan idag dubbla filer åt varje håll. En stor del av 
staden byggs nu norröver och där skulle inte Pytteleden hjälpa 
alls. Till stationsområdet kommer man bra fram redan idag på 
Landshövdingevägen. 
Till detta kommer ju alla kostnader som denna väg innebär och 
noga redovisats med påföljd att mycket träd fälls vilket är ur 
natur och miljösynpunkt är något man får ångra framöver. 
Ingen med sunt förnuft väljer idag att dra en bilväg rakt in i 
staden! 
Så, lyssna nu till ängelholmarna och skota detta förslag för gott! 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
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minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Privatperson, 2021-01-11 
Ni verkar helt ha missat att ni förstör en natur som aldrig 
kommer att kunna återskapas. 
Att dra en ny väg där förslaget är tänkt är inte genomtänkt. 
Det finns bättre ställen att dra denna förlängningen för att slippa 
köra via stadsparken. 
Öppna upp så vi kan köra bil via järnvägsmuseet, eller via via 
Marina i Skälderviken. 
Det finns bättre lösningar och dessa måste ni ta i beaktning. 
Men framför allt så måste ni våra folkvalda politiker respektera 
omröstningen som gjordes där vi som invånare inte vill ha 
denna natur förstörelse. Att hänvisa till dåligt valdeltagande är 
snudd på en diktatur. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Privatperson, 2021-01-11 
Väldigt bra lösning på de hårt trafikerade vägarna vid 
stadsparken. Ängelholm behöver en bättre infrastruktur. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Fastighetsägare till Asken 5, 2021-01-12 
Buller: 
I trafikbullerutredning för en förlängning av Klippanvägen 
redovisas den förväntade påverkan av trafikbuller som den nya 
vägen förväntas ge upphov till. Beräkningarna visar att 
utbyggnadsförslaget kommer medföra att fler bostäder 
exponeras för buller över gällande riktvärden jämfört med 
nollalternativet. Trots att bullerskyddande åtgärder i form av 
bullerplank används överskrids gällande riktvärden utomhus vid 
fasad vid vissa fastigheter. I de exponerade fastigheterna 
benämns inte vår fastighet medan andra med liknande 



   57 (179) 
 

  

placering (H och I9) benämns? Detta trotts att utredningen visar 
att vår fastighet kommer grovt överskrida maxnivåer och ha 70- 
75db även med förslagna buller barriärer, detta är oacceptabelt 
och strider mot lagstadgade riktvärden. Vi kräver därmed en ny 
bullerutredning som löser detta. 
I infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angavs att 
nedanstående riktvärden normalt inte bör överskridas vid 
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur vid 
bostäder. 
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
 
Utfart: 
Redan idag har vi och grannar bekymmer med utfart från våra 
fastigheter, speciellt under sommartid när Havsbadsvägen är 
som mest trafikerad. Den planerade rondellen kommer 
ytterligare försvåra, om inte omöjliggöra, utfart från fastighet när 
det uppstår köbildning vid rondellen. Vi kräver en utredning och 
lösning på detta. 
 
Kommentar: Bullernivåerna på berörd fastighet påverkas inte nämnvärt av detaljplanens 
genomförande.  
En förprojektering och fördjupad analys av cirkulationsplatsen har tagits fram inför 
granskningen och visar att den inte bör uppstå köbildning. Befintlig utfart på berör fastighet 
bedöms kunna vara kvar på nuvarande ställe.  
 
Privatperson, 2021-01-01 
Jag vill skriva min åsikt om en väg som ska ersätta pyttebron denna vackra bro 
ni har kostat på att reparera vill ni riva igen mycket pengar som bara slängs 
bort slöseri med pengar röstat har vi gjort ock fick övervägande röster om 
att bevara bron Det bryter ni upp och vill ha ogiltigt Bevara vår vackra bro ett 
fint natur område o strövområde en 
vädjan från en gammal Ängelholmare. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
BRF Gustenborg , 2021-01-12 
Föreningen är belägen på fastigheten Toffelmakaren 7+8. Vi anser att 
den nya vägen kommer att påverka vår boendemiljö negativt då ett 
av våra hus vetter emot tilltänkta väg. Då många har sina sovrum mot 
nämnda väg, kommer det att upplevas som ett störningsmoment att 
inte kunna sova med öppet fönster, och att ljudet från trafiken även 
tränger igenom ett stängt fönster. 
I samband med tidigare beslut att bygga trafikleden, blev vi lovade 
att kommunen skulle stå för byte av våra fönster, till en godkänd 
klass vad beträffar ljudnivå. Då vi nu står i begrepp att byta våra 
fönster, uppkommer frågan, om vi skall montera normalglas och 
kommunen byter till ett bättre glas när vägen byggs? Eller skall vi 
redan nu sätta i ett bättre glas och kommunen betalar 
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merkostnaden? 
Vidare så kommer den nya vägen att inkräkta på vår fastighet i 
hörnet mot rondellen efter Östergatan. Tydligen kommer det att 
reducera vårt redan tidigare undermåliga bestånd av parkeringar för 
våra medlemmar. Hur tänker ni lösa det? Vid tidigare samtal med 
kommunen, talade man om att frigöra mark i närheten av 
Preemmacken, gäller det fortfarande? Hur går era tankar i så fall om 
äganderätt och tillhörande lagfart? 
Jag förväntar mig ett svar. 
 
Kommentar: Kommunen står för byte av fönster i samband med att bullersituationen 
uppstår. Det är fortfarande aktuellt att frigöra mark i närheten av Preemmacken för att 
kompensera för förlorade parkeringsplatser. 
 
Privatperson, 2021-01-10 
 
Förslaget medför negativa aspekter för stadsbilden  
 
Klippanvägens förlängning innebär en negativ påverkan på stadsbilden. Från 
att ha varit en del av ett sammanhängande, stadsnära grönområde med 
naturkaraktär, där Pyttebron är ett landmärke i staden, Promenadstråket är idag 
en plats där det finns möjlighet att uppleva rofylldhet, relativ tystad och 
möjlighet till en kort återhämtning. Vilket kommer att gå förlorad. 
 
Kommentar: Detaljplanens påverkan på stadsbilden finns redovisat i planhandlingarna. 
 
 
Förslaget följer inte kommunens kommande hållbarhetsplan: 

I Ängelholms kommuns förarbete till nästa hållbarhetsplan har ”Hållbar livstil” 
och ”Hållbart landskap” prioriterats som viktiga miljömål och det står bland 
annat att kommunen ska ha en cirkulär ekonomi och att tillgängligheten till 

natur fo ̈r invånarna ska främjas. Att riva den befintliga Pyttebron och lägga 
stora resurser på en ny bro platsar inte i målsättningen cirkulär ekonomi. Att 
leda in en stor trafikled i ett grönskande naturområde är ingen hållbar 
utveckling utan något som kommande generationer kommer önska ogjort. 
Förslaget verkar vilja offra naturområdet efter Pyttebron med anledning av att 
Stadsparken ska bli en något lugnare plats att vistas i men vi anser inte på något 
vis att stadsparken kan ersätta naturområdet som förlängningen av 
Klippanvägen kommer förstöra. I miljökonsekvensbeskrivningen står det att 
nya bostäder föreslås uppföras inom stationsområdet och att dessa behöver 
närliggande grönområden vilket hotas av den nya trafikleden som kommunen 
föreslår. Tätortsnära grönområden behövs och dessa är dessutom särskilt 
viktiga för grupper som barn eller funktionshindrade som har svårt att ta sig ut 
eller förflytta sig långa sträckor. Vi har två små barn i vårt hushåll och vi önskar 
inte att de ska bo nära en trafikled istället för det nuvarande rofyllda 
naturområdet som vi nyttjar nästan varje dag. 
 
Förslaget kommer leda till mer biltrafik i centrum: 
I miljökonsekvensbeskrivningen står det följande: ”Den nya vägen kommer att 

ga ̊ igenom ett tätortsnära grönstråk och föra in buller i ett tidigare relativt 
ostört område. Detaljplanen medför säker infrastruktur till nya 
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bostadsområden men kommer ta resurser i anspråk för att bygga.” Yngre 
generationer av Ängelholmare är antagligen mindre bilburna än vad de 
nuvarande är och önskar inte att kommunen ska investera så mycket pengar i 
något som kommer leda till mer biltrafik inne i centrum.  
 
Förslaget att Garvaregatan ska anslutas till den nya trafikleden förvandlar en 
lugn återvändsgata till en genomfart med alldeles för tung trafik: 
Väldigt många rör sig till fots och på cykel på Garvaregatan och många av dem 
är barn. Förslaget föreslår att den nya trafikleden ska ansluta till Garvaregatan 
för att skapa en genväg för bilkörande men det kommer medföra att en trygg 
passage i staden försvinner. Garvaregatan är en smal gata med 
kantstenparktering, för smal för trafik i två led. Blir den kopplad till den nya 
trafikleden kommer det även bli svårt för många av oss boende att ta oss ut 
med bil från våra tomter vilket kan leda till trafikolyckor. 

 
Förslaget att Garvaregatan ska anslutas till den nya trafikleden tar inte hänsyn 
till att hus på Garvaregatan är med i kommunens bevaringsprogram: 
Eftersom Garvaregatans fastigheter Alen 1- Alen 5 och Kastanjen 1- Kastanjen 
4 ligger under bevarandeplan kan inte bullerdämpande skärmar anordnas i 
tomtgräns, då sådana skärmar helt skulle förstöra den miljö bevarandeplanen 
avser att skydda. 
Gällande Kastanjen 1 så är tomten kulturmiljö klass 1 och byggnaden klass 2. 
Byggnaden beskrivs även i   kommunens senaste inventering, utförd 
2019/2020, som en välbevarad byggnad. Byggnaden har värderingsklass 
”Kulturhistoriskt värdefull”. Miljön på gatan skulle påverkas mycket negativt 
om det blev ett större trafikflöde. År 2020 flyttade flera barnfamiljer in och det 
kommer troligtvis ske fler generationsskifte på Garvaregatan framöver.  
 
Förslaget till förlängningen av Klippanleden och kopplingen till Garvaregatan 
kommer leda till höga bullernivåer för de bofasta längs med gatan: 

I miljökonsekvensbeskrivningen står det ”Sammantaget bedo ̈ms bullernivåerna 

öka och delvis ske längs en sträcka som inte tidigare varit trafikerad. 

Riktvärdena fo ̈r utomhusvärdena kommer att överskridas vid ett antal hus. 

Detaljplanen bedo ̈ms medfo ̈ra stora negativa konsekvenser avseende 

bullersituationen inom detaljplaneområdet.” I bullerutredningen står det: 

”Förlängningen av Klippanvägen kommer att höja ljudnivån vid fasad för 

na ̈rliggande fastigheter och gällande riktvärden vid fasad och uteplats kommer 

överskridas.”och ”Bullerplanken har begränsad effekt vid korsningar med 

andra vägar och vid högre flerfamiljshus.” Husen som är från 50-talet är 
dessutom inte byggda för att klara den bullernivå som en tungt trafikerad väg 
medför (fönster, ventiler etc.). 
 
Kommentar: Konsekvenserna för trafiken på Garvaregatan finns redovisat i 
trafikutredningen. Trafikökningen om Garvaregatan kopplas till Klippanvägens förlängning 
bedöms bli mycket begränsad.  
 
Även utemiljön för dom barn som går på förskolan vila så kul (Idrottsgatan 2, 
Byggnad ”O” i bullerutredningen). Enligt utredningen är den ekvivalent 
ljudnivån 50 dBA vid förskolans utemiljö vilket är det övre riktvärdet enligt 
Naturvårdsverket (Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik) 
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Bullerberäkningarna är gjorda utifrån de trafiknivåer som är under ett 
årsmedeldygn. Det är troligt att trafiken är högre på sommaren, eftersom 
många kör till stranden då. I så fall borde bullerutredningen studera även de 
bullernivåer som blir då. 

 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats gällande bullersituationen för förskolan.  
 
Folkomröstning  
Bland invånarna i Ängelholms kommun är stödet för Klippanvägens 
förlängning mycket litet. 2011 hölls en folkomröstning där en tydlig majoritet 
sa nej till vägen. Valdeltagandet var bara 34%, men enligt den statsvetare som 
kommunen tog hjälp av för att tolka resultatet var majoriteten så stor att man 
kan utgå från att valresultatet hade blivit det samma även om valdeltagandet 
varit högre. I maj 2014 lät Nordvästra Skånes tidning (NST) göra en 
opinionsundersökning som visade att 48% av de tillfrågade var emot 
Klippanvägens förläng¬ning, 33% var för och 19% visste inte. 
Kommunfullmäktiges majoritet (alliansen) är idag för projektet, men när de 
valdes 2010 var det endast ett parti (FP) som sa att de ville ha Klippanvägens 
förlängning. M var emot. C var oeniga och KD velade, men lovade att följa 
resultatet av en eventuell folkomröstning. Beslutet att anta denna detaljplan har 
alltså mycket dålig demokratisk förankring. 
Kommentar: Synpunkt noterad 
 
Privatperson 2021-01-12 
Jag tycker att beslutet att genomföra Klippanvägens förlängning så som det 
beskrivs på engelholm.se är fel. Jag tycker att man bör ta större hänsyn till de 
negativa konsekvenser förlängningen kommer att ha för miljön - särskild 
bullret och förlust av stadsnära skog och rekreationsstråk. Uppförandet av 
nödvändig bullerskydd kommer också att påverka området negativt. Jag tycker 
det är fel att nonchalera folkomröstningen som var klart emot förlängningen. 
Påverkan på Rönneån inte nämns som en del i utvärderingar och 
undersökningar. Många av kommunens egna utredningar visar att påverkan på 
naturen blir omfattande, och samtidigt visar att vinsterna (i form av 
trafikavlastning på en liten del av stadskärnan) blir oklara och kan t.o.m uteblir 
i stort. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats gällande de positiva effekterna i 
stadskärnan.  
 
* * * 
 
Det är är svårt att motivera Klippanvägens förlängning och samtidigt ta hänsyn 
till Sveriges miljömål (begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö, frisk luft 
m fl.). Ett av Sveriges miljömål är att minska utsläppen från inrikes transporter, 
utom flyg, med minst 70% till år 2030, jämfört med 2010 och det är svårt att se 
hur Klippanvägens förlängning kan bidra till detta mål. Tvärtom finns det en 
stor risk att det uppmuntrar till ökad bilanvändning. Det kommer kanske att ge 
minskad biltrafik i centrum men problemet flyttas bara några hundra 
meter norrut och tar en del av en av Ängelholms två närliggande 
skogsområden i anspråk, samtidigt som det delar en sammanhängande “grön 



   61 (179) 
 

  

korridor” mellan skogen kring och norr om Hembygdsparken och 
Roddklubben i två delar. 
 
Det är ännu svårare att försvara förlängningen när man läsa Ängelholms 
kommuns egen Hållbarhetsplan(september 2020) där det står att målsättning 
ska vara att det “ska det vara lätt att leva hållbart...vi gynnar biologisk mångfald 
och värnar om ett gott liv för människor och natur.” Och där hållbar landskap 
innebär att “grönstruktur...integreras i våra samhällen. Tillgängligheten till natur 
för invånarna ska främjas.” 
 
En folkomröstning hölls november 2011. Nästan 60% av de som röstade vill 
att Pyttebron skulle bevaras.Ledande lokalpolitiker tyckte att deltagande var för 
lågt, men nästan 35% av röstberättigade deltog på en dag då en del av 
samhället var stängd eller begränsat pga storm. 
Vid EU val är det flera länder som har valdeltagande som är ännu lägre men 
dessa resultat räknas ändå. Att inte respektera resultatet av ett demokratiskt 
process skickar fel signaler till folk. 
 
Kommentarer ang. tidigare utredningar 
WSP utförde en naturvärdesinventering av detaljplaneområdet 2013 . 
Rapporten identifierade fyra naturvärdesområden men ån i sig ingick inte i 
fältinventeringen alls. Ingen hänsyn togs till eventuella påverkan vid 
brofästekonstruktion, påverkan av byggtrafik på åstränderna, påverkan vid 
förstärkning av strandbrinken och ån själv. WSPs undersökning delar området i 
10 mindre ytor men uppdelningen innebär att man går miste om en 
helhetsbedömning av området som en viktig “grön korridor”. Denna korridor 
sammankopplar skog kring Hembygdsparken och norr om Danielslundsgatan 
(inkl. delvis vildvuxen kyrkogårdstomten) med skogsområdet närmare 
järnvägen, skogen kring Reningsverket och åns mynning - en sammanlagd 
sträcka av varierad naturmiljöer från bokskog till vasstränder. 
● Pga hur marken omklassats kommer ingen hänsyn tas till hur en ny bro (vid 
Pyttebron) kommer att påverka Rönneåns strandskyddsområdet som finns 
nedströms i direkt anslutning till den befintliga Pyttebron eller ån 
överhuvudtaget trots att det troligtvis inte går att bygga helt nytt i området utan 
påverkan. 
● Området är en del av ett större område som enligt Länsstyrelsen 2003 borde 
skyddas från exploatering. 
● Ängelholms Kommuns Naturvårdsprogram 2010 identifierade området som 
av värde pga tätortsnära natur och biologiska mångfald. 
 
Man har anledning att ifrågasätta antaganden som gjorts angående antal bilar 
på Nybrovägen år 2040. År 2011 räknades 7600 bilar/dygn på Nybron och 
enligt Swecos trafikutredning maj 2020 fanns det 8000 bilar/dygn. Detta 
innebär att trafikflödet har inte alls ökat i samma utsträckning som var tänkt i 
2011. 
Trafikverket skriver i Trafik för en attraktiv stad att 70-80% av alla resor med 
bil i tätbebyggda områden är kortare än 3-4 km. Om man tog cykeln istället för 
bilen lite oftare hade man förmodligen minskat biltrafiken väsentligt utan 
nybyggnation överhuvudtaget. S.k “heat maps” från olika motionsappar visar 
att Pyttebron och dess naturområden är väl använda till fots (promenad och 
jogging) samt på cykel. Någon räkning av cykel och gångtrafik på n.v Pyttebron 
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finns inte (enl. kommunen). Om man ersätter bron med cykelvägar som går 
bredvid en tung trafikerad väg går den gröna naturupplevelsen som anses så 
viktig för hälsa förlorad - något som fastställs i kommunens 
Trafikplanen 2011-2012 och MKB 2020-11-02. 
 
Den nya vägens påverkan 
Enligt MKB (WSP 2020) bedöms “effekten och konsekvensen på stadsbilden 
för planområdet i sin helhet medföra stora negativa konsekvenser pga bl.a 
buller, höga bullerskyddsplank och förlorade träd och vegetation.” Det 
kommer att medföra “ måttliga till stora negativa konsekvenser för de lokala 
värdena för rekreation och friluftsliv…[och] stora negativa konsekvenser på 
stadsbilden. Upplevelsen och kvalitén av att vistas utomhus i området 
försämras.” Samtidigt antyds det att det är oklart om förlängningen kommer 
att minska trafiken i centrum så som det är tänkt. 
Enligt Sveco (2020) kommer den nya Pyttebroområdet har 8000 fordon i 
timmen - precis lika många som Nybrovägen sägs har nu - och som anses vara 
för mycket - och detta genom ett område som fn är i stort bilfritt och haft låga 
bullernivåer sedan järnvägen avvecklades på 1950 talet. 
Buller utredningen (Sweco 2020) slår fast att gällande riktvärden vid fasad och 
uteplats kommer överskridas längs den planerade vägen och att bullerplank 
kommer att behövas och sammantaget kommer trafikflödesändringen medföra 
negativa konsekvenser avseende buller. Den nya vägen kommer att ansluta till 
Garvaregatan m.fl och dessa småvägar kommer att ändra karaktär för cyklar 
från “blandtrafik” (< 30km/h och < 500 bilar/dygn) till mer 
trafikerad om bilar använder vägarna som genvägar till Stationsområdet, 
parkering bakom Systembolaget mm. Dessutom kommer nya bostäder att 
byggas på Hummerhusets parkering som ligger i direkt anslutning till den 
tilltänkta vägförlängningen. Dessa bostäder är inte med i bullerutredningen alls. 
Det antyds i Swecos rapport att fot- och cykeltrafik genom de nya korsningar 
kommer inte att störa biltrafikflöden eftersom det borde aldrig vara fler än 30 
st /timmen. Formuleringen gör att fotgängare och cyklister ses som något som 
stör bilflödet - en förhållningsätt som gör det svårt att tror att nya fot och 
cykelvägar vid Pyttebron kommer att formas på ett sätt som verkligen 
uppmuntrar människor att lämna bilen hemma oftare. 
 
Kommentar: Bullerutredningen har kompletterats gällande det nya flerfamiljshuset på 
Fågelsången 3.  
 
Att bara flyttar trafiken norrut genom Klippanvägens förlängning speglar en 
föråldrad miljösyn när man byggde högre skorsten och längre avloppsrör för 
att bli av med ett miljöproblem. Det tar inte hänsyn till befintliga, uppskattade 
grönområden, det respektera inte resultatet av folkomröstningen, det tar inte 
hänsyn till ändrade res- och handelsmönster pga t.ex miljömål eller Corona, 
eller till ändrade transportformer (t.ex elfordon) som gör att buller 
och avgaser kommer att minskas avsevärt. Nya arbetsmönster som ett resultat 
av corona anpassningar med ökat arbete hemifrån och större 
miljömedvetenhet kan komma t.o.m att innebär mindre biltrafik i centrum, 
trots nybyggnation. 
Det är inte ens påvisat att Klippanvägens förlängning löser trafikproblem i 
centrum eftersom mycket av trafiken vill ändå dit - till Systemet och affärerna! 
Dessutom löser Klippanvägen inte problemet som den enda passagen under 
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järnvägen i centrala Ängelholm orsakar - att vid översvämning/olycka inte lätt 
kunna nå eller lämna Havsbaden med räddningsfordon mm. 
 
Jag vill inte att Klippanvägens förlängning inte byggs. Jag önskar att man titta 
igen på andra lösningar för att minska den totala mängd biltrafik och 
uppmuntra aktivt till flera miljövänliga resor genom “trafiklugnande” åtgärder 
som gagnar en större del av samhället/stadskärnan. T.ex hade s.k “Park and 
ride” där man parkera bilen utanför stadskärnan och använder buss hade gjort 
hela stadskärnan mycket lugnare och gjort att nya cykelvägar vid Stadsparken 
inte behövdes! Man hade kunnat haft enkelriktad biltrafik i staden 
eller införa en avgift på bilar som körs i stadskärnan. Det finns lösningar - det 
som saknas är den politiska viljan att göra något verkligen hållbart för en ny 
framtid! 
 
Kommentar: Synpunkter är noterade. 
 
Privatperson, 2021-01-12 
Jag vill inte att bygger denna bilväg. Röstade mot i 
folkomröstningen och ni följer inte vad folket vill. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Fastighetsägare till Sparven 2, 2021-01-12 
Fastän det genom folkomröstning redan fastställts att Pyttebron 
ska bevaras och området i dess närhet inte förstöras genom 
upprättandet av en flerfilig genomfartsväg i riktning mot 
Havsbaden (och nya stationsbebyggelsen) önskar 
Kommunstyrelsen nu plötsligt att medborgarna ska ha 
synpunkter på sina planer för genomfartsvägen. Det känns 
motigt för den som har följt turerna att åter behöva ta ställning till 
ett förslag om en genomfart från Klippanvägen, som i princip 
har diskuterats under nära femtio år. Vår familj flyttade till 
Ängelholm hösten 1972, då projektet omtalades. Längre fram 
utvidgades eller förbättrades leden Kristian II s väg, en naturlig 
omväg som skulle befria centrum för biltrafik. Ännu senare blev 
Storgatan bilfri. Det har sedan under åren byggts friskt och 
hänsynslöst i och utanför den lilla staden som en gång var en 
idyll. Pyttebron har under all denna tid fyllt sin funktion som 
cykel- och gångväg ut mot Havsbadsvägen och vidare till 
stranden.Hittills var bron i sig ingen sevärdhet, men plötsligt för 
några år sedan, när Folkomröstningen hade fredat den, blev 
den renoverat och målat upp, och fick fin belysning. (Vad kan 
detta ha kostat Kommunen ? om rivningen effektueras har 
denna utgift varit onödigt slöseri med Ängelholmarnas pengar). 
Ett av få glädjeämnen i stadsbilden i dag är just promenaden 
utmed Pontus Möllers förebildligt utförda bygge på ruinerna av 
den grönvallska läderfabriken, där man nu får en fin vy mot den 
vackert upplysta Pyttebron. Kommunens talesmän pläderar för 
att med den nya leden ska följa cykelvägar och promenadstråk. 
Vi har redan detta via Pyttebron. Ett lockbete tycks vara den så mycket 
omtalade Växthustomten som en 'park'. I 
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kommunstyrelsens 'visioner' ingår också något som kallas 
'årummet', utmed Rönneå, där man vill skapa mera 
promenad/cykel utrymme.Om Kommunstyrelsen (dvs. den som 
sitter i dag) kunde släppa sin fixering vid förlängningen av 
Klippanvägen via Pyttebron och rikta sina blickar mot vad som 
redan finns, då skulle man kanske upptäcka, att en naturlig 
avfart från Klippanvägen går via Kristian II s väg upp till 
Järnvägsgatan, via den kommer man inte bara till det nya 
stationsbygget (här finns även Järnvägsmuseet och närhet till 
'Hälsostaden') utan rakt ut till Havsbadsvägen. Må vara att man 
då nuddar vid det överdimensionerade och illa utnyttjade) 
Stortorget (för vilket stadsplanerarna har haft många stolta 
planar, hittills orealiserade). På så sätt kan man ägna sig åt att 
utveckla tanken om ett bilfritt centrum, man kan enkelt avstyra 
biltrafiken från Skolgatan om man nu faktiskt skulle förverkliga 
planerna kring Parkskolans förnyelse och Stadsparkens 
förvandling till ett attraktivt centrum. Det må kanske kosta 
biltrafikanterna, som trånar efter att så snabbt som möjligt 
komma till Stationsbygget eller nybygget vid Havsbaden, några 
extra minuter i bil, men det vackra partiet kring Pyttebron skulle 
en gång för alla förskonas för trafik. Åsluttningarnas hållbarhet 
har man vid flera tillfällen haft anledning att oroa sig för, senast 
har förstärkningar gjorts vid Östergatan/Tegelbruksbron, och hur 
blev det med den planerade Rönne Brygga ? Järnvägsgatan 
har redan en bro som uppenbarligen tål tung trafik och dagligen 
trafikeras hårt. Så: varför inte tänka om kommunpolitikare ? 
Bevara Pyttebron, satsa på Kristian II och det lovvärda 
centrumprojektet kring Parksskolan. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Fastighetsägare till Aspen 1, 2021-01-12 
Vi anser att förslaget till detaljplan inte bör genomföras. 
Pytteleden utgör i dagsläget en säker gång - och cykelled utan 
störande biltrafik. 
Den föreslagna detaljplanen skulle även medföra att betydande 
natur - och kulturvärden förstörs. 
Trafikbuller som enligt uppgift överskrider nationella riktvärden 
beräknas kvarstå trots att bullerskydd kommit på plats. 
Hur klarar den tilltänkta trafikleden marktrycket från den tilltänkta 
trafikleden. 
Tidigare grävningar av tunnlar från pumpstationen mitt på 
Pytteleden stötte på problem 
på grund av den instabila marken i området. 
Kommentar: Sedan samrådet har geotekniska utredningar genomförts för att säkerställa 
goda markförhållanden. Detta finns nu redovisat i planhandlingarna.  
 
Privatperson, 2021-01-12 
Jag tycker att förlängningen av Klippanvägen avsevärt försämra 
miljön på å promenaden,då den biltrafik en kommer att vara 
störande.Och att årummet ska bevaras som rekreations 
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område 
Dessutom skriver ni att det ska vara en "väg utanför 
centrum.."...men den är ju i centrum. 
Och det ska "vara lätt att komma till stranden" ..... 
Men alla som nu bor på Errarps ängar hade varit bättre betjänta 
av en förlängning av Varvs vägen. 
 
Kommentar: Syftet är att förlägga trafiken utanför den absoluta stadskärnan. 
 
Fastighetsägare till Vågmästaren 1, 2021-01-12 
Den vägsträckning som är Klippanvägens förlängning beskrivs i 
MKB som det mest fördelaktiga alternativet att med bil komma 
till bostadsområdet Parallelltrapetsen och havet är 
anmärkningsvärt. Det bästa alternativet för cyklister och 
fotgängare är via cykelleden över Pyttebron och för bilisterna att 
köra Havsbadsvägen som ju går parallellt med den nya 
planerade Pytteleden. 
Det byggs på många fler ställen än på Parallelltrapetsen där 
annan vägsträckning med bro över Rönneå eller tunnel under 
järnvägen skulle vara lämpligare än att få många bilister att 
tvingas köra in via Klippanvägens förlängning för att nå 
stranden eller stationen. Den nya vägsträckningen löser inte de 
trafikproblem som finns på andra ställen i stan som t.ex vid 
Brännborns eller vid Errarpskorsningen. 
Många negativa miljö- och hälsoproblem skapas med den nya 
vägen som ökad stress för djur och människor, förhöjda 
bullernivåer inne och ute i boendemiljöer, ökade utsläpp, 
påverkan på biologisk mångfald och förstörelse av 
kulturhistoriskt arv och ett rekreationsområde unikt och bilfritt i 
en stadsmiljö. 
På den smalare delen av vägen som går invid åkanten finns 
inte plats för gång-och cykelbana på båda sidorna av bilvägen. 
Trafikfarligt då möten måste ske på samma sida för fotgängare, 
el-och lådcyklar, hundförare och samtliga oskyddade trafikanter. 
Att prioritera biltrafik före de oskyddade trafikanterna är ett 
avståndstagande från all modern trafikforskning. 
 
Kommentar: Den planerade gång- och cykelvägen kommer att vara ca 3.5 meter bred, vilket 
bedöms vara tillräckligt för att upplevas som trygg och säker. 
 
De geotekniska undersökningarna tycks vara näst intill 
obefintliga vid vägsträckningen som går nära ån vid kröken där vägen möter 
Reningsverksvägen eller vid nya brofästen och där 
den nya vägen byggs. 
Pengar för detta ändamål borde omgående avsättas för detta 
istället för att utlysa en arkitekttävling men de förslagen kan ju 
komma till användning för andra broalternativ som måste 
komma till stånd för att förbättra trafiksituationen i andra delar 
av staden. 
Ett nej till den nya vägen för ett bevarande av en trafiksäker och 
anpassad cykelled med lugn, tyst och vacker natur som är unik 
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inom den äldre stads kärnan i Ängelholm 
. 
Kommentar: Sedan samrådet har geotekniska utredningar tagits fram, planhandlingarna har 
kompletterats gällande detta.  
 
Privatperson, 2021-01-12 
Idag är det mycket cykeltrafik längs med Storgatan. Cyklister 
kommer uppifrån Margretetorpsvägen och cyklar ner mot 
gågatan och vise versa. Hänsyn bör tas till hur cyklister längs 
med Storgatan på ett säkert sätt ska korsa klippanvägens 
förlängning. Den nya vägen kommer vara trafikerad och även 
om det blir en rondell så är det en svår korsning för cyklister. 
 
Kommentar: Trafikutredningen har även tittat på säkra kopplingar för cyklister. 
Utredningen visar att föreslagna cirkulationsplatser är den bästa lösningen för cyklister. 
 
Ängelholm Skäldervikens Segelsällskap, 2021-01-12 
Anledning till synpunkter 
Enligt planbeskrivningen på sidan 14 kommer den nya vägens och cykelvägens 
sträckning att påverka både verksamheten och de byggnader i området som 
benämns som ”Båtklubben”. Denna föreslagna sträckning innebär bl.a. att 
befintliga båthus närmast gatan måste tas bort. Vår bedömning är att man med 
små ändringar av vägens utformning och cykelvägens sträckning kan undvika 
konflikter med båthusen enligt förslag nedan. 
 
Bakgrund 
”Båtklubben” är platsen där en av Ängelholm Skäldervikens segelsällskap 
(ÄSSS) kommittéer bedriver sin verksamhet. Kommittén heter Båtplatsen och 
det var på denna plats som ÄSSS började sin verksamhet officiellt 1948, men 
båtplatsen och båthus har funnits tidigare än så. Båtplatsen med dess båthus är 
ett kulturarv värt att bevara och en mycket viktig del av ÄSSS 
föreningsverksamhet. Båtplatsen är en mycket välskött ideell verksamhet och 
det är kontinuerligt en stor efterfrågan på båthus då det är låg omsättning. 
Båtplatsen bidrar även till ett hållbart båtliv då äldre båtar underhålls i stället 
för att ersättas med nya. ÄSSS båtplats har även båthus som används av 
jollekommittén som engagerar barn och ungdomar. 
 
Förslag 
Som det framgår av planhandlingarna ska det ske en fortsatt dialog mellan 
ÄSSS och Ängelholms kommun om den exakta placeringen och utformningen 
av gatan och cykelvägen för att hitta en gemensam lösning vilket vi välkomnar 
och hoppas påverka båtplatsen så lite det bara går. Under ett inledande möte 
den 21 oktober 2020 med kommunens tjänstemän har vi uppfattat både en 
förståelse för Båtplatsens verksamhet och en inriktning att bevara båthusen i 
dess nuvarande utformning även inom ramen för ”Klippanvägens 
förlängning”. 
 
Redan nu vill vi ge förslag på åtgärder som vi bedömer genomförbara eftersom 
vissa redan finns med i planhandlingarna. 
1. Slänten från cykelbana/väg mot Båtplatsen hamnar i konflikt med båthusen 
längs vägen enligt ”typsektion vid båtstugor” i planbeskrivningen. Men slänten 
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hamnar även i konflikt med klubbhus, toaletter samt hörnor på 3 båthusrader i 
den NV delen av arrendeområdet. 
a. För att undvika dessa konflikter föreslår vi en mycket liten (ca 50 cm) 
flyttning av cykelbana/väg mot SV och i stället för slänt anlägger en 
stödmur och staket längs hela arrendeområdet för Båtplatsen såsom 
”typsektion vid pumphus” och ”typsektion vid Rönneå” är beskrivet i 
planbeskrivningen. 
2. Cykelvägens dragning i en slinga skilt från vägen för att ”spara 
bevarandevärda träd” hamnar i konflikt med både båthusen längs vägen och 
båthusen ner mot Rönneå. 
a. För att undvika denna konflikt föreslås att cykelvägen istället dras i direkt 
anslutning till den nya vägen med stödmur likt ”typsektion vd pumphus”. 
b. Alternativt skulle cykelvägen kunna dras mellan två av de bevarandevärda 
träden där det idag går en bilväg till båtplatsen och tidigare ansluter intill 
den nya vägen före det bevarandevärda trädet närmast båtplatsen. 
3. Bilväg till båtplatsen saknas i planhandlingarna och måste planeras in. T.ex. 
kan befintlig bilväg behållas i förslag 2.a. ovan. 
 
Kommentar: Sedan samrådet har en förprojektering tagits fram, där särskilt fokus har lagts 
på kopplingen till båthusklubben och Växthustomten. Genom att flytta centrumlinjen 
söderut samt att förändra GC-vägens dragning kan samtliga båtstugor stå kvar. Genom att 
anlägga stödmurar istället för slänter kan större delen av båthusområdet förbli orört, detta 
finns beskrivet i planhandlingarna och i förprojekteringen.  
Förprojekteringen innehåller också en lösning på bilväg in till båtplatsen. 
 
Naturskyddsföreningen i Ängelholm, 2021-01-12 
Naturskyddsföreningen Ängelholm anser att detaljplanen innebär att ett av 
stadens få centralt belägna naturområden (gröna områden som i 
Ängelholmspaketet anses vara viktiga i stadsbilden) som huserar 
många olika växter, djur, fåglar och insekter kommer att förstöras. Vi avstyrker 
därför ett antagande av detaljplanen. Nedan utvecklar vi denna ståndpunkt. 
 
Naturmiljö 
Vi anser inte att områdets naturvärden har undersökts tillräckligt, varken för att 
kommunen ska kunna fatta beslut kring vägdragningens lämplighet eller kring 
eventuella kompensationsåtgärder om planerna förverkligas. 
 
Planbeskrivning 
Planbeskrivningen är idag inte komplett nog för att vi ska kunna ta ställning till 
den. Det saknas viktiga utredningar kring konsekvenserna på naturmiljön. 
 
MKB (miljökonsekvensbeskrivning) 
I denna beskrivning anges att projektet kommer innebära ”överlag stora 
negativa konsekvenser utmed den del som idag är bilfri och som idag är ett 
rofyllt, stadsnära naturområde”. Man säger att: ”det finns inrapporterade 
förekomster av fridlysta och/eller rödlistade arter i artportalen” samt att: ”viss 
påverkan uppstår genom att stora träd behöver tas ner samt störning i form av 
ökad biltrafik, ljus och buller”. Vi anser att enbart dessa iakttagelser är 
motivering nog för att förorda nollalternativet i detaljplanen. 
Miljökonsekvensbeskrivningens slutbedömning att planområdet: ”inte är av 
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betydande vikt för arternas livsmiljö eftersom liknande miljöer finns i 
närheten” kan starkt ifrågasättas. 
 
Vi tycker det är illa att, baserat på att inga miljökvalitetsnormer bedöms 
överskridas, välja att inte behandla naturmiljön i en MKB, trots att bygget 
permanent kommer förvandla nuvarande grönområde till en kraftigt trafikerad 
vägsträcka. Områdets naturmiljö kommer påverkas av ökade föroreningar av 
avgaser, vägdamm, buller och allmän störning. MKB har gjorts för stadsbild, 
buller och rekreation. Vi är förvånade över att ingen MKB tagits fram för 
naturmiljön med hänsyn till de naturvärden som riskerar att gå förlorade eller 
åtminstone försämras. Vi är kritiska till att man inte sett förändringen i 
naturmiljön ur ett större perspektiv. De direkta effekterna av vägbygget kan 
kanske inte klassas som betydande men varken indirekta, ackumulerade och 
inducerade effekter på naturmiljön nämns annat än att man inte räknar med att 
miljökvalitetsnormerna (indirekta konsekvenser) kommer överskridas. 
 
Kommentar: Inför startad Miljökonsekvensbeskrivning har en undersökning tagits fram och 
ett avgränsningssamråd har hållits tillsammans med Länsstyrelsen. Påverkan på 
naturmiljön har inte bedömts tillräckligt stor för att behöva hanteras inom ramen av 
miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Naturvärdesinventering 
Denna är att betrakta som en omskrivning av den naturvärdesinventering som 
WSP gjorde 2013 och den omfattar ungefär samma geografiska avgränsning. 
Någon ny fältinventering har inte gjorts. Rapporten har enbart kompletterats 
med färskare observationer från Artportalen och Musselportalen 
och uppdaterats något för anpassning till den nya metodiken för klassificering. 
Det enda egentliga nytt som tillförts är resultaten från ett initiativ från Rädda 
Pyttebroområdet att inventera fladdermusbeståndet i området. 
 
Den branta slänten där vägen kommer att passera intill ån behöver förstärkas 
med stödmur, ev. pålas. Hur pass omfattande detta arbete blir vet man inte då 
ingen geologisk undersökning har skett men sträckan ligger i en meander och 
är antagligen instabil. Samtidigt kommer all vegetation behöva röjas 
och många stora träd kommer behöva fällas. Den här sträckan har kanske det 
högsta värdet för den biologiska mångfalden; den är en viktig födosökslokal 
för fladdermus och fåglar och troligtvis (enligt fladdermusinventeraren) 
erbjuder boplatser för fladdermus och fåglar. Den branta släntan är även en 
möjlig häckningsplats för kungsfiskare som tidvis observerats i området – 
återigen, en ordentlig inventering saknas härvidlag. 
 
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en 
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För 
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs 
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande 
detta. 
Även geotekniska utredningar har genomförts för att belysa problematiken i slänten mot ån. 
Planhandlingarna har kompletterats gällande detta. 
 
Skyddsvärda och gamla träd 
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Det är allt ovanligare med riktigt gamla träd i stadsmiljö. Gamla träd har större 
värde för den biologiska mångfalden än ett nyplanterat ”kompensationsträd”. 
Högvuxna gamla träd med vida kronor sänker temperaturen i stadsmiljön, 
dämpar vinden och höjer luftfuktigheten, dvs förbättrar det lokala 
klimatet i staden. 
Det har noterats 16 träd som klassas som ”skyddsvärda”. Flertalet av dessa 
kommer behöva fällas och några kommer hamna i en ”ö” inringad av 
ljusförerening och störande trafik. Förutom dessa kommer 
ett ospecificerat, men väldigt omfattande, antal träd i varierande ålder också 
behöva avverkas och sly och andra växter röjas. Här går förlorat ett stort 
naturvärde för såväl däggdjur, kräldjur, fåglar och insekter. Enligt den konsult 
som inventerat fladdermöss går det inte att, såsom kommunens konsult 
WSP rekommenderar, ersätta borttagna ihåliga träd med holkar o.d. 
 
Ljusföroreningar 
Ljusföroreningar berörs väldigt knapphändigt, trots att nattaktiva djurarter 
såsom de flesta däggdjur, groddjur och många insekter är beroende av mörker 
eller mycket svagt ljus för sin överlevnad. En bilväg kräver stark artificiell 
belysning och den negativa påverkan kommer inte att kunna undvikas. 
Även buller och ljuset från bilarnas strålkastare kommer att innebära allvarliga 
störningar. Problemet blir accentuerat där man planerar separera 
cykel/gångbanan från bilvägen. Detta i syfte att rädda kvar 
några värdefulla träd som kan tänkas ha håligheter lämpliga som boplatser för 
fåglar, bin och fladdermus. Dessa träd kommer att hamna i en ”ö” omringat av 
nattljus och riskerar således bli obrukbara som boplatser och jaktmarker för 
nattaktiva djurarter. 
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en 
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För 
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs 
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande 
detta. Det bör också påtalas att området idag är belyst, även om detta inte är i samma 
utsträckning som en bilväg. 
 
Insekter 
Ingen inventering har gjorts vad gäller insektliv. Detta trotts att det 
förekommer allt fler allvarliga rapporter kring insektdöden och de negativa 
effekter denna har på foderresurser för däggdjur, fåglar och fiskar. 
Kombinationen av träd och vatten som präglar området är den perfekta 
förutsättningen för insektliv som i sig är en förutsättning för en rik biologisk 
mångfald. Insekterna är inte heller inventerade på och kring de värdeträd som 
identifierats. 
 
Kommentar: För att minimera påverkan på insekternas levnadsmiljöer är det viktigt att 
kompensationsåtgärder kommer till stånd och borttagna träd kan placeras i anslutning till 
planområdet.  
 
Groddjur 
Inventeringen av groddjur baseras på en tidigare inventering 2010 där 
förekomst av grodor och reproduktionslokal för grodor i området mellan bron 
och båtstugorna konstaterades. Författaren av naturvärdesinventeringen utläser 
dock från rapporten från 2010 att kärnområdet för dessa värden är 
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knuten till ett område norr om planområdet och att planförslaget inte innebär 
någon negativ påverkan på detta. Hur långt från planområdet detta kärnområde 
är beläget, samt hur man har kommit fram till att påverkan inte blir negativ, 
framgår dock inte. Vidare säger man att rapporten 2010 om förekomst 
av långbensgroda (Rana dalmatina) saknar bildbevis och således inte beaktas 
vid naturvärdesbedömningen. Enligt en expert på groddjur som deltog i 
inventeringen är det som står om groddjur korrekt, men mer tid hade behövts 
för att kunna göra en mer omfattande utredning och framställa ett mer säkert 
resultat. 
 
Fågel 
När det gäller fågelliv använder naturvärdesinventeringen enbart rapporter från 
Artportalen som enbart bygger på sporadiska observationer. Ingen 
fältinventering av fåglar och dess häckningsplatser har gjorts och slutsatsen 
dras att: ”Inga av de rapporterade fågelarterna ha registrerats som häckande”. 
Naturvärdesinventeringen borde ha omfattat en fältinventering av fåglar under 
häckningssäsongen mellan april och juli. 
 
Fladdermöss och övriga däggdjur 
Kommunen har inte sett till att någon inventering av fladdermöss utförts, 
varken för naturvärdesinventeringen 2013 eller för den nu aktuella. Som vi 
nämnt ovan, är det föreningen Rädda Pyttebroområdets initiativ som gjort att 
fladdermöss inventerats i juni 2020. Författaren av naturvärdesinventeringen 
har tagit med delar av denna rapport och konstaterar att det har observerats 
sex olika arter av fladdermus i området, av vilka tre är rödlistade.  
inventeringen påpekas att: ”Små sammanhängande grönområden i stadsmiljö 
är viktiga för bevarande av biologisk mångfald generellt och därmed också för 
bevarande av fladdermöss i stadsmiljö” och bedömningen görs att: ”denna del 
av planerad vägdragning består av områden med lämpliga koloni/boplatser för 
fladdermus sommartid”. Inventeringens slutsats är att: ”Det är inte troligt att 
vägdragningen kan genomföras utan förträngning av de arter som har 
observerats i området, habitatförlust och/eller barriäreffekt.” Detta 
tas dock inte med i naturvärdesinventeringen. Istället drar man sin egen slutsats 
i planbeskrivningen: ”Vad gäller groddjur och fladdermöss bedöms 
planförslaget medföra en mycket liten påverkan och det finns inte heller något 
som tyder på att just skogen inom planområdet är särskilt viktiga för dessa 
arter relativt omgivande landskap.” Med tanke på vad fladdermusinventeringen 
konstaterat, samt att inventeringen endast utfördes under endast en natt och 
saknade resurser att undersöka förekomst av boplatser, är bedömningen i 
naturvärdesinventeringen högst subjektiv och bör tillbakavisas med 
bestämdhet. Fladdermusinventeringen har identifierat att området är en viktig 
födosökslokal och att platser lämpliga som boplatser finns, det anses vidare 
troligt att det finns kolonier i området. Vi anser att man bör komplettera med 
ytterligare utredning kring fladdermöss i området. Dels behöver man 
kartlägga om det finns kolonier i berört område, hur dessa kommer påverkas 
och om det finns närliggande områden fladdermössen kan ta i anspråk. 
 
Övriga däggdjur, såsom ekorre, skogsmus eller igelkott berörs inte 
överhuvudtaget i naturvärdesinventeringen. Detta trots att sådana djur blir 
väldigt negativt påverkade om vägdragningen genomförs. Igelkottar, som 
rödlistades i april 2020 av Artdatabanken, är enligt uppgift från 
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kringboende fortfarande ganska vanliga i området. De blir särskilt sårbara med 
en vägdragning och kommer tyvärr med stor sannolikhet snabbt falla offer för 
biltrafik. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats gällande fladdermöss. 
 
Invasiva arter 
Mycket uppmärksamhet fästs på förekomsten av blekbalsamin och 
jättebalsamin, som man menar drar ner naturvärdet. Dessa växter är klassade 
som ”invasiva arter” och är definitivt bekymmersamma. Men 
troligtvis inte alltför svåra att bekämpa i den omfattning de förekommer. 
 
Rekreation och friluftsliv 
Vi ställer oss mycket frågande till bedömningen ”måttligt negativa 
konsekvenser för rekreation och friluftsliv”. Vi anser att konsekvenserna av 
vägdragningen i området är omfattande för rekreation och friluftsliv då en stilla 
miljö byts ut mot en hårt trafikerad miljö med både ljud och avgaser. Vi vill 
också påpeka att störningen från vägen inte bara omfattar den direkta 
sträckningen utan också grönområdet Tullakrok. Tullakrok är ett populärt 
rekreationsområde året om, stadsnära och lättillgängligt, inbäddat i grönska. 
Om vägen dras som planerat kommer Tullakrok istället ligga tvärs över och väl 
exponerat från en större väg. Känslan av naturområde kommer förstöras och 
detta måste räknas som att upplevelsevärdet kraftigt försämras. Vi vill också 
påpeka att MKB för rekreation anger de lokala konsekvenserna på rekreation 
och friluftsliv som måttliga till stora. Konsekvenserna för rekreation och 
friluftsliv för Ängelholms invånare anses alltså som måttliga till stora. 
 
Klimat- och trafikpåverkan 
Den totala mängden trafik ökar med fler vägar, så kallad inducerad trafik, vilket 
är ett välkänt fenomen belagt med internationella studier. När vägkapaciteten 
ökar i ett område blir det enklare att ta sig runt med bil och incitamentet att 
välja alternativa färdsätt, som cykel och kollektivtrafik minskar. Eftersom 
fordonsparken fortfarande är övervägande fossil, och kommer att vara så de 
närmaste åren, leder fler vägar till ökade utsläpp av växthusgaser och 
luftföroreningar istället för den minskning som är nödvändig om Sverige ska 
klara sina miljö- och klimatmål. Även om fordonsparken skulle gå mot fler 
eldrivna fordon kvarstår problematiken med mikroplast från däckslitage. Den 
totala mängden bilar i Ängelholm behöver alltså minska. 
För att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader krävs att varje 
individ sänker sina koldioxidutsläpp till 1 ton per år. I dag ligger Sverige på ca 9 
ton per individ och år (inkl. konsumtion av flygresor och import). Därmed ska 
varje individ, även i Ängelholm, minska sina utsläpp med 8 ton 
inom en period av 10 år. I det läget borde kommunen göra allt för att 
underlätta denna omställning, istället för att göra den svårare och skjuta 
problemen framför sig. En trygg kommunledning tar ansvar 
för sina invånares oro för klimatförändringarna och skapar optimala 
förutsättningar för en ordnad, väl genomtänkt omställning till att bli en 
utsläppsneutral, helst utsläppnegativ, kommun. 
 
Buller 
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Vi anser inte att slutbedömningen kring buller kan anses positiv. Buller 
kommer självklart minska i centrala stan men öka betydligt där vägen dras. De 
som flyttar in till centrum är beredda och medvetna om att de kommer uppleva 
trafikbuller. De som bor utmed tänkt dragning var garanterat inte beredda 
på den mängden buller detta kommer medföra. 
 
Avslutningsvis vill vi påpeka att det lilla området som exploateras av 
Klippanvägens förlängning kan verka betydelselöst i ett nationellt eller globalt 
perspektiv. Men ett beslut som innebär att området bevaras i nuvarande skick 
skulle ge starka signaler om att kommunen tar miljö- och klimatfrågorna på 
största allvar och tar ansvar för våra barns framtid. Ängelholm en av Sveriges 
rikaste kommuner, 
Sverige ett av de rikaste länderna i världen. Det är väl känt att rika genererar 
den största klimat- och miljöbelastningen. Genom att kommunen fattar rätt 
beslut tar den ett ansvar för vår del av problemen samtidigt som den visar i 
vilken riktning samhällsutvecklingen måste gå för att vår civilisation inte ska 
gå under i ett allt varmare klimat. Den markyta som kan generera biologisk 
mångfald, binda koldioxid, reglera vattnets kretslopp och förse oss med alla 
livsnödvändiga ekosystemtjänster krymper allt mer. Detta är så viktigt att till 
och med de få kvadratmeterna som påverkas av Klippanvägens förlängning 
borde lämnas orörda. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
 
Fastighetsägare till Abborren 24, 2021-01-13 
Det är positivt att Ängelholms kommun bygger Klippanledens 
förlängning genom Pytteskogen. Biltrafiken på Storgatan, 
Nybrogatan, Östergatan och Skolgatan är vid många tidpunkter 
på dygnet intensiv och farlig. Vi vågade inte låta barnen 
ensamma gå till eller från Kulturskolan på den tiden, då den var 
på Parkskolan p g a biltrafiken i centrum. Biltrafiken var en 
gång intensiv på Storgatan och diskussionerna gick höga då 
kommunen införde gågatan, men se så bra det blev med 
gågata. Den nya Pytteleden med bil- och cykeltrafik kommer att 
bli mycket bra, då trafikflödet till Havsbaden, bostäder och 
järnvägsstationen får ytterligare ett alternativ än att de flesta ska 
passera en trång korsning i centrum. Den nya cykel- och 
gångbron över Rönneå vid Tullakrok kommer bli ett lyft för alla 
som besöker och bor i Ängelholms fantastiska 
rekreationsområde runt Hembygdsparken och Nybroskogen. 
Bygg Pytteleden! Äntligen blir det av! Demokratin klarar av att 
hantera svåra problem även en ny Pytteled. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-12 
De senaste dagarna har jag läst ” Detaljplan för Änelholm” 
”Naturvärdesinventering” Naturverket:”Ekologisk kompensation” och 
”samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd”. 
Det är ett digert material för en vanlig medborgare att ta till sig. 
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Här kommer synpunkter och frågor på den tilltänkta bilvägen genom 
Pyttebroområdet.  
.fråga: varför finns ingen Grönstrukturplan i kommunen? 
Hur ska det bli lättare ,säkrare och tillgängligare för biltrafiken i centrum om 
planen genomförs? Där är väl lika trångt och svårframkomligt och 
olyckskänsligt som tidigare? Eller är det tänkt att vägen vid stadsparken ska 
stängas för biltrafik? 
Då får alla bilar köra förbi järnvägsstationen o svänga in på järnvägsgatan! 
Hur gynnar detta affärsidkare och restauranger i ”stadskärnan ” som ska bli en 
stadskärna för människor inte för bilar? 
Vägbiten i byggförslaget är inte så lång , så är då tanken, att det är ett bygge för 
snabbare framkomlighet till stranden, under ganska begränsade tidpunkter 
under året? 
 
Kommentar: Trafikutredningarna som tagits fram visar att trafiken genom stadskärnan 
minskar drastiskt med detaljplanens genomförande. Minskad trafik bedöms öka säkerheten. 
Genom att anlägga Klippanvägens förlängning öppnas även möjligheten för att ytterligare 
begränsa trafiken i stadskärnan genom andra åtgärder, så som gångfartsområde eller 
liknande. Detta bedöms göra stadskärnan mer attraktiv för både boende och affärsidkare.   
 
Ju mer man läser på ,och ju mer man går runt i staden och studerar befintliga 
gator,vägar i Ängelholm ju sämre o mer obetänkt finner man den tilltänkta 
planen te sig. 
”Nej Till Pytteleden” lyser i eldskrift inom en natt och dag. 
För några kan det urbana och orörda ” lilla” område de sig ovesäntligt när de 
tänker :bred bilväg yes! Hurra! Faktum är att för varje dag som går kommer fler 
och fler människor över till ett bestämt ”Nej till Pytteleden”. 
Grönområdet med ett rikt djurliv och än så länge orörda delar, med närhet till 
ån ,och den vackra Pyttebron ,som frekventeras av så många människor o 
cyklister. Unga familjer med barn promenadgrupper , hundägare , 
handikappsanpassad så att man även kan komma vidare längs ån vid 
reningsverksslingan ända ner till havet, och där tystnad stillhet och ro råder. 
Och där skönhetsupplevelserna skiftar med alla årstider. Man får inte heller 
glömma den andra sidan ån med sitt båtliv ,med promenadstråk och många 
höga gamla vackra träd, populära utflyktsmål året runt med Tullakrok och så 
lite högre upp hembygdsparken. Dessa områden hör ihop och ger den 
stressade nutidsmänniskan en oas där det går att andas och att få nya krafter. 
Området hyser slltså många fler värden än vad man kanske i första hand tänker 
sig in i. Hur många orörda områden har vi i Ängelholm? 
Att skövla och ta bort detta område ifrån människorna, och det djurliv som 
finns i området , vore katastrofalt. När man i detalj läser om hur området skulle 
påverkas av en tänkt bilväg ,så mår man illa. 
 
Vad är det vi vill lämna efter oss till nästa generation människor? 
En asfaltväg med sterila bullerskydd här och var, och ett ” städat” ” sterilt och 
dött område” där alla träd, gamla fina och friska ska tas bort. 
Den biologiska mångfalden behöver vi alla för vår överlevnad även politiker 
och tjänstemän i Ängelholm ! 
Och de urbana och orörda områdena krymper för varje dag. 
Under många år har ”Bilväg igenom pytteområdet utretts” och de massiva 
protester som nu figurerar dagligen i ex sociala medier o insändare i 
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tidningarna, borde ge vid handen att den nya planen måste stoppas,! och de 
erfarna och kloka i kommunen måste i enlighet med att tiderna förändras, och 
miljötänket är ett helt annat idag än för tio ,tjugo år sedan ,sedan sätta sig ner 
och tänka i helt andra banor!! 
Under tiden det tar ,så får den sk 0 planen gälla! Det finns många ideer att titta 
på ,ifrån allmänheten ex. Man kanske får titta på flera olika möjligheter. 
Bjud in allmänheten ,att ge alternativa förslag. Man kan liksom inte ställa ett 
grönområde mot ett annat. 
2 
Vi behöver varje träd ,Varje orört område, varje skog nu mer än någonsin. 
Man kan ex ha små bussar som kör i skytteltrafik till stranden. 
Man kan ha helt andra transportsystem för gods i staden, omlastning på 
industriområde o att små bussar/ bilar kör 
in i staden med godset. Helt kan man inte ta bort biltrafik ,men det går att 
minska den markant. Ingen har sagt att vi i framtiden kan räkna med att köra 
race i staden. 
Vi får kanske räkna med bilköer , vissa tider på dygnet , och låga hastigheter/ 
alt gångtrafikstråk som ex nu råder vid stortorget./ Att bygga en bro över! 
Järnvägsspåret på ett smalt ställe / har gjorts i Stockholm/ kanske kan vara ett 
alternativ . Då blir det en kort vägsträcka för bilar innan de ansluter 
havsbadsvägen. Behövs då bara en smalare vägbredd o ingen cykelväg. 
Det behövs expertis med lång erfarenhet av vägstråk med förmåga att tänka 
utanför boxen , och en vördnad inför naturen, för att ta sig en ny titt på 
trafiklederna i Ängelholm. 
Vi har en gammal stad med så många naturliga och ganska unika 
smultronställen. Ån rinner genom staden , och så närheten till havet. 
Fortfarande är staden vidunderligt vacker med alla broar och och allt som ännu 
finns kvar. Orörda områden , många stora vackra träd omger stan Promenad 
och cykelstråk. Låt oss behålla allt detta o låt staden bli en stad för 
människor och inte för bilar, låt staden behålla sin unika karaktär.!! 
Vi bor dock i en småstad, nästan 500 år gammal! 
Bygg ingen bilväg igenom Pyttebroområdet.!! 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-13 
Utbyggnaden av Klippanvägens förlängning är en naturlig, 
tvingande och efterlängtad utbyggnad som skulle skett för 
decennier sedan, men bättre sent än aldrig! 
Alternativet är det bästa av framlagda förslag, såväl när det 
gäller antalet avverkade träd (naturintrånget) som dess syfte, 
dvs att göra stationsområdet, resecentrumet och stranden 
bättre tillgängligt för alla inom och utom Ängelholms kommun. 
Detta är således inte enbart en angelägenhet för de i tätorten 
Ängelholm, vilket många tycks tro! 
Bilen har sin givna plats i vårt samhälle och kan inte i någon 
större utsträckning ersättas av att man går eller cyklar till olika 
destinationer. Stranden på sommaren, den nyligen inköpta 
skogen i väst, det utbyggda och moderniserade resecentrumet 
samt stationsområdets 2000 nya bostäder kräver en radikal 
trafikal översyn, vilken gjorts av flera konsulter, och där 
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resultaten är entydiga och pekar på att föreslagen lösning är 
den bästa. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Fastighetsägare till Rektangeln 4, 2021-01-13 
I samband med planprogrammets genomförande bör en 
översyn av påverkan på Havsbadsvägen göras. 
I dagsläget är Havsbadsvägen längs hela sin sträckning byggd 
på ett sätt som uppmuntrar till högre hastigheter än de 
föreskrivna 40 km/h. Vägen är bred och ger förare långa 
siktlinjer vilket gör att majoriteten av bilisterna håller högre 
hastigheter. Vid anläggningen av Parallelltrapetsen har inga 
fartdämpande åtgärder på havsbadsvägen införts och inga nya 
övergångställen har anlagts för att underlätta för boende på 
östra sidan av vägen att ta sig till stranden vilket är det som 
locker människor till området. De höga hastigheterna medför 
båda buller för de boende längs med vägen och utgör en fara 
för barn och vuxna som ska korsa den. Vid Montessoriförskolan 
i Hvsbaden är det speciellt tydligt sommartid när förskolan ska 
ta sig till stranden. I kurvan på havsbadsvägen håller många 
körglada bilister höga hastigheter och det är omöjligt för 
personalen att säkerställa att en bil inte plötsligt kan dyka upp 
bakom hörnet. 
Eftersom ett av motiven till den förändring som denna plan 
innebär är att ge fler människor åtkomst till stranden kan det 
antas att trafikmängden på havsbadsvägen kommer, och alltså 
önskas, öka. Mängden fordon och därmed även bullret kommer 
att öka. Ängelholms kommun måste därför omgående göra en 
hastighetsutredning på hela havsbadsvägen och planera för 
nya, säkra övergångar, längs med denna. 
Övergångsställen bör placeras på de platser som faktiskt används av 
fotgängare. 
 
Kommentar: Havsbadsvägens framtida utveckling hanteras inte inom ramen av denna 
detaljplan. Det pågår dock ett arbete kring Havsbadsvägens framtida gestaltning, 
synpunkterna noteras och tas vidare. 
 
Privatperson, 2021-01-13 
Vad håller ni på med!!? 
Ni fortsätter alltså att förnedra oss invånare, wow det e magiskt! 
Vadå ska vi denna gången tro att vi har ngt å säga till om? 
Utveckla gärna? 
2021 Ängelholms kommun skövlar ett grönstråk där det rör sig 
Otroligt mkt människor för å göra plats för mera bilar! 
Det e svårt å finna ord för vad jag känner för er som tar dessa 
beslut. Ängelholm e ju en liten stad men såååå mkt bilar, överallt. 
Gick häromdagen utanför roddklubben å man kunde tro att det 
va en 70 väg. Folk kör ner för å springa på slingan, jag blir lite ledsen, detta 
beetendet kommer främjas. Yeeess för nu blir det en lättare att 
ta sig fram med bil i centrala delar av staden. 
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Så detta blir perfekt ju om man vill ha mkt avgaser i luften, för 
Vem på denna planet köper snacket om att det kommer bli bilfritt vid 
stadsparken? 
Det kommer ligga bilar å små puttra där å sen kommer då bilar 
rulla i lite högre hastighet 3-5 min bort, resultatet? mer avgaser på 
större yta! 
Det ni missar är att pytterbron ligger centralt!!!! Ni pratar om 
platsen som om det ligger långt iväg. 
Det är en av det vackraste frodigaste ställe i staden, däremot 
stadsparken som ni nu vill höja vad e det? 
park å park.... har ni varit i Lund? Dom har en stadspark. 
Det verkar ju som att resultatet av allt byggande nu landar i en 
Väg som kommer försämra luftkvaliteten oerhört vid ett centralt 
stråk. 
Då kan man ju fråga sig ska Ängelholm växa till varje pris? 
För nog kan inte miljön i staden betala ett högre pris... 
Jag skäms över era beslut, jag skäms över att jag lever i en 
Liten stad med omoderna politiker, jag skäms definitivt över 
Mänskligheten som alltid tar beslut utifrån det bästa för oss, sen om det e på 
bekostnad av djur eller natur det spelar ingen roll. 
Ni ville ha ett råd? 
Avgå alla som gick bakom ryggen på oss skattebetalare. 
Bygg klart cykelvägar så att dom inte tar slut mitt i vägen. 
Gör det svårt för människor å köra bil i centrala delar, det ska 
va bökigt! 
Tänk hälsa motion natur, och cykla till jobbet om ni bara har 
5km!!!!!!! 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-13 
Jag vill inte man bygger Pytteleden. Här är boplats för många 
djur och cykel/promenadstråk för allmänheten. Värna människor 
och natur 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-13 
Sedan 1980 har befolkningen i Ängelholm ökat med 50% och 
lejonparten av de nya bostäderna återfinns väster om Rönne å. 
Trafiken genom centrum har ökat i motsvarande mån, och det 
blir allt mer angeläget att finna en trafiklösning som avlastar 
centrum. 
Det skyltas sedan lång tid tillbaka att de som kommer till 
Ängelholm via Klippanvägen och är på väg till järnvägsstationen 
eller stranden bör ta vägen förbi sjukhuset, dvs köra Kristian II:s 
väg och Landshövdingevägen. Ingen som hittar i Ängelholm tar 
den vägen, eftersom den är betydligt längre än att köra 
Östergatan och Havsbadsvägen, och den innebär också två fler 
trafikljus. 
Pytteleden innebär en mängd fördelar jämfört med alternativa 
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förslag: 
* Kortast möjlig väg. 
* Inga ytterligare trafikljus. 
* Minimalt antal vägkorsningar. 
* Minimalt antal träd behöver fällas. 
Jag ser endast fördelar med Pytteleden och inga nackdelar. 
Jag ger detaljplanen mitt oreserverade stöd. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Fastighetsägare till Asken 5, 2021-01-13 
Ytterligare inlägg gällande buller samt utfart från bostad. 
Utfart: 
Häckar, plank och staket får inte vara högre än 0,8 meter i 
korsningar och vid utfarter. Detta krav på fri sikt gäller 10 meter 
från korsningar (korsande körbanas närmaste ytterkant), 5 
meter in på gång- och cykelbanor samt 2,5 meter från utfarter. 
Avståndet till övergångsställe, cykelpassage /cykelöverfart eller 
korsning får inte vara kortare än 10 meter. Detta gäller även 
bullerskydd vilket nuvarande utredning ej tillgodoser. 
Buller/utfart: 
Vid uppmätta höga bullernivåer får samhällsintresset stå 
tillbaka för den enskilda fastighetsägarens behov, detta är ej 
tillgodosett för flertalet fastigheter i nuvarande utredningar. 
Bullerskyddet ska vara konstruerat så att ljudet inte studsar över 
till andra sidan gatan. Även för bullerskydd ställer 
byggnadsnämnden krav både på en utformning som är 
anpassad till omgivningen och på fri sikt vid korsningar och 
utfarter vilket det inte gör. 
 
Kommentar: Bullerskydd bedöms kunna uppföras på ett sätt som inte påverkar den fria 
sikten.  
 
Privatperson, 2021-01-13 
Jag yrkar bifall på förslaget. All bebyggelse som genomförts 
och planeras (Parallelltrapetsen, Gamla Scantomten, Gamla 
Badhustomten, och planerad bebyggelse öster om Klitterbyn m 
m) plus den trafik som också genereras från gamla Havsbaden, 
stranden och Ängelholms resecentrum kräver en ny 
trafiklösning. Det är helt orimligt att fortsätta leda denna trafik 
genom den trånga passagen förbi Stadsparken både av miljö 
och trafiksäkerhetsskäl. 
Nya trafikleder norrut via Varvsvägen och söderut väster om 
järnvägen via Trafikverksskolan löser inte nu aktuellt problem 
men kan eventuell behövas i framtiden. 
 
Kommentar: Synpunk noterad. 
 
Fastighetsägare till Asken 7, 2021-01-13 
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Jag fick ett följebrev från er angående Samråd om detaljplan för Ängelholm 
3:28 m fl. 2020-11-27. Med detta utskick anser jag mig ha rätt att ge mina 
synpunkter angående detaljplanen.  
Enligt bullerutredningen påverkas omgivningen beräknat på avstånd av 135 
meter och min fastighet är klart inom detta avstånd vilket även talar för att 
lämna synpunkter om detaljplanen.  
Jag kommer att påverkas betydligt mer i nästa etapp av buller då 
vägutbyggnaden fortsätter till stationsområdet.  
Jag vill att man gör effektiva och nödvändiga åtgärder för att minimera buller 
och ljus-olägenheter från trafiken i rondellen som ska göras på havsbaden. 
Åtgärder för detta vid min grannfastighet kommer även att ha betydelse för 
min miljö. Vi har sovrum i riktning mot rondellen och vi brukar sova med 
öppet vädringsläge på fönstret vilket vi känner oro att inte kunna göra sedan. 
Därför kan bullerdämpande åtgärder behövas för ventilation.  
Min fastighet är bygg 1947 och fasaden har inte samma ljuddämpande 
konstruktion som byggnader som byggs idag. Därför kan detta medföra större 
påverkan på inomhusmiljön med ökad trafik än nyare byggnader.  
Jag ser inte att man har tagit hänsyn till detta vid bullerutredningen, därför är 
det viktigt att man gör mätningar före och efter för att slippa framtida 
diskussioner om hur påverkan har blivit mot tidigare.  
För övrigt refererar jag till tidigare inlämnade synpunkter gemensamt med 
grannfastigheter angående denna detaljplan och fortsättningen mot 
stationsområdet. 
 
Kommentar: Aktuell fastighet bedöms inte påverkas av ökade bullernivåer till följd av denna 
detaljplan. Majoritet av det ökade bullret kommer från den planerade förlängningen av 
Järnvägsgatan. I anslutning till aktuell fastighet planeras det att uppföras bullerskydd i form 
av plank som bedöms få ner fasadnivåerna under riktvärden. Om bullernivåerna trots detta 
överskrider riktvärden kan fasadåtgärder genomföras, vilket i så fall bekostas av kommunen 
och aktualiseras när situationen uppstår.  
 
Privatperson, 2021-01-13 
Förslaget är bra och bör genomföras snarast. 
Jag använder inte bil ofta men anser att en säkrare cykelväg 
över Nybron och förbi stadsparken behövs för oss alla inklusive 
alla cyklande skolungdomar. 
Den nya leden behöver inte vara en bred aveny med 
gång/cykelbana på båda sidor som nuvarande Havsbadsvägen 
och kommer bara att beröra ett fåtal boende jämfört med alla 
de hundratals längs Havsbadsvägen, Östergatan, Storgatan 
och Skolgatan som får betydligt mindre trafik. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Fastighetsägare till Domherren 1,  2021-01-13 
SYNPUNKTER PÅ PLANFÖRSLAG KLIPPANVÄGENS 
FÖRLÄNGNING 
Detta är en väg som är helt onödig, det finns inte något behov av den 
idag och för framtiden lär den inte räcka till, vilket gör att en satsning på 
en annan lösning bör göras direkt. Pengarna skulle vara bortkastade och 
den fina naturmiljön skadad för alltid. 
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Förlängning av Varvsvägen med anslutning till den befintliga vägen, som 
idag går till reningsverket är ett billigare och bättre alternativ. Färre 
skulle beröras av trafiken och det finns utrymme att åtgärda buller där 
det behövs. Detta alternativ medför också betydligt mindre inverkan på 
miljön. 
Klippanvägens förlängning förstör en fantastisk och mycket omtyckt 
miljö, som året runt används av många i alla åldrar. De negativa 
konsekvenserna är bl a färre grönområden och en betydligt ökad 
bullernivå. 
Projektet kostar enormt mycket pengar, som kunde användas till mycket 
mer angelägna områden såsom skola, vård och omsorg. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
VAD GÄLLER DEN EGNA FASTIGHETEN PÅ 
DANIELSLUNDSGATAN 4 (DOMHERREN 1) VILL VI 
FRAMFÖRA FÖLJANDE: 
Vi har inte blivit kontaktade för att diskutera/lämna synpunkter om 
bulleråtgärder varken för inom- eller utomhusmiljön! 
Både inom- och utomhusmiljön kommer att försämras avsevärt! 
Ett förslag, som inte omnämns, är höga bullervallar längs med vägen. 
Detta skulle krävas för att få en för oss uthärdlig utomhusmiljö, då vi har 
våra uteplatser helt och hållet på denna sida. Vi har altan, balkong och 
markförlagda uteplatser dvs i princip hela den trädgård vi kan använda 
för fika, mat etc här. Vårt önskemål är att vi får en parkmiljö nära våra 
hus (nr 2 och nr 4) och att rondell och vägdragning görs så långt ifrån 
som möjligt 
Inglasning av vår altan (typ veranda) är ett måste för att vi skall kunna 
vistas på denna i fortsättningen, med de ljudnivåer som nämns i 
planförslaget. Till denna inglasning krävs arkitekthjälp och bra 
snickeriarbete för att det skall kunna bli en “veranda” som stämmer in 
med husets utseende i övrigt. 
Behöver andra åtgärder vidtas t ex vid tomtgränsen för att nå en 
godkänd bullernivå vad gäller utemiljön är vi givetvis beredda att 
diskutera detta. 
När det gäller de fasadnära åtgärderna planförslaget innehåller för vårt 
hus dvs byte av tio fönster och två dörrar, är vårt krav att den fönstertyp 
och den typ av dörr vi har idag måste bibehållas, då dessa är 
karakteristiska för huset. De tvåglasfönster med spröjs vi har idag är 
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gjorda av ett trä, som kan vara svårt att ersätta med dagens material. Vi 
vet inte vilka fönster och dörrar som avses i förslaget, då vi inte fått 
någon information om detta! Med byte av fönster kan det krävas en 
översyn av ventilationssystem för hela huset, där vi idag har självdrag 
och gammaldags ventiler. Frågan är om vårt hus skulle klara av något 
sådant utan att ta skada, här måste sakkunniga få yttra sig innan några 
åtgärder vidtas. 
Om dessa åtgärder inte genomförs direkt vill vi ha möjlighet att 
återkomma i ärendet om/när behovet uppstår. 
Vad gäller kostnaderna för ovan nämnda åtgärder kräver vi att 
Ängelholms kommun står för 100%. 
 
Kommentar: Kommunen kommer bekosta åtgärder som krävs för att bullerriktvärden ska 
hållas.  
 
En intressant fråga är också vad som händer med husets värde? Vem 
skall ersätta den värdeminskning som uppkommer och som kanske 
redan idag märks, på grund av framtida planer, vid en eventuell 
försäljning? 
Det kan finnas risk att skador uppkommer på vår fastighet under 
arbetets gång och kommunen förutsättes ta ansvar för och ersätta 
dessa. Detta betyder att fastigheten bör undersökas innan arbetet 
påbörjas så att det kan påvisas att det är skador som tillkommit senare. 
Vi förutsätter att kommunen tar initiativ till erforderliga kontakter i så god 
tid att vi har en reell möjlighet att påverka åtgärder som gör att vi fortsatt 
kan vistas både inomhus och utomhus utan höga bullernivåer. 
Vi som bor i fastigheten på Danielslundsgatan 4, Domherren 1. 
 
Kommentar: Kommunen ersätter inte eventuell värdeminskning på fastigheterna, men arbetar 
för att minimera de negativa konsekvenserna för angränsade fastigheter. Det återstår arbete 
med projektering och planering innan vägen börjar byggas, så det kommer finnas 
tillfälligheter att påverka.  
 
Fastighetsägare till Ljung 11, 2021-01-13 
Hej! Tycker att man förstör Ängelholm som en mysig liten stad, 
om man förlänger Klippanvägen. Inte bra för vår fina stad. 
Mycket bättre om man gör det via Varvsvägen. Då blir det inte 
så dåligt för oss som bor här. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Fastighetsägare till Lönnen 6, 2021-01-13 
Önskar att det görs en bullernivå mätning före och efter bygget, 
samt hur påverkas värdet på vårt hus är det risk för 
vibrationsskador, sättningar på huset. Hur blir det med 
avgaser? Kan detta mätas innan. Blir vi fastighetsägare 
kompenserade ekonomiskt, kan vi få fönster och dörrar som tål 
buller. Kommer bullerplank att sättas upp mot vår gata, kan 
Lage posses gata stängas av med bullerplank och öppning 
vara på sivertsvägen med utfart vid koloniområdet för att 
minska bullernivåerna på vår gata? 
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Kommentar: Under planprocessen har bullerutredningar tagits fram för att utreda hur 
området påverkas av ökade bullernivåer. Aktuell fastighet bedöms inte påverkas av denna 
detaljplanens genomförande i sådan utsträckning att bullerdämpande åtgärder behövs.  
 
Privatperson, 2021-01-13 
Det finns en stark opinion för bevarande av ”Pyttebron”. En rivning av bron 
väcker sannolikt starkare känslor än om några fler träd måste tas bort. Därför 
föreslår jag en alternativ sträckning av Klippanvägens förlängning enligt blå 
linje. Den medför att ”Pyttebron” kan bevaras. Sträckningen går strax norr om 
pumpstationen som lämnas intakt. Den inkräktar på ett litet hörn av 
växthustomten och ”vita villan” måste rivas. (Yttranden innefattar en bifogad bild 
med föreslagen linjedragning) 
För övrigt anser jag Klippanvägens förlängning är fullständigt nödvändig för 
att stationsområdet skall kunna byggas ut som tänkt. I synnerhet för att få en 
fungerande anslutning till ett utvecklat resecentrum och till ett nytt 
kommunhus. Det finns inga andra alternativ som kan ge samma goda effekt 
för tillgängligheten till stationsområdet. Det är angeläget att arbetet påskyndas. 
 
Kommentar: Tidigt i processen har man utrett alternativa lösningar för att kunna bevara 
Pyttebron. Eftersom att det inte är aktuellt att riva villan på Kråkan 1 är det inte möjligt 
att anlägga två broar inom området. Därför man har kommunen tydliggjort att Pyttebron 
måste rivas och ersättas med ny bro som är lämpad för ändamålet.  
 
Fastighetsägare till Rockan 11 , 2021-01-13 
Att Klippanvägens förlängning över Rönneå också får en bro 
över Storgatan som den gamla tågsträckningen hade. På detta 
sätt så finns möjlighet till att hålla Storgatan intakt. Vilket då 
flyttar trafikkorsningar /rondeller ytterligare en bit från centrum 
istället för att korsningen Danielslundsgatan och Storgatan ska 
ta hand om detta. 
 
Kommentar: En sådan lösning bedöms vara för kostsam samt ge en väldigt stor påverkan på 
stadsbilden.  
 
Privatperson, 2021-01-13 
Ohållbar trafikplanering 
Utgångspunkten för detaljplaneförslaget anser vi är helt 
felaktigt. Förslaget handlar om trafikplanering, i huvudsak 
planering för en ökad biltrafik. Utgångspunkten ska vara 
transportplanering. Vilka transporter av människor och varor 
behövs och kommer att behövas och hur ska vi tillgodose att 
dessa transporter kan genomföras på ett effektivt och hållbart 
sätt. 
När vi talar om transporter i stället för biltrafik inser vi lätt att 
många transporter i staden kan genomföras på annat sätt än 
med bil. Stadsplanering och transportplanering hör ihop, inte 
stadsplanering och biltrafikplanering. 
Parisavtalet – hur styrande är det i Ängelholmspolitiken? Det 
märks inte i förslaget att Parisavtalet har varit med i 
diskussionen. Den ynka mängd cykelvägar som tillkommer gör 
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varken till eller från när det gäller att se cykeln som ett effektivt, 
miljövänligt och säkert transportmedel i stadsmiljö. Lägg 
ansträngningarna på att underlätta cyklingen i stället för 
bilåkandet. Forskningen visar att ju mer man underlättar 
framkomligheten för biltrafiken ju mer ökar trafiken och efter 
några år har ”vinsten” med ökad framkomlighet ätits upp av 
ökad trafik. Den onda cirkeln snurrar vidare. För cyklingen 
gäller detsamma, ökad framkomlighet – mer cykeltrafik, därför 
måste nya cykelleder separeras från gångtrafikanter, ge 
utrymme för cyklister i båda riktningar, för de mer 
snabbkörande elcyklarna och för permobiler. I förslaget ska 
gång- cykelvägen i båda riktningarna gå på norra sidan av vägen. På väg mot 
stan måste då vägen korsas för att komma 
på rätt sida över cykelbron. Var det inte en trygg cykelmiljö man 
eftersträvade? Här kommer folk att cykla på fel sida eller göra 
farliga korsningar över vägen. 
 
Kommentar: Efter samrådet har planförslaget reviderats och gång- och cykelväg finns nu på 
båda sidorna fram till idrottshallen. Detta för att säkerställa att man kan ta sig över till 
norra sidan på ett säkert sätt vid planerat övergångsställe. 
 
Trafikutredningen tar ingen hänsyn till de klimatmål som måste 
nås men som inte kan nås om biltrafiken fortsätter på samma 
sätt 20 år till. Att räkna med en årlig ökning av biltrafik med 
1,5% i detta perspektivet känns helt omöjligt. Ingen expert tror 
att vi ”bara” kan byta ut bilparken till elbilar för att nå 
klimatmålen. Biltrafiken måste och kan minskas i framtiden, det 
är absolut nödvändigt annars har kommande generationer 
ingen stad att bo i. Gör om trafikutredningen och ta med andra 
transportmedel än bilar i denna. 
Själva översiktsbilden över planförslaget säger allt om hur 
otrolig denna plan är. Vägen går i hela sin sträckning genom 
grön miljö. Dels ska ett stort antal träd fällas för byggnationen, 
dels förstörs för miljön för människor, växter och djur. Avgaser 
(mindre med el-bilar), buller, trafikfarlighet, strålkastarljus som 
stör nattjagande djur. Skrivningen om att bortse från livsmiljön 
för rödlistade fladdermöss, groddjur, gamla träd m fl känns som 
beställningsjobb från politiken och är svår att uppfatta som 
seriös. Det anses inte behövas fältinventeringar av växter och 
fauna trots att de befintliga är tio år gamla. Det är lätt att säga 
som Greta Thunberg ”How Dare You”. 
 
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en 
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För 
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs 
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande 
detta.  
 
Vägen bygger en effektiv barriär mellan staden och 
Nybroskogen med den planerade åpromenaden. Här saknas 
barnperspektivet, då barnen saknar möjlighet att passera 
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barriären på ett säkert sätt. Stora risker för oskyddade 
trafikanter med förskola och idrottsanläggningar i närheten. 
Det är obegripligt att den nya cykelvägen längs Skolvägen inte 
fortsätter längs Stadsparken och vidare över Nybron och 
ansluter till cykelväg på Havsbadsvägen. En bättre möjlighet är 
att stänga av biltrafiken helt på Skolgatan längs Stadsparken 
eller möjligen göra denna sträcka och över Nybron till 
gångfartzon. Då ingår även de oskyddade trafikanterna i 
lösningen. Vi efterlyser också cykelbanor på båda sidor av 
Havsbadsvägen, helt separerade från vägen. Dessutom behövs 
ordentliga övergångsställen med refug i mitten på minst tre 
ställen på Havsbadsvägen. 
Dessa projekt kan genomföras utan Klippanvägens förlängning 
om politiken medvetet styr bort biltrafiken till förmån för övriga 
trafikslag som kollektivtrafik, cykling och gång. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-13 
Varför är inte hela området med i planförslaget dvs även fd 
växthustomten för enligt partiernas överenskommelse var det ett 
paket ( Ängelholms paketet) och det omfattade även fd 
växthustomten. I den föreslagna detaljplanen är det bara en liten 
remsa av växthustomten som är med. Min fråga är varför inte ta 
med hela? den nuvarande detaljplanen för växthustomten är från 
30 talet och hade varit bra om även den hade omarbetats till 
parkmark. 
 
Kommentar: Enbart en liten del av den så kallade Växthustomten har tagits med för att 
säkerställa att en gång- och cykelväg anläggs här. Växthustomten är sedan tidigare planlagd 
som PARK och det har därför inte varit aktuellt att planlägga den på nytt.  
 
Fastighetsägare till Staffliet 1, 2021-01-13 
Vi oroar oss för kommunens planer om att dra fram nya vägar 
till den så kallde Pytteleden. I synnerhet om det blir en 
omdirigering av trafik från Industrigatan ner till området 
"Batterifabriken" och att ni då tänker er låta bilar köra längs 
Sieversvägen/Spårvägen och ut i en rondell i korsningen till 
Havsbadsvägen. Buller och ljus från bilar kommer att vara en 
belastning för oss där vi bor. Kan ni garantera att den delen av 
Palettenområde där vi bor, inte påverkas av ändringar i 
detaljplanerna, så är vi inte emot förändringar. 
 
Kommentar: Mängden trafik på nuvarande Spårgatan och nuvarande Reningsverksvägen 
kommer att öka, vilket påverkar bullernivåer för aktuell fastighet. För att minska påverkan 
planerar kommunen att uppföra bullerskydd i form av plank. Även fasadnära åtgärder, så 
som dörr- och fönsterbyten kan vara aktuellt om riktvärden inomhus överskrids.  
 
GE-HAND , 2021-01-13 
Genomförs Pytteleden förloras möjligheten till rekreation och 
lugn omkring området med omnejd Pyttebron och 
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Hembyggdsparken då dessa områden hänger samman och 
båda utgör en turistattraktion och hembyggdsminnen. Även de 
äldre båthusen och den inre hamnen i Rönneå är värda att få 
stå kvar i lugn bilfri miljö. 
Syd- och Väst- ( Varvsvägen ) gående länkar kring staden 
behövs som andra städer bygger. 
Handeln i centrum kan påverkas av vägen då man kanske inte 
väljer att köra tillbaka för att handla. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2021-01-13 
Synpunkter från Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna Ängelholms 
oaser 
Många människor tycker mycket om Pyttebroområdet och kommer att bli 
väldigt ledsna om den här planen genomförs. Det är trist att kommunen inte 
kan hitta ett mer kreativt sätt att hantera trafiken. Tanken att utveckla 
stadsparken och göra centrum mer attraktivt för gående är fin, men det är inte 
nödvändigt att förstöra Pyttebroområdets natur och kulturmiljö för att 
göra det. Om vi ska förstöra en plats varje gång vi ska utveckla en annan 
kommer vi att utarma Ängelholm. 
Det är också väldigt tråkigt att kommunen inte har uppmärksammat de två 
stora hot mot vårt samhälle som klimatförändringarna och förlusten av 
biologisk mångfald utgör, utan gör en plan som förvärrar båda problemen. Det 
är oroande att Pytteledens plan är baserad på en trafikplan från 2010-2020 där 
ingen hänsyn tagits till de klimatmål som Sverige skrivit under i Parisavtalet och 
inte heller till att EU gjort ett gemensamt åtagande om att senast 2030 minska 
växthusgasutsläppen från hela EU-ekonomin med minst 40 procent jämfört 
med 1990. 
 
Vi har svårt att förstå hur politikerna har tänkt när de formulerade 
avsiktsförklaringen i Ängelholmspaketet. Bland annat står där ”Stadskärnan är 
först och främst för människor, inte för bilar.” Många människor anser att 
Pyttebroområdet ingår i Ängelholms centrum/stadskärna och då blir det 
väldigt konstigt att anlägga en ny bilväg där som en del av Ängelholmspaketet. 
Oavsett var man drar gränsen för stadskärnan kvarstår frågan vad som gäller 
för resten av stan (och kommunen). Är den främst till för bilar? Är de miljöer 
som finns utanför stadskärnan och de människor som bor där mindre viktiga? 
 
Klimat och biologisk mångfald 
Det är viktigt att ta hänsyn till planetens hållbara gränser i samhällsplaneringen. 
Begreppet planetens hållbara gränser syftar på de miljöprocesser som styr 
jordens stabilitet. Att överskrida planetens gränser innebär stora risker för 
dagens och framtida samhällen. Fyra av nio planetära gränser överskrids redan. 
Läs mer om de planetära gränserna här: 
https://www.su.se/forskning/fyra-av-nio-planet%C3%A4ra-gr%C3%A4nser- 
%C3%B6verskrids-1.218028 
 
Två av de planetära gränser som överskrids är förlust av biologisk mångfald 
och klimatförändringar. Vi borde göra allt för att vända den utvecklingen, men 
i stället bidrar den här planen till att förvärra båda problemen. 
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Trots att det pratas mindre om den är förlusten av biologisk mångfald är ett 
större problem än klimatförändringarna. En av orsakerna till den är att 
naturmark exploateras och att de områden som fortfarande finns kvar för 
naturen blir allt mindre och allt mer fragmenterade. Den här planen bidrar till 
den utvecklingen. Den bidrar också till klimatförändringarna. Det konstateras 
på sidan 25 i planbeskrivningen att planen innebär att framkomligheten för bil 
ökar och att det därmed kan finnas risk att fler personer väljer att ta bilen 
istället för att åka kollektivt, cykla eller gå. Det är helt korrekt. Forskningen 
visar att nya bilvägar och annat som ökar framkomligheten för bilar leder till 
ökad biltrafik. Därmed ökar också utsläppen av växthusgaser. Den skånska 
klimat- och energistrategin bedömer att även om Skånes befolkning ökar så 
måste den totala biltrafiken minska. Det borde alltså inte behövas några nya 
bilvägar. I Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020 finns åtgärder som 
”Minskad biltrafik för förbättrad livsmiljö och attraktivare städer” och 
”Beteendepåverkan för minskat bilresande”, men Ängelholm gör inget sådant, 
utan vill nu i stället bygga om en gång- och cykelväg till bilväg. I en av de 
utredningar som gjorts om trafiken i stan (Västra länken 2017-12-08, sidan 
51) konstateras att trafikproblem inte måste lösas med ny infrastruktur och att 
Ängelholm har bra förutsättningar för att i stället satsa på hållbar 
transportplanering. Det skulle alltså gå att hitta andra lösningar än en ny bilväg, 
men kommunen har valt att inte studera det vidare. 
 
MKB 
När nollalternativet och planförslaget jämförs i MKB:n är det tydligt att 
planförslaget innebär stora försämringar i många avseenden. Detta borde vara 
tillräckligt för att lägga ner planen. 
 
Riksintresse friluftsliv och naturvård 
Vi anser att planen kommer att orsaka stora skador på riksintressena för 
friluftsliv och naturvård. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats gällande alternativa lösningar samt 
påverkan på riksintressena friluftsliv och naturvård.  
 
Strandskydd 
Vi anser inte att det är förenligt med strandskyddslagstiftningen att upphäva 
strandskyddet i planområdet. För övrigt har Rönne å har inte inkluderats i 
naturinventeringen. Endast miljöer på land har inventerats och bedömts. 
Eftersom kommunen har planerat att upphäva strandskyddet bör även en 
akvatisk inventering göras inom det närliggande berörda området. 
 
Naturvärden och kulturmiljöer 
Planen kommer att förstöra ett område med stora natur- och kulturvärden. 
Kommunen har inte inventerat naturen tillräckligt. Det framstår som 
orealistiskt att det flera gånger i planbeskrivningen skrivs att träd som fälls kan 
kompenseras med att nya träd planteras. Det tar 50-100 år för träd att växa till 
den storlek som de större träden i Pyttebroområdet har. 
Under den tiden hinner de växter och djur som behöver de stora träden dö. 
Läs gärna mer om 
de ekosystemtjänster träd ger oss här: 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om- 
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PBL/teman/ekosystemtjanster/praktiken/mangfald/urbana_trad/#:~:text=M
%C3%A4nniskor 
%20uppskattar%20tr%C3%A4d,%20vilket%20ofta%20visar%20sig%20geno
m,stadsmilj%C 
3%B6n.%20Bevara%20gamla%20tr%C3%A4d%20vid%20byggnationer%20o
ch%20renover ingar 
 
Det står fel i planbeskrivningen vad gäller fladdermöss. På sidan 18 står ”Vad 
gäller groddjur och fladdermöss bedöms planförslaget medföra en mycket liten 
påverkan och det finns inte heller något som tyder på att just skogen inom 
planområdet är särskilt viktiga för dessa arter relativt omgivande landskap.” 
Det stämmer inte med rapporten från inventeringen. Där står det bland annat 
”Det är inte troligt att vägdragningen kan genomföras utan förträngning av de 
arter som har observerats i området, habitatförlust och/eller barriäreffekt.” På 
sidan 18 i planbeskrivningen står också ”Ingen koloni eller dagtillhåll har 
identifierats.” Det stämmer, men eftersom inventeringen är gjord under en 
enda natt är den inte tillräcklig för att utesluta att det finns kolonier eller 
dagtillhåll. Enligt planbeskrivningen sidan 21 har planförslaget har anpassats så 
att träd 3, 4, 5, 6 och 7 kan stå kvar genom att gång- och cykelvägen viker av 
från huvudgatan och skapar ett mellanrum mellan gata och GCväg, vilket 
möjliggör trädens bevarande. Detta stämmer inte. 
Det utrymme som träden får är så smalt att en stor del av deras rötter kommer 
att skadas. Två av dem är dessutom bokar och de är mycket känsliga för 
förändringar i omgivningen. 
 
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en 
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För 
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs 
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande 
detta. 
 
Trafik 
Det övergripande resonemanget om att leda biltrafik från centrala delar i 
staden genom ett uppskattat naturområde, för att på så vis minska bullret i 
centrum, är märkligt. Det är lättare att acceptera buller i städers centrum än i 
grönområden. Angående beskrivningen av den befintliga trafik- och 
bullerproblematiken på de centrala gatorna så kommer inte heller en relativt 
stor minskning av trafiken innebära någon större bullerminskning. Den 
planerade vägen kommer inte i sig att ge trygga och säkra gaturum i 
den centrala delen av staden, utan för det behövs ytterligare åtgärder som kan 
genomföras även utan nya bilvägar. Till exempel går det att anordna 
cykelbanor längs Nybrogatan och Skolgatan, även förbi Stadsparken. Det får 
plats men de styrande politikerna verkar vägra göra detta? Varför? Vill de inte 
att övriga partier ska veta att det går? Ett attraktivare centrum kan också skapas 
genom minskad biltrafik överlag i Ängelholm, inte genom att flytta trafiken. 
För att kommunen ska nå sina fastställda miljömål är kollektivtrafiken och 
rekreationsstråk viktiga. Kommunen borde fokusera på en tydlig 
framkomlighetsstrategi som prioriterar färdmedel i form av gående, cykel och 
kollektivtrafik. Ha kommunen studerat hur bullret skulle förändras av en 
pågående snabb elektrifiering av fordonsflottan? 
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Kommentar: I nuvarande bullerutredningar har det inte tagits hänsyn till hur framtida 
fordonsflotta påverkar bullernivåerna. 
 
I planbeskrivningen klargörs det att en stor risk är att invånarna kommer att 
välja bilen framför kollektivtrafik. Berättade Moderaterna om detta vid 
”Tylösandsmötet” eller i Ängelholmspaketet så att övriga partier känner till 
det? Eller vilseleder man de andra partierna? En tydlig och högst trolig 
konsekvens är därför att bilanvändningen kommer att öka i Ängelholm, vilket 
går emot de politiska målen om hållbara resor. En ny vägförbindelse genom 
Pyttebroområdet kommer högst sannolikt att öka andelen som tar bilen till 
områden utanför stadskärnan. Den beskrivna framkomlighetsproblematiken 
för fordon i centrum bör i förhållande till kommunstyrelsens hållbarhetsmål 
enbart vara positiv, eftersom det innebär att kollektivtrafik och cykling ökar i 
attraktivitet jämfört med bilen. De knappa ca 100 miljoner kronorna som en 
förlängning av Klippanvägen bedöms kosta skulle kunna göra bättre nytta i 
en satsning och utbyggnad av kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar. Då 
skulle kollektivtrafiken och cyklingen kunna öka sin attraktivitet ytterligare. 
I enlighet med PBL ska kommunen göra avvägningar mellan allmänna och 
enskilda intressen. I den avvägningen bör det allmänna intresset av en bevarad 
och välanvänd rekreationsyta med höga natur- och kulturmiljövärden vägas 
mot intresset för enskilda som får en genare bilväg. Det bör tydligt framgå 
vilka som gynnas av den nya vägen och varför det intresset ska väga 
tyngre än att bevara Pyttebroområdet. Det kan tänkas att somliga skulle 
uppskatta en genare bilväg – men det ska vara tydligt att det sker på bekostnad 
av Pyttebroområdet som värdefullt rekreationsområde. 
Vi förstår inte meningen med att ansluta Garvaregatan till den nya vägen. Det 
kommer att orsaka mer trafik på denna gata helt i onödan. 
Det är svårt att tolka de gatusektioner som visas i planbeskrivningen. De är 
små och det är svårt att se måtten. Hur bred är gång- och cykelbanan? Kan två 
lådcyklar mötas? 
 
Kommentar: Sektionerna i planbeskrivningen har tydliggjorts. Förprojekteringen av vägen 
finns också att tillgå om man vill studera sektionerna i detalj. Gång- och cykelbanan 
kommer att vara 3.5 meter på den norra sidan.  
 
Buller 
Vi är oroliga över bullret som den nya vägen kommer att orsaka. Det kommer 
att störa både boende i området, det som blir kvar av båtplatsen, den nya 
parken på gamla växthustomten och åpromenden. De bullerskyddsåtgärder 
som föreslås är otillräckliga och de höga plank som föreslås kommer att bidra 
till att göra gaturummen fula och otrygga. Enligt planbeskrivningen sidan 8 
bedöms Naturvårdsverkets rekommenderade värden för 
rekreationsområden i tätort bedöms kunna hållas inom Hembygdsparken. Se 
man på den karta i bullerutredningen som visar förändringar i bullernivå ser 
man dock att bullret kommer att öka i Hembygdsparken. Även om 
bullernivåerna kommer att ligga inom gällande rekommendationer innebär 
ökningen av buller en påtaglig försämring för parken och dess 
besökare. Det samma gäller åpromenaden. Tog Moderaterna upp detta på 
”Tylösandsmötet” eller i Ängelholmspaketet? Eller undanhåller man denna 
information för de andra partierna? Bullerstudien borde utökas till att omfatta 
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ett större område så att man ser hela de områden som får ökade bullernivåer, 
även om inga riktvärden överskrids. 
 
Kommentar: Att bullernivåerna ökar i Hembygdsparken och Tullakrok framgår av 
Miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Kommunen har tankar om att kollektivtrafik skulle kunna gå på den nya vägen. 
Har det tagits med i bullerberäkningen? Det finns också tankar om att stänga 
delar av Skolgatan för trafik, eller göra den till gångfartsområde. I så fall skulle 
trafiken på den nya vägen öka ytterligare. Har det tagits med i 
bullerberäkningen?  
 
Kommentar: Bullerutredningen har utgått från 10% tunga fordon. Utredningen utgår från 
att inga andra åtgärder görs i stadskärnan.  
 
I planbeskrivningen på sidan 24 står ”Den ökade bullernivån för naturområden 
är dock svårare att motverka och får därför vägas mot en märkvärt lägre 
ljudnivå i stadens centrum.” 
Det är en fin önskan att bullernivåerna i centrum ska sänkas påtagligt i och 
med att trafiken där minskar, men människans hörsel funkar inte så linjärt som 
kommunen verkar tro. Enligt planhandlingarna kommer trafiken vid 
Stadsparken att minska till hälften om Pytteleden byggs. Det ger inte en 
minskning av bullret till hälften, utan endast med 3 dB och det är en 
förändring som är precis märkbar för människan. Ingen särskilt stor förbättring 
med andra ord. Berättade Moderaterna om detta för de andra partierna vid 
”Tylösandsmötet” eller i Ängelholmspaketet? Eller undanhåller man denna 
information för de andra partierna? 
 
Kommentar: Bullerutredningen har kompletterats med bullerutbredningskartor för 
stadskärnan. Som mest minskas bullret på norra delen av Storgatan, där minskningen 
bedöms bli mer än 10 dB.  
 
Geoteknik 
Vi är oroade av att kommunen inte har gjort några ordentliga geotekniska 
undersökningar där vägen ska korsa ån, eller gå nära den. Flera å-nära gator i 
kommunen har precis haft problem med stabiliteten. Hur vet vi att det inte blir 
samma här? 
 
Kommentar: Sedan samrådet har en geoteknisk utredning tagits fram.  
 
 
Miljömål 
Vi instämmer inte i att planens påverkan på miljömålet God bebyggd miljö 
generellt sett är positiv. Planen innebär försämrad trafiksäkerhet och ökat 
buller i och omkring de områden där vägen byggs. Samtidigt finns inga 
garantier för att trafiksäkerheten blir bättre i de områden där trafiken minskar. 
Bullerminskningen i centrum blir marginell. Om trafiken minskar med hälften 
minskar bullret endast med 3 dB, vilket är en förändring som är precis 
märkbar för människan. 
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Kommentar: Bullerutredningen har kompletterats med bullerutbredningskartor för 
stadskärnan. Som mest minskas bullret på norra delen av Storgatan, där minskningen 
bedöms bli mer än 10 dB.  
 
Sociala konsekvenser 
I planbeskrivningen på sidan 27 hävdas att planen möjliggör nya mötesplatser 
utanför planområdet, främst i anslutning till Ängelholms stadspark, men det 
finns faktiskt inget i denna plan som garanterar att det utvecklas några 
mötesplatser där. Det finns heller inget som hindrar att de utvecklas utan den 
här planen. Planbeskrivningen hävdar också att 
växthustomten är också under upprustning för att skapa nya mötesplatser. Om 
nu trafiken vid Stadsparken är ett problem som försvårar för mötesplatser där, 
hur kan det då komma sig att trafiken inte kommer att bli ett problem för 
parken på växthustomten? 
Vidare står det i planbeskrivningen att detaljplanen ökar tillgängligheten till 
stationen och havet, vilket ses som positivt ur ett socialt perspektiv. Det 
stämmer inte. Planen ökar kanske tillgängligheten till stationen och havet för 
dem som kör bil, men den minskar tillgängligheten 
för dem som går och cyklar. Planen innebär också att de barn och ungdomar 
som idag har en säker, bilfri väg genom 
Pyttebroområdet när de ska till skolan (Rebbelbergaskolan, Kungsgårdsskolan, 
Ängelholms Montessoriskola), innebandyhallen, tennishallen, scoutgården med 
mera förlorar det och i stället ska samsas med biltrafiken. Vi saknar en 
barnkonsekvensanalys. 
 
Kommentar: Detaljplanens genomförande innebär att gång- och cykeltrafik fortsättningsvis 
kan finnas inom området. Samtidigt som andra delar av staden kan utvecklas för tryggare 
och säkrare trafikmiljöer för oskyddade trafikanter.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Vi undrar över kostnaderna för projektet. Hur ser en fullständig 
sammanställning av kostnaderna för detta projekt ut? Inklusive 
informationskostnader, mötet i Tylösand, inköp av huset på Danielslundsgatan 
1 med mera. 
 
Kommentar: Planens totala kostnad bedöms ligga på ca 100 miljoner kronor. Detta 
innefattar dock inte inköpet av Kråkan 1 eller mötet i Tylösand.  
 
Formalia 
Vi får intrycket att planen är hastigt gjord och innehåller sakfel och slarv med 
det formella. 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Privatperson, 2021-01-14 
Yttrandet:  Undertecknade anser att det är fel att förlänga Klippanvägen genom 
detta stadens vackraste naturområde . Tanken på att genomföra denna plan 
dök för första gången upp på 1970. Undertecknad var på den tiden 
fullmäktigeledamot och förde sitt partis ( PMM )första motstånd till detta 
vandaldåd . Motståndet var oförändrat under fortsatta 50 år framåt ! 
Motiveringen var alltid, att  man inte skall lösa trafikfrågorna i staden med att 
förstöra denna enda cykelled ,utan biltrafik , för många skolbarn och vuxna 
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och inte heller förstöra lugnet och skönheten på hela detta stora område, som 
dessutom var av kulturellt värde för staden.   
Det är nästan paradoxalt att i nutid exploatera, ett från 100 år sedan väl omtalat 
tågspår, som besjungits med roliga visor och berättelser.  och dithörande bro 
över Rönneå , i utbyte mot en bättre förbindelse till järnvägsbebyggelsen vid 
stationen.Man har, styrt av  senare politiker med andra   
åsikter, dessutom låtit hela järnvägsbron renoveras för flera miljoner kronor för 
att försköna staden! Denna fina bro skall kommunen nu riva! 
 
I MKB anses  att de sex uppräknade alternativen på sid Sid 17 bedömdes 
medföra en LITEN måluppfyllelse vad gällde 3-4 och därmed valdes bort ! 
Vi anser att detta var en felaktig bedömning ! 
Om det fanns något av intresse på punkten 3 och 4, som gällde Varvsvägen 
och Kulltorpsvägen . SÅ ÄR VARVSVÄGEN UPPE DISKUSSION 
SOM ETT ALTERNATIV OCH EV, ETT BÄTTRE VAL ÄN 
PYTTELEDEN UR FLERA SYNPUNKTER. JAG HAR BL. A.  
FÖRESLAGIT ATT EN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV 
DENNA LED KUNDE INTRESSERA FLERA MÄNNISKOR FRÅN 
HELA NORRA ÄNGELHOLM,OCH DÄR  OCKSÅ VÄGEN 
UTMYNNAR VID PRECIS SAMMA VÄG SOM PYTTELEDEN, 
NÄMLIGEN PÅ HAVSBADSVÄGEN. ÄVEN ANDRA HAR GJORT 
DENNA BEDÖMNING. 
 
FÖR ATT VETA DETTA SÄKERT, OCH OM KOMMUNEN GJORT EN 
MKB- ANALYS AV VARVSVÄGEN, KUNDE MAN BEDÖMA 
TRAFIKKONSEKVENSERNA 
BÄTTRE , VILKET VI HÄRMED FÖRESLÅR . 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Privatperson, 2021-01-14 
Min personliga uppfattning är att det förslag som nu föreligger med en 
förlängning av Klippanvägen över Rönne å och med anslutning vid 
Havsbadsvägen till stationen och stranden är att backa in i framtiden. 
Bilförtätning har pågått i många städer under många år utan någon som helst 
hänsyn till människors vardag, biologisk mångfald eller samhällets hållbarhet. 
Morgondagens samhälle kommer inte på något sätt att vara lika bil-anpassat 
som det är idag. Det kommer bilpooler, den kommunala trafiken byggs ut och i 
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en stad av Ängelholms storlek borde det istället vara högprioriterat att satsa på 
cykelbanor och cykelstråk. 
Under senare tid har denna bilförtätning rättats till i vissa länder och i vissa 
städer där man insett att biltrafiken måste ut från stadskärnan genom olika 
typer av ringvägar runt stadskärnan, t ex Malmö för att ta ett närliggande 
exempel. Eller som i Köpenhamn där cyklisterna prioriterats på bekostnad av 
bilisterna.  
I Ängelholms fall borde man alltså utnyttja Kungsgårdsleden som en matarled 
för trafik till de västra delarna av staden. Det borde inte vara särskilt svårt att 
styra trafiken dit genom olika avstängningar eller andra politiska beslut av olika 
trafiklösningar.  
Eftersom Klippanvägen (Norra infarten) verkar vara den infart som sväljer 
mest fordon måste man styra trafiken redan från rondellen vid 
Brännborns/Shell antingen mot norr eller söder på Kungsgårdsleden. Det som 
sedan krävs är vad många skribenter påpekat - från norr en förlängning av 
Varvsvägen från Kungsgårdsleden med bro över Rönne å, en anslutning till 
befintlig väg förbi reningsverket som sedan ansluter till Havsbadsvägen. Från 
söder en anslutning via rondellen i korsningen Kullavägen/Kungsgårdsleden, 
en ny tunnel under den utbyggda två-spårsjärnvägen och sedan en anslutning 
till en förlängning av Banskolevägen. Eftersom kommunen uppenbarligen har 
för avsikt att exploatera den västra sidan av stationsområdet kommer det då att 
finnas en befintlig kommunikationsled för biltrafiken. 
Detta förslag har funnits med i många av diskussioner som föregick det så 
berömda ”Tylösandsmötet”. Tyvärr valde man på detta möte att ignorera de 
fördelar som denna lösning medför och istället fortsätta på den redan inslagna 
”Klippanvägenlösningen” utan att redovisa för- och nackdelar med de olika 
alternativen.  
Vi vet i dagsläget inte hur en förlängning av Klippanvägen kommer påverka 
området väster om Rönne å. Men med allra största sannolikhet kommer 
båtklubben att försvinna, dessutom måste kanske tennisbanorna också naggas i 
kanten – eller försvinna.  
Min uppfattning är att Klippanvägens förlängning ska läggas i malpåse och 
dessa andra trafiklösningar prioriteras istället. Att flytta trafiken några hundra 
meter längre norrut löser inte problemen på sikt! 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Efter samrådet har vägens dragning studerats närmare och båtklubben kommer att kunna 
finnas kvar på samma sätt som idag.  
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BRF Blåhaken nr 1 2021-01-14 
Bostadsrättsföreningens område med två fastigheter gränsar till den del av 
Klippanvägen vars ombyggnad slutfördes till sommaren 2020. 
I detaljplaneförslaget till förlängningen av Klippanvägen framhålls att den nya 
vägen ska omfördela trafiken som idag går igenom centrum, vilket skapar 
möjligheter att utveckla stadskärnan till en tryggare och säkrare miljö – och att 
genomförandet av denna kommer att innebära stora konsekvenser för 
Ängelholms centralort, både negativa och positiva. 
 
Ökade bullernivåer 
För de boende i föreningens fastigheter skulle den föreslagna förändringen 
vara enbart negativ. Det sägs uttryckligen i planbeskrivningen att bullernivåerna 
inom och i anslutning till planområdet bedöms öka markant, från en ljudnivå 
som idag är väldigt låg. Detta ska dock motverkas genom olika åtgärder så att 
bullernivåerna inte ska överskrida riktvärden inomhus i bostäderna.  
Syftet med förlängningen av Klippanvägen är att ta över mycket av nuvarande 
trafik från stadskärnan och ökat trafikflöde i framtiden. 
Vårt område markeras på fig. 16 i planbeskrivningen tillhöra dem som får 
högsta bullerfrekvens med den nya sträckningen. 
I planbeskrivningen framhålls att bullerskyddsskärmar har begränsad effekt vid 
korsningar med andra gator och vid högre flerfamiljshus. Följaktligen måste 
det då, i fråga om föreningens fastigheter, krävas fasadnära åtgärder. Dvs. byte 
av fönster, dörrar och eventuella ventiler för att kunna begränsa 
bullerstörningar så att det, åtminstone inomhus, blir en acceptabel nivå för de 
boende.  
7 januari skickade föreningen ett antal frågor om underlaget till 
detaljplaneförslaget, vilka besvarats av planarkitekten 11 januari. De flesta 
frågorna avsåg bullerproblematiken och inte förvånande kan vi konstatera att 
mycket av informationen i detaljplanen bygger på uppgifter som kräver 
fortsatta/kompletterande undersökningar. 
I fråga om åtgärder som kan bli nödvändiga för att komma till rätta med ökade 
bullernivåer i föreningens område, ger svaren intrycket att det inte är bestämt 
och inte heller aktuellt förrän bullerproblematiken uppstår. Felaktigt antal 
fönster som kan behövas bytas ut avser t.ex. bara att ”ge en bild av vilken 
kostnad det medför för kommunen”. 
Föreningen har många lägenheter med balkonger/altaner som vetter mot 
Östergatan och Klippanvägen. Enligt besked från kommunen definieras inte 
balkonger som uteplatser och svaret kan vi inte tolka på annat sätt, än att inga 
resurser kommer att satsas från kommunens sida på att tillgodose en 
acceptabel ljudnivå, så att balkonger och altaner kan användas i samma 
utsträckning som nu. 
 
Försämrad luftkvalitet 
Den ökade biltrafiken leder till mer luftföroreningarna. Slitage av 
vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand är en dominerande källa till höga 
halter av grova partiklar (PM10) i gatumiljö, vilket påverkar vår hälsa enligt 
forskningsrön. 
I planbeskrivningen påstås dock att trafiken inte bedöms uppgå till den höga 
intensitet som krävs för att miljökvalitetsnormerna för luft ska överskridas och 
att någon negativ påverkan uppstår. Vad finns för grund till detta påstående? 
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Kommentar: Bedömningen bygger på tidigare utförda mätningar i kommunen, kring vägar 
med liknande trafikflöden. 
 
Vi ifrågasätter att detta förslag till trafiklösning pga. av ökad inflyttning vid 
stationsområdet mm. är det bästa alternativet på en långsiktig lösning. Vad blir 
nästa åtgärd när förlängningen av Klippanvägen inte längre räcker till för den 
ökade biltrafiken? 
Miljonkostnaderna som beräknas för Klippanvägens förlängning kommer 
sannolikt inte att stanna vid nuvarande beräkningar. Det är slutsatsen vi drar av 
svaren på tidigare ställda frågor till kommunen. 
 
Förstört natur- och rekreationsområde 
Såsom påpekas i planförslaget har promenadstråket mellan Pyttebron och 
Havsbadsvägen lokalt ett högt rekreationsvärde för de människor som bor och 
verkar i dess närhet. Det gäller bl.a. oss i bostadsrättsföreningens fastigheter. 
Vi instämmer till fullo i planförslagets konstaterande att Den känsla och 
möjlighet av rofylldhet, relativ tystnad och möjlighet till en kort återhämtning, 
kommer att bytas ut mot en trafikerad miljö som kräver den oskyddade 
trafikantens uppmärksamhet, och som dessutom är bullerpåverkad av 
fordonstrafik. 
Av de negativa konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen skulle 
medföra är förstörelsen av naturområdet kring Rönneå den allvarligaste, 
framför allt, anläggandet av bilväg längs åns västra sida. Ett skövlat 
naturområde för att ge plats till en bilväg längs med ån kan svårligen återställas 
den dag bilvägen mister den betydelse den tillkom för. 
Framför allt pga av det förespråkar vi starkt en mer långsiktig och innovativ 
trafiklösning för Ängelholm. 
 
Kommentar: Detaljplanens påverkan på rekreation och naturmiljö finns redovisat i 
planhandlingarna. 
 
Fastighetsägare till Kastanjen 3, 2021-01-14 
Yttrande över detaljplan 3:28 m fl. (Klippanvägens förlängning) 
Som ägare till fastigheten Garvare gatan 13 vill jag lämna 
följande synpunkter på förslaget: 
A: 
Jag anser att bullerfrågan skall så långt som möjligt skall vara 
klarlagd, när detaljplanen antas. 
Det medför att uttömmande reglering av bullerfrågan skall göras 
redan i detaljplan skedet. 
Avgränsningen av bullerzon på 130 m från vägkant är inte 
acceptabelt. 
Att i detaljplanen regleras en uppföljning av buller, när projektet 
är i drift. 
Om detaljplanen innebär problem med buller måste planen 
utformas med hänsyn till detta utan avgränsningar 
Kartmaterial som visar bullervärde för större område än 
avgränsningen 130 m skall presenteras. 
Fasad beräkningar för buller för varje våningsplan för berörda 
fastigheter tas fram. 
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Det verkar som i det material som presenteras att gällande 
riktvärden överstiges, även med åtgärder, 
Buller smiter över bullerplank och når övre våningsplan. 
 
Kommentar: Bullerzonen har i granskningshandlingarna utökats och innefattar nu även 
delar av stadskärnan. Det är inte möjligt att i detaljplanen reglera uppföljning, däremot är 
det viktigt att detaljplanen redovisar den bullerutbredning som kan väntas. Detta finns 
redovisat i planbeskrivningen och i den bilagda bullerutredningen. Detaljplanen kan medföra 
att bullerreducerande åtgärder behöver komma till stånd. Vid de fastigheter där riktvärden 
överskrids även om bullerplank uppförs kommer kommunen bekosta fasadnära åtgärder för 
att säkerställa att riktvärden för inomhusmiljöer hålls. 
 
B: 
I förslaget finns Garvare gatan inritad med förbindelse till Pytte 
leden. Garvaregatan är idag en lokalgata med begränsad 
biltrafik och stor gång cykeltrafik. 
Jag anser att Garvaregatan skall även i fortsättningen skall 
tillhöra gång cykel folket och förbättras med upprustning av 
gång cykel banor för säkrare transporter. Idag är det trångt med 
parkerade bilar på det ena körfältet i hela sträckningen, 
Gångbanor är inte användbara, trångt med bilar, dålig 
beläggning och utskjutande vegetation. 
Att fundera på förbättring av trafik förhållande för gång cykel 
trafiken. 
Alltså ingen genomfartstrafik med fordon, varubil osv. mellan 
havsbadsvägen och pytte leden. 
 
Kommentar: Trafikutredningen visar att en påkoppling av Garvaregatan enbart skulle 
innebära en begränsad ökning av trafik.  
 
Fastighetsägare till Domherren 11, 2021-01-14 
INLEDNING 
Som fastighetsägare till nämnda fastighet 
motsätter vi oss Klippanvägens förlängning. Vi kommer att drabbas av stora 
negativa konsekvenser om detaljplanen går igenom och anser att vi p.g.a dessa 
skall ingå i gruppen av sakägare. Vi redogör för våra synpunkter här nedan. 
 
ÖVERGRIPANDE 
Kommunens önskan om att förlänga Klippanvägen enl. planförslaget kommer 
att ske på bekostnad av hälsa och välbefinnande hos dem som drabbas av 
denna trafikled och det är många människor. Priset för miljö och natur i detta 
så omtyckta område är inte acceptabelt. Förluster av den biologiska 
mångfalden, fridfullheten, den rena luften kommer att bli märkbar! 
Vi menar att kommunen skyndsamt bör tänka om och planera för ytterleder 
där invånarna kan komma till och från sina bostäder utan att behöva köra 
igenom de centrala delarna av staden. 
Med den förtätning av bostäder i centrum (även syd och norr om Ängel-holm) 
som pågår, ökar behovet snabbt av avlastande kringleder. 
Pyttebroområdet med Danielslundsparken ligger idag absolut inom 
Ängelholms centrala delar. Detta område menar vi skall bevaras som det 
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värdefulla gång/cykel- och rekreationsområde det är för den ökande 
befolkningen. 
Långsiktigt vore en västlig ringled Varvsvägen-stationsområdet-Kulltorp  
miljömässigt bättre med betydligt minskad fordonstrafik i centrum.De flesta 
städer planerar på detta vis idag för att skydda sina centrala delar. Med denna 
ringled kommer tillgängligheten till stranden, Råbocka och naturområdet att 
öka väsentligt och trafikbelastningen på hela centrum minska betydligt. 
Vi menar att kommunen inte utrett detta tillräckligt  
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Ängelholm måste skärpa upp sig när det gäller miljömålen – det räcker inte att 
anlägga en snuttifierad park som kompensation i området. 
Nu gäller det att på allvar förstå vad som krävs för att bibehålla, helst ökaden 
biologiska mångfalden. Det här projektet går stick i stäv med alla miljömål! 
Hållbarhet – hållbara resor och miljömål kan inte bara vara vackra ord på ett 
papper längre. 
Vi menar också att Ängelholmarna kommer att bli förskräckta när de ser i 
realiteten hur området kommer att förvandlas till en byggarbetsplats under 
många år, hur den unika miljön utmed å-stråket försvinner och när asfalt kavlas 
ut i området. 
Vackra gamla hus och trädgårdar kommer att gömmas bakom bullerplank, 
ytterligare en förfulning av området. 
Kommunens utställningsmonter på bl a växthustomten är missvisande och ger 
en förskönande bild av Pytteförslaget, anser vi.   
 
SYNPUNKTER PÅ VÅR ENSKILDA BOENDEMILJÖ, Domherren 11. 
Bullerutredningen visar klart att vi kommer att få höga överskridande 
ljudnivåer längs hela fasaden mot Storgatan, både när det gäller ekvivalenta 
som maximala nivåer. 
Inga bullermätningar har gjorts inom ramen för planarbetet, varken inom-eller 
utomhus. Vårt hus ligger ca 45-50 m från den korsning/rondell som 
Storgatan/Klippanvägens förlängning formar, och kommer att bli utsatta för 
höga ljudnivåer därifrån. 
På husets södra gavel ligger sovrum och vardagsrum samt vår glasveranda med 
enkelglas, som är en del av vårt vardagsrum, dvs också en del av vår 
inomhusmiljö. Vi är oroliga för hur dessa våra vardagsplatser kommer att 
påverkas av den kraftigt ökande trafiken. 
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Fastigheten ligger dessutom endast 0,5 m från tomtgränsen mot Storgatan. Vi 
är exponerade rakt ner mot den planerade femvägskorsningen. 
Vi anser inte att planen lever upp till ställda krav för planarbete, då den inte 
tillfredsställande utreder att ljudkraven ute som inne, uppfylls enligt fastställda 
kriterier. 
Dessutom saknar vi bedömning av bullrets inverkan på vår utemiljö, dvs 
uteplatser och trädgårdsrummet. Vi kommer att få ta emot höga ljudnivåer 
även där! 
Vår fastighet är långt över 100 år, byggd troligen 1901-1902 och klassad som 
kulturvärd fastighet enl. Ängelholms bevarandeprogram. Huset är byggt för en 
annan tid, är inte ljudisolerad eller ventilerad på samma sätt som moderna 
byggnader. Fönstren är delvis enkelglas och handblåsta. Vi har varit mycket 
måna om att bevara dessa och husets karaktär.  
Vi kräver att p.g.a. vårt läge i förhållande till den planerade trafikleden få delta i 
utredningen om bullerdämpande åtgärder. Dessa bör utformas så att husets 
karaktär bibehålls och följer utformningen av fönster, dörrar samt fasad.  
Vi menar att planbeskrivningen när det gäller buller är oprecis och otydlig. 
Det går inte av den utläsa vilka konsekvenser det blir för vår fastighet eller för 
oss! 
 
Kommentar: Aktuell fastighet finns med i bullerutredningen och bedöms inte få en ökad 
bullernivå jämfört med nollalternativet på ett sätt som resulterar i att riktvärden överskrids. 
Fastigheten är därmed inte inräknad i de fastigheter som kräver fasadnära åtgärder.  
 
GENERELLA SYNPUNKTER 
Pyttebroområdet är ett älskat naturrum för de flesta Ängelholmare. Det 
utnyttjas frekvent av gående, cyklister och motionärer. Det är en trygg och 
säker miljö för skolbarn att gående eller med cykel ta sig till eller från skolorna. 
Den utgör en avstressande och rofylld passage mot havet, stationen och övriga 
bostadsområden. P.g.a. sin belägenhet ger den ett incitament för människor i 
Ängelholms centrala delar att ta cykeln eller gå istället för att ta bilen! Den 
nyttjas som ett stadsnära rekreationsområde året om. Att göra om detta till en 
brusande trafikled står emot allt vad kommunen egentligen bör prioritera. 
Den knyter också ihop stora boendeområden med växthustomten, båthus-
området, roddklubben och elljusspåret, i dess förlängning även stranden och 
havet. I allt detta stimulerar den människor till att undvika bilen och istället gå, 
cykla, motionera och röra på sig i en lummig och bilfri del av centrum. Detta 
anser vi är eftersträvansvärt! 
   
MKB 
Jämfört med nollalternativet innebär planförslaget stora försämringar både vad 
gäller trafikflöden och ingreppen i miljön. Kommunen har enl. sakkunniga på 
området gjort en bristfällig inventering av växter och djurarter i området. Man 
kan då ifrågasätta bedömningen från deras sida att inverkan på dessa habitat är 
av ringa omfattning. Kommunen återkommer ofta i detaljplanen till att träd 
som fälls kan kompenseras med nyplantering. Om 75-100 år kan vi i bästa fall 
se så resliga och vackra träd på denna plats, som de som fälls för trafikleden. 
Växter och djur som behöver de större träden kommer att under tiden 
försvinna och dö ut.  
Flera träd som kommunen tror kan sparas har dessutom getts så lite 
livsutrymme att de förmodligen dör i alla fall. 
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BULLER 
Den planerade trafikleden kommer att öka bullernivåerna i hela område!  
Trafikljudet kommer att spilla över även på åpromenaden norr om bron, 
Tullakrok och Hembygdsparken. 
Vi anser att bullerutredningen är svårtolkad då endast bullernivåer <2m 
beräknas. Bullernivåer vid högre våningsplan bör också utredas och visas upp. 
 
Kommentar: Bullerutredningen redovisar även bullernivåer på högre våningsplan kring de 
fastigheter där detta är aktuellt. 
 
VIBRATIONER 
 
Om planen förverkligas kommer omfattande mark- och infrastrukturarbeten 
att genomföras i vår fastighets omedelbara närhet. De senaste åren har stora 
VA-arbeten (Storgatan – Danielslundsgatan) gett upphov till vibrationer och 
sprickbildningar i fasaden. Det finns anledning att fundera över hur dessa 
gamla hus i området skall klara stora markarbeten och tunga maskiner i sin 
absoluta närhet! 
Ingenstans ser vi detta belyst och det oroar oss djupt! 
Vi menar att konsekvenser och kostnader för skador på fastigheter bör belysas 
ordentligt och finnas med i utredningen. 
Även ett klargörande av kommunens hantering och ekonomiska ansvar skall 
finnas med i planarbetet! 
 
Kommentar: Synpunkten tas med i det fortsatta arbetet. I samband med projektering och 
byggnation kan det bli aktuellt med besiktning. 
 
STRANDSKYDD 
Strandskyddet är viktigt att bibehålla i området, då det har flera syften. Bevara 
tillgängligheten för friluftslivet och att bevara biologiskt värdefulla land- och 
vattenområden. 
 
Kommentar: För att upphäva strandskyddet är det viktigt att strandskyddets syften bevaras. 
Detaljplanens genomförande ska inte påverka tillgängligheten till årummet och inte påtagligt 
skada den biologiska mångfalden. 
 
SOCIALA KONSEKVENSER 
Att dra en ny bilväg genom ett populärt gång- och cykelvägsområde ger en 
försämrad trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna och ökat buller i de 
områden där det bygges. Detta innebär att de barn och ungdomar som idag har 
en säker bilfri väg genom Pyttebroområdet till Rebbelberga-Kungsgårds- och 
Montessoriskolorna förlorar den och skall samsas med bil-trafiken. 
Kommunen är också ansvarig för de flesta frågor som rör barn-och ungdomar 
enl. FNs barnkonvention. Barnperspektivet bör genomsyra inte bara 
traditionella barn-och ungdomsverksamheter utan berörs i allra högsta grad av 
beslut i tekniska förvaltningen gällande stadsplanering,trafik och miljö. Vi 
saknar här en barnkonsekvensanalys. 
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Kommentar: Planens syfte är att förbättra de generella trafikmiljöerna i kommunens 
stadskärna. Gång- och cykeltrafik ska också säkerställas inom planområdet på ett sätt som 
inte äventyrar trafiksäkerheten. 
 
Privatperson, 2021-01-14 
För det första är det fortfarande så att det går emot 
folkomröstningen. (Jag vet att de flesta av er politiker stödjer er 
mot att en folkomröstning "bara" är vägledning om hur 
invånarna vill ha det). 
Sen är det oerhört dålig information om vad hela projektet 
kommer att kosta? Förutom kostnaden för den förstörda miljön 
och befarandet av intrånget på Båtplatsen. 
Så hur många miljoner kommer det att kosta? 10, 20, 50, 100 
eller hur många hundratals miljoner uppskattas det till att kosta? 
 
Kommentar: Det är inte längre aktuellt att ta bort båtstugor inom båtområdet. Den totala 
kostnaden av projektet finns redovisat i planhandlingarna och beräknas till ca 100 miljoner 
kronor. 
 
Sen har vi det virala ropandet från er att trafiksituationen är 
närmast kaos och måste göras något åt! 
Då undrar jag vilken erfarenhet ni har från trafikproblem? 
Har ni ens varit i andra städer och länder eller vad är det som är 
så katastrofalt med trafiken i Engelholms centrum lite vid 
morgonen och lite vid eftermiddagen. 
Innan det byggs en Pytteled som definitivt inte kommer att lösa 
era påstådda problem helt och hållet utan mest förflytta problem 
och buller. 
Så få de som kör till och från Engelholm att ändra sitt 
körmönster med att välja tex Ytterleden istället för att köra 
genom centrum. 
Österleden borde gjorts smidigare och inte med så stora svåra 
fartsänkande hinder som gör att folk väljer bort den in och 
utfarten. 
Alternativ är en över/underfart från hamnen vid 
Klitterhusparkeringen både för Havsbadsbor, men även för 
Restaurang och badgäster. 
Söder in kan en tillfartsväg från Kulltorp gå väster om järnvägen 
och fram bakom stationen och ut till Havsbadsvägen där det inte gör samma 
inverkan på naturen eller boende. 
Till sist nämner jag lite framtidstänk på hur tekniken kommer att 
se ut. Mer elektriska fordon med datorstyrning. 
Människor kommer minska sitt bilägande och beställa en 
självkörande "Taxi" som inte bara minskar bilägandet utan även 
minskar trafiken också. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
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och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Fastighetsägare till Vesslan 6, 2021-01-14 
Ang. Klippanvägens förlängning. 
Min åsikt är att man inte ska bygga en ny billed på ett så 
centralt läge. Och absolut inte genom ett välbesökt och omtyckt 
grönområde. Detta är inte hållbart, varken miljömässigt eller 
ekonomiskt. Pyttebron är ett av få ställen där man kan ta sig 
bilfritt och säkert över Rönne å. 
Fordonstrafik skall ledas i ringleder utanför stan med 
gångfartsområden i de centrala delarna. Och visst skulle man 
kunna jobba på det befintliga med bättre trafiklösningar, till 
exempel genom enkelriktningar och cykelbana i kanten av 
Stadsparken. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Fastighetsägare till Ålen 12, 2021-01-14 
Vi bor inte i direkt anknytning till den planerade förlängningen av 
Klippanvägen. Det spelar dock roll hur vi tar oss till 
resecentrum, stationen. 
Vägar har haft olika betydelse under tidens gång. Storgatan 
och Östergatan har varit exempel på genomfartsleder i staden. 
Vi har haft olika placeringar på stationer under tidens lopp. Nu 
menar jag att den planerade förlängningen av Klippanvägen 
och borttagande av "Pytte bron" är överspelad i sin betydelse. 
När områdena väster om järnvägen kommer att exploateras 
med olika orsaker, kommer en västra länk kunna förenas med 
resande parkering vid banmuseet/banskolan. När en ny tunnel 
placeras vid nya dubbelspåret, möjliggörs en väg parallellt med 
järnvägens västra sida. (Vid Västersjövägen.) 
För trafik som ska norrut. bör en överfart bli vid 
Brukshundsklubbens läge på Daniellundsvägen. Många 
förespråkar Varvsvägens förlängning, men här vid 
brukshundsklubben år terrängförhållandena bättre i höjd. 
Detta ansluts till Reningsverksvägen och vidare till den nya väg 
som ersätter Industrigatan. 
Min mening är att "Pytteleden" är ett alternativ som är 
överspelat i betydelse för bättre alternativ. Därför bör inte den 
leden byggas. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
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kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Privatperson 2021-01-14 
Motståndare till pyttebro blir bilväg 
Jag fortfarand stark motståndare till att ni tänker fördärva den 
enda leden ner till skog och strand utan biltrafik. 
- Från att ha varit en del av ett sammanhängande, stadsnära 
grönområde med naturkaraktär, där Pyttebron är ett landmärke 
i staden, bedöms planförslaget medföra stora negativa konsekvenser 
både på stadsbilden och på upplevelsen av stadsrummet 
- Samtidigt kommer den befintliga vegetationen 
behöva fällas och hela partiet blir öppet och hårdgjort vilket 
bedöms medföra stora negativa konsekvenser på stadsbilden. 
- Promenadstråket är idag en plats där det i dag finns möjlighet 
att uppleva rofylldhet, relativ tystad och möjlighet till en kort återhämtning. 
Värdena består även av närheten till ån, möjligheten att ta sig till de 
idrotts- och friluftsaktiviteter som finns utmed sträckan och i den omväxling 
som stråket ger i förhållanden till stadsgatorna. I nollalternativet finns 
möjlighet att utveckla de rekreativa värdena i området och därmed få 
positiva konsekvenser. 
Genom detaljplaneförslaget säkerställs ett stråk för gång- och cykeltrafik 
genom området, men det förs även in biltrafik genom 
grönstråket som ersätter rofylldhet och relativ tystnad med trafikbuller och 
rörelser som kräver den oskyddade trafikantens uppmärksamhet.( kommentar: 
mer än stora negativa konsekvenser för oss som älskar att vistas i 
denna delen av Ängelholm) 
- Detaljplanen bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser 
för rekreation och friluftsliv.(kommentar: hur kan två stora negativa 
konsekvenser sammanfattas med måttligt negativa konsekvenser?) 
-Resultatet av undersökningen visar att detaljplanen 
har bedömts kunna medföra en betydande miljöpåverkan med 
avseende på aspekterna stadsbild, buller och rekreation. Det innebär att en 
miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas 
Alternativ: 
1. Pyttebron: Överfart i Klippanvägens förlängning med 
oförändrad gång- och cykelbro och separat ny bro för 
fordonstrafik. 
2. Pyttebron: Överfart i Klippanvägens förlängning med ny 
bro för både gång- och cykeltrafik och fordonstrafik. 
3. Varvsvägen: Ny bro i Varvsvägens förlängning med 
fortsättning via Reningsverksvägen. 
4. Kulltorpsvägen: Förbindelsen går via en ny tunnel bredvid 
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befintlig underfart vid Kulltorpsvägen och ny väg väster om 
järnvägen fram till Havsbadsvägen. 
5. Hembygdsparken: Från Klippanvägen ny sträckning från 
Kungstorpsbron norr om Klippanvägen mot 
Margretetorpsvägen med fortsättning norr om Statoilmacken 
med syftning mot Vallgatan och Hembygdsparken samt ny 
bro vid Hembygdsparken. 
6. Hembygdsparken: Från Klippanvägen via Östergatan mot 
korsningen Storgatan och Danielslundsgatan med 
fortsättning via Danielslundsgatan mot Hembygdsparkens 
södra del samt ny bro vid Hembygdsparken. 
Det finns ju alternativ – varför måste det vara pyttebron? 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Privatperson,  2021-01-14 
Enligt min mening är detaljplanen bra! 
Ängelholm växer, framför allt på västra sidan av Rönneå med de 
senaste årens nybyggnation samt den som både pågår och 
planeras. För alla som bor och kommer att bo där, samt för alla 
som ska till havet eller stationen, så behöver det finnas fler och 
bättre alternativ än idag för att ta sig dit. Detta för att undvika 
korka igen de trånga gatorna runt framför allt Stadsparken, som 
skulle kunna bli ett mycket trevligare och säkrare område. 
Planen har relativt liten påverkan på Ängelholms grönytor som 
helhet, och att bygga Klippanvägens förlängning kan inte vara 
mycket mer klimatovänligt än att folk ska gasa och bromsa sig 
fram längs vägarna runt Stadsparken. 
Att förlänga Klippanvägen fångar upp tillräckligt med trafik från 
centrum för att ha avsedd effekt, det möjliggör ett bättre och 
säkrare flöde. En bro via Varvsvägen skulle inte göra det, de 
flesta kör helt enkelt inte så stora omvägar som det skulle 
innebära. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Fastighetsägare till Isbjörnen 7, 2021-01-14 
Styrande inom Ängelholms Kommun vill anlägga en ny bilväg genom 
nuvarande Pyttebroområdet. 
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Jag tycker det är en dålig idé. 
 
Pyttebroområdet är ett fint naturområde nära centrum. Här är inte mycket 
störande ljud. 
Området besöks dagligen av många gående och cyklister. 
 
En bred trafikerad väg här skulle generera mycket störande buller. 
En bred trafikerad väg här skulle ta mycket mark i anspråk. 
 
Den planerade bilvägen skulle på en sträcka av minst 100 meter dras väldigt 
nära Rönneå. 
Avståndet till stranden på andra sidan ån blir där mindre än 50 meter. 
Mycket buller kommer här att sprida sig till den flitigt använda promenaden 
längs ån, Tullakrok 
och Hembygdsparken. 
 
Skrota planerna på Klippanvägens förlängning! 
 
Att flytta störande trafik från ett ställe till ett annat är att börja i fel ände! 
Det är bättre att vidta åtgärder för att minska på den störande trafiken! 
Onödig bilkörning vill vi inte ha. 
 
Jag tycker att de styrande i Ängelholm ska låta kommuninnevånarna komma 
med förslag och idéer till hur onödig bilkörning kan minska och hur nödvändig 
biltrafik kan ledas genom centrum på ett säkrare sätt än vad som sker nu. 
Biltrafik och gång/cykeltrafik behöver separeras mer och korsningar bli mycket 
säkrare för oskyddade trafikanter. 
 
Det ska vara lättast att göra rätt! 
Bygg en vägmiljö i Ängelholm där gående, cyklister och kollektivtrafik har 
företräde framför trafik med personbil! 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Fastighetsägare till Domherren 12, 2021-01-14 
Vi som fastighetsägare till fastigheten Domherren 12, med adress 
Danielslundsgatan 2 i Ängelholm, vilken ligger i direkt anslutning till den 
föreslagna nya trafikförbindelsen och därmed väsentligen drabbas av 
mycket omfattande och negativa konsekvenser i det fall den föreslagna 
detaljplanen skulle förverkligas, inkommer genom detta yttrande med våra 
synpunkter på detaljplanen samt den planprocess som förevarit avseende 
denna detaljplan. I detta ärende utgör vi sakägare. 
 
1. Synpunkter på detaljplanen relaterat till konsekvenser för oss och vår 
fastighet avseende boendemiljö, buller, hälsa, stadsbild, kulturmiljö, värde m.m. 
 
Då vi och vår fastighet Domherren 12, vilken är belägen i direkt anslutning till 
den i planen föreslagna vägdragningen med dess föreslagna utformning osv., 
kommer att utsättas för mycket negativa konsekvenser om planen, trots alla de 
negativa konsekvenser som den medför, i slutändan kommer att 



   103 (179) 
 

  

antas och förverkligas. Med anledning härav att vi inledningsvis framför de 
synpunkter vi har på planen utifrån dess direkta och omfattande negativa 
konsekvenser som den innebär för oss utifrån flertalet olika 
aspekter. 
I planen, med tillhörande bilagor i förekommande fall, utmärks vår fastighet 
Domherren 12 med Hus ID ”EE” och är beläget inom område/delområde 3 
(område mellan Storgatan och bro över Rönne å) enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Vi utgör sakägare i frågan. 
 
Inledningsvis vill vi också påtala att fastigheten Domherren 12 är över 100 år 
gammal (uppförd 1907) och ingår i bevarandeprogrammet för Ängelholms 
kommun och upptas däri som fastighet med stort kulturhistoriskt värde och i 
en omistlig miljö. Med detta sagt att husbyggnaden ej är beskaffad med 
ljudisolerande material, fönster eller ventilation på motsvarande sätt som 
moderna hus. Exempelvis är fönsterglas i allt väsentligt av typen handblåst 
enkelglas från tidpunkten då huset uppfördes. 
 
1.1 Synpunkter - Buller 
Av Planbeskrivningen s. 23 framgår att förslaget kommer medföra att fler 
bostäder exponeras för buller jämfört med nollalternativet vilket kommer ställa 
krav på bullerskyddande åtgärder. Av bullerutredningen framgår vidare att 
planen ej är förenlig med gällande riktvärden för buller (enl. 
infrastrukturproposition 1996/97:53) för såväl vår inomhus- som 
utomhusmiljö varför åtgärder kommer att krävas. Av sida 10 i 
bullerutredningen framgår vidare att aktuella gränsvärden för såväl maximal 
och ekvivalent ljudnivå kommer att överskridas för får fastighet (EE). 
 

 Det är anmärkningsvärt att planarbetet i ett så här genomgripande ärende 
inte fullständigt utrett vilka åtgärder som krävs för att tillse att de av Riksdagen 
i Infrastrukturpropositionen fastställda riktvärdena för trafikbuller som bör 
tillämpas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur – 
för såväl inomhus som utomhusmiljö. 
 
Redan under senhösten 2019 var vi tillsammans med ett antal sakägare / 
grannar i ett möte i Stadshuset med delar av kommunledningen (Robin 
Holmberg samt Liss Böcker) där vi i mötet, efter att ha tagit del av en 
presentation, uttryckte en mycket stark önskan och öppenhet från vår sida om 
transparens, involvering och dialog i det kommande arbetet med detaljplanen. 
Inga förnyade kontakter har varit mellan kommunen och oss sedan detta möte 
och det är först i och med brevet om Samråd, daterat den 27 nov 2020, som vi 
uppmärksammas på att planarbetet nu kommit så långt i processen. Det har 
således inte förelegat några som helst hinder från vår sida för kommunen i 
arbetet med detaljplanen att kontakta samt besöka oss för en fysisk, invändig 
samt utvändig inventering för en noggrannare analys. Att som i planen hänvisa 
till att detta skall komma som ett nästa steg i utredningen duger inte. Detta 
måste hanteras inom ramen för planarbetet så att vi som blir så väsentligt 
påverkade vet exakt vilka åtgärder som kan behöva vidtas, vad de innebär för 
oss och vår fastighet och därmed boendesituation / hälsa samt hur efterlevnad 
av riktlinjerna såväl inomhus som utomhus säkerställs fullt ut. 
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I sammanhanget vill vi påpeka att vi ser betydande utmaningar i att vidta 
erforderliga bulleråtgärder i huset och på vilket sätt detta kan göras med 
tillvaratagande och bevarande av de värden som finns och på vilket sätt detta 
då kan göras avseende fönster, dörrar m.m. samt därtill åtgärder för ev. 
följdkonsekvenser i form av att åtgärda ventilation m.m. Anticimex har redan i 
samband med tidigare och återkommande besiktningar avrått oss från att byta 
ut eller förtäta fönster då det riskerar att medföra en hel del annat som i sin tur 
kan behöva åtgärdas. Utöver dörrar och fönster så har vi en mycket uppskattad 
och flitigt använd punschveranda (utgörandes matplats inomhus) som också 
behöver säkerställas avseende hur riktvärdena för denna inomhusmiljö skall 
lösas – i synnerhet eftersom det är den delen av huset som kommer att ligga 
närmast den föreslagna trafikleden inkl. rondell. 
Det är naturligtvis väsentligt för oss att allt detta utreds i detalj redan nu (och 
det borde redan varit gjort) inom ramen för planarbetet och självfallet innan 
någon form av förslag till antagande – inte minst för det fall att 
bullersituationen och riktvärdena såväl inomhus som utomhus INTE går att 
efterleva trots alla möjliga åtgärder och hur i så fall en sådan uppkommen 
situation hanteras. Vi förutsätter således att: 
 
o Detaljplanen säkerställer att de nationella riktvärdena från trafikbuller, 
inomhus likväl som utomhus, innehålls för vår fastighet vilken är belägen i 
trafikledens direkta närhet. 
o Detaljplanearbetet i detalj klargör för samtliga de åtgärder som krävs för att 
riktvärdena för buller skall innehållas för vår fastighet. Det måste vara utrett att 
det är tekniskt möjligt att klara detta. 
o Att planbeskrivningen vad gäller bulleråtgärder i eller vid vår fastighet INTE 
är så oprecis, ospecifik, allmänt hållen och så otydlig som nu är fallet. Det går 
inte på något sätt att utläsa de konsekvenser som planen innebär för oss. 
o Att bullerutredningen studerar bullernivåerna under högsäsong / toppar. 
Bullerberäkningarna är gjorda utifrån de trafiknivåer som är under ett 
årsmedeldygn. Det är troligt att trafiken är högre på sommaren, eftersom 
många kör till stranden då. I så fall borde bullerutredningen studera även de 
bullernivåer som blir då. Det är ju på sommaren som folk använder sina 
trädgårdar och uteplatser mest. 
 
Kommentar: Detaljplanens genomförande kommer enligt utförda utredningar innebära att 
åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att riktvärden för trafikbuller innehålls. För 
aktuell fastighet innebär detta att fasadnära åtgärder för att säkerställa att inomhusbuller 
inte överskrider riktvärden. Det är väghållarens (kommunens i detta fall) ansvar att se till 
att bullerriktvärden inte överskrids och att åtgärda detta, när problemen uppstår.  
 

 Av plankartan framgår inte om en rondell planeras vid Storgatan medan så 
verkar vara fallet utifrån MKB Figur 32. S. 43. Vill ha klarlagt och besvarat vad 
som gäller härvidlag. 
 
Kommentar: Detaljplanen kan inte reglera vilken typ av trafiklösning som ska vara på 
platsen. Det framgår dock av planbeskrivningen och förprojekteringen att det ska uppföras 
en cirkulationsplats på platsen. 
 

 För att säkerställa efterlevnad av bullernivåerna såväl inomhus som utomhus 
så kan inte bullerskyddsskärmar (eller mer naturlig bullervall enligt punkt ovan) 
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eller annan lösning uteslutas invid vägen eller den rondell som enligt planen 
skall förläggas precis utanför. Detta måste utredas vidare och hanteras inom 
planarbetet. I planen uttrycks det nu lite summariskt som ”vid de fastigheter i 
planområdet där bullerplank ej bedöms vara en tillräcklig åtgärd behöver 
fasadnära åtgärder tillämpas”. Vi efterlyser fullständig fakta och är övertygade 
om att det, för innehållande av riktvärdena för vår fastighet, kommer att krävas 
en kombination av åtgärder både utanför fastighet likväl som 
fasadnära. Planen behöver besvara detta.  
o Om det visar sig att, efter beläggning med fullständig fakta, att 
bullerskyddsåtgärder utanför vår fastighet inte tillser att riktlinjerna kan 
efterlevs för inomhus och utomhusmiljö så kan det enligt oss inte uteslutas att 
även åtgärder invid vår gräns såsom exempelvis en helt ny högre mur jämte 
växtlighet kan komma att krävas som en delåtgärd. Vår utgångspunkt är 
självfallet att sådan åtgärd skall bekostas fullt ut av kommunen. 
 
Kommentar: Samtliga åtgärder som krävs för att riktvärden för buller ska innehållas ska 
bekostas av kommunen. 
 

 Som ett led i en rad av åtgärder för att minska bullerpåverkan och att minska 
de negativa konsekvenserna för vår fastighet och därmed boendemiljö så vill vi, 
i tillägg till det som upptas ovan, att följande förändringar av planen utifrån 
vägens föreslagna dragning m.m. genomförs: 
o Att Storgatan stängs för genomfart utanför vår fastighet och att i detta 
undanta det 5:e benet i föreslagen rondell utanför vår fastighet. Efter att 
närmare studerat planbeskrivningen jämte estimerade trafikflöden tillsammans 
med effekter på buller och det faktum hur trafiken redan idag ser ut på 
Storgatan och sträckningen mellan Danielslundsgatan / Vallgatan så ser vi 
följande förändring/förbättring av planen som viktig för att minska de negativa 
effekterna på bullernivåer som det nuvarande planförslaget innebär för vår 
fastighet. Det bidrar därtill till att vi i vår boendemiljö inte kommer omgärdas 
av betydande trafikrörelser runt hela fastigheten. I tillägg så möjliggör det 
minskade krav på bulleråtgärder (och därmed kostnadsbesparingar) i 
det hyreshus / den fastighet (med 16 stora balkonger / fönsterpartier mot 
Storgatan) som ligger mitt emot vår fastighet. 
Prioritera denna sträckning som en förlängning av gång-/cykelväg för att 
tillföra ökad trafiksäkerhet samt det faktum att denna sträckning och vidare 
upp mot Rebbelberga skola idag saknar en bra och säker cykelväg för alla de 
barn som idag tar sig till- och från skolan. Detta främjar gång- och cykelstråk 
vilket ligger i linje med kommunens mål för trafik och miljö. 
Denna sträckning utgör redan idag ett problem ur såväl trafiksäkerhets- som 
buller hänseende då hastighetsöverträdelse snarare utgör regel än undantag. 
Visserligen en polisiär fråga – men faktum kvarstår att många kör väldigt fort 
på denna sträckning idag vilket utgör en risk trafiksäkerhetsmässigt samtidigt 
som det är klart störande med de höga ljudnivåer som detta ger. 
Denna förändring medger också möjligheter till att minska de negativa 
konsekvenserna avseende stadsbilden inom detta område vilken annars helt 
och fullt förändras från en parkliknande miljö till enbart en miljö för 
stadstrafik. 
 
Kommentar: Detaljplanen kan inte reglera denna fråga. Synpunkten noteras och tas med till 
rätt instans.  
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o Att vägens dragning över nuvarande Danielslundsparken jämte den 
föreslagna rondellen vid Storgatan förskjuts längre ifrån vår fastighet för att gå 
så nära den gamla banvallen som möjligt (och samtidigt att det i planen 
tydliggörs exakt hur långt från vår fastighet som vägen planeras). 
Med minskad rondell enligt ovan och en förskjutning av vägen (inkl. dragning 
av Danielslundsgatans förlängning till rondell) så kan detta skapa utrymme för 
att åstadkomma mer av ett kombinerat grönområde (PARK) som just nu enligt 
plankartan ligger framför fastigheten Kråkan 1 vilken skulle kunna flyttas för 
att utgöra del i en naturlig bullervall såsom bullerskydd mot vår fastighet. 
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att stadsmiljön för detta område 
kommer att påverkas kraftigt av planförslaget vilket en inser då vi från dagens 
parklikande miljö går mot en miljö av stadstrafik varför vi hävdar att planen 
behöver ändras härvidlag och där omplanering av utformningen behöver 
adressera negativa konsekvenser avseende buller/störningar samt 
stadsbild där ev. kulturhistoriska värden också skulle kunna tillvaratas (t.ex. 
”vattenhästen” genom att flytta densamma men att samtidigt behålla den inom 
området). 
 
Kommentar: Det har utifrån utförda trafikutredningar inte bedöms möjligt att utforma 
cirkulationsplatserna mindre.  
 
o Att detaljplanen säkerställer hastighetsbegränsningar och vägens utformning 
för att minimera bullerpåverkan och i detta eftersträva lägre bullernivåer än vad 
som nu är fallet utifrån de förutsättningar och antaganden som 
bullerutredningen grundar sig på. I bullerutredningen under punkt 4.1 framgår 
att beräkningar grundar sig på en hastighet om 40 km/h för samtliga 
vägavsnitt (mua Väg-ID 3) . Enligt "självförklarande väg" ska man utforma 
vägen efter den hastighet som eftersträvas och nuvarande plan visar på en väg 
som är dimensionerad för 60 km/tim på grund av vägbredd, separering av 
gång- och cykelbanor samt stora korsningsavstånd (Trafikverket; Råd för 
Vägars och gators utformning, 2012:180). Bullerberäkningar förutsätter 
att skyltad hastighet blir 40 km/tim och att hastigheten inte överskrids. Detta 
är inte säkerställt i planbestämmelserna. Om hastigheten överskrids med 10 
km/tim så leder det till kraftigt ökat ekvivalent buller och om verklig hastighet 
överstiger 50 km/tim så kommer också det maximala bullret att öka 
(Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, Rapport 4653). För att minimera 
bullerpåverkan efterlyser vi att planen ändras utifrån att hastigheten ändras till 
30 km/h jämte åtgärder för att försvåra hastighetsöverskridelser och med detta 
även vägens utformning och dimensionering utifrån att 30 km/h eftersträvas. 
Vidare vill vi att bullerutredningen upptar bullrets utbredning och 
bullerpåverkan (ekvivalent samt maximalt) för hastigheterna 30 km/h, 
50 km/h resp. 60 km/h. 
I tillägg till ovan så önskar vi klarhet avseende tung trafik och möjligheten ett 
undanta densamma (inkl. farligt gods). Tung trafik upplevs redan idag störande 
utifrån perspektivet buller likväl som vibrationer varför en minskning av sådan 
trafik snarare än ökning bör eftersträvas. 
 
Kommentar: Detaljplanen kan inte reglera hastighetsbegränsningar. Bullerutredningarna är 
framtagna med utgångspunkt att cirka 10% av trafiken är tung trafik, detta finns redovisat 
i tabell 2 i bullerutredningen. 
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1.2 Synpunkter – Vibrationer 
Detaljplanen medför att vi, på grund av omedelbar närhet till den nya 
trafikleden, kommer att utsättas för vibrationer och kan därför drabbas av 
sömnstörningar, insomningsproblem eller koncentrationssvårigheter 
och sådana störningar ökar väsentligt om bostaden utsätts för både buller och 
vibrationer samtidigt (Trafikverket; Samlat planeringsunderlag miljö 
Delunderlag Buller och vibrationer, 2012:174). I samband med den pågående 
VA ombyggnaden och förändringar vid Klippanvägen så har trafik 
omdirigerats till Storgatan under vissa perioder. Bland annat har bussar 
passerat utanför vårt hus och förorsakat stora vibrationer i huset, framförallt då 
de passerat de farthinder som är förlagda precis utanför vårt hus. Utöver 
störningar pga. vibrationer så har detta föranlett sprickbildning i huset vilket 
anmälts till kommunens projektledare och nu är något som behöver hanteras. 
Med anledning av det ovan nämnda så behöver planen närmare utreda och 
besvara hur vår fastighet kommer att påverkas utifrån perspektivet vibrationer 
(störningar, hälsa, skador på egendom) – samt inte 
minst vilka åtgärder som behöver vidtas för att undanröja problem relaterade 
härtill. Exempelvis är ovan upptagen förändring av planen i att undanta den 5:e 
benet i rondellen och trafik på Storgatan upp till Vallgatan en sådan viktig 
åtgärd avseende störningar från såväl vibrationer som buller. Således att 
hälsomässiga aspekter eller strukturella skador på fastigheten på grund av 
vibrationer behöver beaktas (konsekvenser) och hanteras (åtgärder) inom 
ramen för planarbetet. 
 
1.3 Synpunkter – Ljus och beslysning (gatubelysning / trafikbelysning / 
fordonsljus) Av planen framgår ej hur utformning av gatu-/trafikbelysning 
kommer att se ut och vilka konsekvenser i form av störningar som detta kan 
föranleda i boendemiljön vid vår fastighet. Planering av en rondell precis 
utanför vår fastighet ger samtidigt att risken för störningar från fordonsljus 
ökar väsentligt i och med att ljusbilden då blir en helt annan än hur det ser ut 
idag vilket ger att en rondell invid vår fastighet inte är 
önskvärd. Vidare kan man i nuläget endast anta att det blir betydligt mer 
omfattande inslag av gatubelysning jämfört med nollalternativet. 
Vi har sovrum, allrum och matrum i direkt anslutning till den planerade 
rondellen och vägen. Med anledning av det ovan nämnda så behöver planen 
närmare utreda och besvara hur vår fastighet (och stadsbilden i området) 
kommer att påverkas utifrån perspektivet ljus och belysning – samt inte minst 
vilka åtgärder eller förändringar av planen som kan behöva vidtas för att 
undanröja problem i form av störningar relaterade härtill. 
 
1.4 Synpunkter - Hälsa och luftkvalitet 
Planen upptar endast flyktigt att luftkvaliteten inte bedöms påverkas på sådant 
sätt att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. Det framgår inte 
närmare på vilka grunder denna bedömning baserar sig på. 
I planbeskrivningen och i Miljökonsekvensbeskrivningen hänvisas till 
luftkvalitetsmätningar som gjorts i Ängelholm (2014 resp 2017) med ett 
resultat som då uppfyllde de nationella miljömålen , med undantag 
för luftpartiklar. Vidare uppges att miljökvalitetsnormema inte riskerar att 
överskridas. Samtidigt konstateras det att trafiken kommer att omfördelas samt 
risk för att trafiken generellt ökar då det blir enklare att ta bilen. 
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När det gäller omfördelning av trafiken och de förväntade trafikflöden som om 
planen förverkligas ligger precis invid vår fastighet och att vi här talar om en 
betydande trafikökning i vår absoluta närhet så blir denna fråga väsentlig då vår 
hälsa riskerar att påverkas negativt av en försämrad luftkvalitet (inomhus samt 
utomhus). Inte minst förekomsten av PM10 och hur denna kan påverkas i vår 
närmiljö är av intresse. I detta sammanhang så vill vi närmare ha klarlagt vilket 
också bör upptas i planen så att det blir tydligt: 

 Hur har mätningarna genomförts och följer de kraven för kontroll av 
miljökvalitetsnormer? 

 Har ingen ny mätning efter 2017 genomförts? 
 Vilken var det uppmätta värdet av PM10 vid den senaste mätningen? 
 Vilken miljökvalitetsnorm/-er är det som åsyftas i planen som enligt det som 

upptas inte riskerar att överskridas? 
Vi anser inte att planen på ett tillräckligt tydligt sätt utreder och hanterar 
området luftkvalitet och hur denna kan komma påverkas i vår direkta närmiljö 
såväl ute som inomhus. I tillägg härtill borde effekterna inom de delar som idag 
utgör rekreationsområde belysas närmare. 

 
1.4.1 Ventilation 
Relaterat till denna synpunkt 1.4 om Hälsa och luftkvalitet, samt även punkten 
1.1 Synpunkter – Buller där det tydligt framgår att det så här långt är 
fullkomligt outrett hur och vilka eventuella fasadnära åtgärder som kan krävas 
på vår fastighet. I detta upptogs också att ventilationen behöver hanteras vid 
en ev. förtätning osv. 
 
Med hänvisning till den kraftiga ökningen av biltrafik som vi skulle drabbas av 
alldeles intill vår fastighet – hur påverkas luftkvalitet såväl inom- som utomhus 
i förhållande till gällande normkrav? Krävs det några åtgärder i byggnad för att 
säkerställa en god ventilation, luftkvalitet och boendemiljö för att inte hälsan 
skall äventyras? Kommer eventuella åtgärder i fastighet i syfte att säkerställa att 
riktvärdena för trafikbuller efterlevs på motsvarande sätt kräva motåtgärder för 
en förbättrad ventilation / luftkvalitet då fastigheten idag i huvudsak ventileras 
genom självdrag vilket kan åsidosättas genom förtätande åtgärder. 
Allt detta behöver utredas utifrån vilka konsekvenser som planen medför och 
därmed de åtgärder som krävs för att förhindra negativ inverkan och påverkan. 

 
Kommentar: Mätningarna har genomförts genom mätstationer utmed olika gator i 
Ängelholms kommun. Senaste mätningen är gjord 2017. 
Partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10) mättes under hela år 2014 på Järnvägsgatan. 
PM10 mättes dygnsvis d v s man fick ett mätvärde per dygn. Resultatet blev 18 
mikrogram/m3 luft som årsmedelvärde att jämföra med MKN på 40ug/m3 och miljömålet 
15 ug/m3. Dygnsmedelvärdet för nedre utvärderingströskeln (NUT) överskreds under 50 
dygn (nivån för NUT är 25 ug/m3 och får endast överskridas 35 dygn). 
 
1.5 Synpunkter – Kultur och miljö 
Inledningsvis i detta yttrande upptogs att fastigheten Domherren 12 är över 
100 år gammal (uppförd 1907) och ingår i bevarandeprogrammet för 
Ängelholms kommun och upptas däri som fastighet med stort kulturhistoriskt 
värde i en omistlig miljö. I miljökonsekvensbeskrivningen upptas lite lösryckt 
på något ställe "värdefulla byggnader och miljöer" och att områdena år tolkade 
ur kommunens bevaringsprogram. Tolkningen innebär att det utlämnas att 
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nämna att byggnader såsom Kråkan 1-2 och Domherren 1-5, 12 har stort 
kulturhistoriskt värde och att Kråkan 1, 2 och Domherren 1, 12 är omistlig 
miljö enligt kommunens bevaringsprogram. Detaljplanen behöver på ett 
tydligare och betydligt bättre sätt klargöra för vilken påverkan, direkt eller 
indirekt, som planen medför och dess konsekvenser avseende kultur och miljö 
samt åtgärder för dess bevarande och om planens eventuella genomförande 
innebär att omistlig miljö påverkas, att det allmänna intresset inte tillvaratas 
m.m. 
I vårt fall och avseende Domherren 12 så gäller att vi är mycket måna om (och 
skyldiga till) att bevara den ursprungliga karaktären och miljön varför 
eventuella nödvändiga bulleråtgärder i/på fastigheten skall följa den nuvarande 
utformningen av fönster, dörrar, fasad m.m. och där material såsom kärnvirke, 
handblåsta fönster m.m. tillvaratas och bibehålls samtidigt som kraven på 
bullernivå uppfylls enligt gällande riktvärden. 
1.6 Risk för skador på fastighet 
I det fall planen realiseras så medför detta stora ingrepp med stora tunga 
maskiner samt även därefter utifrån de konsekvenser som ökad trafikföring 
invid fastigheten kan medföra. Vid tidigare ombyggnader eller markarbeten 
nära vår fastighet likväl som grannars så har skador i form av sättningar, 
sprickbildning m.m. uppstått i flera fastigheter inom området. 
Vi vill att det närmare utreds och i planen upptas följande: 

 Risken för skador med utgångspunkt i omfattning och på det sätt som 
bygget planerar att genomföras 
o Att detta baserar sig på geotekniska undersökningar och förutsättningar runt 
vår fastighet och närområdet 

 Vilka förebyggande åtgärder som kan och/eller behöver vidtas 
 Hantering av ev. skador på fastighet om det uppkommer 
 Klargörande av kommunens ansvar härvidlag inkl. eventuella 

ansvarsbegränsningar 
 
1.7 Förbehållande om rätt till ersättning m.m. 
Som fastighetsägare till Domherren 12 och sakägare så kan vi inte i nuläget se 
annat än att planförslaget innebär och medför mycket negativa konsekvenser 
och en direkt negativ påverkan på vår fastighet och oss som familj utifrån 
flertalet aspekter såsom boendesituation, boendemiljö, miljökonsekvenser, 
omgivande bullermiljö och andra störningar, hälsa m.m. 
Med detta att vi inte kan göra annat än att motsätta oss till planförslaget baserat 
på bl.a. de skäl som anförs i detta yrkande. Därav att vi vill vara transparenta, 
öppna och ärliga redan i detta inledande samrådsförfarande och med 
detta redan nu klargöra att vi ställer krav på förbehållande om rätt till ersättning 
för det fall detaljplanen antas och genomförs där vi förbehåller oss rätten till 
ersättning för varje form av eventuell ekonomisk förlust eller skada som vi kan 
drabbas av, direkt eller indirekt, på grund av genomförandet av planen. Vi 
förutsätter att varje form av åtgärd som kommer att krävas för att vidta de 
åtgärder som vi anser nödvändiga, och att samtliga kostnader därför, bekostas 
av kommunen. 
Vidare förbehåller vi oss rätten att kräva ersättning för den negativa 
värdepåverkan på fastigheten som genomförandet av detaljplanen kan innebära 
för oss som ägare till fastigheten Domherren 12.  
 
1.8 Avtalsmässig reglering innan eventuellt antagande av detaljplan 
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För det fall detaljplanen fastställs och genomförs, och om de åtgärder som 
behöver komma vidtas av kommunen för att säkerställa att fastställda 
riktvärden för buller m.m. efterlevs fullt ut, och det fall dessa åtgärder inte visar 
sig vara tillräckliga med den konsekvensen att vår boendemiljö och risk för 
hälsa genom att omgärdande buller / störningar / ventilation m.m. försämras, 
så kräver och emotser vi en avtalsmässig reglering mellan parterna. 
Upprättande av sådant avtal skall ske inom skälig tid innan planen antas. 
Vi ser inte detta som en önskad utväg men som en skälig och nödvändig 
reglering med hänvisning till den teoretiska grund som hela detaljplanen 
baserar sig på. 
För oss som fastighetsägare till Domherren 12 är ovan förbehåll och en 
avtalsmässig reglering av yttersta vikt då vi utifrån det faktum att detaljplanen 
jämte bilagor i nuläget vad gäller varje form av åtgärd i eller vid vår fastighet är 
så oprecis, allmänt hållen och otydlig att vi inte på något sätt kan utläsa de 
konsekvenser som planen innebär för oss. 
 
1.9 Inlösen 
Allt sedan vi köpte fastigheten och på det sätt den utvecklats, dess läge och 
omgivning m.m. som vi bor i så utgör detta sammantaget ”the place to be” för 
oss och vi har föreställt oss att kvarstanna här och åldras i detta hus till dess att 
vi antingen blir för gamla för att orka rå om fastigheten eller den tidpunkt då vi 
lämnar detta jordeliv. Men, med tanke på de omfattande och mycket negativa 
konsekvenser som planen medför och innebär för oss i enlighet med vad som 
anförts i detta yttrande, och som ett led i att vara transparenta och öppna, så 
vill vi redan nu ställa frågan och inhämta kommunens svar på er syn på inlösen 
av vår fastighet Domherren 12? 
 
Kommentar: Det bedöms inte som aktuellt att lösa in fastigheten Domherren 12. Den som 
orsakar skada har en skyldighet att lösa in först när skadan är så stor att 
marknadsvärdeminskningen på den berörda fastigheten är betydande. Påverkan på 
fastigheten bedöms i detta fall inte bli så stor. 
 
2. Synpunkter på planförslaget i sin helhet 
Efter att i detalj granskat samtliga planhandlingar så utmynnar den 
sammanvägda bedömningen i att, med hänsyn till samtliga de omfattande 
negativa konsekvenser och försämringar som utpekas i förslaget och vad 
förslaget innebär i sin helhet, att nollalternativet utgör det enda rimliga 
alternativet och därmed att det fortsatta planarbetet bör avbrytas. 
Det har utkristalliserats flertalet områden där vi på flera punkter motsätter oss 
planen och dess syfte att genomföra en ny trafikförbindelse i enlighet med 
planen. Huvudargumentationen härtill är framförallt att planen i flera 
avseenden inte enligt vår (och många andras) bedömning förespeglar en 
långsiktigt attraktiv eller hållbar lösning på trafiksituationen i och omkring 
Ängelholm och där eventuell realisering av planen oundvikligen medför 
mycket negativa konsekvenser på natur, miljö, boende, kultur, ekonomi etc. 
Med anledning härav avser vi att genom detta yttrande och härunder framställa 
våra övergripande synpunkter på planen i dess helhet och som vi anser 
behöver hanteras och besvaras. 
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2.1 Behov av trafikförbindelse ej påvisad – däremot har utredningar påvisat att 
det INTE föreligger något behov Planen syfte i enlighet med 
planbeskrivningen är att ”….pröva möjligheten att uppföra en ny väg” och att 
”….omfördela trafiken som idag går genom centrum, vilket skapar möjligheter 
att utveckla stadskärnan till en tryggare och säkrare miljö” 
Vi hävdar att förslaget till detaljplan inte på ett tydligt sätt beskriver syftet och 
motiverar nyttan av den omfördelning av trafiken ställt mot de omfattande 
negativa konsekvenser som detta medför inom flera olika områden samt de 
stora kostnader som en realisering oundvikligen medför. Det behöver i 
planförslaget göras tydligt exakt vad dagens situation och problem utgörs av 
som motiverar denna genomgripande förändring. 
Ängelholm är en liten stad och det går inte med trovärdighet att påstå att vi likt 
många storstäder har ett trafikproblem invid Nybron utan det blir enbart 
löjeväckande att anföra ett sådant resonemang. Att genomföra denna 
förändring utgör ej heller den sista och allenarådande åtgärden för att utveckla 
stadskärnan till en tryggare eller säkrare miljö – och så kan ske på annat sätt 
som är mer hållbart och därmed försvarbart. I detta sammanhang kan 
utredningen om Västra länken framhållas, där det på sidan 51 poängteras 
vikten av ett hållbart resande med förespråkan om alternativ trafikplanering 
och ett hållbart resande genom beteendepåverkan – och detta är inget som 
aktuell detaljplan tar sin utgångspunkt i utan motsatsen därtill. 
Det har redan i tidigare utredningar påvisas att bilvägen inte behövs. Vi önskar 
besvarat och tydliggjort varför den utredningen av Traviken (Översiktlig 
bedömning av hur aktuella nya projekt påverkar de centrala 
trafikstråken, rev. 2009-03-08) ej beaktas eller upptas? Enligt denna utredning 
så behövs bilvägen enligt det nya planförslaget inte. Travikens utredning visar 
att efter utbyggnad av ett antal då aktuella projekt (Parallelltrapetsen, Badhuset 
inkl hotell, utbyggnad av Klitterhus, Stationen/resecentrum m.fl.) skulle 
belastningen vid korsningen med Storgatan ligga på cirka 45 % av vad 
korsningen klarar och belastningen vid korsningen med Östergatan på cirka 
55-60 % av vad den klarar. Att utbyggnaden av stationsområdet tillkommit och 
ej upptas i Travikens utredning motverkas å andra sidan av att badhuset ej 
längre är förlagt invid Nybron. 
Då behovet inte kan anses föreligga enligt vad som närmare framgår av tidigare 
genomförd trafikutredning och med tanke på de ingrepp som byggandet av 
trafikleden medför och de kostnader som projektet betingar är något som 
sammantaget talar för att detta projekt inte bör genomföras. 
Om kommunen trots allt framhärdar och väljer att driva planarbetet vidare så 
behöver planen kompletteras för att med fakta tydliggöra på vilket sätt planens 
syfte bidrar till uppställda mål och vilka ytterligare utvecklingsinsatser som 
avses i syfte att göra stadskärnan till en ”säkrare och tryggare miljö” och vad i 
detta som är ogenomförbart i nollalternativet. Planen måste förbättras för att 
tydliggöra för alla på vilket sätt planen bidrar till och säkerställer de 
måluppfyllelse som det summariskt nu redogörs för och att i detta 
uppställa de konkreta nyttor som resultatet skall bidra till i relation till och kan 
motivera de negativa konsekvenser och kostnader som en realisering av planen 
medför (efter det att planens brister och outredda delar i övrigt också 
hanterats). 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
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exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
 
2.2 Planen tillvaratar inte allmänhetens intresse 
Ängelholms invånare har redan tidigare under 2012 i genomför folkomröstning 
genom en tydlig majoritet uttryckt att man motsätter sig en bilväg genom detta 
område. Detta kan inte bortses ifrån. På motsvarande sätt så påvisar nu 
framtagen Miljökonsekvensbeskrivning så betydande negativa konsekvenser på 
flera områden i jämförelse med nollalternativet att det på intet sätt går att 
motivera att planen skulle tillvarata allmänhetens intresse. 
Om kommunen väljer att driva planarbetet vidare så behöver det tydliggöras på 
vilket sätt allmänhetens intresse tillvaratas. 
2.3 Miljökonsekvensbeskrivningen 
När nollalternativet och planförslaget jämförs i MKB:n är det tydligt att 
planförslaget innebär stora försämringar och negativa konsekvenser i många 
avseenden. Detta borde vara tillräckligt för att lägga ner planen. 
2.4 Strandskydd 
Vi anser inte att det är förenligt med strandskyddslagstiftningen att upphäva 
strandskyddet i planområdet. 
 
2.5 Buller 
I tillägg till det som upptas under punkten 1 ovan avseende buller (med fokus 
på bullerpåverkan vid vår fastighet) så bedömer vi att den totala bullerpåverkan 
som planen förorsakar och som bullersituationen förändras inom områden 
som idag utgörs av ”lugna rum” och naturområden så är vi bekymrade över 
bullret som den nya vägen kommer att orsaka. Både människor och djur 
kommer att påverkas negativt och det som idag utgörs av en fridfull naturmiljö 
ersätts av något helt annat. 
De bullerskyddsåtgärder som föreslås enligt planen är otillräckliga och de höga 
plank som föreslås kommer att bidra till att göra gaturummen fula och otrygga. 
Detaljplanen i stort och bullerutredningen i synnerhet behöver hantera de 
brister som den nu omgärdas utav för att i slutändan säkerställa ett bättre 
underlag avseende bullerpåverkan: 

 Att bullerstudien utökas till att omfatta ett större område så att man ser hela 
de områden som drabbas av ökade bullernivåer, även om inga riktvärden 
överskrids. Inte minst av värde för de områden som idag utgör 
rekreationsområden där skillnaderna blir påtagliga. Enligt bullerutredningen s. 
3 pkt 1.2 Avgränsningar så framgår det att utredningen ”begränsats till en radie 
på 135 meter från vägkant” och att denna avgränsning enbart gjorts utifrån att 
överskridande av riktvärden inte bedöms utanför detta område. Område bör 
utökas och att bullerutredningen baseras sig på den metod och modell som 
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används vilken i sig medger ett giltigt avstånd upp till 300 meter från vägen (se 
bullerutredning s. 3 pkt 3 Metod) vilket skulle ge en bättre och tydligare bild 
avseende konsekvenserna tillsammans med nedan punkter. 

 Att bullerutredningen studerar bullernivåerna med hänsyn till 
säsongsvariationer i trafiken (högsäsong / toppar). Bullerberäkningarna är nu 
endast gjorda utifrån de trafiknivåer som är under ett årsmedeldygn. Det är 
troligt att trafiken är högre på sommaren, samtidigt som vinterdäck under 
vinterhalvåret förorsakar mer buller. Därav borde bullerutredningen studera 
även de bullernivåer som blir med hänsyn till säsong. 

 Vidare att bullerutredningen upptar bullrets utbredning och bullerpåverkan 
(ekvivalent samt maximalt) för hastigheterna 30 km/h, 50 km/h resp. 60 
km/h. Detaljplanen säkerställer inte hastighetsbegränsningar och vägens 
utformning för att minimera bullerpåverkan och i detta eftersträva lägre 
bullernivåer. I bullerutredningen under punkt 4.1 framgår att beräkningar 
grundar sig på en hastighet om 40 km/h för samtliga vägavsnitt (mua Väg-ID 
3). Se vidare motsvarande punkt under punkten 1.1 ovan. 

 I bullerutredningen har enbart den nya vägens utretts. De befintliga vägarna 
har inte tagits med och beräknats till målåret, vilket innebär att det inte går att 
se den samlade ljudpåverkan för fastigheterna. En beskrivning av ljudmiljön 
längs ån saknas. Förändringen av bullernivåerna bör således beskrivas även 
för natur- och rekreationsmiljön, inte bara för de enskilda fastigheterna. Det 
bör vidare redovisas vad kommunen har för planer med de restytor som blir 
kvar, de ökade bullernivåerna och den redovisade miljön vid trafikleden tycks 
inte vara utformad eller kunna upplevas som en rekreationsmiljö. 
 
Kommentar: Bullerutredningen har kompletterats med flera vägar och utbredningsområdet 
innefattar nu hela stadskärnan. 
 
I tillägg till ovan så bör planen på ett korrekt och ärligt sätt tydliggöra det som i 
detaljplanen upptas som förväntade positiva effekter på andra håll och inte 
överdriva desamma. I planbeskrivningen på sidan 24 står 
”Den ökade bullernivån för naturområden är dock svårare att motverka och får 
därför vägas mot en märkvärt lägre ljudnivå i stadens centrum.” Det är en fin 
önskan att bullernivåerna i centrum ska sänkas påtagligt i och med att trafiken 
där minskar, men människans hörsel funkar inte linjärt. Enligt informationen 
och planhandlingarna kommer trafiken vid Stadsparken att minska till hälften 
om Pytteleden byggs. (4000 fordonsrörelser enligt planbeskrivningen sidan 21). 
Det ger inte en minskning av bullret till hälften, utan endast med 3 dB och det 
är en förändring som är precis märkbar för människan. Det är detta som borde 
framgå av planhandlingarna och inte att det är tal om en ”märkvärt lägre 
ljudnivå i stadens centrum”. 
2.6 Ekonomiska konsekvenser 
Av planbeskrivningen s. 27 framgår att ”Genomförandet av detaljplanen 
medför investeringskostnader för kommunen i form av anläggandet av gatan. I 
förslag till budget 2021-2023 avsätts totalt 85 miljoner kronor till projektet”. 
Vidare upptas att ”För att säkerställa att goda bostadsmiljöer, med hänsyn till 
trafikbuller, kan kommunen vara tvungna att genomföra och bekosta fönster- 
och dörrbyten. Kostnaden för detta redovisas i bullerutredningen och bedöms 
ligga på ca 8 miljoner kronor”. 
Vi bedömer att de redovisade investeringarna / kostnaderna är väsentligt 
underskattade eller att den begränsning som gjorts i tiden ger att den 
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sammanvägda ekonomiska konsekvensen inte upptas. Vad som är avsatt i en 
budget för en avgränsad period är i sammanhanget ointressant – det är den 
totala kostnaden och investeringen från start till slut som måste presenteras. I 
en känslig fråga som denna och då de ekonomiska konsekvenserna är 
betydande så behöver kommunen redan nu komplettera och med 
transparens tillgänglig- samt offentliggöra de fullständiga ekonomiska 
konsekvenserna för projektets genomförande då detta är centralt för 
medborgarnas och de enskildas ställningstagande i frågan. Det som kommunen 
behöver utarbeta och tillgängliggöra är en tydlig bild över de sammanvägda 
kostnaderna / investeringarna omfattandes, men inte begränsat till: 
 

 Ackumulerade kostnader / investeringar hänförliga till detta projekt per 
2020-12-31 (från den tidpunkt som arbetet återupptogs efter det att 
Länsstyrelsen upphävde den tidigare planen) med förklarande poster som 
inbegriper: 
o Interna kostnader hänförliga till detta projekt (kostnader för egen personal 
som engagerats vilket är flertalet medarbetare, konferenser, representation, 
utbildning, kommunikation, information m.m.) 
o Externa kostnader hänförliga till detta projekt (kostnader för 
konsulter/rådgivare, utredningar, 
planarbetet, marknadsföring, kommunikation m.m.) 
o Redan gjorda investeringar hänförliga till detta projekt (t.ex. förvärv av 
Kråkan 1) 

 Prognostiserade (kalkyl) kostnader / investeringar för att genomföra och 
slutföra planarbetet till den tidpunkt planen förväntas antas och vinna laga 
kraft (med hänsyn till ev. överklaganden m.m. som kan komma ske): På 
motsvarande sätt bör detta inbegripa förklarande poster som upptar: 
o Interna kostnader (kostnader för egen personal som engageras, konferenser, 
utbildning, kommunikation m.m.) 
o Externa kostnader (kostnader för konsulter/rådgivare, utredningar, 
planarbetet, marknadsföring, kommunikation m.m.) 
o Eventuella investeringar hänförliga till detta projekt som kan krävas under 
det fortsatta planarbetet. 

 Prognostiserade (kalkyl) totala kostnader / investeringar hänförliga till själva 
genomförandet om planen antas med härtill förklarande poster på 
motsvarande sätt – utan någon begränsning i tiden till 2023 utan till slutlig 
genomförandetidpunkt (vilket inte kan antas vara 2023). 
Detta inbegriper både interna och externa kostnader; kostnader för 
upphandling av entreprenad; investeringskostnader för anläggandet av gatan; 
investeringskostnader för en ny bro; kostnader för samtliga åtgärder som kan 
krävas (bulleråtgärder m.m.); fastighetsrättsliga kostnader inkl. ev. inlösen 
och ersättning osv.; kostnader för återställande (t.ex. återplantering av träd); ev. 
ekonomiska risker osv. 

 Slutotal av kostnader / investeringar (sammanslagning av samtliga ovan 
poster) 
 
Kommentar: Det bedöms inte som rimligt att inom ramen av detaljplanen redovisa dessa 
kostnader.  
 
När det gäller de 8,2 MSEK som upptas för åtgärder på fastigheter enl. tabell 4 
s. 13 Bullerutredningen så är det sannolikt orimligt att förslita sig på rent 
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schablonmässiga kostnader och med tanke på att det i många fastigheter 
kommer att krävas specialanpassade och ej standardmässiga lösningar så är det 
rimligt att anta att denna kostnad kommer att bli väsentligt högre. Detta måste 
således utredas, och det borde rimligen redan varit gjort redan i det här skedet, 
för varje berörd fastighet och åtgärd. 
Att fullständiga kostnader och investeringar redogörs för måste vara en 
självklarhet och att inget i detta undanhålls – annars går inte de ekonomiska 
konsekvenserna att bedöma. Välinformerade invånare ges en helt annan 
förutsättning att ta ställning i frågan nu när den aktualiseras på nytt. 
 
2.7 Geoteknik 
Det är anmärkningsvärt att erforderliga geotekniska undersökningar inte har 
genomförts och det försvårar för samtliga att på ett kvalitativt sätt analysera 
och ta ställning till detaljplanen då den inte baserar sig på väsentlig fakta. Att 
även för detta område som i planbeskrivningen (s. 24/25) hänvisa till att en 
fördjupad geoteknisk undersökning kommer att genomföras senare samt att 
förstärkningsåtgärder närmast ån kan vara aktuellt är något som man som 
kommuninvånare inte kan låta sig nöjas med. 
Flera å-nära gator i kommunen har precis haft problem med stabiliteten. Hur 
vet vi att det inte blir samma här, vad konsekvenserna blir för planen i sin 
helhet och vilka åtgärder som kan komma att krävas samt kostnaderna därför? 
Ordentliga geotekniska undersökningar måste nu väldigt sent genomföras – 
bl.a. där vägen ska korsa ån, eller gå nära den och sannolikt invid ett antal 
fastigheter. Detsamma måste gälla för den nya bron och brokonstruktionen där 
sådan geoteknisk undersökning inte kan hänföras till tidpunkten för 
prospektering som det uttrycks på s. 26 i planbeskrivningen utan att detta blir 
utrett snarast möjligt och klargörs i förslaget till detaljplan inklusive 
klargörande om det föreligger någon risk för att miljökvalitetsnormerna 
inte kommer att uppfyllas. 
 
Kommentar: Sedan samrådet har en geoteknisk utredning genomförts och redovisas i 
planhandlingarna. Utredningen finns också tillgänglig i sin helhet.  
 
2.8 Gestaltning 
Att gestaltning av gator, cykelvägar, bro, stadsbild, växtlighet m.m. ännu inte 
genomförts och delges i förslaget till detaljplan är ytterligare en brist och något 
som borde utgjort del däri redan i samband med detta samrådsförfarande. Att 
så ej skett försvårar väsentligt för samtliga som tar del av förslaget till 
detaljplan och till den hörande handlingar med den konsekvensen att många 
kommuninvånare kanske inte inser vidden av de stora ingrepp och 
förändringar som planen medför och därav inte inkommer med sina 
synpunkter på detaljplanen som man annars kanske hade gjort. Inte minst med 
beaktande av samtliga de negativa konsekvenser som utpekas i 
miljökonsekvensbeskrivningen avseende statsbild och miljö (inom befintliga 
rekreationsområden m.m.) så blir gestaltning av det framtida väsentligt. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med illustrationer samt information 
gällande gestaltning av den nya bron. 
 
2.9 Alternativ ej tillräckligt utredda / redovisade 
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En alternativredovisning är viktig att redovisa i planbeskrivningen, den ska på 
ett tydligt sätt redovisa vilka andra alternativ som utretts och motivera varför 
de valts bort. I handlingen går det inte att hitta en tydlig motivering eller 
beskrivning av de andra vägalternativen. Trafikutredningen som legat till grund 
för valet av sträckningen borde vara en bilaga till samrådshandlingarna. 
 
2.10 Gator och Trafik 
Det övergripande resonemanget om att leda motordriven trafik från centrala 
delar i staden genom ett värdefullt naturområde, för att på så vis minska bullret 
i centrum, kan ifrågasättas. Om det är någonstans ett visst buller kan förväntas 
och koncentreras så är det i stadens mest centrala delar, för att på så vis skona 
värdefulla rekreationsmiljöer. 
Angående beskrivningen av den befintliga trafik- och bullerproblematiken på 
de centrala gatorna så kommer inte heller en relativt stor minskning av trafiken 
innebära någon större bullerminskning. En ny trafikled genom Pytteområdet 
skapar inte per automatik trygga och säkra gaturum i den centrala delen av 
staden. Ett attraktivare centrum kan skapas exempelvis genom minskad 
biltrafik överlag i Ängelholm, inte genom att skapa en ny trafikled genom ett 
grönområde. En hållbar stad med bibehållande av viktiga rekreationsstråk bör 
eftersträvas, för att eftersträva kommunens fastställda miljömål. 
I enlighet med PBL ska kommunen göra avvägningar mellan allmänna och 
enskilda intressen. I den avvägningen bör det allmänna intresset av en bevarad 
och välanvänd rekreationsyta med höga natur- och kulturmiljövärden vägas 
mot intresset för enskilda som får en genare väg. Det bör tydligt framgå vilka 
som gynnas av den nya vägen och varför det intresset ska väga tyngre än att 
bevara Pyttebroområdet. Det kan tänkas att somliga skulle uppskatta en genare 
väg – men det ska vara tydligt att det sker på bekostnad av Pyttebroområdet 
som värdefullt rekreationsområde. 
När det gäller gatans utformning har vi följande synpunkter ang. redovisade 
sektioner: I en av exempelsektionerna redovisas ett avstånd på 1,6 meter från 
körbanans ytterkant till ett skyddsvärt träd. Det framgår inte om det är mätt till 
trädets stammitt, vilket brukar vara det vanligaste. Ett skyddsavstånd på 1,6 
meter är för litet och under rekommendationerna, det krävs ett större avstånd 
för att inte skada rotsystemet. 
Ambitionen om att bevara skyddsvärda träd är god, men föreslaget avstånd 
som redovisas i sektionerna kommer troligtvis inte resultera i att trädet 
överlever. Det kan därför tänkas att gatans grundläggning och tillkommande 
slänter kommer att ha en större påverkan på naturmiljön än vad som hittills 
uppskattats och redovisats i plankartan. Det är vanligt att bevarandevärde träd 
ges ett skyddsavstånd på minst 10 m från stammitt till vägens kant för att 
säkerställa trädets fortlevnad. Det faktum att det redovisade avståndet i 
ovannämnda sektioner är så lågt som 1,6 meter innebär att man kan anta att 
träden behöver tas bort vid planens genomförande. 
I sektionerna redovisas inte en gata som är anpassad till omgivningen, utan en 
gatuutformning med stora slänter och en ordentlig uppbyggnad. Sektionerna är 
ett exempel på hur det skulle kunna se ut, men även om sektionerna inte är 
juridiskt bindande så visar de kommunens intentioner och måtten är en 
utgångspunkt för planområdets avgränsning. Med nuvarande utformning 
kommer gatan bli en tydlig barriär i området. Det faktum att även slänter 
planlagts som användningen ”GATA” i plankartan möjliggör 
att gatan kan bli bredare än vad som föreslås i planbeskrivningen. 
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Kommentar: Eftersom att slänter tillhör vägområdet måste även dessa rymmas inom 
bestämmelsen ”GATA”.  
 
2.11 Stadsbild 
Planförslaget innebär stora negativa konsekvenser för både stadsbild och 
upplevelsen av stadsrummet medan nollalternativet bedöms medföra positiva 
konsekvenser. Detta i sig är något som borde utgöra väsentligt skäl för att 
avbryta planarbetet. Om så inte sker så behöver det fortsatta arbetet med 
planen prioritera för väsentliga åtgärder som minimerar de negativa 
konsekvenserna på såväl stadsbild samt upplevelsen av stadsrummet. 
 
2.12 Rekreation 
När det gäller rekreation så framgår det av detaljplaneförslaget att: ”Genom 
detaljplaneförslaget säkerställs ett stråk för gång- och cykeltrafik genom 
området, men det förs även in biltrafik genom grönstråket som ersätter 
rofylldhet och relativ tystnad med trafikbuller och rörelser som kräver den 
oskyddade trafikantens uppmärksamhet”. Vi efterlyser ett tydliggörande 
avseende vad kommunen har för intentioner med platsen, kommer det 
överhuvudtaget att vara ett rekreationsområde om detaljplanen blir verklighet? 
Bullernivåerna kommer att öka markant och natur- och kulturvärden kommer 
att påverkas.  
Beträffande Hembygdsparken så upptas det i planen att: ”Naturvårdsverkets 
rekommenderade värden för rekreationsområden i tätort bedöms kunna hållas 
inom Hembygdsparken”. Hur har den här bedömningen skett? Det saknas en 
bedömning och beräkning av de nya bullernivåerna i rekreationsområdet. 
Avseende området utanför plangränserna så upptas det i detaljplanen att dessa: 
”påverkas dock positivt av planens genomförande. Planen bedöms medföra en 
minskning av trafiken i centrum, vilket öppnar upp för utvecklingsmöjligheter. 
Ett parallellt arbete pågår där en upprustning av stadsparken ska göras. På så 
vis kan platsen utvecklas med fokus på människan istället för bilar och nya 
mötesplatser kan skapas i staden.”. 
Vår synpunkt avseende detta är att de positiva effekterna utanför planområdet 
är inte relevant att nämna i det här sammanhanget. Resonemanget blir märkligt 
och inte trovärdigt. Om kommunens avsikt verkligen är att minska biltrafiken 
överlag så skulle inte en ny och genare väg genom Ängelholms värdefulla och 
unika rekreationsområde föreslagits. Det blir tydligt att grönområdet och den 
unika miljön utmed åstråket utraderas till förmån för de fordonsrörelser som 
idag leds genom de centrala gatorna i stadskärnan. Att skapa en ny trafikled 
genom grönstråket medför inte bara att det värdefulla och oåterkalleliga 
området helt förstörs, utan också att bilarna fortsättningsvis tillåts ges utökat 
utrymme i ett av Ängelholms betydelsefulla grönområden. Hur ser Ängelholms 
kommun egentligen på hållbarhet och hållbara resor? Utöver det faktum 
att det värdefulla rekreationsområdet förstörs så känns det förlegat och 
bakåtsträvande att år 2020 föreslå en ny trafikled rakt igenom ett centralt 
viktigt rekreationsstråk. Att ta bort ett sådant område för att skapa 
en trafikled som kommer att öka bilanvändandet går inte i linje med varken 
kommunala eller nationella hållbarhetsmål. 
 
Det kan ifrågasättas vilka kvaliteter resterande ytor kommer att ha efter 
projektets genomförande. Tillgången och närheten till centrala rekreationsytor 
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med kulturhistoriskt värdefulla inslag är och kommer på sikt fortsätta att vara 
en mycket viktig tillgång för såväl Ängelholms invånare som besökare till 
kommunen. Ett bevarande av Pytteobrområdet är en förutsättning för den 
övriga stadens fortsatta utveckling och attraktivitet. Genom att bevara den här 
typen av grönområde frigörs också andra ytor av lägre kvalitet för framtida 
exploatering. Rekreationsområdet är unikt för Ängelholm och en förutsättning 
för kommunens tillväxt och utveckling. Även Pyttebron manifesterar en 
historisk utveckling och förtäljer en viktig del av kommunens historia. 
 
2.13 Verksamheter och övrig bebyggelse 
Vi anser inte att planen på ett bra sätt löser trafiksituationen invid båtstugorna 
genom nuvarande konstruktion i syfte att bevara ett antal skyddsvärda träd 
som sannolikt kommer att dö i enlighet med det som upptas under punkt 2.19 
nedan. Båtstugorna med omgärdande miljö har ett stort värde och vi anser 
att detta skall bevaras i sin nuvarande form. Här bör en helt annan lösning 
utarbetas. 
 
Kommentar: Planen har reviderats och båtstugorna bedöms nu kunna stå kvar. 
 
2.14 Miljömål 
Vi instämmer inte i att planens påverkan på miljömålet God bebyggd miljö 
generellt sett är positiv. Planen innebär försämrad trafiksäkerhet och ökat 
buller i och omkring de områden där vägen byggs. Samtidigt finns inga 
garantier för att trafiksäkerheten blir bättre i de områden där trafiken minskar. 
Bullerminskningen i centrum blir marginell. Om trafiken minskar med hälfte 
minskar bullret endast med 3 dB, vilket är en förändring som är precis märkbar 
för människan. 
 
Kommentar: Bullernivåerna i stadskärnan, främst norra delen av Storgatan bedöms få en 
bullerminskning på mer än 10 dB. Planhandlingarna har kompletterats med denna 
information. 
 
2.15 Sociala konsekvenser 
I planbeskrivningen på sidan 27 hävdas att planen möjliggör nya mötesplatser 
utanför planområdet, främst i anslutning till Ängelholms stadspark, men det 
finns faktiskt inget i denna plan som garanterar att det utvecklas några 
mötesplatser där. Det finns heller inget som hindrar att de utvecklas utan den 
här planen. Planbeskrivningen hävdar också att växthustomten är under 
upprustning för att skapa nya mötesplatser. Om nu trafiken vid Stadsparken är 
ett problem som försvårar för mötesplatser där, hur kan det då komma 
sig att trafiken inte kommer att bli ett problem för parken på växthustomten? 
Vidare står det i planbeskrivningen att detaljplanen ökar tillgängligheten till 
stationen och havet, vilket ses som positivt ur ett socialt perspektiv. Det 
stämmer inte. Planen ökar kanske tillgängligheten till stationen och havet för 
dem som kör bil, men den minskar tillgängligheten för dem som går och 
cyklar. 
 
2.16 Avsaknad av genomförd barnkonsekvensanalys 
Av planbeskrivningen s. 6 framgår att ”Kommunstyrelsen beslutade 2019- 10-
16 (KS § 187) att meddela positivt planbesked för Ängelholm 3:28 m fl, uppdra 
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åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området samt att 
barnkonventionen och barnperspektivet ska beaktas och dokumenteras i 
planarbetet.”. Barnkonventionen omnämns även på sidan 27. 
Planen innebär att de barn och ungdomar som idag har en säker, bilfri väg 
genom Pyttebroområdet när de ska till skolan (Rebbelbergaskolan, 
Kungsgårdsskolan, Ängelholms Montessoriskola), innebandyhallen, 
tennishallen, scoutgården, stranden med mera förlorar det och i stället ska 
samsas med biltrafiken. Det framgår inte någon information som styrker att en 
barnkonsekvensanalys genomförts. Om det inte har gjorts så behöver det 
göras. 
2.17 Riksintresse friluftsliv och naturvård 
Vi anser att planen kommer att orsaka stora skador på riksintressena för 
friluftsliv och naturvård. 
2.18 Naturvärden och kulturmiljöer 
Planen kommer att förstöra ett område med stora natur- och kulturvärden. 
Kommunen har inte inventerat naturen tillräckligt. Det framstår som lite löjligt 
att det flera gånger i planbeskrivningen skrivs att träd som fälls kan 
kompenseras med att nya träd planteras. Det tar 50-100 år för träd att växa till 
den storlek som de större träden i Pyttebroområdet har. Under den tiden 
hinner de växter och djur som behöver de stora träden dö. 
Enligt planbeskrivningen sidan 21 har planförslaget anpassats så att träd 3,4,5,6 
och 7 kan stå kvar genom att gång- och cykelvägen viker av från huvudgatan 
och skapar ett mellanrum mellan gata och GCväg, vilket möjliggör trädens 
bevarande. Detta stämmer inte. Det utrymme som träden får är så smalt att en 
stor del av deras rötter kommer att skadas. Två av dem är dessutom bokar och 
de är mycket känsliga för förändringar i omgivningen. 
Av planen framgår vidare (se fig. 8) att ”Planområdet kommer att inkräkta på 
fastigheten Kråkan 1, vilken ägs av kommunen”. Hur stort blir intrånget på 
fastigheten? Om intentionen verkligen är att bevara den kulturhistoriskt 
värdefulla byggnaden på fastigheten Kråkan 1 så bör byggnaden förses med 
rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser i plankartan. Utöver 
Kråkan 1 så finns det ytterligare andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer inom området. Detaljplanen behöver på ett tydligare och 
betydligt bättre sätt klargöra för vilken påverkan, direkt eller indirekt, som 
planen medför och dess konsekvenser avseende kultur och miljö samt åtgärder 
för dess bevarande och om planens eventuella genomförande innebär att 
kulturvärden och/eller omistlig miljö påverkas, att det allmänna intresset inte 
tillvaratas m.m. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med resonemang kring påverkan på 
naturmiljö och friluftsliv. 
 
Privatperson, 2021-01-14 
Jag vill inte ha en bilväg i Pyttebroområdet. Jag uppskattar den 
bilfria och bullerfria naturen där. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Fastighetsägare till Kråkan 2, 2021-01-14 
INLEDNING 
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Vi motsätter oss förslaget om Klippanvägens förlängning, detaljplanen 
”Ängelholm 3:28 m fl. Som fastighetsägare till Kråkan 2 med adress 
Danielslundsgatan 3 i Ängelholm kommer vi väsentligen drabbas av stora 
negativa konsekvenser om detaljplanen blir antagen. Detta gäller både på 
framsidan mot Danielslundsgatan och på baksidan mot Rönne å, båda med 
kort avstånd och stor exponering mot ny trafikled som förslaget i planen 
föreslår. Dokumentet yttrar våra synpunkter vid förverkligande av planen i 
planprocessen. Vi är sakägare i ärendet. 
 
Övergripande 
Övergripande menar vi det bör byggas en ringled runt Ängelholm, även på 
östra sidan som ej finns idag, vilket kommer avlasta trafiken i centrum och 
erbjuda de mest effektiva transportflöden till alla Ängelholms områden. Vi 
efterlyser en långsiktigt hållbar strategisk helhetslösning som effektiviserar 
trafikflödet. Detta begränsar biltrafiken i centrum och främjar istället ”icke-
bilburna transporter” dvs kollektivtrafik, cykeltrafik mm. Lagda förslag 
resulterar tvärtemot, till negativa konsekvenser som ökade trafikflöden i 
centrum samt inverkan på värdefulla natur- och kulturvärden.  
 
I planen utmärks vår fastighet Kråkan 2 med hus ID ”CC” och är beläget inom 
område 3, mellan Storgatan och Rönne å enl MKB och innebär att vi är 
sakägare. Vår fastighet är, Kråkan 2, är snart 100 år gammal (byggd 1924) och 
klassad för kulturvärd fastighet i bevarande programmet i Ängelholm. 
Byggnadskonstruktionen är därmed ej beskaffad med ljudisolerande material, 
fönster och ventilation motsvarande i ett modernt hus. Skulle denna plan bli 
verklighet, är det mycket förvånade kommunen ej ger oss rätt till fasadnära 
bullerdämpande åtgärder. Inte minst när vi senaste gången, då planen var 
aktuell för genomförande (höst 2019), var vi berättigade till åtgärder. Därför 
ifrågasätter vi mätningarna som presenteras. För vår granne mitt över 
Danielslundsgatan 4 (hus ID ”DD”) har några få dBA´s högre mätvärde, dvs 
identisk exponering mot Danielslundsgatan, har rätt till omfattande åtgärder. 
Planen innefattar överhuvudtaget inte bedömningar för utemiljön i berörda 
fastigheter vilket förvånande. Vår fastighet kommer påverkas avsevärt både på 
fram och baksida. T ex har vi en uppförd uteterrass i tomtgränsen 10 meter 
från ån i direkt exponering till trafikleden. 
 
Synpunkter på vår enskilda boendemiljö på Danielslundsgatan 3: 
Som fastighetsägare vid Danielslundsgatan har vi valt platsen utifrån både 
estetiska(arkitektur) värden och värden i boendemiljön. Vi blir förfärade när vi 
tar del av planen för en trafikled med ökade trafikflöden borttagande av 
kultur/naturmiljöer ochinförandet av bullerdämpande anpassningar. Vi bor i 
en kulturskyddad miljö inklusive vår fastighet. Vår fastighet kommer exponeras 
dels via framsidan mot Danielslundsgatan och dels via baksidan med direkt 
exponering mot trafikleden över Rönne Å. På baksidan har vi en trädgård med 
altan (100 m2) samt en anlagd uteplats (16 m2) direkt vid tomtgräns ner mot 
Rönne å. Denna miljö har idag överhuvudtaget ingen exponeringar av 
motortrafik, endast gång och cykel-trafikanter. Vår boendemiljö kommer 
påverkas i hög grad från båda håll. Här kan inkluderas många 
dimensioner såsom buller, vibrationer, ljusföroreningar (från gatljus och 
fordon), luftkvalitet (hälsoaspekter), ventilation. Vi är bekymrade för framtiden 
och det är svårt att överblicka konsekvenserna (boendemiljö, värde på fastighet 
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mm.). Som tidigare nämnt, enligt planen har vi inte rätt till bullerdämpande 
åtgärder vilket vi tycker är märkligt. Vi ifråga sätter de mätningar och resultat 
som utredningen visar. Förra gången en led var aktuell var vi delaktiga med 
kommunen och hade rätt till åtgärder. Fastigheten mitt över gatan, 
Danielslundsgatan 4 har rätt till byte av ett stort antal fönster och dörrar. 
Vidare nämner förslaget inte utemiljön för våra fastigheter överhuvudtaget. 
Vi efterlyser svar på våra frågor och förväntar transparens och en öppen dialog 
i samrådsprocessen. Om detaljplanen antas förutsätter och kräver vi vår 
boendemiljö kan anpassas pga alla negativa konsekvenser så att en likvärdig 
boendemiljö kan bibehållas för framtiden och kommunen tar fullt ekonomiskt 
ansvar. 
 
Kommentar: Enligt utförda bullerutredningen kommer detaljplanens genomförande inte 
medföra en sådan bullerpåverkan att åtgärder på berörd fastighet är aktuella. Om det skulle 
uppstå en bullerproblematik i framtiden kan fastighetsägaren ta kontakt med kommunen för 
att utföra mätningar och väghållaren (i detta fall kommunen) kan då bli skyldig att utföra 
bullerdämpade åtgärder.  
 
 
GENERELLA SYNPUNKTER 
1. Pyttebro-området 
Kulturhistoriska värden går förlorade. Området utan biltrafik utnyttjas frekvent 
av gående, cyklister, motionärer och knyter ihop centrum med växthustomten, 
elljusspår, hembygdspark (framtida ny gångbro i nordväst) och nytt gångstråk 
längs Rönne och vidare ner mot Havsbaden och stranden. 
2. Grönområde 
Naturvärden förstörs när skogen tas ner. Negativ påverkan på biologisk 
mångfald och negativ påverkan på klimatet. Större fragmentering av värdefulla 
grönområden i centrum. När en förtätning av bostäder sker blir det än 
viktigare att bevara natur i tätortens centrala delar. Skånsk klimat och 
energistrategi innebär minskad biltrafik trots en ökande befolkning (enl. 
miljömål 2016-2020) och innehåller begrepp som ”Minskad biltrafik för 
förbättrad livsmiljö och attraktivare städer” och ”Beteendepåverkan 
för minskat bilresande”. Detta går stick i stäv med aktuell plan att bygga en 
transportled i centrala Ängelholm. 
3. MKB 
Planförslaget innebär stora försämringar jmf. med nollalternativet. Stora 
försämringar ses både i det stora perspektivet (trafikflöden) och det lilla (stora 
ingrepp i miljön och försämring för rekreation och boende-miljö). Avsevärd 
negativ inverkan på friluftsliv och värdefull natur). Många gamla träd kommer 
att fällas, med högt estetiskt och biologiskt värde, kan ej ersättas av nya 
planterade träd. Många träd är flera hundra år gamla och innehar höga 
skyddsvärden. Vidare ifrågasätter vi de tolkningar som planen har vad gäller 
inventeringar och påverkan på växt och djurarter i området. Bedömningen är 
vinklad till förmån till planen. Sakkunniga på området menar att bedömningen 
inte är objektivt formulerad utan att det finns konsekvenser på arter och att 
inventeringen varit bristfällig. 
4. Strandskydd 
Förslaget strider mot strandskyddlagstiftningen. Planförslaget upphäver 
strandskyddet i området. 
5. Buller 
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Stor påverkan pga ökade trafikflöden för boenden i området, båtplatsen, 
scoutverksamheten, förskolan, gamla växthus-tomten och åpromenaden. 
Bullerskydden är otillräckliga och förfular närmiljön väsentligt i en av 
Ängelholms mest värdefulla kultur-miljöer. Bullerutredningen är svårtolkad då 
den endast mäter ljud vid 2 meters höjd och i ett begränsat område. Det 
bedöms att miljön i Hembygdsparken kommer att avsevärt försämras (även om 
man inte överskrider riktvärdena). Det finns stora säsongsvariationer i trafiken 
vad gäller buller, t ex sommar och trafik till stranden och dubbdäck under 
vintertid. Detta tar bullerutredningen inte höjd för. 
6. Vibrationer 
De ökande mängd vibrationer med negativa konsekvenser för fastigheterna i 
området är ej överblickbar. Stora VA-arbeten senaste åren har både hörts och 
känns för oss boende. Även omdirigering av trafiken, t ex bussar, har varit ett 
tydligt oönskat inslag i vardagen för oss boende i området. Det är uppenbart 
att vår miljö kommer påverkas negativt med koncentrationssvårigheter, 
försämrad sömn mm. 
7. Ljusföroreningar (strålkastare fordon, gatubelysning) 
Ökad mängd gatubelysning och strålkastarljus från fordon är ett oönskad 
konsekvens och ej överblickbar i presenterad plan. Dessa kan både vara 
konstanta under dygnets mörka timmar (gatubelysning) och tillfälliga 
(rusningstrafik). Planen nämner ej dessa konsekvenser och här finns en 
överhängande risk för väsentliga störningar. 
8. Luftkvalitet (hälsoaspekter) 
Beskrivning av konsekvenser vad gäller luftkvalitet är bristfällig i planen. 
Tidigare mätningar (2014 och 2017) som MKB hänvisar till som uppfyllde de 
nationella målen men däremot ej vad gäller luftpartiklar. Inga mätningar har 
gjorts sedan dess. Dessa aspekter kommer påverkas negativt och står i motsats 
till nationella miljömål. Vår fastighet är direkt exponerad på båda sidor vad 
gäller luftkvaliteten. Detta bör klarläggas ytterligare och tydligare. 
AVSLUTNING 
Vi ifrågasätter om trafikfrågan gällande framtida trafikflöden i Ängelholm 
övergripande är utredd. Detaljplanen föreslår att stora investeringar görs på en 
trafikled i centrala Ängelholm utan att ha löst framtida behov på trafikflöden. 
Behovet av leden är tvivelaktig och planförslaget uppvisar en rad olika negativa 
konsekvenser på natur, kultur och boendemiljö. 
 
Kommentar: Synpunkter är noterade. 
 
Fastighetsägare till Tallen 6, 2021-01-14 
Innan vi flyttade till Ängelholm bodde vi under många år i Lund. Vi hade 
antagligen haft bättre arbetsmarknad om vi hade bott kvar där, men vi valde 
ändå att flytta därifrån. Det främsta skälet till det var att Lund har så dåligt med 
natur och grönområden och att kommunen jobbade hårt för att förtäta bort 
mycket av det som fanns. Därför är det trist att se att Ängelholm nu väljer 
samma väg som Lund. 
Det är också tråkigt att Ängelholms politiker inte förmår se vad som gör stan 
attraktiv. Människor väljer inte att bosätta sig i eller besöka en stad för att det 
finns en smidig väg till stationen och stranden. Det är långt viktigare att stan 
har en intressant och vacker natur och kulturmiljö. Här i Ängelholm är 
Pyttebroområdet en viktig del av just den miljön. 
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Naturligtvis är det inte alla som uppskattar området, men många gör det, långt 
fler än vi som är de närmsta grannarna och därför finns det också en stor 
opinion mot vägplanerna där. Att förstöra områden som är så uppskattade är 
inte särskilt bra samhällsplanering. 
I planhandlingarna står att försämringarna i och runt Pyttebroområdet ska 
vägas mot förbättringar i stadens centrum. Vi tycker att det är synd att ställa 
dessa två platser mot varann. Om vi ska offra en plats varje gång vi ska 
förbättra en annan kommer vi att utarma Ängelholm. Det är inte nödvändigt 
att bygga några nya bilvägar för att förbättra miljön i och kring Stadsparken. 
Till exempel går det bra att anlägga cykelbanor längs Nybrogatan- 
Skolgatan redan idag. Just vid Stadsparken är det svårt att dessutom få plats 
med en gångbana på Stadsparkssidan, men eftersom de flesta nog inte har 
något emot att promenera genom Stadsparken är det ett mindre problem. 
Några större förbättringar av ljudmiljön blir det inte även om hälften av 
trafiken vid Stadsparken flyttar till en annan väg. Det ger endast en minskning 
av bullernivåerna med 3 dB och det är en förändring som är märkbar, men inte 
mycket mer. 

 
Kommentar: Sedan samrådet har bullerberäkningar genomförts för stadskärnan, som visar 
på att bullerminskningen blir störst på norra delen av Storgatan med en minskning på mer 
än 10 dB. 
 
Det behövs inte heller någon ny bilväg för att hantera den trafikökning som 
blir ifall stationsområdet bebyggs. I utredningen om Västra länken från 2017-
12-08 konstateras att trafikproblem inte måste lösas med ny infrastruktur och 
att Ängelholm har bra förutsättningar för att i stället satsa på hållbar 
transportplanering (sidan 51). Detta är för övrigt mycket billigare än att bygga 
en ny bilväg och som skattebetalare skulle vi hellre se att våra pengar användes 
till exempelvis skola eller äldreomsorg än en onödig bilväg. 
Förutom de negativa konsekvenserna denna nya väg skulle få för Ängelholm 
bidrar den till att förvärra två stora miljöproblem, nämligen 
klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Det är väldigt 
sorgligt att kommunen inte ser det och inte tar dessa problem på större allvar. 
Vi anser att den här planen riskerar att skada riksintressena för friluftsliv och 
naturvård och vi anser inte att den är förenlig med strandskyddslagstiftningen. 
Den bidrar till att det blir svårare att nå miljömålet God bebyggd miljö och den 
kommer att leda till mycket negativa konsekvenser för de barn som idag kan 
cykla trafiksäkert i Pyttebroområdet och för de äldre som bor i närheten och 
inte har möjlighet att gå till grönområden längre bort. 
Planen ger intryck av att vara hastigt gjord utan viktiga undersökningar som 
geoteknik och en ordentlig naturinventering och utan ordentlig koll på det 
formella. När det gäller vår egen fastighet är vi oroliga att vägbygget ska ge 
geotekniska problem som påverkar vår fastighet. Vi är också oroliga över de 
bullerökningar vi kommer att få i vår trädgård. Om vägen ska dras fram trots 
alla negativa konsekvenser vill vi ha bullerplank längs hela den del av vår 
fastighet som vetter mot Pyttebroområdet och vi hoppas att även våra 
grannar får det. 
 
Kommentar: Sedan samrådet har nya utredningar gjorts, bland annat för geoteknik och 
fladdermöss. Planhandlingarna har kompletterats med detta.  
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I gällande planförslag används bullerskärmar enbart på de platser där de ger mest effekt för 
att hålla nivåerna under riktvärden. 
 
Privatperson, 2021-01-14 
 
Vad räknas som centrum av Ängelholm? 
I den inledande sammanfattningen slås fast att den ”nya vägen ska omfördela 
trafiken som i dag går igenom centrum, vilket skapar möjligheter att utveckla 
stadskärnan till en tryggare och säkrare miljö” (s. 4). Tal om ”centrum” och 
”centrala delar” av staden kommer tillbaka på flera ställen i planen. Ingen 
definition av centrum ges i planen, men det står utom tvivel att det inte 
inkluderar den sträckning som är tänkt för Klippanvägens förlängning. Detta 
sätt att använda ordet centrum är missledande.  
Det är också för många människor obegripligt att benämna de aktuella 
områdena på det här viset. Jag är säker på att alla som bor i, vistas  i eller färdas 
genom Pyttebroområdet / Nybroskogen upplever att de befinner sig i stadens 
centrala delar. Det handlar från de flesta ställena där om ca fem minuters 
promenad till Stadsparken. Avståndet mellan Danielslundsparken och 
Stadsparken handlar om några hundra meter. Det trotsar ängelholmarnas 
uppfattning och sunt förnuft att exkludera Pyttebroområdet från centrum av 
Ängelholm. Om den gängse uppfattningen bland ängelholmarna fick råda,  där 
Pyttebroområdet ingår i centrum, skulle det citerade syftet inte kunna uppnås. 
Snarare får detaljplanens förslag motsatt effekt till ”tryggare och säkrare miljö”, 
eftersom det ytterst trygga, säkra och populära Pyttebroområdet omvandlas till 
att kännetecknas av bilar, asfalt, buller och nedhuggna träd.   
Det s.k. Ängelholmspaketet, där detaljplanen är en bärande del, talar om att 
”Stadskärnan är först och främst för människor, inte för bilar.” Många 
människor anser som sagt att Pyttebroområdet ingår i Ängelholms 
centrum/stadskärna och då blir det väldigt konstigt att anlägga en ny bilväg där 
som en del av Ängelholmspaketet.  
 
Kommentar: Syftet är uppdaterat och ordvalet har ändrats till ”stadskärnan”. Stadskärnan 
har sedan tidigare definierats som hela Ängelholms centrum som ligger innanför Rönne å och 
avgränsas av Bruksgatan i norr.  
 
Planförslaget förvärrar miljöproblem 
De förslag på vägbygge som detaljplanen lägger fram skulle vid ett 
genomförande bidra negativt till både klimatförändringarna och förlusten av 
biologisk mångfald. Dessa utgör två stora hot för hela samhället och 
mänskligheten och vi borde på alla sätt som kommun försöka bidra till att 
mildra och minska dessa problem. Klippanvägens förlängning skulle däremot 
innebära motsatsen. Projektet baseras på en gammal trafikplan, där man inte 
tog hänsyn till de klimatmål som Sverige gått med på Parisavtalet och inom 
ramen för EU:s gemensamma åtaganden om minskning av utsläpp av 
växthusgaser. På s 25 i planen konstateras också att det är troligt att ökad 
framkomlighet för bil kommer att öka biltrafiken och därmed 
luftföroreningarna. Ett genomförande av planen skulle också innebära 
exploatering av centralt belägen naturmark och således bidra till att öka 
förlusten av biologisk mångfald. Det framgår också klart av 
miljökonsekvensbeskrivningen att planförslaget innebär stora försämringar för 
miljön.  
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Nationella och regionala strategier går ut på att minska biltrafiken för att kunna 
reducera Sveriges klimatpåverkan. Dessa strategier är förenliga med ökad 
befolkning och därmed borde nya bilvägar inte behövas, utan det är andra 
åtgärder som måste till. Kommunen har faktiskt också i sin egen utredning om 
Västra länken konstaterat att trafikproblem inte måste lösas med ny 
infrastruktur och att det finns goda förutsättningar att satsa på hållbar 
transportplanering (s 51).  
 
Strandskydd 
Det som står i planen på s 9 är för mig oklart vad gäller strandskyddet. Ska det 
tolkas som att strandskyddet redan är upphävt eller att planen föreslår att det 
upphävs? Om det är det senare, så vill jag invända mot detta och hävda att ett 
upphävande inte är förenligt med lagstiftningen. Är motivet till ett upphävande 
det som anförs om det allmänna intresset av ”en trygg och säker utveckling av 
stadsmiljön i Ängelholms centrala delar”, så bygger det här resonemanget på en 
felaktig (och outtalad) definition av centrum (där inte Pyttebroområdet ingår), 
som jag berörde inledningsvis i denna skrivelse. Vidare kan jag inte se att det 
stämmer att ”ett mer tillgängligt centrum” inte skulle kunna åstadkommas på 
annat sätt. Det finns flera andra åtgärder som skulle minska trafik vid 
Stadsparken och Nybrovägen och det har också i debatten framlagts flera 
andra förslag till att leda trafik på andra vägar både söderifrån och norrifrån. 
Att Klippanvägens förlängning skulle vara det enda som tillgodoser möjligheter 
till ett mer tillgängligt centrum stämmer inte.  
 
Kommentar: Strandskyddet ska upphävas inom delar av planområdet.  

 
Lek och rekreation 
Pyttebroområdet är i dag ett mycket uppskattat område för folk som 
promenerar, joggar, cyklar och bara vistas vid ån och i skogen. Det innehåller 
också föreningsverksamhet i form av ÄSSS Båtplatsen, Ängelholms scoutkår 
och tennis och innebandy i Ängelholms idrottshall. De senare sporternas 
utövare utnyttjar inte sällan området runt idrottshallen för fysträning utomhus. 
Mycket av dessa aktiviteter försvåras eller omintetgörs om Klippanvägens 
förlängning genomförs. Planen medför således stora skador på friluftslivet i 
området. Värt att notera är också, som framgår på s. 17 i planen, att det 
planerade nya parkområdet på Växthustomten kommer att påverkas negativt i 
form av t.ex. buller. Det är i mitt tycke högst inkonsekvent att planera för en 
bilväg samtidigt som man alldeles intill planerar för ett nytt rekreationsområde. 
Det torde vara uppenbart att attraktionsvärdet för en park på Växthustomten 
är lågt med en bilväg helt nära.  
 
Naturvärden och kulturmiljöer 
Ett genomförande av planen skulle förstöra ett område med stora natur- och 
kulturvärden. Det ter sig sannolikt att någon tillräcklig inventering av naturen 
inte har genomförts. Flera gånger i planbeskrivningen skrivs att träd som fälls 
kan kompenseras med att nya träd planteras, vilket är helt orealistiskt. Det tar 
50-100 år för träd att växa till den storlek som de större träden i 
Pyttebroområdet har. Under den tiden hinner de växter och djur som behöver 
de stora träden dö. Ett stort antal träd kommer att behöva fällas eller dö, 
troligen fler än som anges i planen, då skador på rötter hos träd som sägs 
kunna bevaras är en stor risk.  
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Det står fel i planbeskrivningen vad gäller fladdermöss. På sidan 18 står: ”Vad 
gäller groddjur och fladdermöss bedöms planförslaget medföra en mycket liten 
påverkan och det finns inte heller något som tyder på att just skogen inom 
planområdet är särskilt viktiga för dessa arter relativt omgivande landskap.” 
Det stämmer inte med rapporten från inventeringen. Där står det bland annat 
”Det är inte troligt att vägdragningen kan genomföras utan förträngning av de 
arter som har observerats i området, habitatförlust och/eller barriäreffekt.”   
Planen säger att nuvarande Pyttebron kommer att rivas, vilket vore en stor 
kulturhistorisk förlust för Ängelholm. Den är ett av de få minnesmärken som 
finns kvar från industriepoken i Ängelholm. Det är anmärkningsvärt att planen 
inte uppmärksammar det kulturhistoriska värdet som bron har.  
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med utredning gällande fladdermöss. Även 
utförligare text gällande den nya bron har lagts till.  
 
Trafik 
Beskrivningen av syftet med planen är förvånansvärt tunt. Den ska skapa 
”möjligheter att utveckla stadskärnan till en tryggare och säkrare miljö” (s. 6). 
Vad är det då för problem i stadskärnan som planen ska lösa? Om detta sägs 
mycket litet. Vi får inte heller reda på hur planen åstadkommer en tryggare och 
säkrare ”stadskärna”. Det övergripande resonemanget om att omfördela 
motordriven trafik från Skolgatan vid Stadsparken och över Nybron till en ny 
bilväg genom ett värdefullt naturområde måste ifrågasättas. Är det t.ex. inte 
snarare mer rimligt att man kan acceptera och förvänta sig något högre 
bullernivåer bland affärer, stråk och restauranger än att, som alternativet i 
planen, förstöra värdefulla rekreationsmiljöer och flytta buller till i dag lugna 
områden? 
En ny trafikled genom Pyttebroområdet skapar inte heller automatiskt trygga 
och säkra gaturum vid Stadsparken och Nybron. Och, det går att bygga 
cykelvägar längs Nybrogatan-Skolgatan förbi Stadsparken utan att bygga en ny 
bilväg några hundra meter bort. I stället bör en hållbar stad där 
kollektivtrafiken och viktiga rekreationsstråk eftersträvas, vilket vore i linje med 
kommunens egna miljömål.  
 
Kommentar: Syftet är att minska trafiken i stadskärnan, där vägnätet är hårt belastat och 
olycksdrabbat. Utförda utredningar visar att ett genomförande av detaljplanen för direkta 
konsekvenser med minskad trafik på berörda gator. Detaljplanens genomförande öppnar 
också upp möjligheten för ytterligare åtgärder för att minska trafiken genom stadskärnan.  
 
Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen göra avvägningar mellan allmänna 
och enskilda intressen. I den avvägningen bör det allmänna intresset av en 
bevarad och välanvänd rekreationsyta med höga natur- och kulturmiljövärden 
vägas mot intresset för enskilda som får en genare väg. Det bör tydligt framgå 
vilka gynnas av den nya vägen och varför det intresset ska väga tyngre än att 
bevara Pyttebroområdet. Det kan tänkas att somliga skulle uppskatta en genare 
väg – men det ska vara tydligt att det sker på bekostnad av Pyttebroområdet 
som värdefullt rekreationsområde. 
Det är vidare svårt att se poängen med att ansluta Garvaregatan till den nya 
vägen. Det kommer att orsaka mer trafik på denna gata helt i onödan. 
På s. 22 i planen berörs parkering vid Idrottshallen. Vad menas här med 
”parkering utmed Östergatan”? Är det rätt gatubenämning? Och kommer 
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parkeringen att generera genomfartstrafik till Idrottsgatan med konsekvenser 
för trafikflödet på Idrottsgatan, Arbingatan och Rönneholmsgatan?  
 
 
Kommentar: Tanken är att det inte ska vara möjligt med genomfartstrafik på den nya 
parkeringsplatsen i anslutning till idrottshallen. Parkeringen utmed Östergatan gäller en 
annan parkering, tillhörande flerbostadshusen som ligger vid rondellen 
Östergatan/Klippanvägen.   

 
Buller och trafiksäkerhet 
Klippanvägens förlängning skulle orsaka ökat buller i ett i dag relativt fridfullt 
område. Det skulle störa både boende i området, det som blir kvar av 
båtplatsen, den nya parken på gamla växthustomten och å-promenaderna. De 
bullerskyddsåtgärder som nämns framstår som otillräckliga och de höga plank 
som föreslås kommer att bidra till att göra området fult och otryggt. Även på 
andra sidan ån, där Hembygdsparken ligger, torde bullret bli påtagligt, vilket 
torde minska parkens attraktivitet.  
Planen innebär försämrad trafiksäkerhet och ökat buller i och omkring de 
områden där vägen byggs. Samtidigt finns inga garantier för att 
trafiksäkerheten blir bättre i de områden där trafiken minskar. 
Bullerminskningen där trafiken minskar lär bli marginell. Om trafiken minskar 
med hälften minskar bullret bara med några decibel, vilket är knappt märkbart 
för människan.  
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med bullerutredning för stadskärnan.  
 
Sociala konsekvenser 
I planbeskrivningen på sidan 27 hävdas att planen möjliggör nya mötesplatser 
utanför planområdet, främst i anslutning till Stadsparken, men det finns inget i 
denna plan som garanterar att det utvecklas några mötesplatser där. Det finns 
heller inget som hindrar att de utvecklas utan den här planen. 
Planbeskrivningen hävdar också att växthustomten är under upprustning för 
att skapa nya mötesplatser. Om nu trafiken vid Stadsparken är ett problem som 
försvårar för mötesplatser där, hur kan det då komma sig att trafiken inte 
kommer att bli ett problem för parken på växthustomten? 
Planen innebär också att de barn och ungdomar som idag har en säker, bilfri 
väg genom Pyttebroområdet när de ska till skolan, innebandyhallen, 
tennishallen, scoutverksamhet med mera förlorar det och i stället ska samsas 
med biltrafiken. Här saknas en barnkonsekvensanalys. Barnkonventionen 
nämns pliktskyldigast i planen, men det är uppenbart att det inte gjorts någon 
analys utifrån barns perspektiv. Alldeles intill sträckning för en ny bilväg finns i 
dag en förskola i ett av husen på Idrottsgatan. Hur påverkar planen 
förutsättningarna för denna verksamhet? Likaså för scoutverksamheten som 
bedrivs där flera kvällar och dagar i veckan?  

 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med resonemang kring förskolan på 
fastigheten Tallen 8.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det som nämns i planen är ofullständigt och bör kompletteras så att 
medborgarna får full information om de verkliga kostnaderna för projektet.  
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Slutligen: Klippanvägens förlängning är ett omodernt projekt som på ett 
ensidigt sätt prioriterar ökad bilism på bekostnad av en mängd andra värden. 
Planen bör avslås. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Jag vill ha pyttebron kvar,kan inte förstå att politiker kan gå 
emot folkets vilja,när där finns andra förslag! Det här leder till 
politikerförakt, för de flesta sålde sig för en middag o 
övernattning på en fin restaurang beklagligt! 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Jag anser att förslaget med Klippanvägens förlängning över Pyttebro området i 
det sk. Ängelholsmpaketet är en dålig lösning. Den är förstör inte bara ett 
vackert rekreationsområde utan förslaget löser inte problemet på längre sikt. 
Det krävs större vyer och en längre planering. 
Vill man ha bort trafiken från centrum ska man såklart inte göra en trafikled 
rakt igenom staden. Har man dom planerna på att staden ska utvidga sig så 
behövs parken utmed Rönne Å runt Pyttebron, Tullakrok, Hembygdsparken, 
växthustomten och ner mot båklubben vara intakt. Som en lunga för staden 
och utan buller. 
Förslaget om en en sk. ringled har inte på ett trovärdigt sätt analyserats. 
Underlagen är gamla och analysen har skett före de utbyggnader som nu har 
skett i och runt staden. 
Förläng Via Marina med en bro bredvid järnvägsbron och anslut den mot 
reningsverksvägen. Områdena är redan ”oanvändbara” för bebyggelse pga. 
bullret från järnvägen och närheten till reningsverket. 
Förläng Kungsgårdsleden genom Kulltorp och under järnvägen mot Sibirien. 
Vägen genom Kulltorp omgärdas av bullerväggar och bullervall. Parkeringen 
utmed vägen flyttas till ny parkeringsområde utmed järnvägen. På strandsidan 
om järnvägen dras trafikleden utmed järnvägen och förbi banskolan och fram 
till rundellen/Råbockavägen Områdena är redan ”oanvändbara” för bebyggelse 
pga. bullret från järnvägen. 
Vid stationen på havssidan anläggs parkeringshus. 
 
Man bör även se över hur man kan reglera trafiken runt i staden. 
Ta bort parkeringen utmed vägarna för att göra bättre plats. 
Bygg/anlägg parkeringshus på det platser som redan är parkeringar. 
Enkelrikta vägar för att göra trafikflödet enklare. Tex Skolgatan och 
Landshövdingevägen så att det skapas en ”inre ringled”. 
En annan lösning som jag inte sett något förlag om är framtiden på järnvägen 
Ängelholm-Bjuv 
När dubbelspåret är klart så har den järnvägen knappast någon lönsamhet eller 
en funktion. 
Från E6 in till centrum finns då ett färdig sträckning på en ny infart. 
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Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Snälla låt vår fina Pyttebro få leva det är en av Ängelholms 
stolthet och historia 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Fastighetsägare till Assarsson 6, 2021-01-15 
Äntligen! 
Detta är den naturliga dragningen av trafiken och något som 
Ängelholm har behövt länge. Jag ser fram emot att centrum 
avlastas från genomfartstrafik och att Stadsparken och centrum 
kan utvecklas vidare så att vi får ett tryggt, trivsamt och hållbart 
centrum där handel, möten och upplevelser frodas. 
Tack! 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Undertecknad har tagit del av följande handlingar 
. handlingar 2014 i det av Länsstyrelsens upphävda planförslaget 
. planbeskrivning med illustrationer  
. detaljplanekarta med planbestämmelser, skala 1:1 000 ( svårtillgänglig på 
grund av begränsad öppentid i stadshuset ). Läst via dator med svårighet. 
 . miljökonsekvensbeskrivning. 
Stora delar i planförslaget 2014 återfinns i nu rubricerade förslag med den 
avvikelsen  att ny översiktsplan 2035 kommit till och översiktsplan 2004 utgått. 
Nu framlagda planförslag för samråd föranleder följande frågeställningar och 
konstateranden. 
Bullerutredning har utförts där konstateras att vissa förhöjningar av buller sker 
vid ett antal fastigheter vilket kan kompenseras att lägre buller vid centrala 
fastigheter blir följden. Är det rimligt att vissa får ökat buller medan minskat 
buller i stadskärnan kan bli följden? Märks denna minskning i stadskärnan där 
mycket av stadens sorl fortfarande finns? I planförslaget beskrivs på ett flertal 
ställen den behagliga naturupplevelsen i området. På många platser skall 
bullerplank uppföras för att försöka minimera trafikbullret. Kommer dessa 
plank att försköna den vackra omgivning som finns idag? Hur har 
Förordningen 2015/216 som klarlägger bullernivåer vid nya vägbyggnader 
involverats i förelagt planförslag?  
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Länsstyrelsens bevakning av riksintressen beträffande friluftsliv, naturvård och 
strandskydd är begränsade i liggande förslag. Speciellt blir friluftslivet mindre 
tillgängligt i miljön av en trafikerad väg igenom området. Hur kompenseras 
detta? Både den planerade miljön för uteliv på Växthustomten och 
Hembygdsparkens del på andra sidan ån kommer att vara störda av 
vägtrafikbuller. 
 
Kommentar: Sedan samrådet har planförslaget kompletterats och bullerutredningar har 
genomförts för stadskärnan som tydliggör bullerminskningen. Uppförandet av bullerplank 
medför konsekvenser för stadsbilden, vilket tydliggörs i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Därför används planken enbart på de platser där de ger bäst effekt för att hålla 
bullernivåerna under riktvärden. På övriga platsen förespråkas fasadnära åtgärder. 
 
I planförslaget har en hel del utredningar lagts på framtiden vilket har till följd 
att den breda allmänheten som inbjudits till samråd inte kan bilda sig en klar 
bild över projektet. Det som borde varit klart är till exempel vattenarbete, 
geotekniskt grundundersökning speciellt delar i åkanten., dagvattenutredning, 
gestaltningen av nya gatan mm. Dessa föreslås projekteras senare. För att få en 
rättvisande uppfattning av förslaget borde dessa senarelagda projekteringar 
varit redovisade i planförslaget. Detsamma gäller hanteringen av den unika 
miljön som båthusen utgör där överenskommelser borde varit klara och en 
planering av området i framtiden bättre redovisad. 
Avsikten med den nya leden är som beskrivs att avleda innerstadens biltrafik 
mot  Havsbaden. För att som bilburen nå Havsbaden finns  endast en 
möjlighet att nå dit förbi järnvägen är en viadukt vid Palettenområdet. 
Begränsas framkomligheten i viadukten kan detta bli en allvarlig störning i det 
fall räddningstjänsten måste nå nödställda i havsbadsområdet där många 
familjer är bosatta. Detta gäller idag liksom ifall planförslaget genomförs. Även 
för de boende kan en begränsning visa sig besvärlig. För att höja den allmänna 
säkerheten krävs ytterligare en tillfart till Havsbaden. 
I stort anser jag att detta planförslag är otydligt på många punkter och bygger 
på mer populärvetenskaplig grund än klargörande och bör därför dras tillbaka 
och alternativa tillfarter till Havsbaden utredas. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats gällande geoteknik, gestaltning, 
förprojektering samt buller. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Vi flyttade in hit för 5 år sedan och kör ofta mellan vår gamla 
bostad och vår nuvarande. Trafiken har ökat väsentligt och det 
är obehagligt att köra på Östergatan-Skolgatan ner mot Nybron 
samtidigt som vi möter stora lastbilar och annan tung trafik i 
korsningen som även krävt dödsoffer! Sommartid har vi också 
alla turister och badgäster som kör mot havet! 
Vår uppfattning är att det skulle underlätta väsentligt om 
Klippanvägens förlängning byggdes (sk. Pytteleden) ! Vänner vi 
diskuterar detta med håller också med, utan att skriva arga 
insändare i HD! Den föreslagna leden kommer att bli bra! 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
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Fastighetsägare till Fågelsången, 2021-01-15 
Med tanke på resultat i folkomröstningen och vad det innebär 
att miljömässigt förstöra ett av de grönområden som 
mycket frekvent används av de boende i Ängelholm vänder jag 
mej starkt emot förslaget om Klippansvägens förlängning. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
En mer detaljerad  plan om Hur stadsmiljön och trafiken ska utvecklas i 
kommunen trodde jag skulle framgå av Ängelholmspaketets avsiktsförklaring 
..... 
 
Visioner finns det gott om..... 
 
Mitt totala intryck av ”paketet” är dock att det beräknade bullret på Pytteleden 
anses jämna ut sig mot att det blir tystare i Stadsparken och mindre trafik på 
Nybron.... 
 
För att bättre kunna bilda sig en uppfattning om detaljplanen hade det varit 
önskvärt att nedanstående punkter varit utförda innan samråd. 
 
Planbeskrivningen i detaljplanen bygger på gamla utredningar, ex vis bevara 
kultur 1987, resvanor 2007, trafik 2010(2011-2012) och geotekniska 
förhållanden 2013. Varför har det inte tagits fram nya, aktuella utredningar? 
 
Kommentar: Trafikutredningarna som tagits fram inom ramen av planprocessen bygger på 
trafiksiffror från 2017. Sedan samrådet har nya geotekniska utredningar tagits fram som 
nu finns redovisade i planhandlingarna. 
 
* Karta sid 4 
- - - Efter samrådet kommer en mer detaljerad projektering genomföras där 
exakt utformning och gestaltning av gatan kommer presenteras. Den slutliga 
utformningen kan alltså se annorlunda ut. 
*  sid 12-13 
- - -Längs med slänten- - kan arbete med stabilitetsåtgärder uppkomma. Exakt 
utbredning av detta kommer att utredas efter samrådet i samband med en 
geoteknisk utredning. 
Vid anläggandet av en ny bro för vägtrafik- - - kan arbete i vattnet också 
förekomma. Även här ska en utförligare utredning genomföras. 
För all vattenverksamhet gäller generell tillståndsplikt enl 11 kap 9§ i 
miljöbalken och prövning sker i miljödomstol. Anmälan ska göras till 
Länsstyrelsen. 
*. Sid 14 
Båtklubben: - - -Den exakta placeringen och utformning av gatan kommer 
dock preciseras i projekteringen. 
* sid 16 
Gatusektioner, beläggningar, markmaterial, släntutformningar, stödmurar, 
dagvattenlösningar och möbleringar är aspekter som inte regleras i 
detaljplanen.- - - utan kommer fastställas i samband med projekteringsfasen. 
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Utgångspunkten är att vägen är 6,5 m bred med en gc-väg på 3 m på den norra 
sidan. 
* sid 18  
6 olika fladdermusarter, varav 3 rödlistade har rapporterats längs strandkanten 
mellan Rönneå och planområdet. 
* sid 20 
Innan detaljplanen förs till antagande bör en större geografisk utredning av 
fladdermusfaunan genomföras för att tydliggöra vilka skydds- eller 
kompensationsåtgärder som kan vara aktuella. 
* sid 21 
Föreslagen trevägskorsning vid Garvaregatan påverkar inte den nya trafikleden 
eller närliggande gators kapacitet något nämnvärt. 
*. Sid 24 
Den ökade bullernivån för naturområden är dock svårare att motverka och får 
därför vägas mot en märkvärt lägre ljudnivå i stadens centrum. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats gällande samtliga punkter.  
 
Vision: - - - tillgänglig och säker infrastruktur för alla trafikanter. 
 
Gator som får ändrade trafikförhållanden: 
 
PALETTGATAN blir återvändsgata och utfart kommer att ske rakt ut på 
Havsbadsvägen  med 2 m höga bullerplank på båda sidor om utfarten ( 
bedömt trafikflöde 2037 är 6000 fordon/dygn!). 
GARVAREGATAN är återvändsgata idag. (Sid 22)En koppling mellan 
Klippanvägens förlängning och Garvaregatan skapar genare körvägar till 
bostadsområdet väster om Rönneå och en redundans (betyder överskott eller 
info som upprepar redan etablerad info utan att tillföra någon ny?!) i 
trafiksystemet. I fig 15 som ska visa hur omfördelningen av trafik ser ut 2037 
får Klippanvägen ökning av trafik och Havsbadsvägen minskning men konstigt 
nog får Garvaregatan varken minskning eller ökning?! 
DANIELSLUNDSGATAN har 2037 ett beräknat trafikflöde om 2800 
fordon/dygn och denna trafik ska ledas ut i en liten enfältig 5-vägsrondell 
tillsammans med Klippanvägen/Storgatan. 
GC-VÄG mellan Pyttebron och Havsbadsvägen ska vara 3 m bred. Med både 
mötande cykeltrafik och mötande fotgängartrafik är min åsikt att det blir för 
trångt. 
 
Kommentar: Fig 15 innefattar inte kopplingen till Garvaregatan. Den bilden finns dock 
med i trafikutredningen (figur 5.) GC-vägen längs Klippanvägens förlängning ska vara 3.5 
meter.  
 
Följdfråga 
Havsbadstunneln är den enda vägen förbi järnvägen till Råbocka och 
Havsbaden. 
Värsta scenario: tunneln är blockerad (ex krock, vattenfyllning etc) och så sker 
en tågurspårning, uppstår en stor olycka eller skogsbrand. Hur kommer 
blåljusfordon dit och hur evakueras boende i Havsbaden??? 
 
Kommentar: Ett sådant scenario kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
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Fastighetsägare till Alen 2, 2021-01-15 
Undertecknad, fastighetsägare till Alen 2, lämnar härmed följande synpunkter 
på det utställda detaljplaneförslaget enligt ovan. 
Jag hemställer att detaljplaneförslaget avvisas i sin helhet då det generellt, vid 
ett genomförande, åstadkommer stor skada på det grönområde som den 
föreslagna vägen, Klippanvägens förlängning.  
För de bostadsområden som ligger i anslutning till nämnda väg utgör 
grönområdet längs med vägen ett starkt intresse och möjlighet till rekreation. 
Det framgår klart av ingressen (sid 8-10) till planbeskrivningen att stor 
åverkan/fällning av stora träd behöver ske för att kunna dra vägen. Det är ett 
vetenskapligt faktum att det är de närliggande gröna områdena som utgör den 
bästa avkopplingsmiljön för människor. Att då avverka detta område är totalt 
felaktigt.  
Den nuvarande promenad och cykelvägen, Pytteleden utgör vidare ett 
väsentligen bilfritt stråk via Reningsverksvägen till strandområdet vid 
Klitterhus. Att därmed enligt förslaget införa en mängd trafik med 
trafikanslutningar i konflikt med varandra strider mot allt förnuft. Modern 
stads- och trafikplanering skall undanröja sådana konflikter.  
Det lagda förslaget innebär också att Garvaregatan skulle öppnas upp för 
genomfartstrafik mellan Idrottsgatan och den föreslagna nya vägen, vilket 
innebär att den nuvarande säckgatudelen av Garvaregatan skulle ta emot ett 
större antal fordon per dygn. Detta kan inte vara rimligt för en gata med en 
bredd av endast 6,4 m. Angöring till fastigheterna Alen 1(nu del av Rönnen 2) 
till Alen 5 och Kastanjen 1-5 skulle därmed storligen försvåras. Risken är 
mycket stor att denna lilla smala gata skulle bli en genomfartsgata för lasttrafik 
mot och från Centrum, Storgatsområdet. Det ligger inte i modern 
stadsplanering att införa genomfartstrafik i befintliga eller framtida 
bostadsområden. Det föreligger risk att trafikplanerarna utfärdar 
parkeringsförbud på båda sidor av denna del av gatan till förfång för gäster till 
fastigheterna eller förfång för underhåll av fastigheterna. 
Jag hemsäller därför att Garvaregatans öppning mot den föreslagna vägen 
avvisas. 
 
Kommentar: Enligt genomförd trafikutredningen skulle en koppling till Garvaregatan enbart 
medföra en mindre ökning av trafik. I övrigt noteras synpunkterna. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Som invånare i Ängelholms kommun vill jag att 
kommunfullmäktige och anlitad expertis låter sig bevekas av 
följande synpunkter på hur projektet ”Klippanvägens 
förlängning” skall förverkligas: 
ELEGANT OCH ESTETISKT MED MÅNGSIDIG NYTTA 
Målsättningen för mitt förslag är: 
1. Minsta möjliga bullerpåverkan på omgivningen. 
2. Minsta möjliga skada för flora och fauna, djur- och 
växthabitat. 
3. Optimalt bibehållna naturupplevelser av träd, buskar, stigar 
etc. 
4. Så långt möjligt bibehållna vyer runtom mot Rönne å, 
hembygdsparken m m. 
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5. Största möjliga trafiksäkerhet för fordon, cyklister och 
gående. 
6. Bevarande av Pyttebron genom att radikalt omorientera och 
bygga om den till olika kulturella och publika aktiviteter. 
7. Rimligt tillmötesgående av den relevanta opinion som 
förespråkat Status quo. 
Anm: Förverkligandet av detta projekt är oerhört betydelsefullt 
för mycket lång tid framåt och får inte slarvas eller snålas bort! 
Beskrivning: 
Topografin efter ”Pyttornas cirkulationsplats” medger att leden 
kan stiga något och korsa Storgatan ovanför och planskilt. 
Vägriktningen från ”Pytteplatsen” bör göras svagt 
VästNordVäst så att ett mindre intrång på drygt två meter sker 
på tomten till fastigheten Kråkan 1 strax innan ån. Därifrån 
fortsätter leden snett över växthustomten ett stycke från den 
hitre åkanten vid åkröken där den upphöjda leden skenbart 
tangerar med en stor jämn radie åt vänster för att passera över 
båtskjulen m m och slutligen ansluta till Havsbadsvägen. 
Vägbanan har alltså ingen direkt markkontakt utan bärs upp av 
helblanka men grova rostfria rör (eller galvade) som är invändigt 
armerade och betongfyllda. Den tvåfiliga vägbanan förstyvas av 
inåtriktade (ca 10 grader) homogena sidobalkar med armering 
och med 120 cm höjd från vägbanan räknat och 80 cm nedåt 
(de bärande balkarna har en höjd på 2 meter). De mot 
vägbanan inåtlutande sidobalkarna (=räckena) kan vara täckta 
av perforerat mjukgummi eller nätarmerad stenull för dämpning 
av direktljud och ekon från däck och bilmotorer. Cykel- och 
gångbanan läggs på brobanans södra sida. Sidobalkarnas 
lutning bidrar till ett exteriört slankare intryck. På sydvästsidan 
fås en lutande yta på sammanlagt cirka 1 000 kvm som med 
fördel bekläs med solpanel – kommunens miljömål till fromma. 
Det torde bli billigast att svetsa brobanans stomme av stål, som 
sedan täcks med betong genom glidgjutning som möjliggörs 
genom ledens likartade tvärsnittsprofil ”från start till mål”. 
Den gamla Pyttebron vältras sidledes 90 grader mot söder 
efter att fundamenten på vardera sidan förlängts med armerad 
betong – fem meter uppströms på östsidan och cirka 12 meter 
uppströms vid västra änden så att ”bron” kan förskjutas till 
tillnärmelsevis rät vinkel mot ån. Avståndet till den nya leden 
över ån blir då så stort att vardera ”broarna” upplevs som 
suveräna och knappast stör varandra ens estetiskt. 
Hur den gamla Pyttebron skall byggas om och användas 
framgår av mitt s k Ängelholmsförslag medio september 2020 
samt flera artiklar i media och FB. 
Kostnaden för att hugga upp bron och transportera bort skrotet 
torde överstiga kostnaden för att bygga om bron till en 
regnskyddad friluftsscen med olika ”tillbehör”. För detta 
ombyggnadsarbete kan troligen många kulturarbetare ställa 
upp ideellt och gratis. 
Se även ”halvfabrikatet” på bilden! 
Anm: Mina förslag kostar mer än en markbunden väg men ger 
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så ofantligt mycket mer i många olika avseenden! 
 
Kommentar: En lösning där Klippanvägens förlängning går över Storgatan har tidigare 
utretts och bedömts som för kostsam, samt ge stor påverkan på stadsbilden. Den skulle 
också innebära stora intrång på exempelvis Kråkan 1.  
 
Fastighetsägare till Sparven 5, 2021-01-15 
Enligt Ängelholmspaketets avsiktsförklaring, beslut 190930, ska kommunen 
utveckla stadsmiljön och trafiken i Ängelholm så att den blir långsiktigt hållbar. 
Avsiktsförklaringen består bl a av följande punkter: 
• Gröna områden är viktiga i stadsbilden 
• Vi vill ha en tillgänglig och säker infrastruktur för alla trafikanter 
Gröna områden är viktiga i stadsbilden 
Ängelholm är inte känt för att vara en parkernas stad. 
Till att börja med kan man beträffande detaljplanen enligt ovan starkt 
ifrågasätta vad kommunen menar med ”gröna områden är viktiga i 
stadsbilden”. I ovannämnda detaljplan försvinner tre grönområden för att 
ersättas av biltrafik (områdena 2 - 6 enligt detaljplanen figur 18 på sidan 33. Då 
är det svårt att förstå att kommunen tycker att de gröna områdena är viktiga i 
stadsbilden. Enligt detaljplanen verkar växthustomten (område 5) bli ett nytt 
grönområde som ersättning för de som går förlorade – den nyanlagda parken 
mellan Östergatan och Storgatan (område 2), Danielslundsparken (område 3) 
och gång och cykelvägen mellan Danielslundsparken och Reningsverksvägen 
(område 3 – 6) alla enligt figur 18 på sidan 33. 
Växthustomten ingår redan i ovannämnda grönområde, men ska enligt 
kommunen ersätta de tre ovannämnda parkområdena. 
Växthustomten ska dessutom delas av med en bred bilväg och en gång- och 
cykelväg. Hur hållbart är detta för nuvarande och kommande generationer? 
Området med växthustomten är inte så stort och intentionen är att det ska vara 
en trädgårdspark, yta för motion och rekreation samt en mötesplats för boende 
och besökare. Grönområden i en stad ska vara lättillgängliga och vara 
andningshål för de människor som bor i staden. För de boende i hyreshusen i 
närheten av parken mellan Östergatan och Storgatan har det för bara några år 
sedan blivit en fin park, som är lättillgänglig och även Danielslundsparken 
ligger i nära anslutning. 
Avståndet till dessa grönområden är betydligt kortare än till växthustomten och 
kan nås på ett någorlunda säkert sätt. Många äldre bor här och de kan också ta 
sig till dessa grönområden. I detaljplanen har inte heller tagits hänsyn till att ett 
nytt hyreshuskomplex ligger i startgropen med ytterligare 70 lägenheter på f n 
”Hemköps gamla parkering” alldeles bredvid Danielslundsparken. 
Enligt kommunens propagandafilm för Ängelholmspaketet ser det väldigt 
mysigt ut med bara en väg i form av ett streckat område från rondellen på 
Klippanvägen och sen avslutning i en rondell vid Havsbadsvägen. I 
verkligheten skulle det bli en bred asfalterad väg med gång- och cykelstråk på 
sidorna. I denna film visas inte hur alla ovannämnda grönområden kommer att 
påverkas av nya rondeller, av och påfarter, växling av cykel- och 
gångstråk till bara en sida av vägbanorna, busshållplats m m. 
Många träd och annan växtlighet kommer att fällas och redan har träd fällts 
bakom Danielslundsparken. Den tysta trafiken i form av ett säkert cykel- och 
promenadstråk kommer att ersättas av bullrande biltrafik. 
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Buller har man tagit hänsyn till i detaljplanen och det kommer att sättas upp 
höga bullerplank på långa sträckor utmed vägen. Hur snyggt kommer detta att 
bli? I detaljplanen har man inte tagit hänsyn till den nya fastigheten på 
”Hemköps parkering” som står i startgropen för att uppföras. Denna fastighet 
ska ha 70 lägenheter och kommer säkert att kräva ytterligare bullerplank. 
Bullerplanken kommer att förfula hela området enormt. 
Vad vi kan se av detaljplanen har ingen beräkning gjorts för luftföroreningar. 
Varför? Det kommer att ta tid innan fordonsparken kommer att vara utbytt till 
miljövänliga bränslen. 
 
Kommentar: Utredningarna har kompletterats gällande det nya flerfamiljshuset på 
Fågelsången 3. Huset kommer att förses med fasadnära åtgärder för att säkerställa att 
bullernivåer inomhus hålls. Planhandlingarna innehåller också tydligare ritningar på hur 
vägen ska dras genom området.  
 
Många gamla oersättliga träd kommer att fällas eller få rotsystem skadade. Träd 
är livsviktiga för att människor ska må bra i staden. 
Växtligheten och djurlivets miljöer kommer att påverkas speciellt utefter ån där 
lång förstärkning av sluttningen mot ån måste utföras och säkert kommer även 
ån att behöva tas i anspråk för att man ska få plats med trafikleden. 
Djurlivet i stort kommer att påverkas. Vanligt förekommande, sällsynta och 
rentav rödlistade djur kommer att utrotas i området när de får sina naturliga 
levnadsbetingelser påverkade. 
Gråhägerfåglar som man ofta kan se utmed stranden från Pyttebron och bort 
mot Reningsverksvägen kommer inte att få någon lugn och fredad plats med 
störande biltrafik. Änder t ex som samlas speciellt på morgonen och kvällen 
utmed ån kommer inte att få det lugn de behöver. Detta är ett djurliv som 
många ängelholmare sätter värde på att kunna se och studera och som ger 
rofyllda naturupplevelser. 
Vi vill ha en tillgänglig och säker infrastruktur för alla trafikanter 
Trafikleden enligt detaljplanen kommer inte att uppfylla kommunens önskan 
om att ”man vill ha en tillgänglig och säker infrastruktur för alla trafikanter”. 
Tre nya rondeller ska byggas och dessa kommer att i första hand vara bra för 
bilburna trafikanter. Cyklister och gångtrafikanter kommer att leva väldigt 
farligt speciellt med en rondell med fem olika ut- och infarter som möts i 
rondellen vid Storgatan. Enligt detaljplanen har inte heller hänsyn tagits till 
utfarten från garage och parkering tillhörande kvarteret Bofinken 
som mynnar ut i denna rondell. 
Hur denna rondell ska konstrueras framgår inte heller av detaljplanen. Att göra 
en rondell på slät mark är en sak, men denna rondell kommer att ligga i en djup 
svacka se detaljplanen figur 20 på sidan 34 och figur 21 sidan 35. Denna 
rondell kan definitivt inte betraktas som tillgänglig och säker infrastruktur för 
alla trafikanter. Här gäller det att ha gångfartstrafik om cyklister och 
gångtrafikanter ska kunna ta sig genom rondellen någorlunda tryggt. 
Övergångsställe ska dessutom upprättas för gång- och cykelstråken från 
Danielslundsgatan och sydöstra sidan av Rönne å (figur 32 på sidan 43 i 
detaljplanen). Här kommer det inte heller att vara säkert för cykel- och 
gångtrafikanter. Vad som planeras vid slutet av Garvaregatan (idag vändplan) 
framgår inte av detaljplanen. Ska det vara möjligt för bil-, cykel och 
gångtrafikanter att ta en genväg till Nybrovägen härifrån? I så fall blir detta 
ytterligare en farlig korsning. 
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Efter bron kommer det bara vara plats för cykel- och gångtrafikanter på norra 
sidan av körbanorna. 
Här måste ju cykel- och gångtrafikanterna korsa körbanorna för biltrafiken. 
Hur säker och tillgänglig infrastruktur är detta? 
Vad vi kan utläsa från illustrationer (figur 34 på sidan 45 i detaljplanen) 
kommer denna dubbelriktade cykel- och gångbana att vara lika bred som cykel- 
och gångbanorna på ömse sidor om körbanorna för biltrafik. Detta kan inte 
anses vara enligt Ängelholmspaketets intentioner om tillgänglig och säker 
infrastruktur för alla trafikanter. Det är aldrig bra med dubbelriktade 
cykelbanor och som dessutom i detta fall ska samsas om plats med gående. 
Dessutom ska hänsyn tas till busshållplats och övergång från parkeringsplats 
vid båtplatsen. 
Ovannämnda sträcka kan med bästa vilja i världen inte betraktas som tillgänglig 
och säker infrastruktur för alla trafikanter. 
 
Kommentar: Inom ramen av detaljplaneprocessen har trafikutredningar tagits fram för att 
säkerställa att föreslagna trafiklösningar är det säkraste. Inför granskningen har 
planförslaget reviderats och möjliggör nog gång- och cykelväg på båda sidorna fram till 
idrottshallen, detta för att möjliggöra säkrare övergångar till den norra gång- och cykelbanan.  
 
Med denna detaljplan kommer man bara att flytta ”de enorma problemen som 
finns kring trafiken kring stadsparken” några hundra meter norrut. 
Frågan är om det under stora delar av dagen är några problem över huvud 
taget vid stadsparken. Det är såvitt vi vet aldrig några längre köer. Vi har alltid 
kommit vidare vid stoppljusen när det blir grönt. Får man ständigt vänta på att 
ljuset ska slå om flera gånger innan man kommer över en korsning kan man 
börja tala om problem. Visionen om att skapa en attraktiv och hållbar 
stadskärna finns redan. En ytterligare vision att fortsätta skapa plats för 
människor och möten i stadskärnan norr om stadsparken är 
redan överspelad. Storgatan norr om stadsparken är fullt bebyggd med 
mestadels bostäder. I detaljplanen och Ängelholmspaketet framgår inte vilka 
intentioner som finns i hela Ängelholmspaketet. Allt är bara koncentrerat kring 
att så snart som möjligt bygga den nya trafikleden. 
Dessutom kommer trafiken inte att minska vid stadsparken i den utsträckning 
som kommunen hoppas. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
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Boende i Havsbaden, Parallelltrapetsen och stationsområdet kommer definitivt 
inte att först åka till rondellen vid Havsbadsvägen och sen åka tillbaka på 
Havsbadsvägen in till centrum för att hämta barn på skolor, göra inköp och 
uträtta postärenden. Då tar man i stället närmaste vägen till centrum via 
Nybron och stadsparken. 
Transporter av varuleveranser och andra transporter till centrum kommer inte 
heller att nyttja den planerade trafikleden. Enligt beräknade trafikflöden (figur 
14 sidan 26 och figur 16 på sid 27 i detaljplanen) kommer om trafikleden byggs 
trafiken att öka på Östergatans norra del med 800 bilar per dygn och på norra 
delen av Storgatan med 300 bilar per dygn! Varför? Samtidigt kommer 
trafikflödet på Storgatan från Stadsparken till nya trafikleden att minska 
till 200 bilar per dygn! Denna minskning kan inte tolkas på annat sätt än att 
Storgatan ska stängas för biltrafik. 
 
Kommentar: Trafikutredningarna är framtagna utifrån att inga andra trafikbegränsande 
åtgärder genomförs. Utredningarna visar att trafiken i Stadskärnan minskar med ca 50 %.  
 
I denna detaljplan framgår inte vilka intentioner som finns i hela 
Ängelholmspaketet. Allt är bara koncentrerat kring trafikleden som snarast 
måste byggas. Hela detaljplanen pekar på de stora negativa konsekvenser som 
kommer att följa med ett bygge av trafikleden ur alla aspekter. 
Inget nämns om enorma kostnader för bland annat förstärkning av lång sträcka 
av slänt mot Rönneå, byggande av alla rondeller, ny bro, bullerplank och andra 
bullerdämpande åtgärder m m vid byggandet av trafikleden. 
Nollversionen skulle kunna utvecklas i förhållande till vad som finns idag till en 
struntsumma mot trafikledsprojektet och det skulle kunna leda till förverkliga 
kommunens avsiktsförklaring om långsiktig hållbar stadsmiljö, att gröna 
områden är viktiga i stadsbilden samt utgöra en säker väg till hav och 
resecentrum gång- och cykeltrafikanter. 
Detaljplanen för Ängelholm 3:28 m fl är ett hafsigt hastverk som inte har 
förankring i verkligheten och där man inte har tillgång till Ängelholmspaketets 
övriga delar och som därför bör placeras där den hör hemma - i 
papperskorgen! 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Bevara pyttebron! 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Hej! 
Som boende längs med Östergatan tycker jag att förslaget med 
Klippanvägens förlängning är den ur flera synpunkter bästa 
lösningen för Ängelholms centrum och de flesta Ängelholmare.. 
För det första minsta möjliga intrång på miljön. 
Den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen. 
Det smartaste lösningen för trafiken i centrum. 
Löser effektivt trafiken till stationsområdet och havsbaden. 
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Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Vi har ju redan röstat en gång i detta ärende. Och då var det 
klart vad man ville. Nu menar man att det var så få som röstade. 
Kommer ni ihåg vilket väder det var den dagen...? 
Bevara Pyttebron, dra en ringled vid Varvsvägen eller 
banskolan. Förstår inte hur ni tänker. Vägen kommer endast bli 
en gräddfil för boende i Havsbaden . Inga andra kommer att 
använda den. Så mycket som blir förstört i fina Ängelholm. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Det är med sorg jag tar del av förslaget att förstöra centrala naturområden, 
fantastiskt vacker och lugn gång-, promenad- och cykelväg mellan Pyttebron 
och Havsbadsvägen. Och i vilket syfte, jo att bygga en bilväg...  
Bilvägsnätet byggdes ut framför allt på 1960-talet då man ansåg att det var 
framtiden. Och det var det ju ... ett tag. Men nu med så mycket miljöförstöring, 
människor som mår dåligt och kanske har för långt till grönområden är det 
horribelt att ens tänka tanken att ersätta ett lugnt, rogivande, vackert 
meditativt, med mycket mera, grönt vackert stråk med just miljöförstörande 
och bullrig bilväg. Till vilken nytta kan man undra.  
Moderna städer bygger ringleder för att trafiken inte ska gå igenom centrala 
delar och helst inte heller nära bostadsbebyggelse. Moderna städer får pris för 
sitt tänkande med fokus på människans mående och hur dessa kan ta sig fram 
medelst gång eller cykel i första hand och bilisternas framfart i andra hand. 
Det här med bullerplank, ja, tanken att bullerskydd ska behöva sättas på flera 
ställen, så förfulande denna stad blir, fastigheter blir tvungna att byta ut fönster 
och dörrar pga höjd decibelnivå vilket beror på den tilltänkta nya vägen. 
Kanske inte kan sitta i sin trädgård pga högre decibelnivåer.  
Vad är det då för mening att fullfölja denna miserabla idé att förlänga 
Klippanvägen som bilväg, dessutom riva den ganska nyrenoverade Pyttebron 
(pengaförstörelse) och släppa in avgaser och buller så centralt på denna vackra 
lugna oas som dagligen används flitigt av så många fotgängare och cyklister 
och som mötesplats.  
NEJ, bygg ringled(er) som leder trafiken till havsbadens boende och sommar- 
och badgäster runt om staden istället, så kommer heller inte all trafik att ledas 
genom havsbadstunneln. Vi behöver ytterligare väg(ar) till Havsbaden som 
INTE ENBART går genom EN tunnel, vid t ex bränder och andra olyckor. 
Det kan ju ske ett stopp i tunneln osv.  Använd förslagsvis vägen som går längs 
med järnvägsspåret på havssidan som leder till järnvägsmuseet och fortsätt den 
på ett lämpligt vis så att bilister till och från Havsbaden kan köra denna väg 
istället för genom lugna stadsomåden när de ska till och ifrån området eller 
söderöver för till exempel jobb. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
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och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Ängelholms Scoutkår), 2021-01-15 
Ängelholms scoutkår bedriver idag sin verksamhet på Apeln 1 
och Sälgen 1 och är då i stor utsträckning drabbade om planen 
på förlängning av Klippanvägen realiseras. 
Ängelholms scoutkår bedriver större delen av sin verksamhet 
utomhus då vi anser att det främjar våra scouters utveckling och 
är i linje med scouternas program. Det bedrivs verksamhet 
måndag till onsdag samt söndag 90 min mellan 1830–2000 
samt några helger under året. Det idag nästan obefintliga bullret 
och den mycket begränsade biltrafiken gör att miljön är mycket 
bra för oss i vår verksamhet. Det blir en lugn oas mitt i 
villakvarteren. Om planen med förlängningen av Klippanvägen 
genomförs kommer bullret att öka påtagligt, främst på Apeln 1. 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen har man inte på något sätt 
nämnt den bullerhöjning som sker på Apeln 1 till 55–60 dB. 
Vidare finns inte heller något om åtgärder trots att i stort sett 
hela tomten kommer ligga inom detta bullerintervall eller högre. 
Det borde vara känt för kommunen att det bedrivs barn- och 
ungdomsverksamhet där. Denna höjda bullernivå bedömer vi 
kommer skapa stora begränsningar för vår verksamhet. Då det 
är barn- och ungdomsverksamhet vi pratar om är detta mycket 
negativt för deras utveckling under den tiden vi bedriver 
verksamhet med dem. 
Med ovanstående synpunkter så funderar vi på hur kommunen 
väljer att hantera barnkonventionen som är lag i vårt land. Det 
man skriver om hänsyn till barnkonventionen i 
planbeskrivningen säger inget om vad man tänker göra och det måste 
förtydligas. Det ska särskilt förtydligas kopplat till artikel 
3. 
Sydost om Sälgen 1 kommer det att anläggas en som vi tolkar 
det en genomfart mellan ny väg och Idrottsgatan. Då det är 
planerat för en parkering i anslutning till denna genomfart 
kommer det att bli ett ökat trafikflöde i anslutning till denna tomt 
där vi också bedriver vår verksamhet. De träd som idag står 
mellan Sälgen 1 och innebandyhallen skapar en lummig 
inramning av tomten. Med den planerade genomfarten och 
parkeringen kommer Sälgen 1 att bli som vilken gatutomt som 
helst med trafik in på knuten. 
Sammanfattningsvis så avser vi att det är anmärkningsvärt att 
man inte på något sätt nämner vår verksamhet och hur den 
kommer drabbas. När kommunen annars har träffar med 
representanter för föreningslivet har man varit tydlig med att vår 
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verksamhet är något som man ser som mycket positivt på och 
vill utveckla. Med detta förslag ser det ut som att ord och 
handling inte går i takt. 
 
Kommentar: Tanken är att den nya parkeringen inte ska möjliggöra genomfartstrafik till 
Idrottsgatan.  
 
Fastighetsägare till Kråkan 3, 2021-01-15 
I egenskap av fastighetsägare till Ängelholm Kråkan 3 ställer 
jag mig frågande till varför vår fastighet inte har varit föremål för 
någon utredning av bullerskyddsåtgärder då fastigheten är 
belägen mindre än 70 meter från föreslagen väg och till synes i 
hög grad påverkas av ökade ljudnivåer. 
Sedan är vi av den uppfattning att uppförande av vägen strider 
mot kommunens miljöplan.I miljöplanen framgår att man ska 
verka för en levande och god bebyggd miljö, vilket för 
Ängelholms del innebär bla följande."Minimera störande och 
hälsofarlig bullerpåverkan.Bevara Ängelholms tysta områden" 
samt att "Hållbar grönstruktur och tätortsnära rekreation ska 
förbättras och utvecklas" vilket även väl överensstämmer med 
de nationella klimatmålen. 
I miljöplanen framgår det också att gång, cykel- och 
kollektivtrafiken ska prioriteras. Av de undersökningar som 
gjorts vid ett flertal tillfällen om Ängelholmarnas resvanor så går 
det att konstatera att innevånarna i Ängelholms Kommun i 
betydligt högre utsträckning än många andra skånska 
kommuner väljer använda sig av bilen framför andra färdmedel 
Om kollektivtrafiken ska vara prioriterad i kommunen och övriga 
långsiktiga miljömål ska uppnås finner jag det inte lämpligt att 
uppmuntra till ett ökat bilanvändande vilket jag anser syftet med 
vägen uppmuntrar till. 
 
Kommentar: Enligt utförda bullerutredningen kommer detaljplanens genomförande inte 
medföra en sådan bullerpåverkan att åtgärder på berörd fastighet är aktuella. Om det skulle 
uppstå en bullerproblematik i framtiden kan fastighetsägaren ta kontakt med kommunen för 
att utföra mätningar och väghållaren (i detta fall kommunen) kan då bli skyldig att utföra 
bullerdämpade åtgärder.  
 
Privatperson, 2021-01-15 
Det är med sorg jag tar del av förslaget att förstöra centrala 
naturområden, fantastiskt vacker och lugn gång-, promenadoch 
cykelväg mellan Pyttebron och Havsbadsvägen. Och i vilket 
syfte, jo att bygga en bilväg... 
Bilvägsnätet byggdes ut framför allt på 1960-talet då man 
ansåg att det var framtiden. Och det var det ju ... ett tag. Men nu 
med så mycket miljöförstöring, människor som mår dåligt och 
kanske har för långt till grönområden är det horribelt att ens 
tänka tanken att ersätta ett lugnt, rogivande, vackert meditativt, 
med mycket mera, grönt vackert stråk med just miljöförstörande 
och bullrig bilväg. Till vilken nytta kan man undra. 
Moderna städer bygger ringleder för att trafiken inte ska gå 
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igenom centrala delar och helst inte heller nära 
bostadsbebyggelse. Moderna städer får pris för sitt tänkande 
med fokus på människans mående och hur dessa kan ta sig 
fram medelst gång eller cykel i första hand och bilisternas 
framfart i andra hand. 
Det här med bullerplank, ja, tanken att bullerskydd ska behöva 
sättas på flera ställen, så förfulande denna stad blir, fastigheter 
blir tvungna att byta ut fönster och dörrar pga höjd decibelnivå 
vilket beror på den tilltänkta nya vägen. Kanske inte kan sitta i 
sin trädgård pga högre decibelnivåer. 
Vad är det då för mening att fullfölja denna miserabla idé att 
förlänga Klippanvägen som bilväg, dessutom riva den ganska 
nyrenoverade Pyttebron (pengaförstörelse) och släppa in 
avgaser och buller så centralt på denna vackra lugna oas som 
dagligen används flitigt av så många fotgängare och cyklister 
och som mötesplats. 
NEJ, bygg ringled(er) som leder trafiken till havsbadens boende och sommar- 
och badgäster runt om staden istället, så kommer 
heller inte all trafik att ledas genom havsbadstunneln. Vi 
behöver ytterligare väg(ar) till Havsbaden som INTE ENBART 
går genom EN tunnel, vid t ex bränder och andra olyckor. Det 
kan ju ske ett stopp i tunneln osv. Använd förslagsvis vägen som 
går längs med järnvägsspåret på havssidan som leder till 
järnvägsmuseet och fortsätt den på ett lämpligt vis så att bilister 
till och från Havsbaden kan köra denna väg istället för genom 
lugna stadsomåden när de ska till och ifrån området eller 
söderöver för till exempel jobb. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Jag har tagit del av planförslaget och anser att det finns brister och osäkra 
uppgifter i dess miljökonsekvensbeskrivning vad det beträffar trafikprognoser 
och naturvärden. Med anledning av detta avstyrker jag antagande av 
detaljplanen med följande motiveringar: 
 
Biltrafik: Inledningsvis vill jag påpeka att det är ett väldokumenterat faktum att 
utbyggnad av ett vägnät alltid leder till ökad trafik – det är en orsak, inte en kur. 
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Klippanvägens förlängning har, tillsammans med de andra alternativen, varit 
ett diskussionsämne under många år och blivit föremål för ett flertal 
utredningar, det senaste av vilka gjordes av SWECO 2020/05 på kommunens 
beställning. I denna utredning hänvisar SWECO till en tidigare utredning, 
Ramböll 2017 avseende mätning av trafikflöden och beräkningsmodeller. 
Tyvärr, detta dokument finns inte tillgängligt tillsammans med planförslaget 
och det verkar vara omöjligt att hitta via sök på internet. Modellen och 
beräkningsgrunderna tycks dock vara ungefär samma som i Rambölls 
utredning 2009/06. När jag läser SWECO 2020, finner jag väldigt lite att 
anmärka på vad det beträffar mätningarna av trafikflöden och kapacitet på 
vägnäten. Jag tycker dock att det finns fog att ifrågasätta prognoserna som 
utredarna kommit fram till om hur stor volymen, samt hur stor dess störning 
blir (eller behöver bli) om 20 år. Utredningen koncentrerar i huvudsak på 
logistiken, grovt uttryckt ”hur många bilar som kör på de olika vägarna i 
staden”; man behandlar samtliga bilister mer eller mindre som en homogen 
grupp. I Ängelholms kommunen bor ca 42500 personer av vilka ca 28300 bor i 
tätorten Ängelholm – de andra ca 12200 bor på de mindre orterna samt på 
landsbyggnaden. Jag saknar i utredningen en mer detaljerad undersökning och 
analys kring ”vem kör, vart de kör samt vad har de för ärenden”. 
Detta tycker jag är en viktig förutsättning för att kunna göra realistiska 
prognoser om trafikflöden och, framförallt, veta från vilka delar av staden och 
kommunen kommer bilisterna som troligen skulle välja Klippanvägens 
förlängning. Kring detta finns en del osäkra faktorer att ha med i beräkningen 
– tex: 
Handel 
Alla vill vi behålla affärer i och kring Storgatan men hur realistiskt är det? 
Internethandel tar över allt större andelar av detaljhandeln och flera affärer har 
försvunnit och fler har aviserat att de ska flytta. Handeln i centrum kommer 
med all sannolikhet att dö ut och samtidigt kommer trafiken att minska. Den 
processen blir säkert påskyndad när parkeringsplatserna försvinner vid 
Parkskolan. Om, eller mer troligt, när, Systembolaget flyttas till Brännborns 
Center kommer denna trafik att så gott som helt upphöra. 
 
Förtätning av staden 
Förtätning av bostadsområden betyder färre bilar per hushåll. Utredningen 
verkar inte ta hänsyn till detta och utgå ifrån att antalet bilägare kommer per 
automatik att öka i samma takt som de planerade byggprojekten. Bilägande är 
dessutom något som kommunen kan påverka själv i planeringen genom att 
reglera tillgång till parkeringsplatser samt kvaliteten av kollektivtrafiken. 
 
Trafik till havet 
Jag anser att problematiken med trafik till och från havet som kommunen 
befarar är starkt överdriven: de flesta gäster på campingplatsen är ofta ”lång-
liggare” och kör väldigt lite när de väl har kommit på plats. Huruvida turister 
och lokala badgäster bidrar till trafikträngsel beror på två faktorer som är lätt 
att reglera: tillgång till parkering och tillgång till kollektivtrafik. 
 
Kollektivtrafik 
Som jag har nämnt ovan spelar kollektivtrafik en viktig roll: finns det 
välfungerande bussförbindelser i stadstrafik samt till och från de andra 
kommundelarna kommer allt fler att välja bort bilen. Här krävs en ordentlig 
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satsning från kommunen, tex en pendelparkering vid Rebbelberga med 
passande shuttlebussar till Resecentrum, Stadsparken, Catena Arenan m.fl. 
Sådana satsningar blir mycket bättre investeringar än en ny bilväg! 
Prognoserna bör även penetrera mer ingående tågtrafik, dels från vilka 
kommundelar man pendlar med tåg, hur man i framtiden kommer ta sig till 
och från stationen och hur kommunen kan påverka detta. Man bör ta i 
beaktande härvid även de nya stationerna i Barkåkra och Förslöv. 
Planförslagets miljökonsekvensbeskrivning tar upp problem som bilkörning 
för med sig i form av buller, föroreningar och säkerhet och som man tror att 
den nya trafikleden kan delvis lösa. Man resonerar dock som om det blir 
samma sorts bilar om 20 år som kör omkring i staden nu. Faktum är att i en 
snar framtid kommer bilfabrikanterna att helt överge dagens bensin- och 
dieseldrivna fordon. Med hybridoch eldrift kommer problem med buller och 
utsläpp att minska dramatiskt. De nya automatiska säkerhetsfunktioner som 
börjar blir allt mer standard kommer även att påverka olycksriskerna för gång- 
och cykeltrafikanter på ett väldigt positivt sätt. 
 
Kommentar: Trafikutredningar likt denna innebär alltid osäkerhet gällande 
framtidsprognoser. Det finns dock ingen möjlighet att utföra analyser på denna skala som tar 
hänsyn till alla de aspekter som lyfts här. Utredningarna är framtagna enligt relevant 
standard. 
 
Naturvärden: Pyttebroområdet är ett av de få kvarvarande naturliga gröna 
områden i centrala Ängelholm och det huserar en mängd olika värdefulla arter 
av fåglar, insekter, däggdjur och växter. Dessa kommer att gå förlorade om 
planförslaget verkställs. Jag håller definitivt inte med om planförslagets 
bedömning att den tilltänkta bilvägen inte kommer att ha betydelse för dessa 
arters överlevnad. Jag underkänner miljökonsekvensbeskrivningen då man inte 
har gjort riktiga inventeringar av de olika arterna, framförallt av fåglar och 
fladdermöss. Många fina träd kommer behöva fällas vilket innebär inte enbart 
förlust av fodersökslokaler och boplatser för fåglar och däggdjur men också en 
miljöförsämring för hela staden. 
Sammanfattningsvis anser jag att de osäkra prognoser över framtidens 
eventuella trafikproblem inte motiverar att i dagsläget anlägga en ny bilbro och 
trafikled – det motiverar definitivt inte ett så drastiskt ingrepp i ett 
naturområde som är långt mer värdefullt än det som står i planens 
konsekvensbeskrivning. 
Kommentar: Planhandlingarna har bland annat kompletterats med utredning gällande 
fladdermöss.  
 
Privatperson, 2021-01-15 
I en demokrati, vilken vi har i detta land, kan jag inte förstå att ni 
som folkvalda politiker kan gå emot en folkomröstning!!! 
Det är en diktatur!!! 
Att man inte tidigare kunnat verkställa och bygga Pytteleden 
beror väl troligtvis på något som vi medborgare inte fått 
kännedom om. 
Vet att länsstyrelsen haft visst veto. 
Då man i dagsläget bör avlasta trafiken i stadskärnan kan jag 
inte förstå att man över huvudtaget har Pytteleden som ett 
alternativ. Det mest naturliga är väl ändå att fortsätta på 
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ytterleden och dra trafikleden till Havsbaden via Varvsvägen. 
I och omkring ån finns riklig både fauna och flora som bör 
skyddas. Det är gjort dokumentation över detta som ni politiker 
bör ta i stort beaktande. 
Det är nu hög tid att tänka på vår miljö för allt levande. 
Inte bara tänka på sitt eget självförverkligande som politiker. 
Glöm inte att det är vi medborgare som är era uppdragsgivare. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Fastighetsägare till Gröngölingen 5, 2021-01-15 
Det är viktigt att man gör en beräkning av vilken klimat 
påverkan för de olika alternativen Klippanvägens förlängning 
jämfört med noll alternativet.. Det är viktigt att göra en 
bedömning på vilket sätt vägen bidrar regionens klimatmål 
samt de mål Sverige skrivit under i Parisavtalet- 
Kommunen har varit medveten om existensen av fladdermöss i 
området (en av kommunen finsierad inventering gjordes 2017 
på tomten Rönnen 2 i närslutande område).. Inför denna 
detaljplan har man medvetet valt att inte göra en inventering i 
området.. innan man går vidare måste det uteslutas att den nya 
vägsträckan inte kommer att få en negativ påverkan på 
jaktmarker och boplatser. för de sju indentifierade arter som 
finns idet stadsnära grön området- Sist men inte mist måste 
man tänka på barnen och framtida generationer. Lever denna 
detalj upp till barnkonventionens principer. 
 
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en 
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För 
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs 
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande 
detta. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Jag HAR sedan vi yttrade oss i folkomröstningen i Pyttepros 
frågan inte trott att denna leden skulle bli av, med tanke på 
folkets vilja i frågan. 
Efter alla de olika turerna inom de politiska organisationerna 
med avhopp från linjer som man blev vald på, för att gå med på 
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en uppgörelse som inte folket är med på, är Inte politiskt riktigt i 
en demokrati, det finns andra ord för det! 
Sedan kan jag inte förstå att man kan välja att öka trafiken 
genom city när det finns ett alternativ (Varsvägen) andra städer 
väljer en grönare linje för de som behöver denna transportväg, 
samt de värnar om en citymiljö med mindre trafik. 
Jag Har trott i det längsta att de styrande skulle lyssna på de, 
de är valda av till sitt arbete, men som det ser 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Jag anser att den detaljplan som tagits fram för en förlängning 
av Klippanvägen allt för mycket har satt biltrafiken i fokus. 
Lösningen är byggd på att biltrafiken ska förenklas och flyta på 
med så lite störningar som möjligt. Bilen är en frihetssymbol och 
kommer att så förbli. Ett föråldrat sätt att utveckla staden. 
Dagens promenad- och cykelstråk får verkligen stryka på foten 
här. 
Stadsparken ska utvecklas sägs det. Dagens 18 träd kommer 
inte att bli mycket mer än så och större bostäder begränsar en 
utvidgning av arean. 
Vi har dessutom det senaste året blivit påminda om vår 
sårbarhet med pandemi. Alla rapporter som utredningarna 
beställda av Ängelholms kommun bygger på är föråldrade. 
Kollektivtrafiken kommer att förändras. Rörelser i centrum är 
högst påverkat och blir inte "så som det var förr". 
"Enligt rapporter beställda av kommunen bygger det bl.a. på 
nedan gissade uppgifter 
Mätningar visar att trafiken på Nybron kommer att minska med 
cirka 7 800 bilar per dygn. Tittar man framåt i tiden till år 2037 
så beräknas antalet bilar på Nybron bli cirka 4 600 per dygn om 
Klippanvägens förlängning byggs – utan en ny väg blir det cirka 
11 800 bilar per dygn". 
Detta bygger på att antalet bostäder kring Havsbadsvägen och 
väster om ska utökas med 2700. 
Trafiktätheten genom Ängelholm centrum kommer alltså att vara 
ca 20% av vad den är på E6:an idag. 
Det anser jag inte vara troligt. 
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OM det nu skulle vara så är det högst troligt att även gång och 
cykel kommer att öka i samma utsträckning. 
Idag finns det ett gång- cykelstråk parallellt med ån över 
Pyttebron. 
Förslaget som tagits fram visar på en gemensam gång och 
cykelväg, dubbelriktad, som är avsevärt smalare än vad som 
finns idag. 3,5m jämfört med idag ca 5-6m på de flesta ställe. 
Det innebär en avsevärd försämring jämfört med idag. 
Dessutom bygger man inte nya cykelstråk i samma plan som 
för gående och inte dubbelriktat. Man gör det möjligtvis där 
utrymme inte finns pga redan befintliga bostäder i central del av 
en stad. 
Även där undviker man det, om man anser sig värna om 
alternativ transport till bilen. Så, det förslag som visas är högst 
förkastligt. 
Så som trottoar för gående, cykelbana och väg är byggt på 
Östergatan vid Åhléns garage, det är så man gör. Det absolut 
bästa kommunen gjort för trafiken! 
Men det kräver utrymme, och det finns INTE med vid 
Klippanvägens förlängning. 
Tillbaka till antalet nya bostäder. 
2700 fram till 2037 (2040). Det innebär att flertalet av dem 
kommer att byggas vid Havsbaden/Trafikverkskolan (tidigare 
Järnvägsskolan). 
Med så många bostäder måste det anses högt prioriterat att 
kunna utrymma den delen. Till exempel en tågolycka. Men det 
finns bara en väg ut, och det är under järnvägen. 
Även Thomas Fjellner medger att alternativet att ta sig till 
Havsbaden kommer i framtiden tvinga fram en lösning via 
Varvsvägen. 
Kanske man ska gå på den lösningen med en gång! 
Avslutningsvis har det framförts som positivt att det ska vara 
enklare att hitta till stranden. Har någon varit nere vid 
Råbocka/Klitterhus en härligt fin sommardag? 
Räddningstjänsten går ut med information om hur fullt det är 
med bilar och uppmanar till andra sätt än per bil ta sig ner till 
stranden. 
Så, det är inte svårt att hitta diit utan Klippanvägens förlängning. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Vi är ett par som flyttade hit p.g.a. den härliga miljön med strövområden och 
trevliga promenadvägar. Nu står man i pegrepp att förstöra en del av denna 
miljö med en väg som vi anser är helt onödig. När man nu expanderar med 
bostäder vid havsbaden och sockerbruket tycks man tro att alla boende 
kommer österifrån. I andra kommuner bygger man ringleder, men inte här, 
varför? Folk som pendlar kommer både från norr och söder så varför styra in 
alla från öster. En ringled blir man tvingad att bygga i alla fall i framtiden, om 
man skall fortsätta utbyggandet mot havet. Så varför lägga pengar på denna i 
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våra ögon onödiga väg? Men det är tydligen inte så noga hur man behandlar 
offentliga medel. 
Dessutom hade man en folkomröstning om projektet som man tydligen inte 
bryr sig om p.g.a. dåligt deltagande. Kan man göra likadant vid ett val till 
kommunfullmäktige vid dåligt deltagande? Det gör ju inte att 
politikerförtroendet stiger. 
Med hopp om att ni tar ert förnuft till fånga. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Fastighetsägare till Palletten 2, 2021-01-15 
Jag yrkar på att planen förkastas eller omarbetas av följande 
orsaker: 
1. Nyttan av planen uppväger inte de negativa konsekvenserna. 
(Se miljökonsekvensutredningen.) 
2. Sveriges miljömål för god byggd miljö kan inte ses som 
tillvarataget. 
3. Det har framgått i argumentationen att det är trafiken och 
mängden bilar i staden som är problemet. Detta är inget som 
planen åtgärdar, snarare tvärtom. 
4. Ingen hänsyn är tagen till det brådskande och nödvändiga 
arbetet med att minska våra utsläpp av växthusgaser. 
5. Enligt flera av kommunens styrdokument skall gång, cykel 
och kollektivtrafik vara de prioriterade transportslagen. Planen 
förstör en viktig bilfri gång/cykel-led medan den inte konkret 
visar att gång/cykel-lednätet förbättras totalt sett. 
6. Den demokratiska processen åsidosätts: 
-2011 hölls folkomröstning som, givet förhållandena på 
valdagen, klart visade att folk i hela kommunen var mot 
planerna på bilväg genom pyttebroområdet. 
-2014 vid de allmäna valen straffades kraftigt de drivande 
partierna som gick vidare med planerna, medan partierna som 
menade att folkomröstningen skulle respekteras fick 
motsvarande andel fler röster. 
-2018 vid de allmläna valen kallades frågan om Klippanvägens 
förlängning för en ickefråga. Endast liberalerna, (med 4-5 
procent av rösterrna) deklarerade sig fortsatt positiva till vägen. 
-2019 tas saken upp i avskildhet med en representant för varje 
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närvarande parti och får till en majoritet. 
Invånarna i Ängelholms kommun har alltså berövats sin 
möjlighet att i allmäna val påverka utvecklingen. 
7. Har vilseledande information medverkat till beslut i 
kommunfullmäktige? 
Enligt Swecos trafikutredning kommer trafiken västerut, när 
planerna för bebyggelse väster om ån är genomförda, att 
fördelas med 2/3 på Pytteleden och 1/3 på Havsbadsvägen. 
Huvuddelen av trafiken på Havsbadsvägen kommer också att 
passera Stadsparken på Skolgatan. Trafiken på Östergatan vid 
Stadsparken kommer inte att påverkas nämnvärt av Pytteleden. 
Trafiken på två sidor av Stadsparken kommer alltså inte att vara 
försumbar. 
Men vid fullmäktigemötet då Klippanvägens förlängning 
beslutades genom Ängelholmspaketet var miljön vid 
Stadsparken ett av huvudargumenten: 
• ...Stadsparken utvecklas till ett riktigt grönområde. 
• ...en liten oas för eleverna på Rönneskolan. 
• Vi vill låta Stadsparken flyta ut i Skolgatan... 
• Vilka fantastiska möjligheter för dom (företag, kaféer, 
restauranger) med uteserveringar och dylikt. Så att vi 
ängelholmare och besökare kan komma och njuta och sitta här 
i stället för att ha en massa bilar som kör just där. 
• ...göra Stadsparken till en grön oas och låta trafiken ta andra 
vägar. 
• Låt Stadsparken bli den oas den förtjänar. Låt människor få ta 
plats där. Få sitta och njuta i en härlig miljö mitt i stan. 
Detta är luftslott och falsk marknadsföring. Det finns ingen 
information om hur detta skulle kunna bli verklighet. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Sammanfattning 
Efter att ha gått igenom planhandlingar, texter, information och chatsvar på 
kommunens hemsida har jag kommit fram till följande slutsats: 
”I satsningen på Klippanvägens förlängning och Ängelholmspaketet finns 
ingen respekt för Ängelholms kulturhistoria, överhängande klimathot, 
människors livskvalitet, fauna och flora, och sist men inte minst, den 
demokratiska processen”. 
Planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är fullspäckade 
med negativa konsekvenser som av politikerna återkommande försvaras med 
vackra ord om Stadsparkens framtida utveckling och den ökade tryggheten i 
’stadskärnan’. Att man endast flyttar problemen med det ökande trafikflödet 
några hundra meter bort blundar man för. Jag ifrågasätter starkt att vinsterna i 
stadskärnan kan uppväga den stora förlusten av ett för många människor så 
viktigt, rofyllt naturområde mitt i staden. 
 
Synpunkter 
• Av detaljplanens namn framgår att den avser Centrum. År 2020 väljer 
politikerna att planera en hårt trafikerad trafikled genom stadens centrum vilket 



   150 (179) 
 

  

går emot all modern stadsplanering. För att undvika ’centrumdebatten’ läggs all 
fokus på begreppet ’stadskärna’ som är en väldigt liten del av centrum. 
Förslag: gör om, gör rätt, återgå till tankarna på en ringled istället. Alternativ 
med infarter till staden i norr och söder har alldeles för lätt avvisats med 
hänvisning till utredningar från 2010. Mycket har hänt och planeras för sedan 
dess (ex Errarps ängar, Fridhem, Bjärestrand). 
 
• Genom att helt bortse från folkomröstningens resultat och vissa partiers 
vallöften har man svikit väljarna och struntat i den demokratiska processen. 
Förslag: satsa på en ny folkomröstning eller avvakta nästa kommunalval. 
• När Ängelholmspaketet arbetades fram i Tylösand augusti 2019 och beslutet 
togs i kommunfullmäktige den 30:e september bortsåg de 7 inblandade 
partierna från den pinfärska analysen av kommunens miljö- och 
naturvårdsarbete (20190719). Av analysen framgår att kommunens miljö- och 
naturvårdsarbete främst har handlat om kommunen som organisation och att 
en ny miljö- och folkhälsoplan behöver arbetas fram som, citat från sid. 1 i 
analysen ”skiftar fokus till att omfatta hela den geografiska kommunen, att 
förtydliga ansvar, genomförande och uppföljning av miljöoch 
naturvårdsarbetet, samt att ta fram mål som utnyttjar synergieffekter mellan 
miljö, folkhälsa och andra områden. Allt i linje med målsättningarna i Agenda 
2030”. 
Förslag: lägg Klippanvägens förlängning åt sidan, arbeta fram en ny miljö- och 
folkhälsoplan och återkom sedan med ett mer i längden hållbart förslag. 
 
• Staden växer och i och med detta ökar även antalet bilar, detta är ett faktum. 
Den politiska ambitionen är dessutom att locka fler besökare till havet och till 
en levande stadskärna (båda med bil över Pytteleden). Politikerna väljer ett 
projekt som, enligt sid 25 i planbeskrivningen, ”ökar framkomligheten med bil 
med risken att fler personer väljer att ta bilen istället för att åka kollektivt, cykla 
eller gå vilket medför att luftföroreningar kan öka”. Här håller man med om 
det som många motståndare har ropat i flera år utan att få gehör. Trots 
klimathot och Agenda 2030 tänker man alltså riskera ett större trafikflöde än 
nödvändigt, istället för att satsa krut på åtgärder som kan hålla trafikmängden 
nere. På flera ställen i handlingarna läser jag att en modern och häftig 
stadskärna förordas på bekostnad av invånarnas livskvalitet (mindre 
grönt, mer buller och avgaser, ingen rofylld, bilfri, lättåtkomlig och grön plats 
för återhämtning mitt i staden mm). Finns det andra sätt att lösa problemet på? 
Förslag: 
- Ringled med infarter norr och söder om staden (gynnar fler invånare) som 
leder 
till såväl havet, de nya bostäderna och centrum. 
- Hålla icke nödvändig biltrafik från centrum och stå upp för miljömålen 
genom: 
1. Parkeringsplatser i utkanten av staden(ex vid McDonalds) med ’matarbussar’ 
in till Hembygdsparken, centrum och havet. Jmf Landskrona där tågstationen 
ligger utanför staden och där man tar bussen in till centrum och havet. 
2. Möjligheter att låna/hyra cyklar, cykelkärror, shoppingvagnar mm efter 
behov när man kliver av bussen. (kan kanske ingå i biljettpriset?) 
3. Ett P-hus vid Pytterondellen, där Preem ligger. I grönområdet mellan 
rondellen och Storgatan kan man ha en turistinformation (kanske med glass o 
kaffe sommartid) som tillhandahåller stadskartor, cyklar och cykelkärror att 
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ta sig vidare till havet med. Eller så promenerar man in till centrum eller 
Hembygdsparken. 
4. En del varutransporter som idag kommer med stora lastbilar kan lastas om 
till mindre eltransportbilar i utkanten av staden. 
5. Enkelriktade gator kan fördela trafiken för att undvika trafikstockningar och 
fördela bullret så inte vissa gator får ta en överdos av buller och avgaser. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
 
• Förutom Klippanvägens förlängning ingår ytterligare 5 fokusområden i 
Ängelholmspaketet. Två av dessa, Stadsparken och Växthustomten, 
återkommer i planhandlingarna och chatten som kompensation för förlusten 
av det rofyllda gångstråket mellan Pyttebron och Reningsverksvägen. Planen 
för Växthustomten och närliggande grönområden (på andra sidan gångvägen) 
som togs fram i dialog med medborgarna 2016, innan det nya beslutet om 
Pytteleden, förlorar helt sitt attraktionsvärde. Vem vill vistas där vid sidan om 
den hårt trafikerade vägen med allt buller? 
I chatten framgår att man nog inte riktigt tänker Stadsparken som ’grön oas’ 
(vilket dessutom knappt är möjligt på den lilla ytan), utan mer som en 
mötesplats och plats för utveckling av handel och verksamheter. Restauranger 
kan flytta ut när Skolgatan blir gångfartsområde eller till och med helt tas bort. 
Jag bara undrar: kompensation för det vackra, tysta, gröna Pyttebroområdet? 
Hur har vi det med matematiken? Det alldeles nyanlagda grönområdet mellan 
Östergatan och Storgatan tas bort helt, Danielslundsparken minskar och hela 
det gröna gångstråket mellan Pyttebron och Reningsverksvägen försvinner. 
Men inget grönt tillförs för Växthustomten finns ju redan, den behöver bara 
utvecklas. Hur pass väl stämmer detta med Ängelholmspaketets vision ”gröna 
områden är viktiga i stadsbilden”? 
Förslag: utveckla Växthustomten som det var tänkt och stå upp för den tysta 
gröna oasen mitt i staden. Gör Skolgatan mer trafiksäker, antingen genom 
gångfartsområde eller genom att anlägga en cykelbana i Stadsparken. Satsa på 
bra vägmarkeringar för cyklister och cykelboxar i korsningen 
Skolgatan/Östergatan. Låt för övrigt Stadsparken vara. Satsa istället på 
utvecklingen av gågatan, Tingstorget och Stortorget. Dessa platser skriker om 
hjälp: affärer flyr och skyltfönster står tomma. Utveckla torghandeln och skapa 
plats för uppträdanden och fritidsaktiviteter. Allt detta kan göras utan Pytteled! 
• Trafiksäkerheten betonas återkommande som en väldigt viktig punkt i 
handlingarna men med övervägande fokus på otryggheten (är det så illa?) i 
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stadskärnan. I planbeskrivningen flyttas otryggheten några hundra meter bort 
till ett idag bilfritt och tryggt område. Vad är det för vinst med detta? Även 
bullret och avgaserna flyttas dit. Är det hållbar utveckling? 
Ett positivt fokusområde i Ängelholmspaketet är utvecklingen av cykeltrafiken 
och cykelvägar, något som verkligen behövs. Som det är idag kan en cykelväg 
plötsligt upphöra och orsaka olyckshändelser. 
Förslag: återigen gör om och gör rätt, arbeta fram andra, hållbara alternativ och 
ta hänsyn till alla invånare i kommunen. Sluta försvara Pytteleden genom att 
dra fram stadskärnan. Satsa på för både bilister och cyklister tydliga 
cykelvägmarkeringar och cykelboxar för att öka säkerheten. 
• Ängelholm är mer än stadskärnan som Ängelholmspaketet lägger allt fokus 
på. I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms stads- och landskapsbilden i sex 
av åtta delområden få stora negativa konsekvenser. Det måste väl räcka för att 
dra i bromsen? Jag har bott i Ängelholm i sex år och upplever att den fina lilla 
staden jag flyttade till håller på att förvandlas till en enda betongklump med 
höga trista hus. I jakten på fler invånare och stadspuls glöms det vackra och 
hållbara bort. Dessutom är politikerna beredda att offra Ängelholms 
kulturhistoria: den nyrenoverade Pyttebron (inte gratis) som står där präktigt på 
sin ursprungliga plats och på sina ursprungliga brofästen. 
Förslag: utveckla stadskärnan till att bli levande utan satsning på Pytteleden. 
Var stolta över staden med sin historia, Pyttebron, Hembygdsparken och havet 
som populära dragplåster. Bli en attraktiv miljöstad som besökare gärna åker 
till även om de får ställa bilen i utkanten och ta bussen vidare. 
• De ekologiska konsekvenserna behöver mer uppmärksamhet. Jag tycker att 
man ser alldeles för lättvindigt på naturvärdena i området, förlusten av 
skyddsvärda träd och fladdermusfaunan. 
Utöver detta vill jag påpeka att infraljud påverkar både människor och djur 
negativt och bullret från Pytteleden kommer att påverka långt utanför själva 
vägen, även på andra sidan ån. 
• Till slut kommer själva genomförandet av projektet med väg- och brobygge 
att påverka många människor (och deras livskvalitet) under väldigt lång tid. Det 
drabbar framförallt dem som inte orkar eller har tid att gå långt, runt över 
Nybron, men är vana vid en stunds njutning och återhämtning på nuvarande 
gångstråk och/eller i den gamla hamnen. 
 
Kommentar: Syftet med detaljplanen är att minska trafiken och öka trafiksäkerheten i 
stadskärnan, främst runt stadsparken och Nybron. Detta område är idag hårt trafikerat och 
olycksdrabbat. Framtagna utredningar visar att detaljplanens genomförande bidrar till 
minskad trafik i detta område.  
Planhandlingarna har kompletterats med utredningsunderlag gällande fladermöss. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Pytteleden skulle medföra en ökad bullernivå i stadskärnan, ett 
underbart rekreationsområde skulle försvinna o dmångfalden av 
växter o djur skulle kunna påverkas av en kraftig ökning av 
trafiken som en led skulle innebära. Jag hoppas att pyttebron 
kommer fortsätta vara en lugn oas, där vi kan promenera o 
cykla i vår fina stad. 

 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
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Fastighetsägare till Flugan 6, 2021-01-15 
Det är med sorg i hjärtat jag ser Ängelholm kommuns intention 
att bygga Klippanvägens förlängning genom högt älskade 
naturområden. Jag anser att kommunen är bakåtsträvande med 
dålig känsla för värdet av tysta naturområden i staden, både för 
människor och djur. Då nya vägar anläggs genom små 
skogsområden blir ytorna och träden som blir kvar för små för 
att uppfattas som mer än dekoration runt vägen och mister sitt 
värde långt mer än själva vägens yta. Jag tycker också att det 
är konstigt att planeringen av trafiken tycks upphöra vid 
stationen, vart tar den sen vägen? 
 
Kommentar: Klippanvägens förlängning hänger ihop med parallella infrastrukturprojekt och 
tanken är att Klippanvägens förlängning ska kopplas samman med Järnvägsgatan, som ska 
förlängas upp mot Havsbadsvägen. 
 
Fastighetsägare till Karl Gustaf 1, 2021-01-15 
Alla älskar vi Pyttebron (nästan alla) och promenad- och 
cykelstigen utmed ån, förbi båtplatsen med alla gamla träbåtar. 
För oss Havsbadsbor är det nog den attraktivaste cykelvägen 
till stan och den självklara vägen om man skall till de norra 
delarna av den ”gamla” staden. 
Det är därför med sorg i hjärtat jag konstaterar att cyklister och 
promenörer i framtiden måste dela med sig till biltrafikanterna 
för att få trafiken att bli säkrare och flyta bättre i centrala 
Ängelholm. Studerar man hela Ängelholmspaketet så förstår 
man att denna lösning skulle kunna betyda mycket för hela den 
centrala stadens sammanhållning och för att inkludera den 
bebyggelse som de senaste årtiondena vuxit fram på andra 
sidan ån, och som fortsätter växa. Denna lösning är dessvärre 
den enda. Låt det bara ske med känsliga fingertoppar och stor 
hänsyn till befintlig miljö, så kan det bli en vacker väg för både 
bilister, cyklister och gångare. 
En eloge till det i övrigt väl genomtänkta och genomarbetade 
Ängelholmspaketet. 
Glädjande i det nu aktuella delprojektet – och en liten tröst för 
alla som sörjer förlusten av Pyttebron och dess omgivning – är 
att Växthustomten blir en så kallad stadsträdgård. Kanske ett 
embryo till en botanisk trädgård med nya upplevelser varje 
säsong, med spännande drivhus, en vegetarisk restaurang, en 
växtbutik, attraktiva rastplatser med mera. En annorlunda 
upplevelse än den avsiktligt ”ovårdade” natur som hela 
Sandskogen och delar av åstränderna utgör, som gör 
Ängelholm så unikt och är en av våra stora tillgångar. 
En önskan som skulle ge projektet ett verkligt lyft är att den nya 
bron blir något helt särdeles, en bro som inte liknar alla andra, 
inte någon annan. Kanske en öppen tävling för kreativa 
konstnärer/konstruktörer som ser möjligheter vi vanliga inte 
trodde fanns. 
Ni som är satta att genomföra projektet: Googla på vackra 
broar, och ni förstår vilken magnetisk kraft en sådan bro kan ge 
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åt sin plats. Ingen av dem skulle passa i Ängelholm, ity 
arkitekten/konstnären har lagt all sin kreativitet på just den 
platsens förutsättningar. Även här finns förutsättningar som 
skulle kunna trigga igång en konstruktiv fantasi, men det kräver 
en tävling och kräver pengar. 
Då kan kommande generationer se utan förebråelser på 
dagens beslutsfattare, liksom vi ser på dem som emot alla 
högljudda protester genomförde Innerleden, vilken på sin tid 
gav upphov till ett nytt politiskt parti, Eva Thulins Partiet för miljö 
och medbestämmande, Sveriges första miljöparti. 
 
Kommentar: Gestaltningen av den nya bron tas fram genom en arkitekttävling som 
genomförs i två steg. Det första steget är en öppen tävling. Planhandlingarna har 
kompletterats med mer information gällande tävlingen och en slutlig vinnare är planerad att 
presenteras i december 2021. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Ängelholms kommuns förslag om Klippanvägens förlängning är ett riktigt 
dåligt förslag som kommer att göra Ängelholm mindre attraktivt för boende 
och besökare. 
Jag är född och uppvuxen på Krukmakaregatan nära Pyttebron, bor numera i 
Stockholm sedan många år, men besöker min familj i Ängelholm minst 2-3 
gånger årligen. Pyttebron och promenaden bort mot Havsbadsvägen eller 
elljusspåret vid Roddklubben är ett mycket omtyckt rekreationsområde och 
utan tvekan en av anledningarna till att jag och min familj gärna besöker 
Ängelholm flera gånger om året. Att föreslå att bygga bort detta gröna, lugna 
stråk intill Rönne å är ytterst dumdristigt av Ängelholms kommun av flera 
anledningar: 
- Åpromenaden och rekreationsområdet mellan den gamla järnvägsbanken, 
Pyttebron och Havsbadsvägen lyfter Ängelholm till en mysig och attraktiv 
småstad. Att hårdgöra och bygga bort detta högt värderade grönområde med 
en bullrig bilväg vore ett stort misstag av kommunen och kommer knappast 
bidra till att locka besökare till Ängelholm. 
 
- Vinsterna av att få till trafikleden kan knappast överstiga förlusten i att 
exploatera och trafikera ett område som idag är ett genuint och oexploaterat 
naturområde, och samtidigt centralt beläget.  
 
- Flera folkomröstningar har genomförts om Pyttebron och Ängelholms 
invånare har sagt NEJ till den nya trafikleden över Pyttebron. Det är ett 
demokratiskt svek mot medborgarna att kommunen kör över dem.  
 
- Förslaget går att likställa med en mera allvarlig variant av ”de små stegens 
tyranni”. En exploatering av ett natur- och rekreationsområde som anses 
försumbar för att ”det kommer ju fortfarande finnas gott om natur och 
möjligheter för rekreation i närområdet ändå”. Man naggar ett litet stycke av 
naturen, lite i taget så att det knappt märks (i det här fallet märks det dock rätt 
ordentligt). I ett längre perspektiv kan detta vara förödande för både biologisk 
mångfald och för Ängelholm som varumärke. Ett annat exempel är 
bostadsområdet Parallelltrapetsen med ca 140 bostäder som inte ligger särskilt 
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långt från det aktuella planområdet där man exploaterade ett större 
skogsområde.  
 
- I en väl fungerande grön infrastruktur har arter möjlighet att sprida sig och 
använda landskapets miljöer obehindrat, på land och i vatten. Grön 
infrastruktur bidrar till att stärka och bevara ekosystemen och främjar biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. På detta sätt utvecklas eller bibehålls viktiga 
värden för samhället. Den gröna infrastrukturen bidrar till att nå miljömålen, 
det landskapsinriktade arbetet i naturvården och den geografiska dimensionen i 
plan- och miljöprocessen.  
I länsstyrelsens regionala handlingsplan för grön infrastruktur står följande om 
Skånes tätortsnära och urbana naturmiljöer och dess stora värden: 
o Åttioåtta procent av Skånes befolkning bor i tätorter. Den tätortsnära och 
bostadsnära gröna infrastrukturen blir därför mycket viktig för människors 
hälsa och välbefinnande.  
o Är viktig för att många barn, äldre, funktionshindrade med flera ska ha 
tillgång till grönska och naturupplevelser i vardagen.  
o Generar en rad ekosystemtjänster som bland annat har stor betydelse för 
tätorternas klimat.  
o Urbana gröna miljöer minskar bebyggelsens barriäreffekt i landskapet. 
o Är viktiga livsmiljöer för arter som har trängts undan från jordbruks- och 
skogslandskapet, till exempel pollinerande insekter, fjärilar, skalbaggar, fåglar, 
små däggdjur och fladdermöss.  
o Gamla träd som hyser stora biologiska värden, bland annat i form av 
vedlevande insekter.  
o Gröna miljöer och strukturer i och i anslutning till våra tätorter är viktiga 
uttryck för vår park- och trädgårdshistoria och kan ha en viktig roll som 
biologiskt kulturarv.  
 
Värdena hotas framförallt av  
o exploatering och bebyggelse, eftersom många biologiskt värdefulla träd tas 
ner om de upplevs utgöra en risk för människor och/eller ekonomiska värden  
o en ökad andel hårdgjord yta, eftersom det leder till att områden som kan ta 
hand om skyfallsvatten försvinner och att lokalklimatets temperaturvariationer 
blir mer extrema.  
o trafik, buller och föroreningar 
 
Genom planen väljer Ängelholms kommun alltså att fragmentera den befintliga 
gröna infrastrukturen som istället skulle behöva stärkas och bevaras. 
Kommunen går därmed emot den regionala handlingsplanen för grön 
infrastruktur.   
 
- I MKB och detaljplan under rubriken ”Miljömål” bedömer man att ett av de 
16 miljömålen berörs av projektet, God bebyggd miljö. Här glömmer man helt 
bort att ta upp att även miljömål som ”Frisk luft”, ”Begränsad klimatpåverkan” 
och ”Ett rikt växt- och djurliv” berörs av projektet också. Genom att göra det 
lättare att ta sig med bil till havet och stationsområdet kommer man gynna 
biltrafik vilket leder till större klimatpåverkan och sämre luftkvalitet. Detta 
trots att kommunen samtidigt vill gynna cykeltrafiken och säger: ”det ska vara 
enkelt att välja cykeln”. Den nya trafikleden kommer att försämra 
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cykelupplevelsen mellan Pyttebron och Havsbadsvägen, som idag är en mycket 
trevlig och bra cykelväg.  
Ett rikt växt- och djurliv påverkas negativt då ett oexploaterat naturområde 
med bland annat sex olika fladdermusarter varav tre rödlistade, exploateras 
med bilväg och buller. Det står dessutom uttryckligen på sid 26 i MKB att 
”Planens genomförande innebär negativa konsekvenser för naturvärden”.  
 
De skademinimerande åtgärder och kompensationsåtgärder såsom utveckling 
av Växthustomten kan dessvärre inte kompensera för planens negativa 
konsekvenser som helhet. 
  
 
- Hembygdsparken är ett av Ängelholms mest besökta turistmål och ett 
populärt tillhåll för barnfamiljer och många andra i staden. Gående längs 
åpromenaden intill Hembygdsparken kommer se bilvägen över ån och höra 
bullret, vilket gör att en av Ängelholms viktigaste attraktioner blir mindre 
attraktiv. Den tysta och lugna känslan runt Hembygdsparken går förlorad. Från 
detaljplanen sid 23: ”Förlängningen av Klippanvägen kommer att höja 
ljudnivån, som idag är väldigt låg, märkbart inom planområdet och även för 
omkringliggande naturområden.” 
 
- I samrådsunderlaget är det inte tydligt visat att det faktiskt finns ett behov 
av en förlängning av Klippanvägen över Pyttebron. I jämförelse med många 
andra städer har Ängelholm verkligen inget trafikproblem att tala om. Däremot 
kommer man skapa ett problem genom att flytta trafik till ett unikt och 
oförstört område. Möjliga alternativ har heller inte utretts närmare.  
 
 
Sammanfattningsvis menar jag att bygga en ny bilväg genom stadens gröna 
lunga är en mycket dålig plan som förstör förutsättningarna för att skapa en 
trivsam stadskärna och en hållbar utveckling i Ängelholm. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats gällande behovet av detaljplanen samt 
redogörelse för de alternativa lösningarna. I övrigt noteras synpunkterna.  
 
Fastighetsägare till Palletten 2, 2021-01-15 
Jag tycker inte att detaljplanen ska antas av följande 
anledningar. 
• Vi använder den nuvarande Pytteleden ofta för att komma till 
centrum eller till butikscentret, gamla Brännborns, därför att vi 
slipper biltrafiken den vägen och för att det är en mycket 
avstressande miljö. Drivkraften att ta cykeln eller gå kommer att 
minska betydligt utan möjlighet till bilfria vägar. 
• Vi lever i en klimatkris. Ja, idag bör vi definiera det som ett 
nödläge. Att då påbörja ett större infrastrukturprojekt utan att 
studera dess implikationer på utsläppen av växthusgaser borde 
inte vara tillåtet. 
• Jag upplever inte att det idag är några större trafikproblem 
med köer vid Skolgatan/Nybrogatan. På grund av klimatkrisen 
borde kommunen redan ha agerat för mindre trafik i staden. 
Detta genom att verkligen prioritera gång, cykel och 
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kollektivtrafik på bekostnad av biltrafiken och genom 
information om att vi måste ändra vårt förhållningssätt till 
transporter och konsumtion. Då bör det inte vara några 
kapacitetsproblem på berörda gator i framtiden heller. 
• Det borde vara otänkbart att beröva Ängelholm ett område 
mitt i staden med så stora natur-, miljö- och kulturvärden. 
 
Kommentar: Synpunkter noterade. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Om planen för förlängning av Klippanvägen förverkligas gör 
man våld på åtminstone tre av Ängelholms viktigaste och 
sköraste värden: den orörda naturen, ån och 
kulturhistorien.Ängelholm må har vissa problem med mycket 
trafik i centrum, men vi måste väga vad vi eventuellt kan vinna 
mot vad vi förlorar. Man kan vinna en viss minskning av trafiken i 
centrum och lite snabbare framkomst till havet. Men Ängelholm 
är en liten stad, den tid man vinner är minimal och trafikkaoset 
begränsat. Vad förlorar vi? En fortfarande orörd oas av natur 
där stadens innevånare kan njuta ån och dess omgivningar utan 
trafikbuller och avgaser och ändå alldeles i närheten av stan. I 
otaliga städer runt om i världen skapar man gröna lungor. 
Varför? Dels förstås för att man förstått att växtlighet och träd är 
bra för miljön, men också för att man numera vet att människor 
mår bra av att vistas i naturen. Ängelholm är så attraktivt just för 
att vi har denna lätta tillgången till naturen. Varför då ta bort 
den? Att plantera träd längs med vägen kommer aldrig att 
kunna ersätta den lugna idyll som för alltid går förlorad. Insekter 
och andra djurarter dör ut i aldrig tidigare skådad takt. Att det är 
människans ingrepp i naturen som ligger bakom vet vi. Är det 
då vi ska bygga nya bilvägar genom idylliska naturområden? 
Det är inte modernt och progressivt, tvärtom luktar det unket 60- 
70-tal och övertro på ”modernitet” snarare än 2020-tal och 
smarta, människovänliga, miljövänliga lösningar. 
Flyttandet av Pyttebron är i sig skäl nog att opponera sig mot 
planförslaget. Pyttebron byggdes de första åren av 1900-talet, 
har stått i snart 120 år och har blivit ett kulturminne och ett 
vårdmärke för staden. Som järnvägsbro vittnar den om den tidiga 
industrialiseringen och en tid då det mest effektiva färdmedlet var så långsamt 
att det kunde gå höns på spåren, 
”pyttor”, som gav bron dess namn. 
I krigshärjade länder har vi med fasa sett hur man förstör 
kulturminnen – här förstör vi dem ofta själva. Kulturminnen och 
natur är oersättliga resurser som snabbt och lätt kan förstöras, 
men sedan aldrig ersättas. Hur många gånger har inte politiker 
fattat det som då verkade ”rationella” och ”smarta” beslut som 
bara några årtionden senare förbytts i ånger och insikten att 
man förlorat oersättliga kulturella eller naturliga värden. 
Kommunpolitikerna kan ofta sina ekonomiska och tekniska 
kalkyler. Men hur många av dem har, handen på hjärtat, djupare 
kunskap om stadens kulturhistoria och dess betydelse för 
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lokalsamhället? Ändå ska de fatta beslut som påverkar otaliga 
människors vardag och livskvalitet. 
När svenskar åker på semester älskar de att åka till småstäder 
i Medelhavsområdet. Orsaken? Just denna kombination av 
välbevarade småstadsidyller som har bevarat sina 
kulturminnen, sitt lugna tempo och sin natur. Vill vi att Ängelholm 
skall bli en förvuxen småstad? Om kommunen tyr sig till 
lösningar som denna så kommer den i strävandet efter att bli 
mera attraktivt kasta ut barnet med badvattnet. Ån och dess 
omgivningar är Ängelholms livsnerv, det har betydelse vad vi 
gör med dem. Förvuxna småstäder med storstadskomplex med 
effektiva kommunikationer men avsaknad av själ och historia 
finns det hur många som helst av. Men städer som Ängelholm 
finns det inte lika många av. Den charmiga miljön runt Pyttebron 
och cykelvägen kantad av lummig grönska längs med ån kan 
aldrig återskapas när den en gång förstörts. 
I en tid av miljöförstöring, rotlöshet, populism och ökande 
kunskapsförakt, blir vårdandet av vår närmiljö och förståelsen 
för vår kulturhistoria, vår identitet, vilka vi är, allt viktigare. Jag 
hoppas av hela mitt hjärta att kommunpolitikerna är medvetna 
om det stora allvaret i detta när de fattar sitt avgörande beslut. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Jag väljer att förmedla en insändare jag tänkt skicka till HD. 
Hej, alla Pytteledskramare! 
Jag har följt debatten i pressen och ser att det är så många, 
som får utrymme för att göra sin röst hörd MOT Pytteleden. 
Skrivs det inte lika många insändare FÖR Pytteleden? Eller 
varför denna obalans mellan vad folk egentligen tycker? (även 
riktat till tidningen ) 
Hur tänker ni? Ska alla människor som kommer bo söder om 
staden , dvs stationsområdet, Parallelltrapetsen, Havsbaden 
osv tvingas att ringla runt på smågator i staden? Människor, från 
staden eller från byar runt Ängelholm, hur ska de nå stranden? 
Vi vill gärna slippa den trånga kullerstensbelagda Storgatan 
som genomfartsled ner och genom stan. 
De flesta människor klarar inte att lämna flertalet barn på 
förskola och skola , handla mat till hela familjen, ta hand om och 
transportera gamla föräldrar per cykel. Det är en utopi! Även 
om personer som Karin Stenholm tror att alla transporter kan 
utövas via cykel, så är det inget realistiskt alternativ, även om vi 
naturligtvis hela tiden bör se över detta som ett alternativ. 
Så till argumentet att en Pyttebro skulle förstöra grönområdet 
vid denna plats. Ängelholm har HUR MYCKET 
GRÖNOMRÅDEN SOM HELST! Hur många tycker att det är 
helt olidligt att gå längs ån ner mot Sockerbruksbron under bron 
vid gamla badhuset? Där kommer lite bilar, men de stör varken 
promenaden eller folk som samlats vid bryggorna framför de 
nybyggda husen framför ICA-supermarket. De njuter fullt ut av 
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närheten till ån trots att en bilbro ligger ett stenkast därifrån. 
Områdena är fortfarande trevliga och sköna områden. Det är 
inte en fyrfilig autostrada som ska byggas, märk väl! 
Bygg Pytteleden! 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson 2021-01-15 
Det räcker tydligen inte med ett massivt motstånd mot denna 
bilväg, en folkomröstning och ett val (2014) som helt avgjordes 
av frågan, för att ledande politiker ska förstå. 
• Att bygga en bilväg genom detta område ger bestående 
skador på naturen som förvandlar en lummig oas till ett 
signalvärde där man tydligt visar att biltrafiken viktigare än den 
bör vara. Politikerna har redskapen för att hindra denna 
utveckling. 
• Att luta sig mot en utredning med perspektivet var vi ska göra 
av bilåkandet ger ju ett felaktigt ingångsvärde. Jag yrkar på att 
en utredning görs med inriktningen; hur minskar vi bilåkandet i 
Ängelholm. 
• Att när väl behovet av en ny bilväg är stort så är det lätt att 
notera allt annat än samma motstånd mot en förlängning av 
Varvsvägen, över ån och anslutning till Reningsverksvägen. 
Hela Bjärehalvön hade fått en smidigare anslutning till station 
och dess nya bostadsområde. Kombinerat med en reglering av 
trafiken över Nybron, kommer även bilar norrifrån att välja 
Varvsvägen. 
• Att få bort biltrafiken på Skolgatan förbi Stadsparken kan 
göras redan idag. Stäng av sträckan för bilar (eventuellt tillåt för 
buss och bygg bussfälla). Led bilarna från korsningen 
Skolgatan-Storgatan-Nybrogatan norrut på Storgatan. Valet var 
man tar sig ut på Östergatan, via Vaktgatan eller Bruksgatan, 
kan antingen bilisten själv avgöra eller så reglerar skyltar detta. 
Samma färdväg i andra riktningen. 
• Att tillåta bussar enligt ovan öppnar för att flytta den 
busshållplats som nu ligger vid Nybron, till Skolgatan i höjd med 
Stadsparken. Just nu bromsas trafiken upp i korsningen Skolgatan-Storgatan-
Nybrogatan då många får vänta vid 
vänstersväng eller blir stående vid nuvarande busshållplats. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
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Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Jag anser att förslaget med Klippanvägens förlängning över Pyttebro området i 
det sk. Ängelholsmpaketet är en dålig lösning. 
Den är förstör inte bara ett vackert rekreationsområde utan förslaget löser inte 
problemet på längre sikt. 
Det krävs större vyer och en längre planering. 
Vill man ha bort trafiken från centrum ska man såklart inte göra en trafikled 
rakt igenom staden. Har man dom planerna på att staden ska utvidga sig så 
behövs parken utmed Rönne Å runt Pyttebron, Tullakrok, Hembygdsparken, 
växthustomten och ner mot båklubben vara intakt. 
Som en lunga för staden och utan buller. 
Förslaget om en en sk. ringled har inte på ett trovärdigt sätt analyserats. 
Underlagen är gamla och analysen har skett före de utbyggnader som nu har 
skett i och runt staden. Förläng Via Marina med en bro bredvid järnvägsbron 
och anslut den mot reningsverksvägen. Områdena är redan ”oanvändbara” för 
bebyggelse pga. bullret från järnvägen och närheten till reningsverket. 
Förläng Kungsgårdsleden genom Kulltorp och under järnvägen mot Sibirien. 
Vägen genom Kulltorp omgärdas av bullerväggar och bullervall. 
Parkeringen utmed vägen flyttas till ny parkeringsområde utmed järnvägen. 
På strandsidan om järnvägen dras trafikleden utmed järnvägen och förbi 
banskolan och fram till rundellen/Råbockavägen 
Områdena är redan ”oanvändbara” för bebyggelse pga. bullret från järnvägen. 
Vid stationen på havssidan anläggs parkeringshus. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
I tider av miljömedvetenhet, hållbarhet och humanitet är det uppenbart 
kontraproduktivt att förgripa sig på ett naturområde med historiska anor 
genom att skövla befintlig miljö för att dra fram en ny led för biltrafik. 
Vänligen respektera den vilja att bevara området som det redan finns ett 
utbrett stöd för. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
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Privatperson, 2021-01-15 
NEJ till trafikled på Pyttebron! 
Ett stort svek av styrande politiker i Ängelholms kommun, som lovade att 
Pyttebron med omkringliggande område skulle bli intakt och orört. 
De som litade på er vid valen blev grundlurade och det ökar misstron och spär 
på politiker och myndighets föraktet. 
Återigen ett stort svek mot era väljare och invånare! Det är ett agerande enligt 
gammal öststats kommunism och det hela startades av dåvarande Folkpartiet ( 
Liberalerna) runt slutet av 60 talet och 1970 talets början. Jag kommer ihåg det 

mycket väl pga att jag har bott och är uppväxt där under 60‐talet och 70‐talet. 
Nu är det borgerligas egenintresse som styr mer än folkviljan och 
är det intressenter som Backa Hill / PEAB också bakomliggande?? 
Som vi alla vet så var en av våra valdagar ,då det varnades på radion om storm 
och inte gå utomhus. Alla nej och ja förespråkare hade chansen att gå och rösta 
och jag gjorde det , för jag har den möjligheten att få rösta och göra min röst 
hör i demokratiskanda och med rättigheten och för mig är det en skyldighet. 
De nej och ja förespråkare som inte tog den möjligheten , det är deras val , 
men vi som gjorde det visar ju resultat på bevara området intakt. 
Sedan har moderaterna bestämt bakom stängda dörrar på Tylösand med god 
mat och dryck . Vems pengar? Det skulle vara väldigt intressant 
att veta vad som sagts bakom dessa dörrar, som fick MP( miljöpartiet som inte 
är värd namnet eller lever upp till det),SD och EP , om jag inte 
missminner mig varit stark motståndare till Pyttbron med område förstörs med 
trafikled. 
Makt och pengar får inte styra allt! 
Vem och vad mer ligger bakom undrar flera med mig. 
Lyssna och se till att politiska beslut pejlar folkets vilja i demokratisk anda. 
Ängelholm är idag en otroligt vacker med en centralt belägen oas som 
Pyttebron med omnejd ingår tillsammans med intill liggande 
lånpromenader Hembyggsparken .där kan man ströva , cykla och vistats i en ett 
rikt djurliv och grönska och träden i tystnad. Tror inte man 
befinner sig i centrala delarna av Ängelholm! Då utan avgaser/buller och risken 
att bli påkörd i alla åldrar från barn till gamla. Ett sammanhängande 
rekreationsområde i kulturmiljö , som behövs så väl nu som i framtiden pga 
hur lätt tillgängliga alla ska vara med vår teknik idag. 

Nu även i Covid ‐19 pandemin , som med säkerhet inte är det sista om vi får 
leva under. 
2 
Träden och grönskan behövs så väl för oss människor som djur , för vi har 
rödlistade djurarter i området så som bla fladdermöss. 
De behövs vid stora nederbörden och ger skugga och svalka vid torka. Har det 
helt gått er förbi politiker och har ni missat helt att det har klubbats 
ner att klimatets / miljön är viktigt för Jorden överlevnad och de värden som 
det har kommit fram till är inte i närheten utav i Ängelholm eller Sverige? 
Områdets bevarande är viktigt för oss invånare och även turismen. Det 
drabbar de drabbade alla invånarna i omkringliggande området och oss andra 
i centrum , dagiset , båtplatsen mfl. Avgaser, ökad buller , risken att bli påkörd 
av motorfordon ingen skillnad med eldrivna lika farliga de. 
Utsikterna ersätts förfulande bullerplank mm. tystnaden fågel och djurliv 
ersätts av trafikbuller. Många klagar på att vi har djuren mer och mer inpå oss 
i samhället de skitar ner och för oväsen. 
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Vi är värsta djuren vi själv och vart ska de ta vägen om vi skövlar deras 
boställen? Vi behöver bevara grönområden även vid ökade antal med invånare. 
I andra städer lägger och leder ut trafiken fråncentrum på ytterleder , vilket vi 
också har i Ängelholm , som i norrgående delen ytterleden med Varvsvägen, 
som blir en naturligare led att bygga bron från, på en befintligväg. Låt den gå i 
sträck till den befintliga asfalterade väg som används till reningsverket. 
Den används idag flitigt i början av den av bilburna motionärer , som nyttjar 
elljusspåret. Två centralt liggande trafikleder med några få meter mellan är 
ingen genom tänkt plan och klok plan. 
Varvsvägenbron är bättre val för norr inkommande invånare och turister att 
använda än att köra inom centrum. 
Turister kommandes från norr ställer oftast frågan och undrar varför ingen bro 
finns för dem att komma över till stranden vi gör reklam för och till Klitterhus. 
De ser fundersamma ut och skakar på huvuden , när det får svaret hur de är 
tvungna att ta sig ditt, de vill ha möjligheten att komma över där de 
befinner sig i norr. 
De ser stranden och Klitterhus men... vägen dit är en omväg genom centrum. 
Inga fler trafikleder genom centrum än befintliga och använd ytterleder och 
bevara det gröna centrumet intakt! 
Det kommer att ändra synen på er politiker och till tilliten till er ! 
Pyttebron och omnejd bevaras orörd och intakt till såväl gamla och till ny 
kommande invånare det behövs 
i nutid och i framtiden! 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Många vill bo i Ängelholm nu och i framtiden. 
Perfekt både för yngre och äldre människor. 
Nära till kollektivtrafiken och nära till ”Vattnets Hus” och nära till 
stadskärnan. 
Nära naturen och grönskan och närheten till stranden och havet. 
Det finns ingen anledning och reducera grönområdenas yta mer 
och om det byggs något så finns det inte mycket grönområden kvar. 
Här finns ett omfattande trädbestånd och en stor artrikedom som 
har ekologiska värden. 
Träden måste bevaras då de upptar mycket koldioxid och bidrar till 
ett rikt fågelliv och är viktiga för klimatet och en hållbar miljö och 
främjar till god livskvalitet och hälsa. 
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Området runt PYTTEBRON är inte stort till ytan men den används 
till mycket året runt….bland annat: 
Pyttebron är nära och lättillgänglig till både närliggande natur och 
hav. 
Här rastas hundar och någon enstaka katt. 
Du ser ekorrar och kaniner och hör skönsjungande fåglar bla 
koltrastar och ugglor. 
Bara att vistas och promenerar i, för ren avkoppling. 
Som genomfart för att komma till och från bland 
annat jobb/skola/stadskärnan samt skogen och stranden/havet. 
fika. 
Kattegattleden som är en cykelled som (är vida känd i Skåne / 
Sverige / Norden / Europa och även utanför Europas gränser) går 
igenom detta område främjar både föreningsliv med inspiration och 
lust att motionera och röra på sig. 
Här finns en stor och engagerad scoutverksamhet och här utövas 
fysisk gruppträning så som yoga / qigong i omgivningarna runt 
Pyttebron. 
Pokemon Go och kubb är mycket populära aktiviteter i området. 
Det äts medhavd picnic, det grillas och fiskas längs med ån. 
Skolungdomarna från Sockerbruksskolan tar sin dagliga morgon 
promenad längs med ån för att stärka kamratskapen och öka 
koncentrationen inför skoldagen. 
Vi har ljuvliga små blommor längs med våra stigar under våren och 
underbara blomsterarrangemang lite var stans under både sommar 
och höst. 
Besökare som boende uppskattar verkligen närheten till RönneÅ 
och naturen och skogen runt Pyttebron. 
Härligt med de öppna gröna ytorna. Planterat träd och anlagt 
rabatter och att det gjorts gångar och stigar. 
Det är viktigt för både kropp och själ med blommor och grönska. 
Det ökar livskvaliten för alla att ha tillgång till denna lilla oas mitt 
ibland oss. 
Tack på förhand att ni låter området runt / vid PYTTEBRON vara 
en av Ängelholms största parker som den gröna sköna oas den 
verkligen är. 
Jag ser framemot och höra er respons på ovan. 
Jag har även STORA PLANER / IDEER på lösningar för 
trafiken norrifrån och söderifrån och väster ifrån !!! 
ATT FÅ BO OCH LEVA I EN STAD SOM OFTAST ÄR LUGN OCH 
TYST OCH HARMONISK PÅ MÅNGA SÄTT ÄR FÅ FÖRUNNAT 
OCH 
DET ÄR MÅNGA SOM UPPSKATTAR DET OCH TYCKER DET 

ÄR LIVSKVALITET ❤ 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Om Ängelholm ska vara en attraktiv stad för invånare och utsocknes, måste 
det också vara lätt att åka in och ut ifrån tätorten. I synnerhet då en ansenlig 
mängd människor arbetspendlar söderut varje dag. Därför 
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är det bra om det finns ett intresse för infrastruktursatsningar. 
Om Ängelholm ska vara en attraktiv stad för invånare och utsocknes, måste 
idyllen bevaras. Det är detta som lockar turister till orten varje år. Ödelägger 
man dessa gemytliga miljöer, förlorar staden sin charm. 
Därför är det bra om det finns ett intresse för kulturhistoria och grönområden. 
I den ständigt växande tätorten Ängelholm finns ett grundläggande dilemma 

när det gäller vägnätet – alla trafikleder, samt in‐ och utfarter, finns öster om 
centrum. På den västra sidan av centrum finns inget. 
Att bygga Pytteleden kommer inte på något sätt att förändra denna situation. 
Det vitala vägnätet och därmed tillgängligheten, kommer alltjämt att finnas på 
den östra sidan. Eftersom det i Ängelholmspaketet finns en uttrycklig önskan 
att minska trafiken på Landshövdingevägen, Järnvägsgatan och i synnerhet på 
Skolgatan/Nybron, är själva tanken att Pytteleden ska suga åt sig så mycket 
trafik som möjligt. Det är detta som är det mest fundamentala felet med 
Pytteleden – den kommer inte att förbättra framkomligheten! Att försöka 
tvinga trafiken till onödiga omvägar och koncentrera den till ett enda ställe – 
Pyttebron – kommer garanterat till att leda till sämre framkomlighet. Därför är 
hela projektet kontraproduktivt. 
Dessutom ödelägger man de finaste delarna av Rönneå i centrala Ängelholm 
och gör oss själva historielösa. Kan det bli sämre? 
Infrastruktur är mycket dyrt att investera i. Och därför ska det byggas så att 
flera generationer framåt har glädje av uppoffringen. Skulle Pytteleden bli 
verklighet, lär kostnaden ligga på runt 100 miljoner kronor. 
Ängelholms kommun har redan mycket begränsade medel att satsa på denna 
typ av projekt. Pytteleden kommer därför, bokstavligen talat, att måla in 
Ängelholm i ett hörn för lång tid framöver. 
Det finns istället en ganska vitt spridd önskan om en riktig och genomtänkt 
ringled (väster om centrum) som kan tjäna invånare och besökare väl i många 
generationer framåt. En som gör så lite ingrepp i miljön som möjligt. Och som 
inte tvingar alla att åka omvägar genom de centrala delarna, utan tvärtom, kan 
göra avstånden kortare. 
Planeringen av ny infrastruktur måste ha siktet ställt långt in framtiden. Hur 
kommer Ängelholm att se ut om 50 år? Vilka lösningar ger mest flexibilitet och 
minst störningar? Om man hela tiden bygger nya bostadsområden, utan att 
ägna någon tanke på tillgänglighet, kommer Ängelholm så småningom 
verkligen att ha målat in sig i ett hörn. Framtidens ängelholmare kommer 
därför att vara tacksamma för tidigare generationer som var framsynta nog och 
valde att investera i en riktig ringled väster om centrum. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
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Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Jag tycker att det är en riktigt dålig idé att Klippanvägens förlängning ska 
förstöra det fina området vid Pyttebron. Fullständigt galet. 
Det kan inte vara helt genomtänkt. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Har egentligen ingen fråga. Ville bara be er att inte ta bort den. Det är inte bara 
människor i medelåldern som känner sig nostalgiska över bron och tycker att 
den är en del av Ängelholm. Jag har bott inom Ängelholms kommun men har 
inte bott i stan förens slutet av sommaren 2019. 
Jag är inte en person som gillar natur överhuvudtaget, men så många gånger jag 
stannat vid den bron. Den är så fin och ljuset gör det magiskt. Det är en sån 
grej som får ens liv att sakta ner och man lever i nuet, för dom lamporna 
från bron ner på vattnet gör att allt står still en stund. 
Vatten/hav osv har en överväldigande känsla för i princip alla människor, för 
det är så stort och mäktigt och ljuset från bron framkallar den känslan. 
Den är inte bara fin att titta på utan också väldigt praktisk för alla. Både för 
cykel, gång och vi som har hundar. Och att stå på bron och kolla ut över så 
långt synen går av Ängelholm är en så skön känsla. Allt blir så tyst, lugnt och 
fridfullt. Så ni tar inte bara bort en bro. Ni tar bort känslan av fridfullhet, att 
känns att man har fötterna på jorden och en frihet. 
Jag har bott här i 2 och ett halvt år och den bron är det finaste i Ängelholm 
enligt mig, för inget ger sånna känslor som den gör. Inget får en att titta upp 
och ta ett djupt andetag i allt kaos som den gör. 
Nu är jag visst sen med att skicka in till er men kände att jag ville göra min del 
och få detta sagt. Hoppas att ni tar rätt beslut. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att 
koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya 
Järnvägsgatan. Det övergripande resonemanget om att leda motordriven trafik 
från centrala delar i staden genom ett värdefullt naturområde, för att på så vis 
minska bullret i centrum, kan ifrågasättas. Om det är någonstans ett visst buller 
kan förväntas och koncentreras så är det i stadens mest centrala delar, för att 
på så vis skona värdefulla rekreationsmiljöer.  
Angående beskrivningen av den befintliga trafik- och bullerproblematiken på 
de centrala gatorna så kommer inte heller ett relativt stort bortfall i ÅDT:n 
innebära någon större bullerminskning. En ny trafikled genom Pytteområdet 
skapar inte per automatik trygga och säkra gaturum i den centrala delen av 
staden. Ett attraktivare centrum kan skapas exempelvis genom minskad 
biltrafik överlag i Ängelholm, inte genom att skapa en ny trafikled genom ett 
grönområde och på så vis uppmana till ett ökat bilanvändande istället för att 
använda kollektivtrafiken. En hållbar stad där kollektivtrafiken och viktiga 
rekreationsstråk bör eftersträvas, för att eftersträva kommunens fastställda 
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miljömål.  Kommunen bör fokusera på en tydlig framkomlighetsstrategi som 
prioriterar färdmedel i form av gående, cykel och kollektivtrafik.  
I planbeskrivningen klargörs det att en stor risk är att invånarna kommer att 
välja bilen framför kollektivtrafik. En tydlig och högst trolig konsekvens är 
därför att bilanvändningen kommer att öka i Ängelholm, vilket går emot de 
politiska målen om hållbara resor. En ny vägförbindelse genom Pytteområdet 
kommer högst sannolikt att öka andelen som tar bilen till områden utanför 
stadskärnan. Den beskrivna framkomlighetsproblematiken för fordon i 
centrum bör i förhållande till kommunstyrelsens hållbarhetsmål enbart vara 
positiv, eftersom det ju således innebär att invånarna bör föredra 
kollektivtrafiken framför bilen. De knappa ca 100 miljoner kronorna som en 
förlängning av Klippanvägen bedöms kosta skulle kunna göra bättre nytta i en 
satsning och utbyggnad av kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar. Genom 
det skulle incitamenten att välja hållbara transportvägar och färdsätt öka.  
I enlighet med PBL ska kommunen göra avvägningar mellan allmänna och 
enskilda intressen. I den avvägningen bör det allmänna intresset av en bevarad 
och välanvänd rekreationsyta med höga natur- och kulturmiljövärden vägas 
mot intresset för enskilda som får en genare väg. Det bör tydligt framgå vilka 
gynnas av den nya vägen och varför det intresset ska väga tyngre än att bevara 
Pytteområdet. Det kan tänkas att somliga skulle uppskatta en genare väg – men 
det ska vara tydligt att det sker på bekostnad av Pytteområdet som värdefullt 
rekreationsområde.  
Det kan ifrågasättas vilka kvaliteter resterande ytor kommer att ha efter 
projektets genomförande. Tillgången och närheten till centrala rekreationsytor 
med kulturhistoriskt värdefulla inslag är och kommer på sikt fortsätta att vara 
en mycket viktig tillgång för såväl Ängelholms invånare som besökare till 
kommunen. Ett bevarande av Pytteområdet är en förutsättning för den övriga 
stadens fortsatta utveckling och attraktivitet. Genom att bevara den här typen 
av grönområde frigörs också andra ytor av lägre kvalitet för framtida 
exploatering. Rekreationsområdet är unikt för Ängelholm och en förutsättning 
för kommunens tillväxt och utveckling. Även Pyttebron manifesterar en 
historisk utveckling och förtäljer en viktig del av kommunens historia.  
I en detaljplan får kommunen enligt 4 kap. 17 § PBL upphäva strandskydd för 
ett område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta 
området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset. Det särskilda skäl som åberopas i detaljplanen är att 
marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området. I planen finns ingen tydlig 
redovisning av vilka andra vägdragningar som har utretts och varför de valts 
bort. För att upphäva strandskydden krävs en redovisning av de andra 
alternativen och en motivering till varför det allmänna intresset inte kunnat 
tillgodoses inom de områdena.   
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med resonemang kring alternativa 
lösningar, samt tydliggörande av de positiva effekterna för stadskärnan. Främst gällande 
bullernivåer i området kring stadsparken. 
 
I planbeskrivningen går att utläsa att genomförandet av detaljplanen medför 
investeringskostnader för kommunen i form av anläggandet av gatan. I förslag 
till budget 2021-2023 avsätts 85 miljoner kronor till genomförande av projektet 
samt ca 8 miljoner för bulleråtgärder. Totalt bedöms genomförandet av 
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projektet således kosta kommunen 93 miljoner kronor, vilket kan jämföras 
med driftbudgeten för kultur, idrott och fritid under ett helt år. I 
kommunfullmäktiges mål och budget går att utläsa att kommunen ska arbeta 
för långsiktig hållbarhet i all planering och arbeta för en hållbar tillväxt.  
Kommunen har beslutat om övergripande mål som formuleras utifrån fyra 
perspektiv. Ett av målen är medborgarfokus: ”Erbjuda öppen kommunal 
demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god 
folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare” Om det fanns en politisk 
intention att följa detta mål hade en medborgardialog initierats i det här fallet. 
Den tidigare folkomröstningen om Pyttebron hade varit en utgångspunkt.  
Ett annat mål är ”Effektiva verksamheter – arbeta med långsiktig hållbarhet 
och ett effektivt resursutnyttjande i all planering”. Att föreslå en ny trafikled 
som uppmuntrar till ett ökat användande av bilen och som dessutom förändrar 
ett viktigt grönområde kan inte sägas vara ett effektivt resursutnyttjande i den 
fysiska planeringen. Pytteområdet är idag ett välanvänt grönområde som 
används såväl för rekreation som motion. Naturen och miljön utmed ån är 
värdefull ur natur- och kulturmiljöhänseende.   
 
Några synpunkter på planbeskrivningen, utdrag och kommentarer 
Natur och rekreation  
Citat: En stor mängd träd kommer också behöva fällas, vilket ger stora 
konsekvenser på både natur och stadsbild. 
 
Kommentar: Det bör redogöras för hur många och vilka träd som kommer att 
fällas, samt vilka värden de har.   

 
Kommentar: Exakt hur många träd som behöver fällas kan tydliggöras först i 
detaljprojektering. Det viktiga i detta skede är att identifiera extra bevarandevärda träd och 
säkerställa deras fortlevnad, alternativt tydliggöra kompensationsåtgärder för försvunna 
värden.  
 
Citat: Genom detaljplaneförslaget säkerställs ett stråk för gång- och cykeltrafik 
genom området, men det förs även in biltrafik genom grönstråket som ersätter 
rofylldhet och relativ tystnad med trafikbuller och rörelser som kräver den 
oskyddade trafikantens uppmärksamhet. 
 
Kommentar: Här bör det tydliggöras vad kommunen har för intentioner med 
platsen, kommer det överhuvudtaget att vara ett rekreationsområde om 
detaljplanen blir verklighet? Bullernivåerna kommer att öka markant och natur- 
och kulturvärden kommer att påverkas.  

 
Kommentar: Det framgår av planhandlingarna att upplevelsen av platsen kommer att 
förändras från ett rekreationsområde till ett område mer riktat åt pendling. Samtidigt är det 
viktigt att detaljplanen inte utgör hinder för att ta sig till närliggande rekreationsområden, 
samt att Växthustomten ges möjlighet att utvecklas.  
 
Citat: Väster om Rönne å är upplevelsen idag ett lugnt parkområde, vilket 
också kommer att förändras. Ambitionen är att området ska kunna behålla sitt 
lummiga intryck även efter föreslagen ändring. En stor del av träden som står 
närmast den planerade vägen kommer dock behöva fällas, vilket minskar 
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grönskan i området märkbart. Återplantering av träd ska ske i enlighet med 
kommunens trädplan.  
 
Kommentar: Hur stor del av parken och hur många träd försvinner?  
 
Citat: Naturvårdsverkets rekommenderade värden för rekreationsområden i 
tätort bedöms kunna hållas inom Hembygdsparken. 
 
Kommentar: Hur har den här bedömningen skett? Det saknas en bedömning 
och beräkning av de nya bullernivåerna i rekreationsområdet. 
 
Kommentar: Bedömningen bygger på resultaten från bullerutredningarna. 
 
Citat: Området utanför plangränserna påverkas dock positivt av planens 
genomförande. Planen bedöms medföra en minskning av trafiken i centrum, 
vilket öppnar upp för utvecklingsmöjligheter. Ett parallellt arbete pågår där en 
upprustning av stadsparken ska göras. På så vis kan platsen utvecklas med 
fokus på människan istället för bilar och nya mötesplatser kan skapas i staden.  
 
Kommentar: De positiva effekterna utanför planområdet är inte relevant att 
nämna i det här sammanhanget. Resonemanget blir märkligt och inte 
trovärdigt. Om kommunens avsikt verkligen är att minska biltrafiken överlag så 
skulle inte en ny och genare väg genom Ängelholms värdefulla och unika 
rekreationsområde föreslagits. Det blir tydligt att grönområdet och den unika 
miljön utmed åstråket utraderas till förmån för de fordonsrörelser som idag 
leds genom de centrala gatorna i stadskärnan. Att skapa en ny trafikled genom 
grönstråket medför inte bara att det värdefulla och oåterkalleliga området helt 
förstörs, utan också att bilarna fortsättningsvis tillåts ges utökat utrymme i ett 
av Ängelholms betydelsefulla grönområden. Hur ser Ängelholms kommun 
egentligen på hållbarhet och hållbara resor? Utöver det faktum att det 
värdefulla rekreationsområdet förstörs så känns det förlegat och 
bakåtsträvande att år 2020 föreslå en ny trafikled rakt igenom ett centralt 
viktigt rekreationsstråk. Att ta bort ett sådant område för att skapa en trafikled 
som kommer att öka bilanvändandet går inte i linje med varken kommunala 
eller nationella hållbarhetsmål. 
 
Kommentar: Syftet med detaljplanen är att minska trafiken i stadskärnan. Enligt utförda 
utredningar kommer detaljplanens genomförande innebära direkt konsekvenser för trafiken i 
stadskärnan genom märkbart minskad trafikbelastning.  
 
Citat: Den samlade bedömning är att området klassas som naturvärdesklass 3 - 
påtagligt naturvärde, dock i det nedre spannet av skalan, på gränsen till visst 
värde. Naturvärdesobjektetsutbredning är till största del lokaliserat utanför 
planområdet, men den nya gatusträckningen med dess nya slänter kan komma 
att påverka området negativt. 
 
Kommentar: På vilket vis kan naturvärdena påverkas negativt?  
 
Buller och trafik 
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Citat: Bullernivåerna inom och i anslutning till planområdet bedöms också öka 
markant. Genom olika åtgärder kan bullernivåerna dock minska och 
målsättningen är att inga bostäder ska överskrida riktvärden inomhus. 
 
Kommentar: Föreslagna bullerskärmar kan minska bullernivåerna inom de 
privata fastigheterna, men det saknas beräkningar som redovisar de ökade 
bullernivåerna i naturmiljön. Träd och vegetation innebär bara en marginell 
sänkning av bullervärdena, vilket innebär att den nya vägen kommer att ge 
upphov till buller i stora delar av parkområdet. Ljudmiljön är en viktig kvalitet 
för upplevelsen av natur- och kulturmiljöområden. Fortsatt låga ljudmiljönivåer 
i Pytteområdet är en förutsättning för att området ska uppfylla sitt syfte som 
rekreationsområde. Det har inte heller utretts i vilken mån ökade bullernivåer 
och partikelhalter kommer att påverka djurlivet, vilket också störs och påverkas 
av ökade bullernivåer. Utifrån bilagt underlag är det svårt att få en uppfattning 
om hur eller i vilken mån djurlivet kommer att påverkas gällande exempelvis 
fortplantning och födosök.  
 
Kommentar: Sedan samrådet har flera utredningar tagits fram, bland annat en 
fladdermusinventering. Inventeringen visar att det finns gott om fladdermöss i området. För 
att inte påverka dessa negativt är det viktigt att träd återplanteras, att grönstrukturer längs 
hela ån bevaras och att ljuskällor anpassas. Planhandlingarna har kompletterats gällande 
detta.  
 
Citat:  Planens positiva konsekvenser utgörs av en tryggare trafiksituation i 
Ängelholms centrum där trafikflödet beräknas minska avsevärt. Detta ger 
möjligheter att utveckla stadskärnan med nya mötesplatser och trygga och 
säkra gator. 
 
Kommentar: Att skapa en ny trafikled genom Pytteområdet, och på så vis leda 
om en stor mängd biltrafik genom ett viktigt grönområde, är att flytta ett 
problem från ett område till ett annat. Det löser inte på något sätt 
huvudproblemet, vilket är att för många ängelholmare tar bilen istället för att 
utnyttja kollektivtrafiken. Att skapa en ny trafikled gynnar ett ökat 
bilanvändande, vilket kan tyckas stå i konflikt med de kommunala miljömålen.  
 
Beträffande de beskrivna positiva effekterna utanför planområdet så är det 
möjligt att skapa en god trafiksituation i centrum och trevliga stadsrum utan att 
förändra ett av Ängelholms viktigaste rekreationsstråk. Främst handlar det om 
att skapa och följa tydliga gestaltningsmål för de centrala gatorna och utforma 
gatorna på ett sätt som gynnar gång, cykel och kollektivtrafik – det ska bli mer 
obekvämt att ta bilen (tvärtemot det här förslaget, som uppmanar fler till att ta 
bilen).  
 
Citat: Fig 1. Bilden redovisar de utredda alternativen för att minska trafiken i 
centrum.  
 
Kommentar: Bilden är oläslig även vid inzoomning i pdf-filen. En 
alternativredovisning är viktig att redovisa i planbeskrivningen, den ska på ett 
tydligt sätt redovisa vilka andra alternativ som utretts och motivera varför de 
valts bort. I handlingen går det inte att hitta en tydlig motivering eller 
beskrivning av de andra vägalternativen. En sådan beskrivning och motivering 
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krävs exempelvis för att kunna motivera upphävandet av strandskyddet. 
Trafikutredningen som legat till grund för valet av sträckningen borde vara en 
bilaga till samrådshandlingarna och funnits tillgänglig på hemsidan.   
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt.  
 
Citat: Kommunen har därför för avsikt att undersöka möjligheten att erbjuda 
fasadnära åtgärder för att kunna följa riktvärdena för ljudnivåer inomhus. 
Sådana åtgärder regleras dock inte av detaljplanen och kan i så fall endast göras 
efter överenskommelse med fastighetsägaren. 
 
Kommentar:  Sådana fasadnära bulleråtgärder förbättrar inte bullerriktvärdena 
för utemiljön, varken i fastighetsägarnas trädgårdar eller i natur- och parkmiljön 
- vilket redovisas i bullerutredningen. För att minska bullernivåerna i de privata 
trädgårdarna föreslås bullerskärmar, dessa bör redovisas i sektion.  
 
Citat: Vid en sammanvägning mellan den bullerökning som sker inom 
detaljplaneområdet och den sänkning av bullernivåer som kan väntas inom 
stadens centrala gator bedöms detaljplanen sammanfattningsvis medföra 
måttligt negativa konsekvenser avseende buller. 
 
Kommentar: I bullerutredningen har enbart den nya vägens utretts. De 
befintliga vägarna har inte tagits med och beräknats till målåret, vilket innebär 
att det inte går att se den samlade ljudpåverkan för fastigheterna. En 
beskrivning av ljudmiljön längs ån saknas. Förändringen av bullernivåerna bör 
således beskrivas även för natur- och rekreationsmiljön, inte bara för de 
enskilda fastigheterna. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med utredningar av bullerförändringen i 
angränsade gatunät, med fokus på stadskärnan. 
 
Citat:  En stor del av detaljplanens syfte är att förbättra kopplingen mellan 
centrum och Ängelholms station även för gång- och cykeltrafikanter. 
 
Kommentar: Det tycks snarare handla om att skapa en genare väg för 
biltrafiken, på grönområdets bekostnad. Hur påverkas barn och ungdomar som 
rör sig i rekreationsområdet idag? En barnkonsekvensanalys bör genomföras. 
Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag i Sverige. 
Barnkonsekvensanalyser (BKA) används inom samhällsplanering för att 
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kartlägga barns och ungas rörelser, behov och uppfattningar om närområdet. 
Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter finns 
med i beslutsfattandet inom en verksamhet. Pytteområdet är ett område som 
används av många barn och ungdomar idag, vilket innebär att det finns ett 
behov av att upprätta en barnkonsekvensanalys.  
   
Citat: Förlängningen av Klippanvägen kommer att höja ljudnivån, som idag är 
väldigt låg, märkbart inom planområdet och även för omkringliggande 
naturområden. Bullerproblematiken som den nya vägen ger upphov till kan i 
vissa fall avhjälpas med ett bullerplank. Detta gäller framförallt för fastigheter 
som angränsar till planområdet i planens västra delar. Bullerplanken har 
begränsad effekt vid korsningar med andra vägar och vid högre flerfamiljshus. 
 
Kommentar: Bullret i naturområdet kommer inte att kunna avhjälpas med 
föreslagna bullerskydd. Det bör framgå tydligt och redovisas vilka bullervärden 
det kommer bli i naturområdet. 
 
Citat: Den känsla och möjlighet av rofylldhet, relativ tystnad och möjlighet till 
en kort återhämtning, kommer att bytas ut mot en trafikerad miljö som kräver 
den oskyddade trafikantens uppmärksamhet, och som dessutom är 
bullerpåverkad av fordonstrafik. 
 
Kommentar: Det saknas en redovisning av bullernivåer i rekreationsområdet. 
Det bör redovisas vad kommunen har för planer med de restytor som blir 
kvar, de ökade bullernivåerna och den redovisade miljön vid trafikleden tycks 
inte vara utformad eller kunna upplevas som en rekreationsmiljö.   
 
Kommentar: Detaljplanens påverkan på rekreation finns redovisat i 
Miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Kulturmiljö 
 
Citat: Planområdet kommer att inkräkta på fastigheten Kråkan 1, vilken ägs av 
kommunen (se fig. 8).  
 
Kommentar: Hur stort blir intrånget på fastigheten? Om intentionen verkligen 
är att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden på fastigheten Kråkan 1 
så bör byggnaden förses med rivningsförbud samt skydds- och 
varsamhetsbestämmelser i plankartan.  
 
Kommentar: Huset på fastigheten Kråkan 1 ligger utanför planområdet och kan inte förses 
med rivningsförbud. Intrånget innebär att en liten del av den befintliga trädgården försvinner 
till förmån för gatan.  
 
Gatans utformning  
 
Synpunkter ang. redovisade sektioner: I en av exempelsektionerna redovisas ett 
avstånd på 1,6 meter från körbanans ytterkant till ett skyddsvärt träd. Det 
framgår inte om det är mätt till trädets stammitt, vilket brukar vara det 
vanligaste. Ett skyddsavstånd på 1,6 meter är för litet och under 
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rekommendationerna, det krävs ett större avstånd för att inte skada 
rotsystemet.  
 
Ambitionen om att bevara skyddsvärda träd är god, men föreslaget avstånd 
som redovisas i sektionerna kommer troligtvis inte resultera i att trädet 
överlever. Det kan därför tänkas att gatans grundläggning och tillkommande 
slänter kommer att ha en större påverkan på naturmiljön än vad som hittills 
uppskattats och redovisats i plankartan. Det är vanligt att bevarandevärde träd 
ges ett skyddsavstånd på minst 10 m från stammitt till vägens kant för att 
säkerställa trädets fortlevnad. Det faktum att det redovisade avståndet i 
ovannämnda sektioner är så lågt som 1,6 meter innebär att man kan anta att 
träden behöver tas bort vid planens genomförande. Se Sveriges 
lantbruksuniversitets rapport ” Standard för skyddande av träd vid byggnation 
2.0” för rekommendationer gällande skyddsavstånd till träd: 
https://pub.epsilon.slu.se/15341/2/Ostberg_J_et_al_20180206.pdf”   
 
I sektionerna redovisas inte en gata som är anpassad till omgivningen, utan en 
gatuutformning med stora slänter och en ordentlig uppbyggnad. Sektionerna är 
ett exempel på hur det skulle kunna se ut, men även om sektionerna inte är 
juridiskt bindande så visar de kommunens intentioner och måtten är en 
utgångspunkt för planområdets avgränsning. Med nuvarande utformning 
kommer gatan bli en tydlig barriär i området. Det faktum att även slänter 
planlagts som användningen ”GATA” i plankartan möjliggör att gatan kan bli 
bredare än vad som föreslås i planbeskrivningen.  
 
Några tips 
 
- Involvera gärna Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen. 
- Skicka in flera olika yttranden. 
- Samla namnunderskrifter. 
 
Kommentar: Kommunen gör bedömningen att det är möjligt att bevara träd samtidigt som 
gatan ligger närmare än 10 meter, så länge schaktning sker med rätt metodval.  
Eftersom att slänter ingår i vägområdet måste dessa vara planlagda som GATA.  
 
Privatperson, 2021-01-15 
Vill bara uttrycka mitt stöd för den nya dragningen av Klippanvägen. Jag kör 
bil dagligen i mitt arbete i Ängelholm och har sett hur trafiken tätnat allt mer i 
centrum. Med all ny bebyggelse kommer det snart bli ohållbart om inget görs. 
Det är ett bra beslut som jag tror har brett stöd bland ängelholmarna.  
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Låt denna vackra bro få vara kvar. Låt grönskan, ”Ängelholms lunga” vara 
kvar. Grönområde, strövområde vara kvar. Ni som dördärvar detta vet inte vad 
ni gör. Jag går över denna bra varje dag!! ”Länge lever bron!” 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Privatperson, 2021-01-15 
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Ängelholm är en relativt liten stad som växer och behöver givetvis adekvata 
trafiklösningar. För att tillgodose nuvarande kommuninvånares behov och för 
att attrahera nya kommuninvånare behöver Ängelholm vara en attraktiv 
kommun. När min familj för ett par år sedan valde att flytta till Ängelholm var 
närheten till hav och den stora delen skogs-och grönområden i de centrala 
delarna av tätorten en högst bidragande orsak. Ängelholm är i det närmsta 
unikt, framför allt i jämförelse med andra kustnära kommuner på Sveriges 
västsida, med de centrumnära skogsområdena såsom Nybroskogen, 
Hembygdsparken och Kronoskogen. Att genom ett irreversibelt beslut bygga 
en ny central trafikled genom dessa värdefulla områden vore förödande. 
 
Genom en obsolet lösning, att dra en ny trafikled i centrala tätorten, istället för 
att leda trafiken utanför kommer naturmiljöerna, enligt utredningarna i ärendet, 
att skadas. De kraftigt ökade bullernivåerna kommer att ge negativa 
konsekvenser för de högt uppskattade centrala naturområdena. Detta kan inte 
återställas när väl det är byggt. 
 
Om den nya trafikleden ska byggas enligt plan: gräv ner hela vägen under mark 
på den del som börjar efter nuvarande Pyttebron vid Garvaregatan och att 
biltunneln ansluter till bilväg på Havsbadsvägen. Gång- och cykelväg kan då 
anläggas ovanpå vägtunneln på samma sträckning. Detta för att kunna behålla 
nuvarande naturstråk med den, enligt utredningarna värdefulla floran och 
faunan, och som är en mycket viktig rekreativ miljö för oss kommuninvånare. 
 
Om den nya trafikleden ska byggas enligt plan: kommunens exploatering tar 
hänsyn till när jordbruksmark tas i anspråk vid exploatering och att 
kompensation för detta ska ske. På samma sätt bör man kompensera för varje 
kvadratmeter av värdefull rekreativ naturmiljö som man enligt planen vill 
använda för en central trafikled.  
 
Om man önskar fortsätta vara en attraktiv och växande kommun bör man 
istället skapa kommunala naturreservat av Hembygdsparken-
Thorslundsskogen-Nybroskogen och av Kronoskogen, för att undvika 
exploatering av dessa områden och för att stärka Ängelholms kommuns 
attraktivitet 
 
Kommentar: Att anlägga gatan i en vägtunnel bedöms vara en för avancerad och kostsam 
lösning. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Hoppas verkligen Klippanvägens/Pytteledens förlängning blir av, så snart som 
möjligt. Att cykla genom Stadsparken-skolgatan, kan vara med livet som insats. 
Alla barn som ska till skolan – alla vi som bor österut- Ängevången, Nya 
kungsgården m.m. har denna farliga passage för att cykla till centrum och 
havet. 
Minskad biltrafik skulle också rädda stadsparken, denna fina oas. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Boende BRF Gustenborg 2021-01-15 
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Det mest fundamentala felet med Pytteleden är att den inte kommer förbättra 
framkomligheten. Eftersom de andra tre gatorna samtidigt ska strypas, blir 
själv syftet att leda över trafiken till Storgatan/Daniellundsgatan. Att tvinga 
trafiken till onödiga omvägas och koncentrera den till ett ställe, kommer 
garanterat leda till sämre framkomlighet. Därför är hela projektet 
kontraproduktivt. Dessutom ödelägger man de finaste delarna av Rönneå i 
centrala Ängelholm och gör oss själva historielösa. Kan det bli sämre? 
Infrastruktur är mycket dyrt att investera i. Och därför ska det byggas så att 
flera generationer framår har glädje av uppoffringen. Skulle Pytteleden bli 
verklighet, lär detta gå lös på 100 miljoner eller så. Ängelholms kommun har 
redan mycket begränsade medel att satsa på denna typ av projekt. Pytteleden 
kommer därför att måla in Ängelholm i ett hörn för lång tid framöver. 
 
Vår önskan är en riktig och genomtänkt ringled som kan tjäna invånare och 
besökare väl i många generationer framåt. En som gör så lite ingrepp i miljön 
som möjligt. Och som inte tvingar alla att omvägar genom de centrala delarna. 
Stade kommer framför allt att växa i norr (Bjärestrand) och i söder (Fridhem 
med mera). På vilket sätt hjälper Pytteleden till att lösa deras transportbehov? 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
 
Boende BRF Gustenborg 2021-01-15 
Jag vill fästa uppmärksamhet på att vår förenings läge bli utsatt för buller, 
luftföroreningar och vibrationer, då vi (…) byggs kommer att bli som en liten ö 
omgiven av gator med tät biltrafik på alla sidor, dvs storgatan, Bruksgatan, 
Östergatan och Klippanvägens förlängning. Inget annat hus i tätorten blir så 
utsatt, vad jag kan se. Dessutom är jag med fler medlemmar i föreningen starkt 
beroende av just närheten till grönområdet för rekreation utan att behöva bil 
till angränsade områden längre bort som utpekas som alternativ.  
 
Kommentar: Detaljplanens genomförande ska inte utgöra hinder för att kunna ta sig till 
angränsande grönområden, så som Hembygsparken och Nybroskogen.  
 
Fastighetsägare till Kulltorp 1, 2021-01-15 
För min del är detta ett ypperligt exempel på hur odemokratisk kommunen är. 
Man frågar sig många saker oftast kommer svaren efter ett tag. Tex nu är det 
självklart för mig varför det inbjöds till diskussion/samråd inför 2035 iställer 
för framtids förklaringen som låg dold på hemsidan. Det tog flera samtal till 
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kommunen innan jag kunde få besked var jag hitta den. Efter samrådet har den 
varit enkelt att hitta. 
 
Det hade varit ärliga att diskutera framtidsförklaringen på samrådet och vågat 
ta reda på vad människor tyckte eftersom den ny klappas igenom på löpande 
band i den odemokratiska processen. Alla skriverier om Pytteleden hit och dit 
visar på att det engagerar människor så har det varit sedan folkomröstningen. 
Det påvisar som sagt att den demokratiska processen är OUT OF ORDER. 
 
Mitt förslag är att göra om göra rätt. Ting Tar Tid Diskussioner bör föras i det 
demokratiska forumet Kommunfällmäktige på ett ärligt sakligt sätt. Som det är 
nu undrar jag ständigt som medborgare var beslut tas eftersom 
kommunfullmäktige mer framstår som informationsforum. 
 
Gå tillbaka till den fantastiska trafikredogörelsen som Beredningsgruppen 
föredrog för att antal år sedan. Den innehöll massor av bra förslag. 
 
En miljökonsekvensanalys som är saklig och ärlig inte för att hitta kryphålen. 
 
Men tyvärr utmynnade alla fantastiska möjligheter i Förlängning av 
Klippanvägen enda möjliga lösning som nu drivs igenom till varje pris. 
Det ska vara en fin rak väg till Havsbaden. 
Att fortsätta bygga en nu väg är bara att öka trafiken. 
 
Demokratin i Ängelholm behöver förändras/Utvecklas. Politiker behöver 
kanske utbildning i sitt svåra uppdrag. Kommunen är en helhet för att serva 
medborgarna behöver politiker föra dialog med varandra på ett sakligt ärligt 
sätt kliva ur de trånga ideologiska boxarna då blir det lättare att få de flesta 
medborgare nöjda och acceptera beslut som tas. Då behöver kanske 
detaljplaner inte ständigt ädnras för att det till kommer saker --- om det hade 
fått tagit tid från början. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-01-15 
Jag tycker det är ett våldsamt övergrepp på området i fråga.  
Jag har verkligen tagit mig tid, att läsa igenom underlaget kommunen 
presenterat i sin SAMRÅDESHANDLING.  
Från A- Ö, inte bara en gång, utan fallit tillbaka till de olika avsnitten efter 
hand som de hanvisas till olika delar ur underlaget.  
Ju mer jag läser, ju mindre förstår jag, att man över huvudtaget ens funderar 
över ett så betydande övergrepp i det berörda området.  
Delområden för stadsbilden, enligt Miljökonsekvens beskrivning: 
Område 1. Konekvensen på stadsbilden bedöms sammantagen vara liten.  
Område 2. Planförslaget bedöms medföra stora negativa konsekvenser för 
stadsbilden.  
Område 3. Planförslaget bedöms medföra stora negativa konsekvenser för 
stadsbilden.  
Område 4. Planförslaget bedöms medföra stora negativa konsekvenser för 
stadsbilden.  
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Område 5. Planförslaget bedöms medföra stora negativa konsekvenser för 
stadsbilden.  
Område 7. Planförslaget bedöms medföra stora negativa konsekvenser för 
stadsbilden.  
Område 8. Planförslaget bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för 
stadsbilden 
 
Summerat: Effekten och konsekvensen på stadsbilden för planområdet i sin 
helhet bedöms  Medföra stora negativa konsekvenser.  
Nollalternativet bedöms medföra positiva konsekvenser för aspekten 
stadsbilden eftersom området kan förbli ett lugnt naturområde utan biltrafik 
och möjligheten finns att utveckla detta till ett ännu mer värdefullt gång och 
cykelstråk samt grönstråk i staden.  
Varför avbryter man inte projektet redan här? 
 
En 5-vägs rondell, som Ni vill anlägga i stans finaste blomster park, är 
fullständigt vansinnigt. Jag har bott i Höganäs i drygt 30 år, där det finns en 
sådan rondell. Det händer dagligen, att det blir tvärstopp från alla håll 
samtidigt, när någon fotgängare ska gå över. Genom åren har här varit många 
svåra olyckor. Än värre kommer flödet att bli i Er nya "cirkus" rondell.  
Backe ner och backe upp och som kronan på verket bilister från 
Danielslundsgatan som ska väster på Pytteleden, 180 graders högersväng och 
dessutom ska bilisterna hålla koll på ytterligare 4 vägar. Det är ingen lätt 
manöver.  
Jag la in en liten blänkare på Facebook: Vad Händer I Ängelholm den 14/1-21 
med rubriken: "LÅT MIG FÅ LEVA"  
Efter 4 timmar hade den fått över 500 gilla markeringar, 65 kommentarer och 
25 delningar  
(och det rullar på). Nästan bara positiva kommentarer att det värnas för 
Nollalternativet.  
Här återspeglas klart och tydligt vad Ängelholmarna vill idag. Vi blickar framåt 
och vill bevara något fint som vi älskar i vår stad.  
Hela projekter är ett stort frågetecken för mig. I tidigare utredningar framgår 
att det finns stor kapacitet kvar på befintliga vägar.  
At turisterna ska hitta till Havsbaden för att bada, är ett dåligt argument. Redan 
nu är det fullständigt kaos där ute med parkerade bilar, <le dagar på året då det 
råder perfekt badväder. Ja tydligen hittar de dit ändå.  
Jag tänker även på det stora sveket, vissa partier har gjort mot sina väljare kort 
efter valet 2018. Det känns inte ok.  
Så har vi då hela resultatet från WSP:s utredning.  
Den är beställd utav kommunen, säkert för en väldans massa pengar. Som 
beställare har man ju möjlighet att få saker vinklat i önskad riktning.  
Jag tänker så här:  
- Vi styrande i kommunen, är tacksamma om den skrivs i en lindrig 
formulering. 
Jag tror alltså att verkligheten blir betydligt sämre än vad WSP:s rapport 
antyder  
 
Kommentar: Planens negativa konsekvenser för planområdet ska vägas mot de positiva 
effekterna för trafiksäkerhet och miljön i och runt stadskärnan.  
I övrigt noteras synpunkterna.  
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Privatperson, 2021-01-15 
Som boende i Ängelholms tätort och väl förtrogen med den trafiksituation 
som är idag och vad som kan väntas i framtiden vill jag yttra mig över förslaget 
att förlänga Klippanvägen.  
Jag anser att förslaget inte är hållbart ur miljösynpunkt.  
Det talas om att denna sträckning ska leda trafiken från Ängelholms centrala 
delar. Som jag ser det gör man istället tvärt om, man inriktar sig på att leda 
ännu mer trafik genom centrala Ängelhom1 bara med en viss förskjutning 
norrut. Dessutom går förslaget genom grönområde och förstör en av 
Ängelholmarnas mest älskade platser kring Pyttebron.  
Ett klart bättre alternativ är att göra tillfarten till Havsbadenområdet via en bro 
vid Varvsvägen. Detta ger en mycket snabbare väg ut från Havsbaden till 
trafikled och motorväg. För dem som kommer från motorvägen för att besöka 
Havsbaden är det också enkelt att ta av i rondellen vid ICA MAX! och köra 
ringled utanför tättbebyggt område .istället för att som i förslaget ledas rakt in 
genom bebyggelse in i centrum.  
Jag önskar att Ängelholm ska ha kvar sitt fina renomme som en grön stad och 
då bör Klippanvägen inte förlängas enligt förslaget.  
Att Ängelholm sedan dessutom haft en folkomröstning som visar att detta inte 
är vad boende i Ängelholm vill, gör inte förslaget bättre.  
Motivet att inte lyssna på befolkningen är att det inte var fler som deltog i 
omröstningen. Då har man helt plötsligt glömt att det i stort sett var 
utegångsförbud på grund av stonn den aktuella dagen och att alla uppmanades 
att hålla sig inne .... 
Om politiker och planerare i Ängelholm trots allt väljer att åsidosätta både 
miljötänk och invånares uttryckta vilja, borde man kunna awika några meter 
från förslaget så att Pyttebron räddas. Fortfarande inte den bästa av lösningar, 
men i alla fall en kompromiss. 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i Trafikplan 2011-
2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på annat sätt. 

 
Sent inkomna yttranden som inte besvaras: 
 

 Fastighetsägare till Ludvigaskog 9, 2021-01-18 
 

 Boende BRF Gustenborg, 2021-01-18 
 

 Boende BRF Gustenborg, 2021-01-18 
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STÄLLNINGSTAGANDE 

Planhandlingarna kompletteras vad gäller: 
Plankarta: 

 Planområdesgränsen har förändrats som följd av uppdaterad förprojektering 

 Bestämmelse om brons höjd har justerats 

 Bullerbestämmelser kring fastigheten Tallen 8 har införts 
Planbeskrivning: 

 Alternativa lösningar 

 Riksintressen 

 Nya brons utformning 

 Geoteknik 

 Naturvård 

 Fladdermöss 

 Förprojektering 

 Buller 

 Fastighetskonsekvenser 

 Illustrationer 
 

NAMNLISTA 

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

 Fastighetsägare till Kråkan 4 

 Fastighetsägare till Tallen 5 

 Fastighetsägare till Tallen 7 

 Fastighetsägare till Alen 3 

 Fastighetsägare till Asken 6 

 Fastighetsägare till Kastanjen 4 

 Fastighetsägare till Asken 5 

 Fastighetsägare till Sparven 2 

 Fastighetsägare till Aspen 1 

 Fastighetsägare till Asken 7 

 Fastighetsägare till Domherren 1 

 Fastighetsägare till Kastanjen 3 

 Fastighetsägare till Domherren 11 

 Fastighetsägare till Domherren 12 

 Fastighetsägare till Tallen 6 

 Fastighetsägare till Alen 2 

 Fastighetsägare till Sparven 5 

 Fastighetsägare till Kråkan 3 

 Fastighetsägare till Palletten 2 

 BRF Blåhaken 

 BRF Gustenborg 

 Föreningen Rädda Pyttebroområdet 

 Naturskyddsföreningen Ängelholm 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 

Utlåtande har upprättats av planarkitekt Edvin Hansson 
 
 

SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 8 oktober 2021. 
 
 
   
Linda Svederberg  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. 
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Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl, 
Centrum-Nybroområdet, Ängelholm, 
Ängelholms kommun  
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE  

Granskningshandling

SAMRÅDET 

Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse daterad 8 oktober 2021. 
Under samrådstiden inkom en stor mängd synpunkter, främst från boende i 
Ängelholms kommun. Bland yttranden finns både positiva och negativa 
synpunkter, samtliga finns redovisade i denna samrådsredogörelse. 
 
Efter samrådet kompletterades planhandlingarna vad gäller:  
Plankarta: 

 Planområdesgränsen har förändrats som följd av uppdaterad förprojektering 

 Bestämmelse om brons höjd har justerats 

 Bullerbestämmelser kring fastigheten Tallen 8 har införts 
Planbeskrivning: 

 Alternativa lösningar 

 Riksintressen 

 Nya brons utformning 

 Geoteknik 

 Naturvård 

 Fladdermöss 

 Förprojektering 

 Buller 

 Fastighetskonsekvenser 

 Illustrationer 
 

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 11 november till och 
med 14 december 2021. Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se 
och i stadshuset.  
Granskningen kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 11 november 2021. 

http://www.engelholm.se/
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Efter granskningen uppdaterades planhandlingarna till följd av att 
arkitekttävlingen för den nya bron färdigställdes. Det vinnande förslaget 
medförde ett behov av en utökning av planområdet i anslutning till bron. 
Ändringen medförde inte några större konsekvenser, eftersom att brons 
faktiska vägbredd var samma. Konstruktionen skulle dock hamna utanför 
planområdet, varpå en förändring var nödvändig. 
 
Förändringen innebar alltså en utökning av planområdet vilket bedöms vara en 
sådan stor förändring att det krävdes en andra granskning. Inkomna 
synpunkter under granskning 1 och granskning 2 har bemöts under samma 
tidsperiod, efter den andra granskningen. Men synpunkterna är uppdelade i två 
dokument för tydlighetens skull. Yttranden som redovisas och besvaras i detta 
dokument berör alltså enbart den första granskningen.  

INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN 

Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  

 Luftfartsverket, 2021-11-19 

 Tele 2, 2021-11-11 

 Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2021-11-12 

 Ängelholmshem, 2021-11-25 

 Öresundskraft, 2021-12-08 

 Region Skåne, 2021-12-13 

 NSR, 2022-12-13 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 

 Länsstyrelsen, 2021-12-21 

 Lantmäteriet, 2021-11-24 

 Trafikverket, 2021-11-26 

 Bjäre Kraft, 2021-11-15 

 Fastighetsägare till Domherren 1, 2021-11-21 

 Fastighetsägare till Akvarellen 3, 2021-11-23 

 Fastighetsägare till Lönnen 8, 2021-11-23 

 Fastighetsägare till Domherren 11, 2021-11-25 

 Fastighetsägare till Rödspättan 11, 2021-11-28 

 Fastighetsägare till Pannån 6, 2021-11-28 

 Fastighetsägare till Kastanjen 4, 2021-11-29 

 Fastighetsägare till Kastanjen 4, 2021-11-29 

 Fastighetsägare till Rödspättan 11, 2021-11-29 

 Fastighetsägare till Tallen 5, 2021-12-01 

 Fastighetsägare till Asken 5 och 8, 2021-12-02 

 Brf Blåhaken, 2021-12-03 

 Boende i fastigheten Näktergalen 17, 2021-12-07 

 Fastighetsägare till Asken 6, 2021-12-08 

 Fastighetsägare till Alen 3, 2021-12-09 

 Fastighetsägare till Asken 7, 2021-12-10 

 Boende på Toffelmakaren 7 och 8, 2021-12-10 

 Frivilliga Försvarets Byggnadsförening, 2021-12-10 

 Fastighetsägare till Väpplingen 9, 2021-12-12 

 Fastighetsägare till Väpplingen 9, 2021-12-12 

 Fastighetsägare till Strövelstorp 5:74, 2021-12-10 

 Fastighetsägare till Tallen 7, 2021-12-12 
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 Fastighetsägare till Lönnen 7, 2021-12-12 

 Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2021-12-12 

 Fastighetsägare till Sparven 5, 2021-12-12 

 Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna om Ängelholms oaser 2021-12-12 

 Fastighetsägare till Tallen 6, 2021-12-12 

 Fastighetsägare till Aspen 3, 2021-12-12 

 Fastighetsägare till Tallen 7, 2021-12-13 

 Fastighetsägare till Skrattmåsen 11, 2021-12-13 

 Boende Vågmästaren 1, 2021-12-13 

 GE-HAND 2021-12-13 

 Fastighetsägare till Domherren 12, 2021-12-13 

 Ängelholm-Skäldervikens Segelsällskap, 2021-12-13 

 Fastighetsägare till Isbjörnen 7, 2021-12-13 

 Fastighetsägare till Staffliet 1, 2021-12-13 

 Fastighetsägare till Kryssnytan 9, 2021-12-13 

 Fastighetsägare till Boken 2, 2021-12-13 

 Fastighetsägare till Alen 2, 2021-12-14 

 Fastighetsägare till Eken 6, 2021-12-14 

 Fastighetsägare till Aspen 7, 2021-12-14 

 Svenska byggnadsvårdsföreningen, 2021-12-14 

 Fastighetsägare till Kråkan 3, 2021-12-14 

 Fastighetsägare till Aspen 2, 2021-12-14 

 Fastighetsägare till Vejby 135:39, 2021-12-14 

 Fastighetsägare till Kastanjen 2, 2021-12-14 

 130 yttranden från privatpersoner, 2021-11-11 till och med 2021-12-14 
 

Sent inkomna yttranden har inkommit från 

 Fastighetsägare till Paletten 2, 2021-12-15 
 

Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan. Sent inkomna 
yttranden redovisas och bemöts inte i granskningsutlåtandet.  

MYNDIGHETER  

Länsstyrelsen, 2021-12-21 
I planbeskrivningen anges det att planförslaget kommer medföra förändringar i 
konstruktionen av Pyttebron som ska bestämmas genom en mer detaljerad 
geoteknisk undersökning i samband med projektering och att den kommer att 
utgå från målsättningen att möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna inte 
motverkas. 
 
Vidare redovisar planbeskrivningen angående det fisk- och musselvatten som 
finns inom planområdet i form av Rönne å att om- och tillbyggnaden av bron 
förväntas kunna ske utan påverkan på vattenkvaliteten i Rönne å. Skulle det 
visa sig att grundläggningen av nya brodelar eller anläggande/förstärkning av 
erosionsskydd inte klaras utan påverkan på vattenkvaliteten kommer tillstånd 
eller anmälan för vattenverksamhet att sökas. Länsstyrelsen noterar att en 
fördjupad geoteknisk undersökning är gjord som visar att det krävs flera 
åtgärder för att göra marken stabil där vägdragningen kommer närmst Rönneå. 
I samrådet angavs det att det skulle genomföras en fördjupad geoteknisk studie 
för bron, det står fortsatt samma sak i granskningsskedet. Den är inte gjord 
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och länsstyrelsen kan därmed inte bedöma den eventuella påverkan som kan 
uppkomma i samband med anläggandet av ny bro. 
 
Länsstyrelsen menar att dessa frågor behöver vara utredda inom ramen för 
planprocessen och är en förutsättning för detaljplanens lämplighetsprövning. 
 
Ras och sked 
I samrådet angavs det att det skulle genomföras en fördjupad geoteknisk studie 
för bron, det står fortsatt samma sak i granskningsskedet. Den är inte gjord 
och länsstyrelsen kan därmed inte bedöma den eventuella påverkan som kan 
uppkomma i samband med anläggandet av ny bro. 
 
Kommentar: Den geotekniska utredning som nämns syftar till de utredningar som normalt 
görs inom ramen för detaljprojektering och utförande. Den nya bron kommer inte ha några 
fasta konstruktioner inom vattenområdet och bedöms därför inte medföra någon negativ 
påverkan på Rönne å. Detta förtydligas i planbeskrivningen inför antagande.  

 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt 
utredda avseende MKN-vatten och ras och skred, varför planförslaget kan 
komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 

 
Kommentar: Planhandlingarna har förtydligats inför antagande.  
 
Lantmäteriet, 2021-11-24 
STRANDSKYDD 
I planbeskrivningen framgår att strandskyddet för allmän väg måste upphävas 
av länsstyrelsen (PBL 4:17, MB 4:18). I plankartan framgår att strandskyddet är 
upphävt enligt PBL 4:17, även inom den allmänna vägen (GATA). Har 
länsstyrelsen meddelat beslut om upphävande av strandskyddet för den 
allmänna vägen? Om strandskyddet för allmän väg upphävs av länsstyrelsen 
bör det vara enligt MB 7:18 första stycket 3 och inte enligt PBL 4:17. 
 
Kommentar: Upphävandet av strandskyddet görs av kommunen. Detta har förtydligats i 
planbeskrivningen inför antagandet.  
 
FASTIGHETSFÖRTECKNING 
I fastighetsförteckningen finns fastigheter, däribland privatägda fastigheter, 
under fastigheter inom planområdet. Dessa fastigheter nämns inte i 
planbeskrivningen. I planbeskrivningen bör framgå konsekvenser för 
fastigheter som berörs. 
 
I fastighetsförteckningen nämns även servitut under rättigheter inom 
planområdet. I planbeskrivningen nämns inte dessa rättigheter. I 
planbeskrivningen bör framgå hur eller om rättigheterna påverkas av planen. 
Toffelmakaren 8 förekommer i planbeskrivningen men är inte med i 
fastighetsförteckningen under fastigheter inom planområdet. 
 
Kommentar: Planområdets utbredning har uppdaterats och en del fastigheter är inte längre 
inom planområdet. Detta efter att cirkulationsplatsen vid Havsbadsvägen anpassats efter 
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rådande fastighetsgränser. Servitut för gång- och cykelväg på fastigheten Fågelsången 3 och 
servitut för ledningar bedöms inte påverkas av planens genomförande. 
 
FASTIGHETSKONSEKVENSER 
Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens 
konsekvenser för den egna fastigheten. ”Av planbeskrivningen ska de 
konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför för bland annat 
sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta menas att det för i 
princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med 
avseende på bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande 
fastighetsbildning, utförande och deltagande i gemensamhetsanläggningar. 
(prop. 2009/10:170 s. 435)”.  
 
I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, 
men plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett 
samlat sätt där respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens 
genomförande innebär för den aktuella fastigheten/rättigheten. 
 
Beskrivningen bör innehålla ett utkast till redogörelse av juridiska och 
ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra 
detta på är att upprätta en fastighetskonsekvensbeskrivning, där det framgår 
hur varje enskild fastighet påverkas. Lantmäteriet noterar att det finns ett 
avsnitt för fastighetskonsekvenser, men att det inte framgår vilka konsekvenser 
enskilda fastighetsägare kan förvänta sig. 
 
INLÖSEN OCH ERSÄTTNING 
Lantmäteriet noterar att det finns ett avsnitt som beskriver kommunens 
möjlighet och skyldighet att lösa in mark planlagd som allmän plats. Det bör 
framgå för de fastigheter som är aktuella för eventuell inlösen. Lantmäteriet 
noterar tex att Toffelmakaren 8 är planlagd som allmän plats. 
 
Kommentar: Texten om fastighetskonsekvenser har förtydligats. Toffelmakaren 8 och Sälgen 
2 är de privata fastigheter som är aktuella för inlösen. 
 
Delar av planen som bör förbättras 
HUR PÅVERKAS BEFINTLIGA PLANER? 
Av planbeskrivningen bör det framgå vad som sker med gällande detaljplaner 
och eventuella fastighetsindelningsbestämmelser som berörs av planområdet. 
Det är viktigt för allmänheten att det går att förstå konsekvenserna av 
planläggningen. Detta kan till exempel beskrivas genom en text i stil med ”Om 
föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla 
inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella 
planområdet.” 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Trafikverket, 2021-11-16 
Trafikverket ser positivt på att kommunen har infört reglering för högsta 
totalhöjd avseende bron och att kommunen 
har låtit genomföra en flyghinderanalys. 
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Trafikverket förutsätter att flyghinderanalysen har skickats till berörda 
flygplatser (Ängelholms, Halmstads och 
Ljungbyheds flygplatser) samt att även LFV (Luftfartsverket) och 
Försvarsmakten har getts möjlighet att yttra sig över 
detaljplanen. Om detta inte har skett måste detta göras innan detaljplanen föres 
till antagande. 
 
Kommentar: Samtliga flygplatser har getts möjlighet att yttra sig på detaljplanen.  

 

LEDNINGSÄGARE 

Bjäre Kraft, 2021-11-15 
Bjäre Kraft Bredband har fiberkanalisation på detaljplaneområdet. 
Önskar ni kartunderlag på fiberkanalisationen vänligen lägg in ett ärende i 
ledningskollen.se 
Bjäre Kraft yrkar på att kommunen/exploatören står för kostnaden för ev flytt 
av befintlig utrustning men att Bjäre Kraft utför flytten. 
I utbyggnadsskedet vill Bjäre Kraft samförlägga fiber med andra ledningsägare. 
Bjäre Kraft bygger ut fiber för att kunna erbjuda fiber till alla. 
 
Kommentar: Samtliga flyttar av utrustning bekostas av exploatören. Vidare kontakt får tas 
i samband med utbyggnads och detaljprojektering.  

 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   

 
Privatperson, 2021-11-11 
Att fixa till vägen för endast cykel och gående/jogging och 
bevara naturen som finns, då denna plats är perfekt för en lugn 
plats utan bilar. Nya lampor och bättre gångstig för mer 
säkerhet och bättre uppsyn över stigen. 
Ängelholms kommun säger sig vara för naturen men denna 
bilväg som är tänkt är raka motsatsen till detta. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-11-15 
Kommunen bör överge det inaktuella namnet Gamla 
växthustomten och i stället döpa parken till Brunnsparken till 
minne av den Brunnsverksamhet (dricka brunn) som skedde vid 
Torsllllund på andra sidan ån. Även en brunnspaviljong med 
kaffeservering hade skapat lite kulturella minnen och skapa liv i 
parken. Exempel kan man se i Halmstad vid Norre Katt och i 
Ronneby Brunn med flera ställen. Liv i parken i stället för en död 
park.. 
 
Kommentar: Detaljplanen kan inte hantera namnsättningen på parken.  
 
Privatperson, 2021-11-21 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. Detta kommer bara leda till två trafikerade 
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leder i centrum samt minska de centrala grönområdena och 
lugnet. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
långsiktiga lösningar som en ringled, eller åtgärder som gör att 
det inte behövs några nya bilvägar alls. Båda delar är 
modernare, trevligare, hälsosammare lösningar för de boende i 
Ängelholms stad. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommun bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Fastighetsägare till Domherren 1, 2021-11-21 
Vi som fastighetsägare till fastigheten Domherren 12, med adress 
Danielslundsgatan 2 i Ängelholm, vilken ligger i direkt anslutning till den 
föreslagna nya trafikförbindelsen och därmed väsentligen drabbas av 
mycket omfattande och negativa konsekvenser i det fall den föreslagna 
detaljplanen skulle förverkligas, inkommer genom detta yttrande med våra 
synpunkter på detaljplanen samt den planprocess som förevarit avseende 
denna detaljplan. I detta ärende utgör vi sakägare. 
 
1. Synpunkter på detaljplanen relaterat till konsekvenser för oss och vår 
fastighet avseende boendemiljö, buller, hälsa, stadsbild, kulturmiljö, värde m.m. 
 
Då vi och vår fastighet Domherren 12, vilken är belägen i direkt anslutning till 
den i planen föreslagna vägdragningen med dess föreslagna utformning osv., 
kommer att utsättas för mycket negativa konsekvenser om planen, trots alla de 
negativa konsekvenser som den medför, i slutändan kommer att 
antas och förverkligas. Med anledning härav att vi inledningsvis framför de 
synpunkter vi har på planen utifrån dess direkta och omfattande negativa 
konsekvenser som den innebär för oss utifrån flertalet olika 
aspekter. 
I planen, med tillhörande bilagor i förekommande fall, utmärks vår fastighet 
Domherren 12 med Hus ID ”EE” och är beläget inom område/delområde 3 
(område mellan Storgatan och bro över Rönne å) enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Vi utgör sakägare i frågan. 
 
Inledningsvis vill vi också påtala att fastigheten Domherren 12 är över 100 år 
gammal (uppförd 1907) och ingår i bevarandeprogrammet för Ängelholms 
kommun och upptas däri som fastighet med stort kulturhistoriskt värde och i 
en omistlig miljö. Med detta sagt att husbyggnaden ej är beskaffad med 
ljudisolerande material, fönster eller ventilation på motsvarande sätt som 
moderna hus. Exempelvis är fönsterglas i allt väsentligt av typen handblåst 
enkelglas från tidpunkten då huset uppfördes. 
 
1.1 Synpunkter - Buller 
Av Planbeskrivningen s. 23 framgår att förslaget kommer medföra att fler 
bostäder exponeras för buller jämfört med nollalternativet vilket kommer ställa 
krav på bullerskyddande åtgärder. Av bullerutredningen framgår vidare att 
planen ej är förenlig med gällande riktvärden för buller (enl. 
infrastrukturproposition 1996/97:53) för såväl vår inomhus- som 
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utomhusmiljö varför åtgärder kommer att krävas. Av sida 10 i 
bullerutredningen framgår vidare att aktuella gränsvärden för såväl maximal 
och ekvivalent ljudnivå kommer att överskridas för får fastighet (EE). 
 
• Det är anmärkningsvärt att planarbetet i ett så här genomgripande ärende inte 
fullständigt utrett vilka åtgärder som krävs för att tillse att de av Riksdagen i 
Infrastrukturpropositionen fastställda riktvärdena för trafikbuller som bör 
tillämpas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur – 
för såväl inomhus som utomhusmiljö. 
 
Redan under senhösten 2019 var vi tillsammans med ett antal sakägare / 
grannar i ett möte i Stadshuset med delar av kommunledningen (Robin 
Holmberg samt Liss Böcker) där vi i mötet, efter att ha tagit del av en 
presentation, uttryckte en mycket stark önskan och öppenhet från vår sida om 
transparens, involvering och dialog i det kommande arbetet med detaljplanen. 
Inga förnyade kontakter har varit mellan kommunen och oss sedan detta möte 
och det är först i och med brevet om Samråd, daterat den 27 nov 2020, som vi 
uppmärksammas på att planarbetet nu kommit så långt i processen. Det har 
således inte förelegat några som helst hinder från vår sida för kommunen i 
arbetet med detaljplanen att kontakta samt besöka oss för en fysisk, invändig 
samt utvändig inventering för en noggrannare analys. Att som i planen hänvisa 
till att detta skall komma som ett nästa steg i utredningen duger inte. Detta 
måste hanteras inom ramen för planarbetet så att vi som blir så väsentligt 
påverkade vet exakt vilka åtgärder som kan behöva vidtas, vad de innebär för 
oss och vår fastighet och därmed boendesituation / hälsa samt hur efterlevnad 
av riktlinjerna såväl inomhus som utomhus säkerställs fullt ut. 
 
I sammanhanget vill vi påpeka att vi ser betydande utmaningar i att vidta 
erforderliga bulleråtgärder i huset och på vilket sätt detta kan göras med 
tillvaratagande och bevarande av de värden som finns och på vilket sätt detta 
då kan göras avseende fönster, dörrar m.m. samt därtill åtgärder för ev. 
följdkonsekvenser i form av att åtgärda ventilation m.m. Anticimex har redan i 
samband med tidigare och återkommande besiktningar avrått oss från att byta 
ut eller förtäta fönster då det riskerar att medföra en hel del annat som i sin tur 
kan behöva åtgärdas. Utöver dörrar och fönster så har vi en mycket uppskattad 
och flitigt använd punschveranda (utgörandes matplats inomhus) som också 
behöver säkerställas avseende hur riktvärdena för denna inomhusmiljö skall 
lösas – i synnerhet eftersom det är den delen av huset som kommer att ligga 
närmast den föreslagna trafikleden inkl. rondell. 
Det är naturligtvis väsentligt för oss att allt detta utreds i detalj redan nu (och 
det borde redan varit gjort) inom ramen för planarbetet och självfallet innan 
någon form av förslag till antagande – inte minst för det fall att 
bullersituationen och riktvärdena såväl inomhus som utomhus INTE går att 
efterleva trots alla möjliga åtgärder och hur i så fall en sådan uppkommen 
situation hanteras. Vi förutsätter således att: 
 
o Detaljplanen säkerställer att de nationella riktvärdena från trafikbuller, 
inomhus likväl som utomhus, innehålls för vår fastighet vilken är belägen i 
trafikledens direkta närhet. 
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o Detaljplanearbetet i detalj klargör för samtliga de åtgärder som krävs för att 
riktvärdena för buller skall innehållas för vår fastighet. Det måste vara utrett att 
det är tekniskt möjligt att klara detta. 
o Att planbeskrivningen vad gäller bulleråtgärder i eller vid vår fastighet INTE 
är så oprecis, ospecifik, allmänt hållen och så otydlig som nu är fallet. Det går 
inte på något sätt att utläsa de konsekvenser som planen innebär för oss. 
o Att bullerutredningen studerar bullernivåerna under högsäsong / toppar. 
Bullerberäkningarna är gjorda utifrån de trafiknivåer som är under ett 
årsmedeldygn. Det är troligt att trafiken är högre på sommaren, eftersom 
många kör till stranden då. I så fall borde bullerutredningen studera även de 
bullernivåer som blir då. Det är ju på sommaren som folk använder sina 
trädgårdar och uteplatser mest. 
 
Kommentar: Detaljplanens genomförande kommer enligt utförda utredningar innebära att 
åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att riktvärden för trafikbuller innehålls. För 
aktuell fastighet innebär detta att fasadnära åtgärder för att säkerställa att inomhusbuller 
inte överskrider riktvärden. Det är väghållarens (kommunens i detta fall) ansvar att se till 
att bullerriktvärden inte överskrids och att åtgärda detta, när problemen uppstår.  
 
• Av plankartan framgår inte om en rondell planeras vid Storgatan medan så 
verkar vara fallet utifrån MKB Figur 32. S. 43. Vill ha klarlagt och besvarat vad 
som gäller härvidlag. 
 
Kommentar: Detaljplanen kan inte reglera vilken typ av trafiklösning som ska vara på 
platsen. Det framgår dock av planbeskrivningen och förprojekteringen att det ska uppföras 
en cirkulationsplats på platsen. 
 
• För att säkerställa efterlevnad av bullernivåerna såväl inomhus som utomhus 
så kan inte bullerskyddsskärmar (eller mer naturlig bullervall enligt punkt ovan) 
eller annan lösning uteslutas invid vägen eller den rondell som enligt planen 
skall förläggas precis utanför. Detta måste utredas vidare och hanteras inom 
planarbetet. I planen uttrycks det nu lite summariskt som ”vid de fastigheter i 
planområdet där bullerplank ej bedöms vara en tillräcklig åtgärd behöver 
fasadnära åtgärder tillämpas”. Vi efterlyser fullständig fakta och är övertygade 
om att det, för innehållande av riktvärdena för vår fastighet, kommer att krävas 
en kombination av åtgärder både utanför fastighet likväl som 
fasadnära. Planen behöver besvara detta.  
o Om det visar sig att, efter beläggning med fullständig fakta, att 
bullerskyddsåtgärder utanför vår fastighet inte tillser att riktlinjerna kan 
efterlevs för inomhus och utomhusmiljö så kan det enligt oss inte uteslutas att 
även åtgärder invid vår gräns såsom exempelvis en helt ny högre mur jämte 
växtlighet kan komma att krävas som en delåtgärd. Vår utgångspunkt är 
självfallet att sådan åtgärd skall bekostas fullt ut av kommunen. 
 
Kommentar: Samtliga åtgärder som krävs för att riktvärden för buller ska innehållas ska 
bekostas av kommunen. 
 
• Som ett led i en rad av åtgärder för att minska bullerpåverkan och att minska 
de negativa konsekvenserna för vår fastighet och därmed boendemiljö så vill vi, 
i tillägg till det som upptas ovan, att följande förändringar av planen utifrån 
vägens föreslagna dragning m.m. genomförs: 



   10 (212) 
 

  

o Att Storgatan stängs för genomfart utanför vår fastighet och att i detta 
undanta det 5:e benet i föreslagen rondell utanför vår fastighet. Efter att 
närmare studerat planbeskrivningen jämte estimerade trafikflöden tillsammans 
med effekter på buller och det faktum hur trafiken redan idag ser ut på 
Storgatan och sträckningen mellan Danielslundsgatan / Vallgatan så ser vi 
följande förändring/förbättring av planen som viktig för att minska de negativa 
effekterna på bullernivåer som det nuvarande planförslaget innebär för vår 
fastighet. Det bidrar därtill till att vi i vår boendemiljö inte kommer omgärdas 
av betydande trafikrörelser runt hela fastigheten. I tillägg så möjliggör det 
minskade krav på bulleråtgärder (och därmed kostnadsbesparingar) i 
det hyreshus / den fastighet (med 16 stora balkonger / fönsterpartier mot 
Storgatan) som ligger mitt emot vår fastighet. 
Prioritera denna sträckning som en förlängning av gång-/cykelväg för att 
tillföra ökad trafiksäkerhet samt det faktum att denna sträckning och vidare 
upp mot Rebbelberga skola idag saknar en bra och säker cykelväg för alla de 
barn som idag tar sig till- och från skolan. Detta främjar gång- och cykelstråk 
vilket ligger i linje med kommunens mål för trafik och miljö. 
Denna sträckning utgör redan idag ett problem ur såväl trafiksäkerhets- som 
buller hänseende då hastighetsöverträdelse snarare utgör regel än undantag. 
Visserligen en polisiär fråga – men faktum kvarstår att många kör väldigt fort 
på denna sträckning idag vilket utgör en risk trafiksäkerhetsmässigt samtidigt 
som det är klart störande med de höga ljudnivåer som detta ger. 
Denna förändring medger också möjligheter till att minska de negativa 
konsekvenserna avseende stadsbilden inom detta område vilken annars helt 
och fullt förändras från en parkliknande miljö till enbart en miljö för 
stadstrafik. 
 
Kommentar: Detaljplanen kan inte reglera denna fråga. Synpunkten noteras och tas med till 
rätt instans.  
 
o Att vägens dragning över nuvarande Danielslundsparken jämte den 
föreslagna rondellen vid Storgatan förskjuts längre ifrån vår fastighet för att gå 
så nära den gamla banvallen som möjligt (och samtidigt att det i planen 
tydliggörs exakt hur långt från vår fastighet som vägen planeras). 
Med minskad rondell enligt ovan och en förskjutning av vägen (inkl. dragning 
av Danielslundsgatans förlängning till rondell) så kan detta skapa utrymme för 
att åstadkomma mer av ett kombinerat grönområde (PARK) som just nu enligt 
plankartan ligger framför fastigheten Kråkan 1 vilken skulle kunna flyttas för 
att utgöra del i en naturlig bullervall såsom bullerskydd mot vår fastighet. 
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att stadsmiljön för detta område 
kommer att påverkas kraftigt av planförslaget vilket en inser då vi från dagens 
parklikande miljö går mot en miljö av stadstrafik varför vi hävdar att planen 
behöver ändras härvidlag och där omplanering av utformningen behöver 
adressera negativa konsekvenser avseende buller/störningar samt 
stadsbild där ev. kulturhistoriska värden också skulle kunna tillvaratas (t.ex. 
”vattenhästen” genom att flytta densamma men att samtidigt behålla den inom 
området). 
 
Kommentar: Det har utifrån utförda trafikutredningar inte bedöms möjligt att utforma 
cirkulationsplatserna mindre.  
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o Att detaljplanen säkerställer hastighetsbegränsningar och vägens utformning 
för att minimera bullerpåverkan och i detta eftersträva lägre bullernivåer än vad 
som nu är fallet utifrån de förutsättningar och antaganden som 
bullerutredningen grundar sig på. I bullerutredningen under punkt 4.1 framgår 
att beräkningar grundar sig på en hastighet om 40 km/h för samtliga 
vägavsnitt (mua Väg-ID 3) . Enligt "självförklarande väg" ska man utforma 
vägen efter den hastighet som eftersträvas och nuvarande plan visar på en väg 
som är dimensionerad för 60 km/tim på grund av vägbredd, separering av 
gång- och cykelbanor samt stora korsningsavstånd (Trafikverket; Råd för 
Vägars och gators utformning, 2012:180). Bullerberäkningar förutsätter 
att skyltad hastighet blir 40 km/tim och att hastigheten inte överskrids. Detta 
är inte säkerställt i planbestämmelserna. Om hastigheten överskrids med 10 
km/tim så leder det till kraftigt ökat ekvivalent buller och om verklig hastighet 
överstiger 50 km/tim så kommer också det maximala bullret att öka 
(Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, Rapport 4653). För att minimera 
bullerpåverkan efterlyser vi att planen ändras utifrån att hastigheten ändras till 
30 km/h jämte åtgärder för att försvåra hastighetsöverskridelser och med detta 
även vägens utformning och dimensionering utifrån att 30 km/h eftersträvas. 
Vidare vill vi att bullerutredningen upptar bullrets utbredning och 
bullerpåverkan (ekvivalent samt maximalt) för hastigheterna 30 km/h, 
50 km/h resp. 60 km/h. 
I tillägg till ovan så önskar vi klarhet avseende tung trafik och möjligheten ett 
undanta densamma (inkl. farligt gods). Tung trafik upplevs redan idag störande 
utifrån perspektivet buller likväl som vibrationer varför en minskning av sådan 
trafik snarare än ökning bör eftersträvas. 
 
Kommentar: Detaljplanen kan inte reglera hastighetsbegränsningar. Bullerutredningarna är 
framtagna med utgångspunkt att cirka 10% av trafiken är tung trafik, detta finns redovisat 
i tabell 2 i bullerutredningen. 
 
1.2 Synpunkter – Vibrationer 
Detaljplanen medför att vi, på grund av omedelbar närhet till den nya 
trafikleden, kommer att utsättas för vibrationer och kan därför drabbas av 
sömnstörningar, insomningsproblem eller koncentrationssvårigheter 
och sådana störningar ökar väsentligt om bostaden utsätts för både buller och 
vibrationer samtidigt (Trafikverket; Samlat planeringsunderlag miljö 
Delunderlag Buller och vibrationer, 2012:174). I samband med den pågående 
VA ombyggnaden och förändringar vid Klippanvägen så har trafik 
omdirigerats till Storgatan under vissa perioder. Bland annat har bussar 
passerat utanför vårt hus och förorsakat stora vibrationer i huset, framförallt då 
de passerat de farthinder som är förlagda precis utanför vårt hus. Utöver 
störningar pga. vibrationer så har detta föranlett sprickbildning i huset vilket 
anmälts till kommunens projektledare och nu är något som behöver hanteras. 
Med anledning av det ovan nämnda så behöver planen närmare utreda och 
besvara hur vår fastighet kommer att påverkas utifrån perspektivet vibrationer 
(störningar, hälsa, skador på egendom) – samt inte 
minst vilka åtgärder som behöver vidtas för att undanröja problem relaterade 
härtill. Exempelvis är ovan upptagen förändring av planen i att undanta den 5:e 
benet i rondellen och trafik på Storgatan upp till Vallgatan en sådan viktig 
åtgärd avseende störningar från såväl vibrationer som buller. Således att 
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hälsomässiga aspekter eller strukturella skador på fastigheten på grund av 
vibrationer behöver beaktas (konsekvenser) och hanteras (åtgärder) inom 
ramen för planarbetet. 
 
1.3 Synpunkter – Ljus och beslysning (gatubelysning / trafikbelysning / 
fordonsljus) Av planen framgår ej hur utformning av gatu-/trafikbelysning 
kommer att se ut och vilka konsekvenser i form av störningar som detta kan 
föranleda i boendemiljön vid vår fastighet. Planering av en rondell precis 
utanför vår fastighet ger samtidigt att risken för störningar från fordonsljus 
ökar väsentligt i och med att ljusbilden då blir en helt annan än hur det ser ut 
idag vilket ger att en rondell invid vår fastighet inte är 
önskvärd. Vidare kan man i nuläget endast anta att det blir betydligt mer 
omfattande inslag av gatubelysning jämfört med nollalternativet. 
Vi har sovrum, allrum och matrum i direkt anslutning till den planerade 
rondellen och vägen. Med anledning av det ovan nämnda så behöver planen 
närmare utreda och besvara hur vår fastighet (och stadsbilden i området) 
kommer att påverkas utifrån perspektivet ljus och belysning – samt inte minst 
vilka åtgärder eller förändringar av planen som kan behöva vidtas för att 
undanröja problem i form av störningar relaterade härtill. 
 
1.4 Synpunkter - Hälsa och luftkvalitet 
Planen upptar endast flyktigt att luftkvaliteten inte bedöms påverkas på sådant 
sätt att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. Det framgår inte 
närmare på vilka grunder denna bedömning baserar sig på. 
I planbeskrivningen och i Miljökonsekvensbeskrivningen hänvisas till 
luftkvalitetsmätningar som gjorts i Ängelholm (2014 resp 2017) med ett 
resultat som då uppfyllde de nationella miljömålen , med undantag 
för luftpartiklar. Vidare uppges att miljökvalitetsnormema inte riskerar att 
överskridas. Samtidigt konstateras det att trafiken kommer att omfördelas samt 
risk för att trafiken generellt ökar då det blir enklare att ta bilen. 
När det gäller omfördelning av trafiken och de förväntade trafikflöden som om 
planen förverkligas ligger precis invid vår fastighet och att vi här talar om en 
betydande trafikökning i vår absoluta närhet så blir denna fråga väsentlig då vår 
hälsa riskerar att påverkas negativt av en försämrad luftkvalitet (inomhus samt 
utomhus). Inte minst förekomsten av PM10 och hur denna kan påverkas i vår 
närmiljö är av intresse. I detta sammanhang så vill vi närmare ha klarlagt vilket 
också bör upptas i planen så att det blir tydligt: 
• Hur har mätningarna genomförts och följer de kraven för kontroll av 
miljökvalitetsnormer? 
• Har ingen ny mätning efter 2017 genomförts? 
• Vilken var det uppmätta värdet av PM10 vid den senaste mätningen? 
• Vilken miljökvalitetsnorm/-er är det som åsyftas i planen som enligt det som 
upptas inte riskerar att överskridas? 
Vi anser inte att planen på ett tillräckligt tydligt sätt utreder och hanterar 
området luftkvalitet och hur denna kan komma påverkas i vår direkta närmiljö 
såväl ute som inomhus. I tillägg härtill borde effekterna inom de delar som idag 
utgör rekreationsområde belysas närmare. 
 
1.4.1 Ventilation 
Relaterat till denna synpunkt 1.4 om Hälsa och luftkvalitet, samt även punkten 
1.1 Synpunkter – Buller där det tydligt framgår att det så här långt är 
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fullkomligt outrett hur och vilka eventuella fasadnära åtgärder som kan krävas 
på vår fastighet. I detta upptogs också att ventilationen behöver hanteras vid 
en ev. förtätning osv. 
 
Med hänvisning till den kraftiga ökningen av biltrafik som vi skulle drabbas av 
alldeles intill vår fastighet – hur påverkas luftkvalitet såväl inom- som utomhus 
i förhållande till gällande normkrav? Krävs det några åtgärder i byggnad för att 
säkerställa en god ventilation, luftkvalitet och boendemiljö för att inte hälsan 
skall äventyras? Kommer eventuella åtgärder i fastighet i syfte att säkerställa att 
riktvärdena för trafikbuller efterlevs på motsvarande sätt kräva motåtgärder för 
en förbättrad ventilation / luftkvalitet då fastigheten idag i huvudsak ventileras 
genom självdrag vilket kan åsidosättas genom förtätande åtgärder. 
Allt detta behöver utredas utifrån vilka konsekvenser som planen medför och 
därmed de åtgärder som krävs för att förhindra negativ inverkan och påverkan. 
 
Kommentar: Mätningarna har genomförts genom mätstationer utmed olika gator i 
Ängelholms kommun. Senaste mätningen är gjord 2017. 
Partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10) mättes under hela år 2014 på Järnvägsgatan. 
PM10 mättes dygnsvis d v s man fick ett mätvärde per dygn. Resultatet blev 18 
mikrogram/m3 luft som årsmedelvärde att jämföra med MKN på 40ug/m3 och miljömålet 
15 ug/m3. Dygnsmedelvärdet för nedre utvärderingströskeln (NUT) överskreds under 50 
dygn (nivån för NUT är 25 ug/m3 och får endast överskridas 35 dygn). 
 
1.5 Synpunkter – Kultur och miljö 
Inledningsvis i detta yttrande upptogs att fastigheten Domherren 12 är över 
100 år gammal (uppförd 1907) och ingår i bevarandeprogrammet för 
Ängelholms kommun och upptas däri som fastighet med stort kulturhistoriskt 
värde i en omistlig miljö. I miljökonsekvensbeskrivningen upptas lite lösryckt 
på något ställe "värdefulla byggnader och miljöer" och att områdena år tolkade 
ur kommunens bevaringsprogram. Tolkningen innebär att det utlämnas att 
nämna att byggnader såsom Kråkan 1-2 och Domherren 1-5, 12 har stort 
kulturhistoriskt värde och att Kråkan 1, 2 och Domherren 1, 12 är omistlig 
miljö enligt kommunens bevaringsprogram. Detaljplanen behöver på ett 
tydligare och betydligt bättre sätt klargöra för vilken påverkan, direkt eller 
indirekt, som planen medför och dess konsekvenser avseende kultur och miljö 
samt åtgärder för dess bevarande och om planens eventuella genomförande 
innebär att omistlig miljö påverkas, att det allmänna intresset inte tillvaratas 
m.m. 
I vårt fall och avseende Domherren 12 så gäller att vi är mycket måna om (och 
skyldiga till) att bevara den ursprungliga karaktären och miljön varför 
eventuella nödvändiga bulleråtgärder i/på fastigheten skall följa den nuvarande 
utformningen av fönster, dörrar, fasad m.m. och där material såsom kärnvirke, 
handblåsta fönster m.m. tillvaratas och bibehålls samtidigt som kraven på 
bullernivå uppfylls enligt gällande riktvärden. 
 
1.6 Risk för skador på fastighet 
I det fall planen realiseras så medför detta stora ingrepp med stora tunga 
maskiner samt även därefter utifrån de konsekvenser som ökad trafikföring 
invid fastigheten kan medföra. Vid tidigare ombyggnader eller markarbeten 
nära vår fastighet likväl som grannars så har skador i form av sättningar, 
sprickbildning m.m. uppstått i flera fastigheter inom området. 
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Vi vill att det närmare utreds och i planen upptas följande: 
• Risken för skador med utgångspunkt i omfattning och på det sätt som bygget 
planerar att genomföras 
o Att detta baserar sig på geotekniska undersökningar och förutsättningar runt 
vår fastighet och närområdet 
• Vilka förebyggande åtgärder som kan och/eller behöver vidtas 
• Hantering av ev. skador på fastighet om det uppkommer 
• Klargörande av kommunens ansvar härvidlag inkl. eventuella 
ansvarsbegränsningar 
 
1.7 Förbehållande om rätt till ersättning m.m. 
Som fastighetsägare till Domherren 12 och sakägare så kan vi inte i nuläget se 
annat än att planförslaget innebär och medför mycket negativa konsekvenser 
och en direkt negativ påverkan på vår fastighet och oss som familj utifrån 
flertalet aspekter såsom boendesituation, boendemiljö, miljökonsekvenser, 
omgivande bullermiljö och andra störningar, hälsa m.m. 
Med detta att vi inte kan göra annat än att motsätta oss till planförslaget baserat 
på bl.a. de skäl som anförs i detta yrkande. Därav att vi vill vara transparenta, 
öppna och ärliga redan i detta inledande samrådsförfarande och med 
detta redan nu klargöra att vi ställer krav på förbehållande om rätt till ersättning 
för det fall detaljplanen antas och genomförs där vi förbehåller oss rätten till 
ersättning för varje form av eventuell ekonomisk förlust eller skada som vi kan 
drabbas av, direkt eller indirekt, på grund av genomförandet av planen. Vi 
förutsätter att varje form av åtgärd som kommer att krävas för att vidta de 
åtgärder som vi anser nödvändiga, och att samtliga kostnader därför, bekostas 
av kommunen. 
Vidare förbehåller vi oss rätten att kräva ersättning för den negativa 
värdepåverkan på fastigheten som genomförandet av detaljplanen kan innebära 
för oss som ägare till fastigheten Domherren 12.  
 
1.8 Avtalsmässig reglering innan eventuellt antagande av detaljplan 
För det fall detaljplanen fastställs och genomförs, och om de åtgärder som 
behöver komma vidtas av kommunen för att säkerställa att fastställda 
riktvärden för buller m.m. efterlevs fullt ut, och det fall dessa åtgärder inte visar 
sig vara tillräckliga med den konsekvensen att vår boendemiljö och risk för 
hälsa genom att omgärdande buller / störningar / ventilation m.m. försämras, 
så kräver och emotser vi en avtalsmässig reglering mellan parterna. 
Upprättande av sådant avtal skall ske inom skälig tid innan planen antas. 
Vi ser inte detta som en önskad utväg men som en skälig och nödvändig 
reglering med hänvisning till den teoretiska grund som hela detaljplanen 
baserar sig på. 
För oss som fastighetsägare till Domherren 12 är ovan förbehåll och en 
avtalsmässig reglering av yttersta vikt då vi utifrån det faktum att detaljplanen 
jämte bilagor i nuläget vad gäller varje form av åtgärd i eller vid vår fastighet är 
så oprecis, allmänt hållen och otydlig att vi inte på något sätt kan utläsa de 
konsekvenser som planen innebär för oss. 
 
1.9 Inlösen 
Allt sedan vi köpte fastigheten och på det sätt den utvecklats, dess läge och 
omgivning m.m. som vi bor i så utgör detta sammantaget ”the place to be” för 
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oss och vi har föreställt oss att kvarstanna här och åldras i detta hus till dess att 
vi antingen blir för gamla för att orka rå om fastigheten eller den tidpunkt då vi 
lämnar detta jordeliv. Men, med tanke på de omfattande och mycket negativa 
konsekvenser som planen medför och innebär för oss i enlighet med vad som 
anförts i detta yttrande, och som ett led i att vara transparenta och öppna, så 
vill vi redan nu ställa frågan och inhämta kommunens svar på er syn på inlösen 
av vår fastighet Domherren 12? 
 
Kommentar: Det bedöms inte som aktuellt att lösa in fastigheten Domherren 12. Den som 
orsakar skada har en skyldighet att lösa in först när skadan är så stor att 
marknadsvärdeminskningen på den berörda fastigheten är betydande. Påverkan på 
fastigheten bedöms i detta fall inte bli så stor. 
 
2. Synpunkter på planförslaget i sin helhet 
Efter att i detalj granskat samtliga planhandlingar så utmynnar den 
sammanvägda bedömningen i att, med hänsyn till samtliga de omfattande 
negativa konsekvenser och försämringar som utpekas i förslaget och vad 
förslaget innebär i sin helhet, att nollalternativet utgör det enda rimliga 
alternativet och därmed att det fortsatta planarbetet bör avbrytas. 
Det har utkristalliserats flertalet områden där vi på flera punkter motsätter oss 
planen och dess syfte att genomföra en ny trafikförbindelse i enlighet med 
planen. Huvudargumentationen härtill är framförallt att planen i flera 
avseenden inte enligt vår (och många andras) bedömning förespeglar en 
långsiktigt attraktiv eller hållbar lösning på trafiksituationen i och omkring 
Ängelholm och där eventuell realisering av planen oundvikligen medför 
mycket negativa konsekvenser på natur, miljö, boende, kultur, ekonomi etc. 
Med anledning härav avser vi att genom detta yttrande och härunder framställa 
våra övergripande synpunkter på planen i dess helhet och som vi anser 
behöver hanteras och besvaras. 
 
2.1 Behov av trafikförbindelse ej påvisad – däremot har utredningar påvisat att 
det INTE föreligger något behov Planen syfte i enlighet med 
planbeskrivningen är att ”….pröva möjligheten att uppföra en ny väg” och att 
”….omfördela trafiken som idag går genom centrum, vilket skapar möjligheter 
att utveckla stadskärnan till en tryggare och säkrare miljö” 
Vi hävdar att förslaget till detaljplan inte på ett tydligt sätt beskriver syftet och 
motiverar nyttan av den omfördelning av trafiken ställt mot de omfattande 
negativa konsekvenser som detta medför inom flera olika områden samt de 
stora kostnader som en realisering oundvikligen medför. Det behöver i 
planförslaget göras tydligt exakt vad dagens situation och problem utgörs av 
som motiverar denna genomgripande förändring. 
Ängelholm är en liten stad och det går inte med trovärdighet att påstå att vi likt 
många storstäder har ett trafikproblem invid Nybron utan det blir enbart 
löjeväckande att anföra ett sådant resonemang. Att genomföra denna 
förändring utgör ej heller den sista och allenarådande åtgärden för att utveckla 
stadskärnan till en tryggare eller säkrare miljö – och så kan ske på annat sätt 
som är mer hållbart och därmed försvarbart. I detta sammanhang kan 
utredningen om Västra länken framhållas, där det på sidan 51 poängteras 
vikten av ett hållbart resande med förespråkan om alternativ trafikplanering 
och ett hållbart resande genom beteendepåverkan – och detta är inget som 
aktuell detaljplan tar sin utgångspunkt i utan motsatsen därtill. 
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Det har redan i tidigare utredningar påvisas att bilvägen inte behövs. Vi önskar 
besvarat och tydliggjort varför den utredningen av Traviken (Översiktlig 
bedömning av hur aktuella nya projekt påverkar de centrala 
trafikstråken, rev. 2009-03-08) ej beaktas eller upptas? Enligt denna utredning 
så behövs bilvägen enligt det nya planförslaget inte. Travikens utredning visar 
att efter utbyggnad av ett antal då aktuella projekt (Parallelltrapetsen, Badhuset 
inkl hotell, utbyggnad av Klitterhus, Stationen/resecentrum m.fl.) skulle 
belastningen vid korsningen med Storgatan ligga på cirka 45 % av vad 
korsningen klarar och belastningen vid korsningen med Östergatan på cirka 
55-60 % av vad den klarar. Att utbyggnaden av stationsområdet tillkommit och 
ej upptas i Travikens utredning motverkas å andra sidan av att badhuset ej 
längre är förlagt invid Nybron. 
Då behovet inte kan anses föreligga enligt vad som närmare framgår av tidigare 
genomförd trafikutredning och med tanke på de ingrepp som byggandet av 
trafikleden medför och de kostnader som projektet betingar är något som 
sammantaget talar för att detta projekt inte bör genomföras. 
Om kommunen trots allt framhärdar och väljer att driva planarbetet vidare så 
behöver planen kompletteras för att med fakta tydliggöra på vilket sätt planens 
syfte bidrar till uppställda mål och vilka ytterligare utvecklingsinsatser som 
avses i syfte att göra stadskärnan till en ”säkrare och tryggare miljö” och vad i 
detta som är ogenomförbart i nollalternativet. Planen måste förbättras för att 
tydliggöra för alla på vilket sätt planen bidrar till och säkerställer de 
måluppfyllelse som det summariskt nu redogörs för och att i detta 
uppställa de konkreta nyttor som resultatet skall bidra till i relation till och kan 
motivera de negativa konsekvenser och kostnader som en realisering av planen 
medför (efter det att planens brister och outredda delar i övrigt också 
hanterats). 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i 
Trafikplan 2011-2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på 
annat sätt. 
 
 
2.2 Planen tillvaratar inte allmänhetens intresse 
Ängelholms invånare har redan tidigare under 2012 i genomför folkomröstning 
genom en tydlig majoritet uttryckt att man motsätter sig en bilväg genom detta 
område. Detta kan inte bortses ifrån. På motsvarande sätt så påvisar nu 
framtagen Miljökonsekvensbeskrivning så betydande negativa konsekvenser på 
flera områden i jämförelse med nollalternativet att det på intet sätt går att 
motivera att planen skulle tillvarata allmänhetens intresse. 
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Om kommunen väljer att driva planarbetet vidare så behöver det tydliggöras på 
vilket sätt allmänhetens intresse tillvaratas. 
2.3 Miljökonsekvensbeskrivningen 
När nollalternativet och planförslaget jämförs i MKB:n är det tydligt att 
planförslaget innebär stora försämringar och negativa konsekvenser i många 
avseenden. Detta borde vara tillräckligt för att lägga ner planen. 
2.4 Strandskydd 
Vi anser inte att det är förenligt med strandskyddslagstiftningen att upphäva 
strandskyddet i planområdet. 
 
2.5 Buller 
I tillägg till det som upptas under punkten 1 ovan avseende buller (med fokus 
på bullerpåverkan vid vår fastighet) så bedömer vi att den totala bullerpåverkan 
som planen förorsakar och som bullersituationen förändras inom områden 
som idag utgörs av ”lugna rum” och naturområden så är vi bekymrade över 
bullret som den nya vägen kommer att orsaka. Både människor och djur 
kommer att påverkas negativt och det som idag utgörs av en fridfull naturmiljö 
ersätts av något helt annat. 
De bullerskyddsåtgärder som föreslås enligt planen är otillräckliga och de höga 
plank som föreslås kommer att bidra till att göra gaturummen fula och otrygga. 
Detaljplanen i stort och bullerutredningen i synnerhet behöver hantera de 
brister som den nu omgärdas utav för att i slutändan säkerställa ett bättre 
underlag avseende bullerpåverkan: 
• Att bullerstudien utökas till att omfatta ett större område så att man ser hela 
de områden som drabbas av ökade bullernivåer, även om inga riktvärden 
överskrids. Inte minst av värde för de områden som idag utgör 
rekreationsområden där skillnaderna blir påtagliga. Enligt bullerutredningen s. 
3 pkt 1.2 Avgränsningar så framgår det att utredningen ”begränsats till en radie 
på 135 meter från vägkant” och att denna avgränsning enbart gjorts utifrån att 
överskridande av riktvärden inte bedöms utanför detta område. Område bör 
utökas och att bullerutredningen baseras sig på den metod och modell som 
används vilken i sig medger ett giltigt avstånd upp till 300 meter från vägen (se 
bullerutredning s. 3 pkt 3 Metod) vilket skulle ge en bättre och tydligare bild 
avseende konsekvenserna tillsammans med nedan punkter. 
• Att bullerutredningen studerar bullernivåerna med hänsyn till 
säsongsvariationer i trafiken (högsäsong / toppar). Bullerberäkningarna är nu 
endast gjorda utifrån de trafiknivåer som är under ett årsmedeldygn. Det är 
troligt att trafiken är högre på sommaren, samtidigt som vinterdäck under 
vinterhalvåret förorsakar mer buller. Därav borde bullerutredningen studera 
även de bullernivåer som blir med hänsyn till säsong. 
• Vidare att bullerutredningen upptar bullrets utbredning och bullerpåverkan 
(ekvivalent samt maximalt) för hastigheterna 30 km/h, 50 km/h resp. 60 
km/h. Detaljplanen säkerställer inte hastighetsbegränsningar och vägens 
utformning för att minimera bullerpåverkan och i detta eftersträva lägre 
bullernivåer. I bullerutredningen under punkt 4.1 framgår att beräkningar 
grundar sig på en hastighet om 40 km/h för samtliga vägavsnitt (mua Väg-ID 
3). Se vidare motsvarande punkt under punkten 1.1 ovan. 
• I bullerutredningen har enbart den nya vägens utretts. De befintliga vägarna 
har inte tagits med och beräknats till målåret, vilket innebär att det inte går att 
se den samlade ljudpåverkan för fastigheterna. En beskrivning av ljudmiljön 
längs ån saknas. Förändringen av bullernivåerna bör således beskrivas även 
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för natur- och rekreationsmiljön, inte bara för de enskilda fastigheterna. Det 
bör vidare redovisas vad kommunen har för planer med de restytor som blir 
kvar, de ökade bullernivåerna och den redovisade miljön vid trafikleden tycks 
inte vara utformad eller kunna upplevas som en rekreationsmiljö. 
 
Kommentar: Bullerutredningen har kompletterats med flera vägar och utbredningsområdet 
innefattar nu hela stadskärnan. 
 
I tillägg till ovan så bör planen på ett korrekt och ärligt sätt tydliggöra det som i 
detaljplanen upptas som förväntade positiva effekter på andra håll och inte 
överdriva desamma. I planbeskrivningen på sidan 24 står 
”Den ökade bullernivån för naturområden är dock svårare att motverka och får 
därför vägas mot en märkvärt lägre ljudnivå i stadens centrum.” Det är en fin 
önskan att bullernivåerna i centrum ska sänkas påtagligt i och med att trafiken 
där minskar, men människans hörsel funkar inte linjärt. Enligt informationen 
och planhandlingarna kommer trafiken vid Stadsparken att minska till hälften 
om Pytteleden byggs. (4000 fordonsrörelser enligt planbeskrivningen sidan 21). 
Det ger inte en minskning av bullret till hälften, utan endast med 3 dB och det 
är en förändring som är precis märkbar för människan. Det är detta som borde 
framgå av planhandlingarna och inte att det är tal om en ”märkvärt lägre 
ljudnivå i stadens centrum”. 
2.6 Ekonomiska konsekvenser 
Av planbeskrivningen s. 27 framgår att ”Genomförandet av detaljplanen 
medför investeringskostnader för kommunen i form av anläggandet av gatan. I 
förslag till budget 2021-2023 avsätts totalt 85 miljoner kronor till projektet”. 
Vidare upptas att ”För att säkerställa att goda bostadsmiljöer, med hänsyn till 
trafikbuller, kan kommunen vara tvungna att genomföra och bekosta fönster- 
och dörrbyten. Kostnaden för detta redovisas i bullerutredningen och bedöms 
ligga på ca 8 miljoner kronor”. 
Vi bedömer att de redovisade investeringarna / kostnaderna är väsentligt 
underskattade eller att den begränsning som gjorts i tiden ger att den 
sammanvägda ekonomiska konsekvensen inte upptas. Vad som är avsatt i en 
budget för en avgränsad period är i sammanhanget ointressant – det är den 
totala kostnaden och investeringen från start till slut som måste presenteras. I 
en känslig fråga som denna och då de ekonomiska konsekvenserna är 
betydande så behöver kommunen redan nu komplettera och med 
transparens tillgänglig- samt offentliggöra de fullständiga ekonomiska 
konsekvenserna för projektets genomförande då detta är centralt för 
medborgarnas och de enskildas ställningstagande i frågan. Det som kommunen 
behöver utarbeta och tillgängliggöra är en tydlig bild över de sammanvägda 
kostnaderna / investeringarna omfattandes, men inte begränsat till: 
 
• Ackumulerade kostnader / investeringar hänförliga till detta projekt per 
2020-12-31 (från den tidpunkt som arbetet återupptogs efter det att 
Länsstyrelsen upphävde den tidigare planen) med förklarande poster som 
inbegriper: 
o Interna kostnader hänförliga till detta projekt (kostnader för egen personal 
som engagerats vilket är flertalet medarbetare, konferenser, representation, 
utbildning, kommunikation, information m.m.) 
o Externa kostnader hänförliga till detta projekt (kostnader för 
konsulter/rådgivare, utredningar, 
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planarbetet, marknadsföring, kommunikation m.m.) 
o Redan gjorda investeringar hänförliga till detta projekt (t.ex. förvärv av 
Kråkan 1) 
• Prognostiserade (kalkyl) kostnader / investeringar för att genomföra och 
slutföra planarbetet till den tidpunkt planen förväntas antas och vinna laga 
kraft (med hänsyn till ev. överklaganden m.m. som kan komma ske): På 
motsvarande sätt bör detta inbegripa förklarande poster som upptar: 
o Interna kostnader (kostnader för egen personal som engageras, konferenser, 
utbildning, kommunikation m.m.) 
 
Kommentar: De internt fakturerade kostnaderna för detaljplanearbete har till och med 
2021-12-31 uppgått till ca 600 000 kronor.  
 
o Externa kostnader (kostnader för konsulter/rådgivare, utredningar, 
planarbetet, marknadsföring, kommunikation m.m.) 
 
Kommentar: De externt fakturerade kostnaderna för detaljplanen (främst 
utredningskostnader) uppgår till ca 1 550 000 kronor. 
 
o Eventuella investeringar hänförliga till detta projekt som kan krävas under 
det fortsatta planarbetet. 
 
Kommentar: Det är inte planerat några ytterligare investeringar inom ramen av detaljplanen. 
Genomförandet och anläggandet av gatan beräknas uppgå till totalt ca 100 miljoner kronor. 
 
• Prognostiserade (kalkyl) totala kostnader / investeringar hänförliga till själva 
genomförandet om planen antas med härtill förklarande poster på 
motsvarande sätt – utan någon begränsning i tiden till 2023 utan till slutlig 
genomförandetidpunkt (vilket inte kan antas vara 2023). 
Detta inbegriper både interna och externa kostnader; kostnader för 
upphandling av entreprenad; investeringskostnader för anläggandet av gatan; 
investeringskostnader för en ny bro; kostnader för samtliga åtgärder som kan 
krävas (bulleråtgärder m.m.); fastighetsrättsliga kostnader inkl. ev. inlösen 
och ersättning osv.; kostnader för återställande (t.ex. återplantering av träd); ev. 
ekonomiska risker osv. 
• Slutotal av kostnader / investeringar (sammanslagning av samtliga ovan 
poster) 
 
Kommentar: Projektet bedöms kosta cirka 100 miljoner kronor. 
 
När det gäller de 8,2 MSEK som upptas för åtgärder på fastigheter enl. tabell 4 
s. 13 Bullerutredningen så är det sannolikt orimligt att förslita sig på rent 
schablonmässiga kostnader och med tanke på att det i många fastigheter 
kommer att krävas specialanpassade och ej standardmässiga lösningar så är det 
rimligt att anta att denna kostnad kommer att bli väsentligt högre. Detta måste 
således utredas, och det borde rimligen redan varit gjort redan i det här skedet, 
för varje berörd fastighet och åtgärd. 
Att fullständiga kostnader och investeringar redogörs för måste vara en 
självklarhet och att inget i detta undanhålls – annars går inte de ekonomiska 
konsekvenserna att bedöma. Välinformerade invånare ges en helt annan 
förutsättning att ta ställning i frågan nu när den aktualiseras på nytt. 
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2.7 Geoteknik 
Det är anmärkningsvärt att erforderliga geotekniska undersökningar inte har 
genomförts och det försvårar för samtliga att på ett kvalitativt sätt analysera 
och ta ställning till detaljplanen då den inte baserar sig på väsentlig fakta. Att 
även för detta område som i planbeskrivningen (s. 24/25) hänvisa till att en 
fördjupad geoteknisk undersökning kommer att genomföras senare samt att 
förstärkningsåtgärder närmast ån kan vara aktuellt är något som man som 
kommuninvånare inte kan låta sig nöjas med. 
Flera å-nära gator i kommunen har precis haft problem med stabiliteten. Hur 
vet vi att det inte blir samma här, vad konsekvenserna blir för planen i sin 
helhet och vilka åtgärder som kan komma att krävas samt kostnaderna därför? 
Ordentliga geotekniska undersökningar måste nu väldigt sent genomföras – 
bl.a. där vägen ska korsa ån, eller gå nära den och sannolikt invid ett antal 
fastigheter. Detsamma måste gälla för den nya bron och brokonstruktionen där 
sådan geoteknisk undersökning inte kan hänföras till tidpunkten för 
prospektering som det uttrycks på s. 26 i planbeskrivningen utan att detta blir 
utrett snarast möjligt och klargörs i förslaget till detaljplan inklusive 
klargörande om det föreligger någon risk för att miljökvalitetsnormerna 
inte kommer att uppfyllas. 
 
Kommentar: Sedan samrådet har en geoteknisk utredning genomförts och redovisas i 
planhandlingarna. Utredningen finns också tillgänglig i sin helhet.  
 
2.8 Gestaltning 
Att gestaltning av gator, cykelvägar, bro, stadsbild, växtlighet m.m. ännu inte 
genomförts och delges i förslaget till detaljplan är ytterligare en brist och något 
som borde utgjort del däri redan i samband med detta samrådsförfarande. Att 
så ej skett försvårar väsentligt för samtliga som tar del av förslaget till 
detaljplan och till den hörande handlingar med den konsekvensen att många 
kommuninvånare kanske inte inser vidden av de stora ingrepp och 
förändringar som planen medför och därav inte inkommer med sina 
synpunkter på detaljplanen som man annars kanske hade gjort. Inte minst med 
beaktande av samtliga de negativa konsekvenser som utpekas i 
miljökonsekvensbeskrivningen avseende statsbild och miljö (inom befintliga 
rekreationsområden m.m.) så blir gestaltning av det framtida väsentligt. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med illustrationer samt information 
gällande gestaltning av den nya bron. 
 
2.9 Alternativ ej tillräckligt utredda / redovisade 
En alternativredovisning är viktig att redovisa i planbeskrivningen, den ska på 
ett tydligt sätt redovisa vilka andra alternativ som utretts och motivera varför 
de valts bort. I handlingen går det inte att hitta en tydlig motivering eller 
beskrivning av de andra vägalternativen. Trafikutredningen som legat till grund 
för valet av sträckningen borde vara en bilaga till samrådshandlingarna. 
 
2.10 Gator och Trafik 
Det övergripande resonemanget om att leda motordriven trafik från centrala 
delar i staden genom ett värdefullt naturområde, för att på så vis minska bullret 
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i centrum, kan ifrågasättas. Om det är någonstans ett visst buller kan förväntas 
och koncentreras så är det i stadens mest centrala delar, för att på så vis skona 
värdefulla rekreationsmiljöer. 
Angående beskrivningen av den befintliga trafik- och bullerproblematiken på 
de centrala gatorna så kommer inte heller en relativt stor minskning av trafiken 
innebära någon större bullerminskning. En ny trafikled genom Pytteområdet 
skapar inte per automatik trygga och säkra gaturum i den centrala delen av 
staden. Ett attraktivare centrum kan skapas exempelvis genom minskad 
biltrafik överlag i Ängelholm, inte genom att skapa en ny trafikled genom ett 
grönområde. En hållbar stad med bibehållande av viktiga rekreationsstråk bör 
eftersträvas, för att eftersträva kommunens fastställda miljömål. 
I enlighet med PBL ska kommunen göra avvägningar mellan allmänna och 
enskilda intressen. I den avvägningen bör det allmänna intresset av en bevarad 
och välanvänd rekreationsyta med höga natur- och kulturmiljövärden vägas 
mot intresset för enskilda som får en genare väg. Det bör tydligt framgå vilka 
som gynnas av den nya vägen och varför det intresset ska väga tyngre än att 
bevara Pyttebroområdet. Det kan tänkas att somliga skulle uppskatta en genare 
väg – men det ska vara tydligt att det sker på bekostnad av Pyttebroområdet 
som värdefullt rekreationsområde. 
När det gäller gatans utformning har vi följande synpunkter ang. redovisade 
sektioner: I en av exempelsektionerna redovisas ett avstånd på 1,6 meter från 
körbanans ytterkant till ett skyddsvärt träd. Det framgår inte om det är mätt till 
trädets stammitt, vilket brukar vara det vanligaste. Ett skyddsavstånd på 1,6 
meter är för litet och under rekommendationerna, det krävs ett större avstånd 
för att inte skada rotsystemet. 
Ambitionen om att bevara skyddsvärda träd är god, men föreslaget avstånd 
som redovisas i sektionerna kommer troligtvis inte resultera i att trädet 
överlever. Det kan därför tänkas att gatans grundläggning och tillkommande 
slänter kommer att ha en större påverkan på naturmiljön än vad som hittills 
uppskattats och redovisats i plankartan. Det är vanligt att bevarandevärde träd 
ges ett skyddsavstånd på minst 10 m från stammitt till vägens kant för att 
säkerställa trädets fortlevnad. Det faktum att det redovisade avståndet i 
ovannämnda sektioner är så lågt som 1,6 meter innebär att man kan anta att 
träden behöver tas bort vid planens genomförande. 
I sektionerna redovisas inte en gata som är anpassad till omgivningen, utan en 
gatuutformning med stora slänter och en ordentlig uppbyggnad. Sektionerna är 
ett exempel på hur det skulle kunna se ut, men även om sektionerna inte är 
juridiskt bindande så visar de kommunens intentioner och måtten är en 
utgångspunkt för planområdets avgränsning. Med nuvarande utformning 
kommer gatan bli en tydlig barriär i området. Det faktum att även slänter 
planlagts som användningen ”GATA” i plankartan möjliggör 
att gatan kan bli bredare än vad som föreslås i planbeskrivningen. 
 
Kommentar: Eftersom att slänter tillhör vägområdet måste även dessa rymmas inom 
bestämmelsen ”GATA”.  
 
2.11 Stadsbild 
Planförslaget innebär stora negativa konsekvenser för både stadsbild och 
upplevelsen av stadsrummet medan nollalternativet bedöms medföra positiva 
konsekvenser. Detta i sig är något som borde utgöra väsentligt skäl för att 
avbryta planarbetet. Om så inte sker så behöver det fortsatta arbetet med 
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planen prioritera för väsentliga åtgärder som minimerar de negativa 
konsekvenserna på såväl stadsbild samt upplevelsen av stadsrummet. 
 
2.12 Rekreation 
När det gäller rekreation så framgår det av detaljplaneförslaget att: ”Genom 
detaljplaneförslaget säkerställs ett stråk för gång- och cykeltrafik genom 
området, men det förs även in biltrafik genom grönstråket som ersätter 
rofylldhet och relativ tystnad med trafikbuller och rörelser som kräver den 
oskyddade trafikantens uppmärksamhet”. Vi efterlyser ett tydliggörande 
avseende vad kommunen har för intentioner med platsen, kommer det 
överhuvudtaget att vara ett rekreationsområde om detaljplanen blir verklighet? 
Bullernivåerna kommer att öka markant och natur- och kulturvärden kommer 
att påverkas.  
Beträffande Hembygdsparken så upptas det i planen att: ”Naturvårdsverkets 
rekommenderade värden för rekreationsområden i tätort bedöms kunna hållas 
inom Hembygdsparken”. Hur har den här bedömningen skett? Det saknas en 
bedömning och beräkning av de nya bullernivåerna i rekreationsområdet. 
Avseende området utanför plangränserna så upptas det i detaljplanen att dessa: 
”påverkas dock positivt av planens genomförande. Planen bedöms medföra en 
minskning av trafiken i centrum, vilket öppnar upp för utvecklingsmöjligheter. 
Ett parallellt arbete pågår där en upprustning av stadsparken ska göras. På så 
vis kan platsen utvecklas med fokus på människan istället för bilar och nya 
mötesplatser kan skapas i staden.”. 
Vår synpunkt avseende detta är att de positiva effekterna utanför planområdet 
är inte relevant att nämna i det här sammanhanget. Resonemanget blir märkligt 
och inte trovärdigt. Om kommunens avsikt verkligen är att minska biltrafiken 
överlag så skulle inte en ny och genare väg genom Ängelholms värdefulla och 
unika rekreationsområde föreslagits. Det blir tydligt att grönområdet och den 
unika miljön utmed åstråket utraderas till förmån för de fordonsrörelser som 
idag leds genom de centrala gatorna i stadskärnan. Att skapa en ny trafikled 
genom grönstråket medför inte bara att det värdefulla och oåterkalleliga 
området helt förstörs, utan också att bilarna fortsättningsvis tillåts ges utökat 
utrymme i ett av Ängelholms betydelsefulla grönområden. Hur ser Ängelholms 
kommun egentligen på hållbarhet och hållbara resor? Utöver det faktum 
att det värdefulla rekreationsområdet förstörs så känns det förlegat och 
bakåtsträvande att år 2020 föreslå en ny trafikled rakt igenom ett centralt 
viktigt rekreationsstråk. Att ta bort ett sådant område för att skapa 
en trafikled som kommer att öka bilanvändandet går inte i linje med varken 
kommunala eller nationella hållbarhetsmål. 
 
Det kan ifrågasättas vilka kvaliteter resterande ytor kommer att ha efter 
projektets genomförande. Tillgången och närheten till centrala rekreationsytor 
med kulturhistoriskt värdefulla inslag är och kommer på sikt fortsätta att vara 
en mycket viktig tillgång för såväl Ängelholms invånare som besökare till 
kommunen. Ett bevarande av Pytteobrområdet är en förutsättning för den 
övriga stadens fortsatta utveckling och attraktivitet. Genom att bevara den här 
typen av grönområde frigörs också andra ytor av lägre kvalitet för framtida 
exploatering. Rekreationsområdet är unikt för Ängelholm och en förutsättning 
för kommunens tillväxt och utveckling. Även Pyttebron manifesterar en 
historisk utveckling och förtäljer en viktig del av kommunens historia. 
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2.13 Verksamheter och övrig bebyggelse 
Vi anser inte att planen på ett bra sätt löser trafiksituationen invid båtstugorna 
genom nuvarande konstruktion i syfte att bevara ett antal skyddsvärda träd 
som sannolikt kommer att dö i enlighet med det som upptas under punkt 2.19 
nedan. Båtstugorna med omgärdande miljö har ett stort värde och vi anser 
att detta skall bevaras i sin nuvarande form. Här bör en helt annan lösning 
utarbetas. 
 
Kommentar: Planen har reviderats och båtstugorna bedöms nu kunna stå kvar. 
 
2.14 Miljömål 
Vi instämmer inte i att planens påverkan på miljömålet God bebyggd miljö 
generellt sett är positiv. Planen innebär försämrad trafiksäkerhet och ökat 
buller i och omkring de områden där vägen byggs. Samtidigt finns inga 
garantier för att trafiksäkerheten blir bättre i de områden där trafiken minskar. 
Bullerminskningen i centrum blir marginell. Om trafiken minskar med hälfte 
minskar bullret endast med 3 dB, vilket är en förändring som är precis märkbar 
för människan. 
 
Kommentar: Bullernivåerna i stadskärnan, främst norra delen av Storgatan 
bedöms få en bullerminskning på mer än 10 dB. Planhandlingarna har 
kompletterats med denna information. 
 
2.15 Sociala konsekvenser 
I planbeskrivningen på sidan 27 hävdas att planen möjliggör nya mötesplatser 
utanför planområdet, främst i anslutning till Ängelholms stadspark, men det 
finns faktiskt inget i denna plan som garanterar att det utvecklas några 
mötesplatser där. Det finns heller inget som hindrar att de utvecklas utan den 
här planen. Planbeskrivningen hävdar också att växthustomten är under 
upprustning för att skapa nya mötesplatser. Om nu trafiken vid Stadsparken är 
ett problem som försvårar för mötesplatser där, hur kan det då komma 
sig att trafiken inte kommer att bli ett problem för parken på växthustomten? 
Vidare står det i planbeskrivningen att detaljplanen ökar tillgängligheten till 
stationen och havet, vilket ses som positivt ur ett socialt perspektiv. Det 
stämmer inte. Planen ökar kanske tillgängligheten till stationen och havet för 
dem som kör bil, men den minskar tillgängligheten för dem som går och 
cyklar. 
 
2.16 Avsaknad av genomförd barnkonsekvensanalys 
Av planbeskrivningen s. 6 framgår att ”Kommunstyrelsen beslutade 2019- 10-
16 (KS § 187) att meddela positivt planbesked för Ängelholm 3:28 m fl, uppdra 
åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området samt att 
barnkonventionen och barnperspektivet ska beaktas och dokumenteras i 
planarbetet.”. Barnkonventionen omnämns även på sidan 27. 
Planen innebär att de barn och ungdomar som idag har en säker, bilfri väg 
genom Pyttebroområdet när de ska till skolan (Rebbelbergaskolan, 
Kungsgårdsskolan, Ängelholms Montessoriskola), innebandyhallen, 
tennishallen, scoutgården, stranden med mera förlorar det och i stället ska 
samsas med biltrafiken. Det framgår inte någon information som styrker att en 
barnkonsekvensanalys genomförts. Om det inte har gjorts så behöver det 
göras. 
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2.17 Riksintresse friluftsliv och naturvård 
Vi anser att planen kommer att orsaka stora skador på riksintressena för 
friluftsliv och naturvård. 
2.18 Naturvärden och kulturmiljöer 
Planen kommer att förstöra ett område med stora natur- och kulturvärden. 
Kommunen har inte inventerat naturen tillräckligt. Det framstår som lite löjligt 
att det flera gånger i planbeskrivningen skrivs att träd som fälls kan 
kompenseras med att nya träd planteras. Det tar 50-100 år för träd att växa till 
den storlek som de större träden i Pyttebroområdet har. Under den tiden 
hinner de växter och djur som behöver de stora träden dö. 
Enligt planbeskrivningen sidan 21 har planförslaget anpassats så att träd 3,4,5,6 
och 7 kan stå kvar genom att gång- och cykelvägen viker av från huvudgatan 
och skapar ett mellanrum mellan gata och GCväg, vilket möjliggör trädens 
bevarande. Detta stämmer inte. Det utrymme som träden får är så smalt att en 
stor del av deras rötter kommer att skadas. Två av dem är dessutom bokar och 
de är mycket känsliga för förändringar i omgivningen. 
Av planen framgår vidare (se fig. 8) att ”Planområdet kommer att inkräkta på 
fastigheten Kråkan 1, vilken ägs av kommunen”. Hur stort blir intrånget på 
fastigheten? Om intentionen verkligen är att bevara den kulturhistoriskt 
värdefulla byggnaden på fastigheten Kråkan 1 så bör byggnaden förses med 
rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser i plankartan. Utöver 
Kråkan 1 så finns det ytterligare andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer inom området. Detaljplanen behöver på ett tydligare och 
betydligt bättre sätt klargöra för vilken påverkan, direkt eller indirekt, som 
planen medför och dess konsekvenser avseende kultur och miljö samt åtgärder 
för dess bevarande och om planens eventuella genomförande innebär att 
kulturvärden och/eller omistlig miljö påverkas, att det allmänna intresset inte 
tillvaratas m.m. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med resonemang kring påverkan på 
naturmiljö och friluftsliv. 
 
Privatperson, 2021-11-22 
Det är direkt olämpligt att styra mer biltrafik in i centrum via 
Pytteleden. Om någon väg ska byggas är det lämpligare att 
denna går via södra utmarken och väster om järnvägen bort till 
banskolan för då kan parkeringen vid banskolan även användas 
av tågpendlare. 
I framtiden ska det ju även anläggas en golfbana i 
Sibirienskogen väster om järnvägen. Om någon ny bro ska 
byggas är det lämpligt att denna blir över Rönneå i 
Skälderviken för att avlasta stan från trafik norrifrån. Pyttebron 
och området runtomkring är det finaste rekreationsområdet i 
hela Engelholm som ni kommer att förstöra för all framtid. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  

 
Privatperson, 2021-11-23 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
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kortsiktig lösning. 
Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
långsiktiga lösningar som en ringled, eller åtgärder som gör att det inte behövs 
några nya bilvägar alls. Båda delar är modernare, trevligare, hälsosammare 
lösningar för de boende i Ängelholms stad. 
Anser dessutom att det är direkt odemokratiskt att inte följa den 
folkomröstning som genomförts. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  

 
Privatperson, 2021-11-23 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
långsiktiga lösningar som en ringled, eller åtgärder som gör att det inte behövs 
några nya bilvägar alls. Båda delar är modernare, trevligare, hälsosammare 
lösningar för de boende i Ängelholms stad. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-11-23 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
långsiktiga lösningar som en ringled, eller åtgärder som gör att det inte behövs 
några nya bilvägar alls. Båda delar är modernare, trevligare, hälsosammare 
lösningar för de boende i Ängelholms stad. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
 
Privatperson, 2021-11-23 
Vill ej att grönområdet runt bron ska försvinna!!! 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Fastighetsägare till fastigheten Akvarellen 3, 2021-11-23 
Kvalificerat vansinne 
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Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-11-23 
Som nyinflyttad till Ängelholm ifrågasätter jag motivationen till att 
bygga den nya väg (Klippanvägens förlängning) som här 
planeras. Efter att ha läst relevant dokumentation samt gjort 
egna erfarenhetsmässiga bedömningar har jag kommit till 
följande slutsatser: 
1. Miljökonsekvensutredningen pekar på att ett nollalternativ är 
att föredra. 
 
Kommentar: En viktig aspekt i denna bedömning är att miljökonsekvensbeskrivningen är 
avgränsat till planområdet. De negativa effekter som uppstår inom planområdet bedöms 
vägas upp av de positiva effekterna för till exempel stadskärnan.  
 
2. En analys av hur denna detaljplan förhåller sig till Vision 
Ängelholm gör det svårt att se hur denna detaljplan understödjer 
den visionen (t ex med fokus på hav och natur, gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, med mera). Detaljplanen verkar i motsatt riktning 
mot visionen. 
 
Kommentar: Syftet med detaljplanen är att förbättra tillgängligheten för både gång- och cykel, 
bil och kollektivtrafik. 
 
3. Ängelholm har inte något trafikproblem, och kommer inte ha 
det heller. Det finns knappt någon trafik värt att tala om. Jag 
flyttade senast från DC Metro area i USA, har en bostad i 
sydvästra Florida och har relativt nyligen bott i Victoria, BC 
(Kanada) samt Kuala Lumpur, Malaysia. I ljuset av min 
erfarenhet framstår alla argument som baseras på att "lösa 
trafikproblem" som löjeväckande nonsens. Pyttleden är en 
"lösning" på ett "problem" som inte existerar. 
Jag uppskattar verkligen Ängelholms småstadskaraktär. Det är 
värt att bevara, och gör Ängelholm, med sin närhet till ett 
storstadsområde (Helsingborg), till ett mycket attraktivt 
alternativ för de som uppskattar småstäder. Det vore ett 
misstag att utveckla staden i motsatt riktning, vara sig det gäller 
nya vägar, byggande av höghus eller andra projekt som riskerar 
förändra stadens karaktär. 
 
Satsa i stället på att utveckla området kring stationen för att 
erbjuda både boende och lokaler för affärsverksamhet. Kanske 
också ett framtida Campus? Jag är VD för ett företag på Berga 
och skulle gärna överväga en omlokalisering om det fanns 
lämpliga lokaler på gångavstånd från stationen. Det vore ett 
projekt som skulle gynna staden långsiktigt. Att bygga 
Pytteleden framstår däremot som bakåtsträvande, 
ogenomtänkt, svårbegripligt och visionslöst. Det utgör därmed 
också ett slöseri med skattemedel. I Ängelholm bör vi satsa på 
annan infrastruktur inriktad på kompetensförsörjning, 
affärsutveckling och en attraktiv närmiljö. Trafikprojekt som det 



   27 (212) 
 

  

föreslagna luktar sjuttital och gammalt förlegat tänkande. 
 
Jag noterar att det politiska parti jag alltid röstat på av någon 
oförklarlig anledning stödjer detta projekt. De kommer inte få 
min röst i framtida kommunalval om inte positionen förändras 
och jag kan se tecken på tidsenligt och framåtriktat tänkande. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Privatperson, 2021-11-23 
jag tycker följande att politikerna borde bli bättre på att ta 
hänsyn till vanliga människors vilja att vilja ha pytteliten kvar som 
den är Ängelholm behöver grön områden och inte bara betong 
asfalt överallt ska det vara så svårt för politikerna att begripa 
det ingen utbyggning av pytteliten låt den vara ifred vi behöver 
naturen inpå oss det är viktigt för naturen kan inte åter upp 
byggas igen 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-11-23 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
långsiktiga lösningar som en ringled, eller åtgärder som gör att det inte behövs 
några nya bilvägar alls. Båda delar är modernare, trevligare, hälsosammare 
lösningar för de boende i Ängelholms stad. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
 
Privatperson, 2021-11-23 
Även om jag bor en bit bort cyklar jag ofta på pytteleden. 
En sak som jag har undrat över är- var ska alla bilar parkera? 
Det blir ju fler bilar om man bygger en bilväg. 
Alla varma sommardagar kör alla bilar runt runt o letar P-platser. 
Alla gator och P-platser är fulla. 
Jag blir så ledsen när fina cykelstråk försvinner 
 
Kommentar: Detaljplanen möjliggör nya parkeringsplatser vid idrottshallen. Utanför 
planområdet planeras det nya parkeringshus i Stationsområdet.  
 
Privatperson, 2021-11-23 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. 
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Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
långsiktiga lösningar som en ringled, eller åtgärder som gör att det inte behövs 
några nya bilvägar alls. Båda delar är modernare, trevligare, hälsosammare 
lösningar för de boende i Ängelholms stad. 
 
Vi som är boende på Storgatan från Pytteledsrondellen och 
norrut har mycket trafik redan, Storgatan är en ”genväg” för bilar 
norrifrån vilket vi anar inte kommer att minska då folks 
beteende inte ändras. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 

 
Privatperson, 2021-11-23 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroomådet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Detta kommer bara att leda till två trafikerade leder i centrum. 
Dessutom ökar bullret i i grönområden vid bron och i den nya 
parken. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar kring andra mer 
långsiktiga alternativ såsom en en ringled, bro vid Varvsvägen 
elleråtgärder för att minska biltrafiken. 
Man anger på skylt i Stadsparken att trafiken på 
Havsbadsvägen ska minska, men det gäller ju inte hela 
Havsbadsvägen eftersom Klippanvägstrafiken mynnar ut på 
Havsbadsvägen FÖRE undergången för järnvägen. 
Med kommunens förslag finns då fortfarande bara en 
undergång till Havsbaden  
 
(Yttrandet innehåller även ett tidningsutklipp om vinterbad) 
 

Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
 
Privatperson, 2021-11-23 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Vi behöver inte fler bilvägar utan behålla/mer grönområden som 
dom vi har runt ån. Dom bilder som redovisats är mycket 
vilseledande och inte en möjlighet att få in väg o cykelväg utan 
mycket stor inverkan på träd och terräng. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
långsiktiga lösningar 
som en ringled, eller åtgärder som gör att det inte behövs några 
nya bilvägar alls. Båda 
delar är modernare, trevligare, hälsosammare lösningar för de 
boende i Ängelholms 
stad. 



   29 (212) 
 

  

 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  

 
Fastighetsägare till Lönnen 8, 2021-11-23 
Förläng Banskolevägen till nya viadukten vid Sibirienvägen så 
är allt fix o färdigt. Kostar inte många kronor. Hur svårt kan det 
vara för politiker att förstå? Trots att jag varit medlem i M i 50 år 
är min förhoppning att S vinner valet så vi blir av med nuvarande 
radarstyrda individer. Ingen nämnd och ingen glömd 
 
Kommentar: En sådan lösning är utrett i samband med Västra Länken och finns redovisat 
i planhandlingarna. Effekterna för centrumgatorna i en sådan lösning bedöms som mycket 
små. Kostnaden är bedömd till ca 43 miljoner kronor.  

 
Privatperson, 2021-11-22 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
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Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG… så 
bygg Stadshuset & Campus Ängelholm & ev annan skolverksamhet på 
Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. 
Behöver då INTE flytta byssområdet 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om jvg-stationen.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
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FÖRSTÅR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  

 
Privatperson, 2021-11-23 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
långsiktiga lösningar som en ringled, eller åtgärder som gör att det inte behövs 
några nya bilvägar alls. Båda delar är modernare, trevligare, hälsosammare 
lösningar för de boende i Ängelholms stad. 
Mycket inkompetent kommunledning.  
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-11-23 
Med tanke på att Ängelholm är en småstad med den vackra 
Rönneån och naturmiljö som går igenom staden vill jag 
överhuvudtaget 
inte ha en bilväg genom det området. 
Jag fattar inte varför moderaterna (Robin H och hans gäng) vill 
bygga fastigheter på varje ledig plats i staden. 
Vi lever i en miljö som har fått mycket stryk och då tycker jag att 
vi försöker bevara det som finns kvar. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  

 
Privatperson, 2021-11-23 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
långsiktiga lösningar som en ringled, eller åtgärder som gör att det inte behövs 
några nya bilvägar alls. Båda delar är modernare, trevligare, hälsosammare 
lösningar för de boende i Ängelholms stad. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-11-23 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
och kortsiktig lösning som förstör i centrumkärnans värdefulla 
naturområden. Ett klart bättre alternativ på både lång och kort 



   32 (212) 
 

  

sikt är att bygga en ringled söderut via Banskolevägen till 
Sibirienvägen. På detta sätt löser man också ett idag allvarligt 
problem med att det endast finns en bilväg för utrymning av det 
stora ökande bostadsområdet Havsbaden/Parallelltrapetsen! 
Vad händer vid ev naturkatastrofer typ skogsbrand, hastig 
höjning av havsvattennivån etc? Eller ett godståg med farligt 
gods som spårar ur på Havsbadstunneln? Har riskbedömning 
gjorts för evakuering av hela området väster om stranden inkl. 
stranden? 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-11-24 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
långsiktiga lösningar som en ringled, eller åtgärder som gör att det inte behövs 
några nya bilvägar alls. Båda delar är modernare, trevligare, hälsosammare 
lösningar för de boende i Ängelholms stad. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-11-24 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
lösning. Jag anser att en ringled vore ett bättre alternativ. Ställer 
mig också frågande till hur man tänker med bara en riktig väg ut 
från hela havsbadsområdet.. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-11-24 
Hutlöst att förstöra ett fint grönområde med den fina Pyttebron 
för att bilar ska kunna köra där! 
Ta hänsyn till människor mer än bilar! 
 
Kommentar: Synpunkt är noterad.  
 
Privatperson, 2021-11-24 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
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långsiktiga lösningar som en ringled, eller åtgärder som gör att det inte behövs 
några nya bilvägar alls. Båda delar är modernare, trevligare, hälsosammare 
lösningar för de boende i Ängelholms stad. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. .  
 
 
Privatperson, 2021-11-24 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
långsiktiga lösningar som en ringled, eller åtgärder som gör att det inte behövs 
några nya bilvägar alls. Båda delar är modernare, trevligare, hälsosammare 
lösningar för de boende i Ängelholms stad. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. .  
 
Privatperson, 2021-11-24 
Meningslös förflyttning av bilväg in i centrum, bara några 
hundratal meter längre bort. 
Finns det verkligen inga politiker i Ängelholm som har någon 
koll hur andra städer gör ringvägar 
runtom i stället för att dra in trafiken mitt i stan. Landskrona 
gjorde det redan för mer än 30 år sedan. 
Alla politikerna blev tydligen överens efter den fina bjudningen 
på Tylöhus för skattebetalarnas pengar. 
Sunt förnuft och ett bättre omdöme kan vi nog inte förvänta oss 
här i Ängelholm tyvärr. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. .  
 
Privatperson, 2021-11-25 
Hänsyn till naturen bör gå före Klippanvägen förlängning. Det 
finns andra lösningar från parkeringen vid Klitterhus över 
Rönneå i Skälderviken. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. .  
 
Fastighetsägare till fastigheten Domherren 11, 2021-11-25 
Länsstyrelsen har mitt överklagande med diarienr: 403-17938- 
2014 sedan tidigare och jag vidhåller mina synpunkter i detta 
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överklagande. 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en 
mycket dålig och mycket kortsiktig lösning! 
 
Kommentar: Det är inte möjligt att i detta skede överklaga detaljplanen, detta kan göras 
först efter antagande. I övrigt noteras synpunkten.  
 
Privatperson, 2021-11-25 
Vi har haft en folkomröstning om detta och ni väljer att köra över 
vad folkomröstning kom fram till. Ni är inte trovärdiga. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Privatperson, 2021-11-25 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG… så 
bygg Stadshuset & Campus Ängelholm & ev annan skolverksamhet på 
Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. 



   35 (212) 
 

  

Behöver då INTE flytta byssområdet 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om jvg-stationen.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 

 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÅR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  



   36 (212) 
 

  

 
Privatperson, 2021-11-28 

Kära politiker! 
Det är nu 2021 och tillståndet för vår jord har radikalt förändrats 
sedan förslaget om Pytteleden väcktes för nu många, många år 
sedan. 
Som beslutsfattare har var och en av våra politiker ett 
oåterkalleligt stort ansvar för kommande generationer 
Barn och ungdomar över hela vår jord manifesterar och vädjar 
till beslutsfattare att värna vårt klimat. 
Låt Ängelholm bevara sin hälsobringande miljö och låt bli att 
bygga Pyttebron och gångvägen vara orörda. 
OM ni bygger träden och anlägger bilväg undrar jag VEM av er 
som personligen kommer att stå för att det var just DU som 
svek våra barn och ungdomar? 
Undersökningar visar att klimathotet är ungdomars största 
rädsla inför framtiden. 
Det är stort att kunna nå ja och ändra åsikt. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-11-28 

Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en usel 
lösning. 
Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala 
grönområdena och lugnet. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
långsiktiga lösningar 
som en ringled, vilket är 
modernare, trevligare o hälsosammare lösning för de boende i 
Ängelholm. 
Gör nu inte om misstaget som det felplacerade badhuset vilket 
majoriteten av Ängelhom ville ha vid isstadion. Vi hade då haft 
ett modernt o samlat idrottscenter. 
Svälj stoltheten o gör rätt!!! 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 
Privatperson, 2021-11-28 

Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
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långsiktiga lösningar som en ringled, eller åtgärder som gör att det inte behövs 
några nya bilvägar alls. Båda delar är modernare, trevligare, hälsosammare 
lösningar för de boende i Ängelholms stad. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 
Fastighetsägare till fastigheten Rödspättan 11, 2021-11-28 

Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
långsiktiga lösningar som en ringled, eller åtgärder som gör att det inte behövs 
några nya bilvägar alls. Båda delar är modernare, trevligare, hälsosammare 
lösningar för de boende i Ängelholms stad. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 
Fastighetsägaren Pannån 6, 2021-11-28 

Det räcker tydligen inte med ett massivt motstånd mot denna 
bilväg, en folkomröstning och ett val (2014) som helt avgjordes 
av frågan, för att ledande politiker ska förstå. 
• Att bygga en bilväg genom detta område ger bestående 
skador på naturen som förvandlar en lummig oas till ett 
signalvärde där man tydligt visar att biltrafiken viktigare än den 
bör vara. Politikerna har redskapen för att hindra denna 
utveckling. 
• Att luta sig mot en utredning med perspektivet var vi ska göra 
av bilåkandet ger ju ett felaktigt ingångsvärde. Jag yrkar på att 
en utredning görs med inriktningen; hur minskar vi bilåkandet i 
Ängelholm. 
• Att när väl behovet av en ny bilväg är stort så är det lätt att 
notera allt annat än samma motstånd mot en förlängning av 
Varvsvägen, över ån och anslutning till Reningsverksvägen. 
Hela Bjärehalvön hade fått en smidigare anslutning till station 
och dess nya bostadsområde. Kombinerat med en reglering av 
trafiken över Nybron, kommer även bilar norrifrån att välja 
Varvsvägen. 
• Att få bort biltrafiken på Skolgatan förbi Stadsparken kan 
göras redan idag. Stäng av sträckan för bilar (eventuellt tillåt för 
buss och bygg bussfälla). Led bilarna från korsningen 
Skolgatan-Storgatan-Nybrogatan norrut på Storgatan. Valet var 
man tar sig ut på Östergatan, via Vaktgatan eller Bruksgatan, 
kan antingen bilisten själv avgöra eller så reglerar skyltar detta. 
Samma färdväg i andra riktningen. 
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• Att tillåta bussar enligt ovan öppnar för att flytta den busshållplats som nu 
ligger vid Nybron, till Skolgatan i höjd med 
Stadsparken. Just nu bromsas trafiken upp i korsningen 
Skolgatan-Storgatan-Nybrogatan då många får vänta vid 
vänstersväng eller blir stående vid nuvarande busshållplats. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 
Fastighetsägare till fastigheten Kastanjen, 2021-11-29 

Jag vänder mig mot en utbyggnad enligt , detaljplan för 
Ängelholm 3:28 m.fl, Centrum-Nybroområdet, Ängelholm, 
Ängelholms kommun. 
Detta kommer vid genomförande att påverka vår fastighet 
negativt. Bl a med ökat buller, ökad luftförorening, ökade 
vibrationer, samt minska värdet på vår fastighet. 
Förslaget att eventuellt öppna Garvaregatan för ökad trafik ser 
vi som en stor nackdel. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Fastighetsägare till fastigheten Kastanjen, 2021-11-29 

Jag vänder mig mot en utbyggnad enligt , detaljplan för 
Ängelholm 3:28 m.fl, Centrum-Nybroområdet, Ängelholm, 
Ängelholms kommun. 
Detta kommer vid genomförande att påverka vår fastighet 
negativt. Bl a med ökat buller, ökad luftförorening, ökade 
vibrationer, samt minska värdet på vår fastighet. 
Förslaget att eventuellt öppna Garvaregatan för ökad trafik ser 
vi som en stor nackdel. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Fastighetsägare till fastighet Rödspättan 11, 2021-11-29 

Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
långsiktiga lösningar som en ringled, eller åtgärder som gör att det inte behövs 
några nya bilvägar alls. Båda delar är modernare, trevligare, hälsosammare 
lösningar för de boende i Ängelholms stad. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 
Privatperson, 2021-11-30 
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Klippans förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
lösning. Det förstör ett område för promenad och cykling utan 
biltrafik. Kommunen bör arbeta fram en långsiktig lösning med 
allmänna kommunikationer och cykelvägar istället för att 
förstöra Pyttebroområdet. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 
Privatperson, 2021-12-01 

Bevara vårt natursköna närområde, som alla kan nå till. 
Ängelholms trafik står inte still i timmar. 
TÄNK på vår MILJÖ våra barn och barnbarn vår framtid 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-01 

Alla använder detta natursköna område. 
Trafik får ni ha någon annanstans. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Fastighetsägare till fastighet Tallen 5, 2021-12-01 

Vi motsätter oss på det bestämdaste 
utbyggnaden/förlängningen av Klippanvägen. 
1. Grönområden/miljön förstörs. 
2. Bullernivån i villaområdet kommer att öka dramatiskt. 
3. Den fina "Pyttebron" som nyligen renoverats skall ersättas av 
en ful bilbro. 
4. Å promenaden kommer bli en ful bilväg och många träd 
måste huggas ner. 
5. Huspriserna kommer dramatiskt att sjunka i värde. 
6. Ljudnivån inomhus kommer att bli irriterande.. 
 
Kommentar: Kommunen kommer genomföra bullerskyddsåtgärder för att säkerställa att 
riktlinjer för inomhusbuller inte överskrids. I övrigt noteras synpunkterna.  
 
Privatperson, 2021-12-01 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
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INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
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Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  

 
 
Privatperson, 2021-12-01 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
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Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
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busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  

 
Fastighetsägare till fastigheten Asken 5 och 8, 2021-12-02 
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Jag yrkar på att planen stoppas och att man tillsätter en oberoende kommission 
för att utreda alternativen till Ängelholm 3:28 m fl. (Klippanvägens 
förlängning) , av nedanstående anledningar: 
 
1 Inledning 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att 
koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya 
Järnvägsgatan. Den är planerad att skära rakt igenom och oåterkalleligt skada 
ett av stadskärnans få återstående gröna bälten med delvis oersättliga 
naturvärden som konstituerar mycket av Ängelholms skäl. Omgivande 
bostadskvarter kommer drabbas av skador i ännu okänd omfattning av 
vibrationer och buller. 
 
Ett intressant faktum är att kommunen tonar ner de negativa konsekvenserna 
medan Länsstyrelsen öppet erkänner konsekvensernas allvar. Kommunen har 
dock dessförinnan i omgångar fått kritik för mängder av brister i förslaget, 
brister som fortsätter. Det ger en känsla av en kommun som vill köra över sina 
invånare.  
 
Som MKB noterar; den ombyggnad som detaljplanen medför innebär en 
påverkan på stadsbilden. Från att ha varit en del av ett sammanhängande, 
stadsnära grönområde med naturkaraktär, där Pyttebron är ett landmärke i 
staden, bedöms planförslaget medföra stora negativa konsekvenser både på 
stadsbilden och på upplevelsen av stadsrummet. 
 
Promenadstråket är idag en av få platser inom staden där det finns möjlighet 
att uppleva rofylldhet, relativ tystnad och möjlighet till kort återhämtning. 
Sträckan upplevs som naturnära och avskild från övrig stadsbebyggelse. 
 
Det hölls en folkomröstning i Ängelholm om detta den 27 november 2011 där 
10,937 personer röstade. Folkomröstningen resulterade i att 59,73% röstade 
nej till att bygga pytteleden och därmed röstade man också nej till att bygga om 
samt nej till att riva Pyttebron, Sedan valet 2018 backade flera partier på sina 
vallöften och Ängelholmspaketet antogs av kommunstyrelsen den 16 oktober 
2019. 
 
För området gäller översiktsplan 2035 antagen av kommunfullmäktige 2017-
08-28. Av översiktsplanen framgår bland annat att ”biltrafiken ska styras till 
gator som är väl anpassade för att hantera trafikmängden. Vägnätet ska stärkas 
på de gator som bedöms vara lämpade för trafikändamålet….”. I detta fall 
handlar det inte om att styra trafik till gator utan att bygga nya gator på 
strandskyddat område som även ligger inom riksintresset för naturvärde och 
friluftsliv, något som inte på något sätt kan anses vara i linje med 
översiktsplanens intentioner. 
 
1.2 MKB 
Ett projekt av detta slag med omfattande miljöpåverkan skall enligt Plan- och 
bygglagen (PBL) 4 kap. 2 a§ bedömas enligt Miljöbalken (MB) 6 kap. 12§ och 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) 4§. Detta innebär 
att en miljökonsekvensbedömning (MKB) ska upprättas vilket nu gjorts av 
kommunen. En MKB syftar till att bedöma positiva och negativa 
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miljökonsekvenser. MKB ska ge en bild av planförslagets miljöpåverkan och 
konsekvenser för miljön och människors hälsa. Därtill ska MKB, där så är 
möjligt, redovisa förslag på åtgärder som medför att projektet kan utformas på 
ett sådant sätt att eventuella negativa effekter minskas. 
 
Planförslagets MKB omfattar 61 sidor, därutöver finns flertalet 
underlagsrapporter som är fristående dokument upprättade av olika privata 
konsultbyråer betalda av projektet. Föreliggande MKB skall ses som 
kommunens partsinlaga och inte en oberoende analys om projektet. Självklart 
kan inte de anlitade konsulterna ge en alltför negativ analys av projektet. 
Länsstyrelsen kommenterar enligt följande. 
 
Kommentar: Att inom ramen av en detaljplan beställa utredningar från externa konsulter är 
normal praxis i planprocesser. Alternativet är att kommunen själva tar fram allt underlag, 
vilket det ofta inte finns resurser till. 
 
”Med den föreslagna detaljplanen följer det flera negativa konsekvenser som 
tas upp i framtagen MKB med stor påverkan på stadsbilden och stadsrummet. 
Det blir tydligt för Länsstyrelsen vilka negativa konsekvenser som planförslaget 
för med sig men inte lika tydligt vilka positiva effekter som kommer ut av den. 
Länsstyrelsen efterfrågar bättre viktade planhandlingar.” 
 
Det bör vara ganska tydligt för alla som läser detta inlägg att de negativa 
konsekvenserna fortfarande har stort övertag i detta planförslag. 
Det har vid flera tillfällen väckts frågan till Länsstyrelsen o 
byggnadsminneförklaring av Pyttebron. Kommunen tycker att den 
kulturhistoriska kopplingen till järnvägssträckningen kan fortsättningsvis finns 
på platsen genom andra åtgärder, där även den nya bron vägens dragning 
spelar roll för historieberättandet. Intressantare skrivning för att inte 
säga någonting alls får man leta länge efter. 
 
Kommentar: Sedan samrådet har planförslaget förtydligas och större fokus har lagts på de 
positiva effekterna för stadskärnan. I Länsstyrelsens granskningsyttrande är ovanstående 
skrivelse inte längre med. 

 
Naturvärden har inte undersökts på ett tillfredställande sätt i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Det finns inga ordentliga 
naturvärdesundersökningar med tillräcklig fältinventering och dokumentation. 
I kommunens egen MKB står det ”planläggningen bör anpassas så att 
förutsättningar finns för framförallt de objekt som klassas som påtagligt 
naturvärde att bevaras”. Kommunen väjer då att fälla en majoritet av de träd 
som klassas som påtagligt naturvärde. 
 
Kommentar: Majoriteten av de träd som bedöms ha särskilt värde är skyddade genom 
detaljplanebestämmelser och planens utförande har anpassats efter dessa. 
 
1.3 Strandskydd 
Området ligger inom strandskyddsområde vilket innebär att det krävs dispens. 
Det är också förbjudet att vidta åtgärder som väsentligen förändrar 
levnadsvillkoren för djur eller växtarter (miljöbalken 7 kap 15 §) 
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För att få dispens krävs särskilda skäl. Vad som kan utgöra särskilda skäl finns 
angivet i lagtexten. 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens 
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet 
eller dispensen avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, (not. till exempel att det finns en hemfridszon av hävd, 
sedan minst 1975) 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
Dispens kan endast ges om behovet ej kan tillgodoses utanför området. Detta 
är ett ”skallkrav” och man kan inte ersätta detta krav med att det är det bästa 
alternativet. Finns andra alternativ utanför strandskyddat område som kan 
uppfylla behovet så ska dessa väljas och man ska inte ges dispens för 
strandskyddet! 
 
Stor restriktivitet bör i synnerhet gälla i områden som är tillgängliga för 
allmänheten och i områden som är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet, t 
ex grunda mjukbottnar, landhöjningsområden och strandängar, och i 
tätbebyggda områden (prop 2008/09:119 s 105) 
 
Det särskilda skäl som kommunen åberopat till Länsstyrelsen är att marken 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området. Detta åberopande är helt enkelt falskt! Det 
allmänna intresset KAN tillgodoses utanför området. Det har däremot högre 
kostnad att tillgodose det utanför området (se utredning från 2016 om 
alternativa lösningar) men det är inte samma som att det inte KAN tillgodoses. 
Dispens för strandskyddet kan därmed inte ges! 
 
Kommunen skriver i detaljplan för Ängelholm 3:28 mfl : 
Genom miljöbalken 7 kap 18c § yrkas på upphävande av strandskydd: 
Strandskyddat område behöver i denna detaljplan tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. Detta angelägna intresse bedöms väga tyngre än 
strandskyddsintresset. 
Ett antal utredningar har utförts som visat att vald ny vägdragning på bästa sätt 
uppfyller de övergripande mål kommunen har satt upp i den avsiktsförklaring 
man har formulerat för att utveckla trafiken och stadsmiljön i Ängelholm så att 
den blir långsiktigt hållbar. 
- För att få dispens för strandskydd krävs särskilda skäl. Dessa skäl är INTE 
uppfyllda eftersom det allmänna intresset KAN uppfyllas utanför området. 
(att det kostar mer att uppfylla det utanför området är inte en godtagen 
anledning för dispens) 
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Kraven för dispens är ej uppfyllda och anläggandet av vägen innebär dessutom 
att livsvillkoren för djur- och växtarter förändras väsentligt. I praxis framgår 
även att anläggande av väg inom strandskyddat område får anses avhålla 
allmänheten från passage på ett sådant sätt att åtgärden är förbjuden enligt 7 
kap 15 §miljöbalken. Även på grund av detta kan dispens ej ges. 

 
Kommentar: De utredda alternativen visar inte bara på en högre kostnad, utan även på 
större ingrepp på naturen samt sämre måluppfyllnad. 
 
1.4 Buller 
I trafikverkets riskbedömning för fladdermöss version 2017-05-07 påpekar de: 
Under planeringsfasen rekommenderas även att särskilt beakta hur ökad 
respektive minskad ljud- och ljusstörning kommer påverka fladdermössens 
livsmiljöer och spridningsmönster. De alternativ som kan minimera störningen 
och förhoppningsvis förbättra villkoren för fladdermössen bör prioriteras. 
 
I urbana områden tillkommer fragmentering och habitatförluster genom 
etablering av allt större vägnät och utökad bebyggelse, samt direkt störning 
genom intensifierade aktiviteter och allt tätare ljud- och ljusmattor. Hur 
fladdermöss påverkas av ljud och ljus, framförallt vid trafikerade vägar, har 
relativt nyligen uppmärksammats och kunskapen är fortfarande ofullständig. 
Brist på insekter och vatten är två ytterligare hot för fladdermöss 
i tätbebyggda områden. 
 
Alla arter av fladdermöss har idag ett generellt skydd, bl a genom fridlysning 
enligt Artskyddsförordningen och genom det Europeiska fladdermusavtalet 
EUROBATS19-20. Fridlysningen är långtgående och innebär att djurens 
yngelplatser eller viloplatser inte får skadas, samt att störning under 
övervintring, parning, uppfödning eller flyttning är otillåten. Eftersom en rik 
fladdermusfauna dessutom är en god indikation på fungerande ekosystem finns 
det all anledning att skynda varsamt vid markexploatering och göra allt 
för att säkerställa, och allra helst för-bättra, fladdermössens livsmiljöer och 
livsvillkor. I Sverige har 19 fladdermusarter hittills påträffats, varav 9 st. klassas 
som hotade i den svenska rödlistan. För att värna om vår fladdermusfauna bör 
planering av ny bebyggelse, nya vägar och medföljande antropogena aktiviteter 
undersökas med avseende på vilka negativa effekter de kan få för 
fladdermössen i området och hur de i så fall kan undvikas. Lokaliseringen av 
olika arters habitat vid exempelvis födosök, parning eller val av boplatser 
kräver god kännedom om fladdermusfaunans artsammansättning, var 
fladdermössen har sina sommar- och dagvisten, födosöksplatser, 
parningsområden, flyttvägar och vintervisten, samt vid vilka tid-punkter 
individansamlingar kan förväntas för olika arter. 
 
Fladdermössen kan sägas ha en särställning som representant för biologisk 
mångfald, eftersom deras habitatkrav sammanfaller med en rad andra krävande 
och hotade arters krav. Åtgärder som särskilt gynnar fladdermusfaunan är 
därför en mycket god strategi om man vill för-stärka och utveckla områden 
som annars hotas av krympande biologisk mångfald och försvagade 
naturvärden. 
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Ingen utredning om ljudstörningar eller ljusstörning för fladdermössen har 
gjorts och eftersom vi redan kan förstå att dessa störningar kommer öka 
markant är det i sig självt krav att förkasta hela planförslaget. 
 
Kommentar: En fladdermusinventering för området är genomförd och innehåller även 
åtgärdsförslag som minskar den negativa påverkan på djurens levnadsmiljöer.  
 
Bullerutredningen som är gjord för trafik är baserad på in-data, ett av de 
viktigaste indata är hastigheten på fordonen som orsakar buller. Den 
hastighetsbegränsning som finns på de olika sträckorna är valda som in-data 
utan marginaler. De som bor på Havsbadsvägen vet att det inte finns någon 
trafik som flyter i 40km/tim på den vägen utan att medelhastigheten är 
avsevärt högre! En god uppskattning vore 60 km/tim. 
 
Även med de låga in-data hastigheterna så slår utredningen fasta att ”det finns 
goda möjligheter för fastigheterna i planområdet att innehålla aktuella 
riktvärden vid fasad och inomhus”. Jag kräver en ny bullerutredning baserad på 
verkliga snitthastigheter för de aktuella vägsträckorna som finns idag och större 
marginaler för de som planerade sträckorna. Att göra en analys endast med 
tillåtna hastigheter är inte realistiskt och det vet alla. Vad vi inte vet är buller 
resultatet vid verkliga hastigheter. 
 
Bullerutredningen tar inte höjd för ökat buller på grund av acceleration ut ur 
rondellen och måste även på denna punkt uppdateras. Jag kräver en ny 
bullerutredning 
I kommentar till tidigare inlägg skriver kommunen: 
1. ”bullernivåerna på berörd fastighet påverkas inte nämnvärt av detaljplanens 
genomförande” 
a. Jag kräver då att kommunen utför bullermätningar före en eventuell 
ombyggnad för att ha data och sen kunna visa att bullernivåer ej 
påverkarkats. 
2. En projektering och fördjupad analys av cirkulationsplatsen har tagits fram 
inför granskningen och visar att den inte bör uppstå köbildning. 
a. En enfilig rondell med 10,000 fordon om dagen där det inte uppstår någon 
köbildning låter som om kommunen just uppfunnit bilmotorn som går på 
luft. Detta i kombination med utfarter från fastigheter inom 10 meter från 
rondellen. PM vägutformning och trafik specificerar ett flöde på 360 fordon 
per timme i analysen, de har baserat hela analysen på ett konstant flöde 
med trafik 24 timmar om dygnet. Huvuddelen av trafiken är under tider då 
folk är på väg till eller från jobb och inte ett konstant flöde. Jag kräver att 
rapporterna görs om. 
 
Sweco har i sitt PM ”förutsättningar och metoder, vägutformning, trafik och 
avvattning. Antagit ett konstant flöde av trafik under dygnets alla 24 timmar, 
något som är långt från verkligheten då mesta trafiken är när folk är på väg till 
och från jobb. Det verkar som om samma konstanta flöde även använts till 
bullerutredningen! Ingen speciell analys har gjorts för semestertrafiken ner till 
stranden och campingen under sommaren, vi som bor längs med 
Havsbadsvägen vet att trafiken mer än fördubblas under dessa månader. 
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Lagstadgade bullernivåer ska mötas under dygnets alla timmar och 365 dagar 
om året, inte enbart under vissa optimala förhållanden. Jag kräver att 
bullerutredningen görs om. 
 
Kommentar: Om det efter byggnation skulle uppstå högre bullernivåer och nivåer som 
misstänks överskrida gällande riktvärden ska anmälan göras till kommunens miljöenhet. 
Om riktvärden överskrids kan väghållaren (kommunen) vara skyldig att vidta åtgärder.   
 
1.5 Betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer själv att detaljplanens genomförande kommer medföra 
sådan betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning måste 
upprättas enl. PBL 4 kap 34 § eller miljöbalken 6 kap 11 §. 
Kommunen noterar ”Hur många träd som kommer fällas och berör på den 
slutliga utformningen av vägen”. Hur kan man skicka ut en planbeskriving på 
granskning – utan att redovisa den slutgiltiga utformningen på vägen i fråga? 
 
Kommentar: Den slutliga utformningen kan inte slås fast förrän en detaljprojektering är 
genomförd. I planhandlingarna finns även bilagd förprojektering som tar höjd för slänter, 
men det kan i projekteringsfasen vara aktuellt att vissa sträckor förses med stödmurar eller 
slänter med brantare lutning. Därför är det svårt att i detta skede ge en exakt bild av 
utformningen.   
 
I närområdet växer 16 särskilt skyddsvärda träd, vilka identifierades vid 
naturvärdesinventeringen 2013. Inventeringen även 5 naturvärdesobjekt och 7 
naturvärdesarter. 
Hur kommunen sen själva kan säga att ”planförslaget ämnar inverka så lite som 
möjligt på områdets naturvärden” är svårt att ta in. 
 
En fladdermusinventering har tagits fram inom ramen av 
detaljplaneneprocessen och den identifierar bland annat tre rödlistade arter, att 
området måste anses rikt på fladdermöss och att mycket pekar på att 
åtminstone större brunfladdermus har en bofast yngelkoloni i närheten. Ingen 
konsekvensanalys för ljudstörning enligt Trafikverkets riskbedömning för 
fladdermöss är utförd, utredningen föreslår även begränsad belysning längs 
vägen?!? Hur ska man ha en hårt trafikerad väg med begränsad belysning?? Jag 
kräver att denna konsekvensanalys för ljudstörning utförs samt att 
ljusstörningsåtgärder detaljeras och tas med i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla de uppgifter som är 
rimliga i hänsyn till; planens innehåll och detaljeringsgrad samt allmänhetens 
intressen. I och med dessa alla alvarliga brister är de avgränsningar som gjorts i 
MKB’n inte rimliga eller giltiga och jag kräver att en nu MKB tas fram. 
 
I 5 kap miljöbalken reglera miljökvalitetsnormer. Kommunen bedömer att 
planförslaget inte kommer medföra någon påverkan på kvalitetsfaktorerna 
hydrologisk regim, morfologiskt tillstånd eller konnektivitet. Vi vill inte höra 
kommunens åsikt om detta utan kräver en utredning av dessa MKN. Man kan 
inte utreda detta i efterhand, särskilt när kommunens egen utredning visar att 
man måste bygga stödmurar ner för att säkra mot vattenytan väster om 
Pyttebron. 
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Även naturskyddsföreningen avstyrker ett antagande av detaljplanen och 
påpekar att kommunen avgränsar miljökonsekvensbeskrivningen att inte 
behandla naturmiljön vilket annars är praxis. 
 
1.6 Stadsbild och landskapsbild 
Detaljplanens påverkan. 
Vid bedömningen har man delat upp i åtta områden och nivåerna stora, 
måttliga och små negativa konsekvenser samt obetydliga konsekvenser och till 
sist positiva konsekvenser. 
Nollalternativet bedöms medföra positiva konsekvenser. 
Av de åtta områdena bedöms fyra ha stora negativa konsekvenser och en 
måttliga negativa konsekvenser. Hur sen område 8 kan bedömas ha små 
negativa konsekvenser för stadsbilden när biltrafiken på det området kommer 
öka med 7000 fordon per dygn är mycket svårt att förstå. 
 
1.7 Riksintresset 
En del av planområdet ligger inom riksintresset för friluftsliv. I dess 
värdebeskrivning anges att de vackra och varierande omgivningarna och det 
bitvis påtagliga lugnet och tystnaden gör att ån har stort värde för rekreation. 
De åtgärder, verksamheter och intressen som påtagligt kan skada områdets 
värden är särskilt hindrande bebyggelse och anläggningar i strandområdet. 
Kommunen noterar att ett genomförande av detaljplanen inte kommer påverka 
möjligheterna att vandra längs med ån eftersom det finns en gångbana på östra 
sidan av ån. Att det redan idag finns en gångbana på andra sidan ån förändrar 
inte att ett genomförande KOMMER påverka värdet av vandring, 
strövande och promenad på den del av ån som detaljplanen syftar till och 
därmed påverkar detaljplanen riksintresset negativt och kan därmed inte 
tillåtas. 
 
Kommentar: Det är endast en liten del av planområdet som ligger inom riksintresset och 
kommunens bedömning är att planförslaget inte påverkas dessa.  
 
Riksintresse finns även för naturvärden. Riksvärdet utgörs av Rönne Ås 
dalgång vilket kommunen själva definierar som åfåran i höjd med vattenlinjen. 
Detta är fel! Ådal definieras som ”dalen en å rinner i” och det innefattar 
strandbankarna ner till vattenytan! Riksintresset påverkas därför negativt av 
detaljplanen och kan därmed inte tillåtas. 
 
Rönne Å’s limnologiska värden utgör också ett av riksintressets kärnvärde. 
Faunan i vattendraget anges kunna påverkas negativt av bland annat 
skogsavverkning längs vattendraget. Kommunen skriver själva ”för 
planförslaget utgörs den enda risken för påverkan på riksintressets naturvärden 
fällning av enstaka större träd. Eftersom detta innebär en nästintill obetydlig 
påverkan…” Samtidigt skriver man att man ska fälla mer än hälften av alla 
större träd, hur kommunen kan se detta som enstaka och obetydlig påverkan 
verkar ofattbart! 
 
Kommentar: I bedömningen om riksintressets påverkan har man tagit hänsyn till 
riksintressets totala utbredning. I sammanhanget utgör planområdet en ytterst liten del, där 
mängden träd utgör en nästintill obetydlig andel.  
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Kommunen bedömer ”de negativa konsekvenserna på riksintresseområdena 
för rekreation och friluftsliv som små, och ingen påtaglig skada bedöms 
uppstå”. Detta resonemang baserar kommunen på att intresseområdet redan 
idag är bullerpåverkat och att intrången i de rekreativa värdena till största delen 
består av arealbortfall. Detta är ganska intressant formulerat och i stark 
kontrast till andra formuleringar kommunen gör om samma område så som: 

 Promenadstråket mellan Pyttebron och Havsbadsvägen har lokalt ett högt 
rekreationsvärde för de människor som bor och verkar i dess närhet (dvs hela 
centrala staden) 

 Promenadstråket är idag en av få platser inom staden där det finns möjlighet 
att uppleva rofylldhet, relativ tystnad och möjlighet till kort återhämtning. 
Sträckan upplevs som naturnära och avskild från övrig stadsbebyggelse 

 Från att ha varit en del av ett sammanhängande, stadsnära grönområde med 
naturkaraktär, där Pyttebron är ett landmärke i staden, bedöms planförslaget 
medföra stora negativa konsekvenser både på stadsbilden och på upplevelsen 
av stadsrummet. 
Kommunens bedömning att de negativa konsekvenserna på 
riksintresseområdena för rekreation och friluftsliv är små – är med ovan 
motivering helt enkelt FEL! 
 
Kommentar: Det är enbart en liten del av planområdet som berörs av riksintressena och 
bedömningen görs utifrån ett helhetsperspektiv.   

 
1.8 Minskning av fastighetsvärde 
Jag förbehåller mig att ställa skadeståndskrav på kommunen för den negativa 
värdepåverkan som genomförandet av detaljplanen kommer innebära för mig 
som fastighetsägare. Kommunen har ersättningsskyldighet för ekonomisk 
skada och jag kommer via värderingar före/efter visa att 
marknadsvärdeminskningen är betydande och kommer därefter ställa krav på 
ekonomisk ersättning från kommunen. 
 
1.9 Slutsats 
Jag anser att det är nödvändigt att ompröva Klippanvägens förlängning 
eftersom det är vida blivit känt vilken katastrof projektet är. Alternativen bör 
utredas av en oberoende kommission. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
 
Privatperson, 2021-12-03 

Det finns ingen alternativ väg från havsbadet om det skulle 
inträffa en olycka vid tunneln tex. 
Mitt förslag är att fortsätta med vägen förbi järnvägsmuseumet 
och ut genom den nya Sibirientunneln. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
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Brf Blåhaken 2021-12-03 

Resultaten av de ytterligare utredningar som gjorts i frågan minskar inte vår 
skepsis till kommunens strävan att förverkliga Pytteleden  
 
Bostadsrättsföreningens område med två fastigheter (99 lägenheter) gränsar till 
Klippanvägen, den del vars ombyggnad slutfördes till sommaren 2020 – och 
den planerade förlängningen skulle leda till enbart negativa konsekvenser för 
de boende i föreningens fastigheter. Våra fastigheter drabbas av ökad trafik 
och därmed ökade miljö-/hälso-/bullereffekter. 
 
Mest allvarligt ser vi dock konsekvenserna av förslaget till förlängningen av 
Klippanvägen, med byggandet av en ny bro för biltrafik över Rönneå och 
nyanlagd bilväg längs åns västra sida. Ett skövlat naturområde för att ge plats 
till en bilväg längs med ån kan svårligen återställas den dag bilvägen mister den 
betydelse den tillkom för. 
 
Inför denna fas i arbetet med detaljplanen har utredningar av alternativa 
vägsträckor gjorts och, ändock, ses fortfarande förlängning av Klippanvägen 
som bästa alternativ - trots att fortsatta utredningar är en förutsättning innan 
definitivt beslut kan tas om såväl byggande av större bro över ån som den 
förslagna nya bilvägen längs med ån. 
 
Varför inte i stället överväga annat alternativ? Att dra in mer genomfartstrafik i 
stadens centrala delar för att lösa trafikförsörjningen till nya bostadsområden 
ligger verkligen inte i tiden…tänk och planera för en mer långsiktig och 
innovativ trafiklösning!. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 
 
Privatperson, 2021-12-06 

Anslutning mellan Havsbadsvägen och Klippanvägen via 
Arbingatan Sportstigen Bron över Rönneå till 
Danielslundsgatan och Vallgatan. Minst påverkan på miljön och 
omgivningen. 
(Yttrandet innehåller även en karta turistkarta, med en anslutning inritad i höjd med 
Varvsvägen i norr samt en anslutning mellan Daniellundsgatan och Pyttebroområdet). 
 
Kommentar: En utbyggnad enligt yttrandets förslag bedöms inte som realistiskt och finns 
delvis med i utredningen för Västra Länken som återges i planbeskrivningen. 
 
Privatperson, 2021-12-06 

Jag godkänner INTE detaljplanen. 
Att dra en väg rakt igenom ett av Ängelholms vackraste 
rekreationsområde är både otidsenligt och fullkomligt huvudlöst. 
Det finns mkt bättre alternativ, typ ringled exvis via Luntertun 
förbi reningsverket och motsvarande förlängning söderut. 
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Sveket är totalt mot Ängelholm om detta genomförs. 
Gör inte om samma misstag som när dubbelspåret drogs rakt 
igenom Ängelholm. Det skär i hjärtat varje gång jag tänker på 
hur fel det blev att dela staden och hur bra infrastruktur vi haft 
om tåget gått via Flygplatsen. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
 
Privatperson, 2021-12-06 

Är emot detta. Bygga en ny bro till i centrum. För att flytta ett 
annat problem 200 bort. Där bättre lösningar. Plus att förstöra 
ett fint grön område där det inte finns bilar. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
 
Privatperson, 2021-12-06 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
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Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
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planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad 
 
Privatperson, 2021-12-06 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
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Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
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Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad 
 
Boende i fastigheten Näktergalen 17, 2021-12-07 

Detaljplanen har en felaktig rubrik. "Centrum-Nybroområdet" 
Planens syfte är till för en ny väg som skall omfördela trafiken 
som i dag går genom cetrum, och orådet kring Nybron! 
Men den nya vägen som planen beskriver skall väl inte 
förläggas där? 
Planens rubrik bör ändras! 
 
Kommentar: Syftet är att omfördela trafiken som går genom stadskärnan, främst förbi 
stadsparken och Nybron. Planområdet sträcker sig över ett område, som enligt gällande 
stadsdelsindelning, tillhör stadsdelen ”Centrum”. Därför bedöms namnet vara korrekt.  
 
Buller från trafiken på planerad gatusträckning kommer att 
påverka samtliga fastigheter längs med vägen/gatan oerhört 
negativt. Både i form av bullerplank och ständigt trafikbrus. 
Den i dag tysta miljön vid Tullakrok och östra åprommenaden 
kommer för all framtid att bli förstörd. 
 
Dra gatu/vägsträckningen på annan plats som ej påverkar 
människor så negativt som denna sträckning. T.ex. genom en 
förlängning av Varvsvägen runt reningsverket och därefter ut på 
Reningsverksvägen. (Ingen ringled utan bara en tillfartsled) 
 
En "omöjlig trafikcirkulationsplats " planeras i korsningen 
Storgatan, Danielslundsgatan och den nya gatan (Pytteleden). 
En cirkulationsplats med fem gatuanslutningar och därtill två 
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fastighetsutfarter. Här kommer att skapas en mycket trafikfarlig 
plats för personbilar, bussar och lastbilar. En ovänlig plats för 
oskyddade trafikanter som cyklister och fotgängare. 
Bygg inte denna trafikplatsplats! 
 
Kommentar: Utifrån utförda trafikutredningar och förprojekteringar bedöms föreslagna 
korsningstyper vara de mest lämpade. 
 
Alla berörda parametrar i en planprocess skall tas med i 
underlaget. I denna planbeskrivning har man uteslutit själva. 
Pyttebron! 
Politikerna har i beslutsprocessen för området, väldigt slipat 
låtit medborgarna endast succesivt få information: " Vi respekterar 
folkomröstningen." "Frågan om Pytteleden är död." 
" Leden skall byggas, men själva bron skall vara kvar." " Kråkan 
1 köper vi för att få handlingsfrihet och...."Tjänstemän som gör en plan skall 
inte agera på samma sätt! " 
 
Den nya brons utforming skall bestämmas genom en 
arkitekttävling som kommer att anordnas parallellt med 
planprocessen". "Utseendet på den nya bron är inte fastställd i planen och en 
arkitekttävling kommer att hållas parallellt med planarbetet 
innan planen antas." "I mitten av december 2021 tillkännages vinnaren av hela 
tävlingen." 
 
Synpunkter på planen skall vara inne senast 2021-12- 
14.Vinnaren av arkitekttävlingen skall offentligöras 2021-12-16. 
Detta förfarande bör anmälas till granskande myndighet. 
Kommunens tjänstemän skall sköta detta på ett betydligt mer 
grannlaga sätt. Speciellt därför att politikerna har svikit och 
totalt negligerat medborgarna i denna fråga. 
Jag hemställer om att allmänheten/medborgarna skall få ta del 
av förslaget om en ny bro minst tre veckor innan 
granskningstiden är slut. Ny tid för granskningstidens slut bör 
alltså utlysas. 
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar inte utformningen på bron varpå det inte har bedömts 
nödvändigt att brons utformningen varit fastslagen innan granskning. Kommunen har dock 
genomfört en andra granskning, där broförslaget är med i planhandlingarna, innan 
detaljplanen föres till antagande.  
 

Fastighetsägare till fastigheten Asken 6, 2021-12-08 

Vid möte med planarkitekt Edvin Hansson den 23/11 2021 på Havsbadsvägen 
31 ( Asken 6) diskuterade vi vad som framkom i samrådsredogörelsen vad 
beträffar in- och utfart till Asken 6. Att flytta in- och utfarten norrut är helt 
omöjligt med hänsyn till var befintligt garage finns placerat. Den enda 
lösningen är att placera in- utfarten mot Spårgatan (Järnvägsgatans 
förlängning). En motordriven grind i bullerplanket krävs och även en 
gånggrind. Vi kräver även svar på hur man löser planeringen inne på tomten. 
Det måste göras en hel del arbete i samband med flytt av in-utfart då 
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förutsättningarna inne på tomten ändras betydligt. Nya stödmurar krävs, 
borttagning av häck, flytt av träd, ny markbeläggning, flytt av avfallstunnor osv. 
Vi vill även vara delaktiga i beslut om längd, höjd och utformning av 
bullerblank. Dessutom krävs ett nytt plank längs Havsbadsvägen för att få ett 
enhetligt utseende. Vi kräver att kommunen står för framtida underhåll av 
bullerplanket och dessutom skötsel av gångbanan utanför tomten. Vi vill även 
ha svar på hur många fönster som behöver bytas. Antagligen måste alla fönster 
i fastigheten bytas för att få ett enhetligt utseende. Dörrar behöver också bytas. 
En ventilationsanläggning krävs för att få bort ljudet då det inte fungerar med 
ventiler i fasaden. Vi vill även få tillstånd att bygga en mindre carport i hörnan 
Havsbadsvägen-Spårgatan. Vi kräver att träden på utsidan mot Spårgatan 
absolut inte ska fällas. Vi vill även att det uppförs ett par parkeringsplatser 
utanför tomten, förslagsvis i närheten av teknikhuset. 
 
Vi kräver att kommunen står för samtliga kostnader.  
Vi kräver att åtgärderna görs innan bygget med rondellen på Havsbadsvägen 
påbörjas.  
Vi kräver en skriftlig överenskommelse på våra krav innan det går upp till 
antagande.  
 
Hänvisar även till tidigare inskickade skrivelser.  
 
Yttrande angående samråd om detaljplanen för Ängelholm 3:28 m fl, 
CentrumNybroområdet, Ängelholm, Ängelholms kommun daterat 2021-01-
04  
 
Yttrande angående samråd om detaljplanen för fastigheterna Ängelholm 3:55 
och 3:28 m fl (Klippanvägens förlängning) Centrum- Nybroområdet, 
Ängelholms kommun, Skåne län, daterat 2013-12-05  
 
Yttrande angående granskning av detaljplanen för Ängelholm 3:55, 3:28 m fl ( 
klippanvägens förlängning) Centrum-Nybroområdet, Ängelholms kommun, 
skåne län, daterat 2014-03-28 
 
Överklagan av Ängelholms kommuns kommunfullmäktige beslut till 
Länsstyrelsen o Skåne, daterat 2014-06-23  
Yttrande angående samråd om detaljplanen för del av Ängelholm 3:136 m fl. 
Stationsområdet Ängelholm, Ängelholms kommun, daterat 2020-05-22 
 
Kommentar: Byte av fönster är först aktuellt i samband med att störningar uppstår. 
Gällande flytt av infart kommer detta regleras i kommande avtal. Exakt utformning 
säkerställs genom detaljprojektering. Tillstånd för byggnad av carport kan inte hanteras 
inom ramen av detaljplanen.  
Kostnader för åtgärderna som krävs regleras i avtal mellan fastighetsägare och kommunen.  
 
Privatperson, 2021-12-08 

Vem har givit rätt att riva Ängelholms 100 års historia Pyttebro. 
Jag vill erhålla yttrande från Kulturnämnden, Länstyrelsen och 
Miljönämnden. Tack. 
Det finns lösningar att bevara Pyttebro. 
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Havsbadsvägens anknytning till Klippanvägen kan gå via 
växthustomten till Danielslundsgatan och Vallgatan. Biltrafik kan 
fördelas mellan dessa två gator och komma till Klippanvägen. 
Minst påverkan på kulturarvet, miljön och omgivningen.. 
 
Kommentar: Nämnden för kultur, idrott och fritid eller miljönämnden har inte lämnat in 
något yttrande på detaljplaneförslaget. Länsstyrelsens yttrande finns redovisad i detta 
granskningsutlåtande.  
 
Fastighetsägare till Alen 3, 2021-12-09 

● Förslaget medför stora negativa konsekvenser för stadsbilden: 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen bedöms trafikleden inom planområdet 
medföra stora negativa konsekvenser för stadsbilden. I plansbeskrivningen står 
det bland annat så här: ”Värden fär stadsbilden försvinner när Pyttebron, som 
idag är ett landmärke i Ängelholm, byts mot en ny bro som blir mer än dubbelt 
så bred än den bro som finns där idag. Det kommer att behöva fällas träd 

utmed delen mellan Pyttebron och Reningsverksvägen”. 
 
● Förslaget leder till trafikbuller i rekreationsområden: 
I miljökonsekvensbeskrivningen står det bland annat så här: ”Genom 
detaljplaneförslaget säkerställs ett stråk för gång- och cykeltrafik genom 
området, men det förs även in biltrafik genom grönstråket som ersätter 
rofylldhet och relativ tystnad med trafikbuller och rörelser som kräver den 
oskyddade trafikantens uppmärksamhet. Vägen blir en ny barriär mellan 
bostadsområdet och målpunkterna vid ån. Bullernivåerna ökar i området, även 
på den norra sidan av Rönne å där Hembygdsparken är ett populärt utflyktsmål 
i regionen.” Även Tullakrok, elljusslingan och kanotklubben lär drabbas av 
trafikbuller på ett oönskat vis. I miljökonsekvensbeskrivningen står det: ”Även 
om tillgängligheten till rekreationsmöjligheterna fortsatt komma att vara hög, 
bedöms den nya vägen medföra en barriäreffekt eftersom passager över vägen 
sannolikt endast kan ske på vissa utpekade platser. Den nya vägen medför att 
upplevelsen och kvalitén av att vistas utomhus i området försämras av trafik 
och trafikbuller. Upplevelsen av ett rekreationsstråk kommer att försvinna.” 

och ”Detaljplanen bedöms medföra stora negativa konsekvenser avseende 

bullersituationen inom detaljplaneområdet.” 
 
● Förslaget följer inte kommunens kommande hållbarhetsplan: 

I Ängelholms kommuns förarbete till nästa hållbarhetsplan har ”Hållbar livstil” 
och ”Hållbart landskap” prioriterats som viktiga miljömål och det står bland 
annat att kommunen ska ha en cirkulär ekonomi och att tillgängligheten till 

natur för invånarna ska fra ̈mjas. Att riva den befintliga Pyttebron och lägga 
stora resurser på en ny bro platsar inte i målsättningen cirkulär ekonomi. Att 
leda in en stor trafikled i ett grönskande naturområde är ingen hållbar 
utveckling utan något som kommande generationer kommer önska ogjort. 
Förslaget verkar vilja offra naturområdet efter Pyttebron med anledning av att 
Stadsparken ska bli en något lugnare plats att vistas i men vi anser inte 
att Stadsparken kan ersätta naturområdet som förlängningen av Klippanvägen 
kommer att förstöra. Stadsparken är en park på mycket begränsad yta och inte 
en grönskande idyll i stan som naturområdet intill Pyttebron och Rönne å är. I 
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miljökonsekvensbeskrivningen står det att de nya bostäderna som föreslås 
uppföras inom stationsområdet bedöms kunna öka användningen av de 
tätortsnära grönområdena. Den nya trafikleden som nu föreslås kommer 
förstöra ett fantastiskt grönområde. Tätortsnära grönområden behövs och 
dessa är särskilt viktiga för grupper som barn eller funktionshindrade som har 
svårt att ta sig ut eller förflytta sig långa sträckor. 
 
Kommentar: Planens huvudsyfte är att möjliggöra en utveckling av stadskärnan, inte enbart 
stadsparken. Rekreationsmöjligheter kommer fortsatt finnas i närhet av planområdet, så som 
Nybroskogen, Kronoskogen och Hembygdsparken.  
 
● Förslaget kommer leda till mer biltrafik i centrum: 
Nya bilvägar leder till ökad biltrafik. I miljökonsekvensbeskrivningen står det 
följande: “Detaljplanen medför att trafik kommer att omfördelas inom de 
centrala delarna av Ängelholm, från stadskärnan till planområdet. Projektet 
medför ökad framkomlighet för bil och därmed kan det finnas risk för att fler 
personer väljer att ta bilen istället för att åka kollektivt, cykla eller gå.” ”Den 

nya vägen kommer att gå igenom ett tätortsna ̈ra grönstra ̊k och föra in buller i 

ett tidigare relativt ostört omra ̊de. Detaljplanen medfo ̈r sa ̈ker infrastruktur till 

nya bostadsomra ̊den men kommer ta resurser i anspra ̊k för att bygga.” 
Yngre generationer av Ängelholmare är antagligen mindre bilburna än vad de 
nuvarande är och önskar inte att kommunen ska investera så mycket pengar i 
något som kommer leda till mer biltrafik inne i centrum. Ett argument som 
används för att sälja in förslaget på Klippanvägens förlängning är att boende 
väster om Rönne å lättare ska ta sig ut ur centrum och att bostadsområden vid 
stationen kommer leda till en stor trafikökning på stråket Nybron-Nybrogatan. 
Är det inte så att de som väljer att bosätta sig i närheten av stationen väljer det 
just för att de reser mycket kollektivt? Och visst finns det andra vägar 
ut ur Ängelholm som bilisterna kommer nyttja om man inför trafikreglerande 
åtgärder vid Nybron-Nybrogatan som begränsar trafiken där. 
 
Kommentar: Även om en stor del av boende i Stationsområdet väljer kollektivtrafik som 
färdmedel bedöms trafik öka till följd av uytbyggnaden. 
 
● Förslaget att Garvaregatan ska anslutas till den nya trafikleden förvandlar en 
lugn återvändsgata till en genomfart med för tung trafik: 
Förslaget föreslår att den nya trafikleden ska ansluta till Garvaregatan för att 
skapa en genväg för bilkörande men det kommer medföra att en trygg passage 
i staden försvinner. Väldigt många rör sig till fots och på cykel på Garvaregatan 
och många av dem är barn. Enligt trafikutredningen ska föreslagen 
trevägskorsning vid Garvaregatan inte påverka den nya trafikledens eller 
närliggande gators kapacitetet något nämnvärt. 
Genomförs anslutningen kommer däremot ett lugnt villaområde med en 
återvändsgata påverkas mycket negativt. På den delen av gatan som nu är en 
återvändsgata kommer 
trafikflödet öka med 200 bilar per dygn. Sätter man detta i relation till hur 
mycket trafik som rör sig på återvändsgatan idag, gissningsvis 20 bilar per dygn, 
är trafikökningen orimlig. Garvaregatan är en smal gata, för smal för trafik i två 
led. Blir den kopplad till den nya trafikleden kommer det även bli svårt för 
många av oss boende att ta oss ut med bil från våra tomter vilket kan leda till 
trafikolyckor. 
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● Förslaget att Garvaregatan ska anslutas till den nya trafikleden tar inte 
hänsyn till att hus på Garvaregatan är med i kommunens bevaringsprogram: 
Gällande Alen 3 så är tomten kulturmiljö klass 1 och byggnaden klass 2. 
Byggnaden beskrivs även i kommunens senaste inventering, utförd 2019/2020, 
som en välbevarad byggnad. Byggnaden har värderingsklass ”Kulturhistoriskt 
värdefull”. Miljön på gatan skulle påverkas mycket negativt om det blev ett 
större trafikflöde. Eftersom många fastigheter längs med gatan ligger under 
bevarandeplan kan inte bullerdämpande skärmar anordnas i tomtgräns, då 
sådana skärmar helt skulle förstöra den miljö bevarandeplanen avser att skydda. 

 
● Förslaget till förlängningen av Klippanleden och kopplingen till 
Garvaregatan kommer leda till höga bullernivåer för de bofasta längs med 
gatan: 
I miljökonsekvensbeskrivningen står det ”Sammantaget bedöms bullernivåerna 
öka och delvis ske längs en sträcka som inte tidigare varit trafikerad och 
riktvärdena för utomhusnivåerna kommer att överskridas vid ett antal hus. 
Bullernivåerna kan i vissa fall sänkas med bullerskyddsskärmar, framförallt vid 
den västra delen av den nya vägen, men bullskyddsskärmarna har begränsad 
effekt vid korsningar med andra vägar och vid högre flerfamiljshus. 
Detaljplanen bedöms medföra stora negativa konsekvenser 
avseende bullersituationen inom detaljplaneområdet.” I bullerutredningen ser 
vi att cirka en tredjedel av tomten för Alen 3 kommer få en ljudnivå på 65–75 
dBA om Garvaregatan sammankopplas med den föreslagna trafikleden. En del 
av fastighetens fasad ligger inom det området och då huset är byggt 1950 
kommer trafikbullret öka väsentligt inomhus eftersom fönsterna inte stänger 
ute ljud effektivt. Många andra hus på Garvaregatan är också byggda på 50-
talet så bullernivå som en mer trafikerad väg medför kommer påverka alla 
husen negativt. 
 
Kommentar: Utredningarna visar att trafikökning på Garvaregatan blir liten. Sett till 
målpunkter och gatustruktur bedöms det inte rimligt att Garvaregatan används som 
genomfart, detta kan dessutom motverkas genom skyltning. 
 
 
Vi föreslår följande: 
● Gör en ny folkomröstning och följ utfallet i denna: 
Kommunstyrelsens beslut att gå vidare med Klippanvägens förlängning har 
mycket dålig demokratisk förankring. Majoriteten röstade nej till förslaget då 
kommunen anordnade sin folkomröstning 2011. Majoriteten var emot 
förslaget när NST genomförde en opinionsundersökning 2014. Vi föreslår att 
det genomförs en ny folkomröstning och att utfallet i denna blir det som gäller, 
det skulle kännas bättre för alla. 
 
● Gör en ny trafikutredning: 
Andra vägalternativ har avfärdats för att de inte avlastar Nybron-Nybrogatan 
tillräckligt men vi anser att Nybron-Nybrogatan kan avlastas med 
trafikreglerande åtgärder. Har det gjorts några utredningar kring hur man kan 
påverka trafiken genom att sänka 
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hastigheten och framkomligheten? Andra kommuner och Trafikverket 
använder sig idag av fyrstegsprincipen, som innebär att man provar mindre och 
billigare åtgärder först, innan man bygger nya vägar. De fyra stegen är följande: 
1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt. 
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt väg-/järnvägsnät och 
fordon. 
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder. 
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 
Varför provar inte kommunen de tre första stegen innan de tar till så drastiska 
och kostsamma åtgärder som det är att bygga en ny väg och bro? Vid 
stadsparken kan gångfartsområde införas. Om det ska vara marknader i 
stadsparken på helgerna kan man förbjuda biltrafiken då. 
 
 
● Sommargata tills ringled byggs: 
Om restaurangerna i närheten av Stortorget vill ha uteservering under 
sommaren kan man stänga av Nybrogatan för bilister under sommaren. Många 
städer i Skåne (Malmö, Lund m.m.) har infört “Sommargator”, d.v.s. att 
biltrafik stängs av under sommarhalvåret. Nybrogatan kan stängas av under 
sommaren såsom det gjordes vid renoveringen av Nybron. Trafiken hittade då 
en annan väg som fungerade under de månaderna. När Nybrogatan är en 
sommargata kan restauranger kan utnyttja den bilfria perioden till att 
expandera sin servering utomhus. Genomför inte Klippanledens förlängning 
genom Pyttebro-området utan spara pengarna till att planera/investera i en 
långsiktig, modernare lösning som en ringled. Klippanvägens förlängning 
genom ett tätortsnära grönområde flyttar bara problemet några hundra meter i 
centrum och kommer i slutändan leda till två trafikerade bilvägar i centrum 
som inte är önskvärda. 
 
Kommentar: Att stänga av Nybron utan alternativa resvägar leder till en ökad belastning på 
andra gator, som inte är dimensionerade för den ökade trafikmängden. 
Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 

Fastighetsägare till Asken 7, 2021-12-10 

Jag yrkar på att planen stoppas och att man tillsätter en oberoende kommission 
för att utreda alternativen till Ängelholm 3:28 m.fl. (Klippanvägen förlängning), 
av nedanstående anledningar: 
 
1 Inledning 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att 
koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya 
Järnvägsgatan. Den är planerad att skära rakt igenom och oåterkalleligt skada 
ett av stadskärnans få återstående gröna bälten med delvis oersättliga 
naturvärden som konstituerar mycket av Ängelholms skäl. Omgivande 
bostadskvarter kommer drabbas av skador i ännu okänd omfattning av 
vibrationer och buller. 
Ett intressant faktum är att kommunen tonar ner de negativa konsekvenserna 
medan Länsstyrelsen öppet erkänner konsekvensernas allvar. Kommunen har 
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dock dessförinnan i omgångar fått kritik för mängder av brister i förslaget, 
brister som fortsätter. Det ger en känsla av en kommun som vill köra över sina 
invånare. 
 
Som MKB noterar; den ombyggnad som detaljplanen medför innebär en 
påverkan på stadsbilden. Från att ha varit en del av ett sammanhängande, 
stadsnära grönområde med naturkaraktär, där Pyttebron är ett landmärke i 
staden, bedöms planförslaget medföra stora negativa konsekvenser både på 
stadsbilden och på upplevelsen av stadsrummet. 
 
Promenadstråket är idag en av få platser inom staden där det finns möjlighet 
att uppleva rofylldhet, relativ tystnad och möjlighet till kort återhämtning. 
Sträckan upplevs som naturnära och avskild från övrig stadsbebyggelse. 
 
Kommentar: Planens negativa konsekvenser finns redovisade i sin helhet i 
miljökonsekvensbeskrivningen och sammanfattade i planbeskrivningen.  
 
Det hölls en folkomröstning i Ängelholm om detta den 27 november 2011 där 
10,937 personer röstade. Folkomröstningen resulterade i att 59,73% röstade 
nej till att bygga pytteleden och därmed röstade man också nej till att bygga om 
samt nej till att riva Pyttebron, Sedan valet 2018 backade flera partier på sina 
vallöften och Ängelholmspaketet antogs av kommunstyrelsen den 16 oktober 
2019.  
 
För området gäller översiktsplan 2035 antagen av kommunfullmäktige 2017-
08-28. Av översiktsplanen framgår bland annat att ”biltrafiken ska styras till 
gator som är väl anpassade för att hantera trafikmängden. Vägnätet ska stärkas 
på de gator som bedöms vara lämpade för trafikändamålet….”. I detta fall 
handlar det inte om att styra trafik till gator utan att bygga nya gator på 
strandskyddat område som även ligger inom riksintresset för naturvärde och 
friluftsliv, något som inte på något sätt kan anses vara i linje med  
översiktsplanens intentioner. 
 
1.2 MKB 
Ett projekt av detta slag med omfattande miljöpåverkan skall enligt Plan- och 
bygglagen (PBL) 4 kap. 2 a§ bedömas enligt Miljöbalken (MB) 6 kap. 12§ och 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) 4§. Detta innebär 
att en miljökonsekvensbedömning (MKB) ska upprättas vilket nu gjorts av 
kommunen. En MKB syftar till att bedöma positiva och negativa 
miljökonsekvenser. MKB ska ge en bild av planförslagets miljöpåverkan och 
konsekvenser för miljön och människors hälsa. Därtill ska MKB, där så är 
möjligt, redovisa förslag på åtgärder som medför att projektet kan 
utformas på ett sådant sätt att eventuella negativa effekter minskas. 
 
Planförslagets MKB omfattar 61 sidor, därutöver finns flertalet 
underlagsrapporter som är fristående dokument upprättade av olika privata 
konsultbyråer betalda av projektet. Föreliggande MKB skall ses som 
kommunens partsinlaga och inte en oberoende analys om projektet. Självklart 
kan inte de anlitade konsulterna ge en alltför negativ analys av projektet. 
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Kommentar: Utredningar som är framtagna är genomförda av upphandlade konsulter i 
enighet med lagen om offentlig upphandling.  
 
Länsstyrelsen kommenterar enligt följande. 
”Med den föreslagna detaljplanen följer det flera negativa konsekvenser som 
tas upp i framtagen MKB med stor påverkan på stadsbilden och stadsrummet. 
Det blir tydligt för Länsstyrelsen vilka negativa konsekvenser som planförslaget 
för med sig men inte lika tydligt vilka positiva effekter som kommer ut av den. 
Länsstyrelsen efterfrågar bättre viktade planhandlingar.” 
 
Kommentar: Planförslaget har uppdaterats och de positiva konsekvenserna har tydliggjorts. 
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande inte längre denna synpunkt.  
 
Det bör vara ganska tydligt för alla som läser detta inlägg att de negativa 
konsekvenserna fortfarande har stort övertag i detta planförslag. 
Det har vid flera tillfällen väckts frågan till Länsstyrelsen om 
byggnadsminneförklaring av Pyttebron. Kommunen tycker att den 
kulturhistoriska kopplingen till järnvägssträckningen kan fortsättningsvis finns 
på platsen genom andra åtgärder, där även den nya bron vägens dragning 
spelar roll för historieberättandet. Intressantare skrivning för att inte 
säga någonting alls får man leta länge efter. 
 
Naturvärden har inte undersökts på ett tillfredställande sätt i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Det finns inga ordentliga 
naturvärdesundersökningar med tillräcklig fältinventering och dokumentation. 
I kommunens egen MKB står det ”planläggningen bör anpassas så att 
förutsättningar finns för framförallt de objekt som klassas som påtagligt 
naturvärde att bevaras”. Kommunen väjer då att fälla en majoritet av de träd 
som klassas som påtagligt naturvärde. 
 
Kommentar: Planförslaget har anpassats för att kunna bevara så många värdefulla träd som 
möjligt.  
 
1.3 Strandskydd 
Området ligger inom strandskyddsområde vilket innebär att det krävs dispens. 
Det är också förbjudet att vidta åtgärder som väsentligen förändrar 
levnadsvillkoren för djureller växtarter (miljöbalken 7 kap 15 §) 
För att få dispens krävs särskilda skäl. Vad som kan utgöra särskilda skäl finns 
angivet i lagtexten. 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens 
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet 
eller dispensen avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, (not. till exempel att det finns en hemfridszon av hävd, 
sedan minst 1975) 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
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5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
Dispens kan endast ges om behovet ej kan tillgodoses utanför området. Detta 
är ett ”skallkrav” och man kan inte ersätta detta krav med att det är det bästa 
alternativet. Finns andra alternativ utanför strandskyddat område som kan 
uppfylla behovet så ska dessa väljas och man ska inte ges dispens för 
strandskyddet! 
 
Stor restriktivitet bör i synnerhet gälla i områden som är tillgängliga för 
allmänheten och i områden som är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet, t 
ex grunda mjukbottnar, landhöjningsområden och strandängar, och i 
tätbebyggda områden (prop 2008/09:119 s 105) 
Det särskilda skäl som kommunen åberopat till Länsstyrelsen är att marken 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området. Detta åberopande är helt enkelt falskt! Det 
allmänna intresset KAN tillgodoses utanför området. Det har däremot högre 
kostnad att tillgodose det utanför området (se utredning från 2016 om 
alternativa lösningar) men det är inte samma som att det inte KAN tillgodoses. 
Dispens för strandskyddet kan därmed inte ges! 
 
Kommunen skriver i detaljplan för Ängelholm 3:28 mfl : 
Genom miljöbalken 7 kap 18c § yrkas på upphävande av strandskydd: 
Strandskyddat område behöver i denna detaljplan tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. Detta angelägna intresse bedöms väga tyngre än 
strandskyddsintresset. 
Ett antal utredningar har utförts som visat att vald ny vägdragning på bästa sätt 
uppfyller de övergripande mål kommunen har satt upp i den avsiktsförklaring 
man har formulerat för att utveckla trafiken och stadsmiljön i Ängelholm så att 
den blir långsiktigt hållbar. 
- För att få dispens för strandskydd krävs särskilda skäl. Dessa skäl är INTE 
uppfyllda eftersom det allmänna intresset KAN uppfyllas utanför området. 
(att det kostar mer att uppfylla det utanför området är inte en godtagen 
anledning för dispens) 
Kraven för dispens är ej uppfyllda och anläggandet av vägen innebär dessutom 
att livsvillkoren för djur- och växtarter förändras väsentligt. I praxis framgår 
även att anläggande av väg inom strandskyddat område får anses avhålla 
allmänheten från passage på ett sådant sätt att åtgärden är förbjuden enligt 7 
kap 15 §miljöbalken. Även på grund av detta kan dispens ej ges. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar som är utredda omfattas också av strandskydd och 
medför inte samma resultat. Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan 
 
1.4 Buller 
I trafikverkets riskbedömning för fladdermöss version 2017-05-07 påpekar de: 
Under planeringsfasen rekommenderas även att särskilt beakta hur ökad 
respektive minskad ljud- och ljusstörning kommer påverka fladdermössens 
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livsmiljöer och spridningsmönster. De alternativ som kan minimera störningen 
och förhoppningsvis förbättra villkoren för fladdermössen bör prioriteras. 
I urbana områden tillkommer fragmentering och habitatförluster genom 
etablering av allt större vägnät och utökad bebyggelse, samt direkt störning 
genom intensifierade aktiviteter och allt tätare ljud- och ljusmattor. Hur 
fladdermöss påverkas av ljud och ljus, framförallt vid trafikerade vägar, har 
relativt nyligen uppmärksammats och kunskapen är fortfarande ofullständig. 
Brist på insekter och vatten är två ytterligare hot för fladdermöss 
i tätbebyggda områden. 
 
Alla arter av fladdermöss har idag ett generellt skydd, bl a genom fridlysning 
enligt Artskyddsförordningen och genom det Europeiska fladdermusavtalet 
EUROBATS19-20. 
Fridlysningen är långtgående och innebär att djurens yngelplatser eller 
viloplatser inte får skadas, samt att störning under övervintring, parning, 
uppfödning eller flyttning är otillåten. Eftersom en rik fladdermusfauna 
dessutom är en god indikation på fungerande ekosystem finns det all anledning 
att skynda varsamt vid markexploatering och göra allt för att säkerställa, och 
allra helst för-bättra, fladdermössens livsmiljöer och livsvillkor. 
I Sverige har 19 fladdermusarter hittills påträffats, varav 9 st. klassas som 
hotade i den svenska rödlistan. För att värna om vår fladdermusfauna bör 
planering av ny bebyggelse, nya vägar och medföljande antropogena aktiviteter 
undersökas med avseende på vilka negativa effekter de kan få för 
fladdermössen i området och hur de i så fall kan undvikas. Lokaliseringen av 
olika arters habitat vid exempelvis födosök, parning eller val av boplatser 
kräver god kännedom om fladdermusfaunans artsammansättning, var 
fladdermössen har sina sommar- och dagvisten, födosöksplatser, 
parningsområden, flyttvägar och vintervisten, samt vid vilka tid-punkter 
individansamlingar kan förväntas för olika arter. 
Fladdermössen kan sägas ha en särställning som representant för biologisk 
mångfald, eftersom deras habitatkrav sammanfaller med en rad andra krävande 
och hotade arters krav. Åt-gärder som särskilt gynnar fladdermusfaunan är 
därför en mycket god strategi om man vill för-stärka och utveckla områden 
som annars hotas av krympande biologisk mångfald och försvagade 
naturvärden. 
Ingen utredning om ljudstörningar eller ljusstörning för fladdermössen har 
gjorts och eftersom vi redan kan förstå att dessa störningar kommer öka 
markant är det i sig självt krav att förkasta hela planförslaget. 

 
Kommentar: En inventering och utredning om fladdermöss har genomförts och finns bifogad 
planhandlingarna. 

 
Bullerutredningen som är gjord för trafik är baserad på in-data, ett av de 
viktigaste indata är hastigheten på fordonen som orsakar buller. Den 
hastighetsbegränsning som finns på de olika sträckorna är valda som in-data 
utan marginaler. De som bor på Havsbadsvägen vet att det inte finns någon 
trafik som flyter i 40km/tim på den vägen utan att medelhastigheten är 
avsevärt högre! En god uppskattning vore 60 km/tim. 
 
Även med de låga in-data hastigheterna så slår utredningen fasta att ”det finns 
goda möjligheter för fastigheterna i planområdet att innehålla aktuella 
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riktvärden vid fasad och inomhus”. Jag kräver en ny bullerutredning baserad på 
verkliga snitthastigheter för de aktuella vägsträckorna som finns idag och större 
marginaler för de som planerade sträckorna. Att göra en analys endast med 
tillåtna hastigheter är inte realistiskt och det vet alla. Vad vi inte vet är buller 
resultatet vid verkliga hastigheter. 
Bullerutredningen tar inte höjd för ökat buller på grund av acceleration ut ur 
rondellen och måste även på denna punkt uppdateras. Jag kräver en ny 
bullerutredning 
 
I kommentar till tidigare inlägg skriver kommunen: 
1. ”bullernivåerna på berörd fastighet påverkas inte nämnvärt av detaljplanens 
genomförande” 
a. Jag kräver då att kommunen utför bullermätningar före en eventuell 
ombyggnad för att ha data och sen kunna visa att bullernivåer ej 
påverkarkats. 
2. En projektering och fördjupad analys av cirkulationsplatsen har tagits fram 
inför granskningen och visar att den inte bör uppstå köbildning. 
a. En enfilig rondell med 10,000 fordon om dagen där det inte uppstår någon 
köbildning låter som om kommunen just uppfunnit bilmotorn som går på 
luft. Detta i kombination med utfarter från fastigheter inom 10 meter från 
rondellen. PM vägutformning och trafik specificerar ett flöde på 360 fordon 
per timme i analysen, de har baserat hela analysen på ett konstant flöde 
med trafik 24 timmar om dygnet. Huvuddelen av trafiken är under tider då 
folk är på väg till eller från jobb och inte ett konstant flöde. Jag kräver att 
rapporterna görs om. 
 
Sweco har i sitt PM ”förutsättningar och metoder, vägutformning, trafik och 
avvattning. Antagit ett konstant flöde av trafik under dygnets alla 24 timmar, 
något som är långt från verkligheten då mesta trafiken är när folk är på väg till 
och från jobb. Det verkar som om samma konstanta flöde även använts till 
bullerutredningen! Ingen speciell analys har gjorts för semestertrafiken ner till 
stranden och campingen under sommaren, vi som bor i närområdet till 
Havsbadsvägen vet att trafiken mer än fördubblas under dessa månader. 
Lagstadgade bullernivåer ska mötas under dygnets alla timmar och 365 dagar 
om året, inte enbart under vissa optimala förhållanden. Jag kräver att 
bullerutredningen görs om. 
 
Kommentar: Om det i framtiden uppstår en bullerproblematik på berörd fastighet tas 
kontakt med kommunens miljöenhet för mätning av bullernivåer. Enligt utredningarna 
riskerar inte berörd fastighet innefattas av nivåer över riktvärden. 
 
1.5 Betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer själv att detaljplanens genomförande kommer medföra 
sådan betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning måste 
upprättas enl. PBL 4 kap 34 § eller miljöbalken 6 kap 11 §. 
Kommunen noterar ”Hur många träd som kommer fällas och berör på den 
slutliga utformningen av vägen”. Hur kan man skicka ut en planbeskriving på 
granskning – utan att redovisa den slutgiltiga utformningen på vägen i fråga? 
 
Kommentar: Mängden träd som behöver fällas beror på flera faktorer. Bland annat vilken 
lutning slänter har, vilket inte är något som kan regleras i plankartan.  
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I närområdet växer 16 särskilt skyddsvärda träd, vilka identifierades vid 
naturvärdesinventeringen 2013. Inventeringen även 5 naturvärdesobjekt och 7 
naturvärdesarter. 
Hur kommunen sen själva kan säga att ”planförslaget ämnar inverka så lite som 
möjligt på områdets naturvärden” är svårt att ta in. 
En fladdermusinventering har tagits fram inom ramen av 
detaljplaneneprocessen och den identifierar bland annat tre rödlistade arter, att 
området måste anses rikt på fladdermöss och att mycket pekar på att 
åtminstone större brunfladdermus har en bofast yngelkoloni i närheten. Ingen 
konsekvensanalys för ljudstörning enligt Trafikverkets riskbedömning för 
fladdermöss är utförd, utredningen föreslår även begränsad belysning längs 
vägen?!? Hur ska man ha en hårt trafikerad väg med begränsad belysning?? Jag 
kräver att denna konsekvensanalys för ljudstörning utförs samt av 
ljusstörningsåtgärder detaljeras och tas med i miljökonsekvensbeskrivningen. 

 
Kommentar: Belysning kan begränsas genom strategiskt placerade skärmar eller buskage, 
samt anpassad gatubelysning.  
 
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla de uppgifter som är 
rimliga i hänsyn till; planens innehåll och detaljeringsgrad samt allmänhetens 
intressen. I och med dessa alla alvarliga brister är de avgränsningar som gjorts i 
MKB’n inte rimliga eller giltiga och jag kräver att en ny MKB tas fram. 

 
Kommentar: Det bedöms inte vara aktuellt att ta fram en ny MKB. 

 
I 5 kap miljöbalken reglera miljökvalitetsnormer. Kommunen bedömer att 
planförslaget inte kommer medföra någon påverkan på kvalitetsfaktorerna 
hydrologisk regim, morfologiskt tillstånd eller konnektivitet. Vi vill inte höra 
kommunens åsikt om detta utan kräver en utredning av dessa MKN. Man kan 
inte utreda detta i efterhand, särskilt när kommunens egen utredning visar att 
man måste bygga stödmurar ner för att säkra mot vattenytan väster om 
Pyttebron. 
 
Även naturskyddsföreningen avstyrker ett antagande av detaljplanen och 
påpekar att kommunen avgränsar miljökonsekvensbeskrivningen att inte 
behandla naturmiljön vilket annars är praxis. 
 
1.6 Stadsbild och landskapsbild 
Detaljplanens påverkan. 
Vid bedömningen har man delat upp i åtta områden och nivåerna stora, 
måttliga och små negativa konsekvenser samt obetydliga konsekvenser och till 
sist positiva konsekvenser. 
Nollalternativet bedöms medföra positiva konsekvenser. 
Av de åtta områdena bedöms fyra ha stora negativa konsekvenser och en 
måttliga negativa konsekvenser. Hur sen område 8 kan bedömas ha små 
negativa konsekvenser för stadsbilden när biltrafiken på det området kommer 
öka med 7000 fordon per dygn är mycket svårt att förstå. 
 
1.7 Riksintresset 
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En del av planområdet ligger inom riksintresset för friluftsliv. I dess 
värdebeskrivning 
anges att de vackra och varierande omgivningarna och det bitvis påtagliga 
lugnet och tystnaden gör att ån har stort värde för rekreation. De åtgärder, 
verksamheter och intressen som påtagligt kan skada områdets värden är särskilt 
hindrande bebyggelse och anläggningar i strandområdet. Kommunen noterar 
att ett genomförande av detaljplanen inte kommer påverka möjligheterna att 
vandra längs med ån eftersom det finns en gångbana på östra sidan av ån. Att 
det redan idag finns en gångbana på andra sidan ån förändrar inte att ett 
genomförande KOMMER påverka värdet av vandring, strövande och 
promenad på den del av ån som detaljplanen syftar till och därmed 
påverkar detaljplanen riksintresset negativt och kan därmed inte tillåtas. 
 
Riksintresse finns även för naturvärden. Riksvärdet utgörs av Rönne Ås 
dalgång vilket kommunen själva definierar som åfåran i höjd med vattenlinjen. 
Detta är fel! Ådal definieras som ”dalen en å rinner i” och det innefattar 
strandbankarna ner till vattenytan! 
 
Riksintresset påverkas därför negativt av detaljplanen och kan därmed inte 
tillåtas. Rönne Å’s limnologiska värden utgör också ett av riksintressets 
kärnvärde. Faunan i vattendraget anges kunna påverkas negativt av bland annat 
skogsavverkning längs vattendraget. 
 
Kommunen skriver själva ”för planförslaget utgörs den enda risken för 
påverkan på riksintressets naturvärden fällning av enstaka större träd. Eftersom 
detta innebär en nästintill obetydlig påverkan…” Samtidigt skriver man att man 
ska fälla mer än hälften av alla större träd, hur kommunen kan se detta som 
enstaka och obetydlig påverkan verkar ofattbart! 
 
Kommentar: Bedömningen görs i relation till samtliga träd inom riksintresset. 
 
Kommunen bedömer ”de negativa konsekvenserna på riksintresseområdena 
för rekreation och friluftsliv som små, och ingen påtaglig skada bedöms 
uppstå”. Detta resonemang baserar kommunen på att intresseområdet redan 
idag är bullerpåverkat och att intrången i de rekreativa värdena till största delen 
består av arealbortfall. Detta är ganska intressant formulerat och i stark 
kontrast till andra formuleringar kommunen gör om samma område så som: 

 Promenadstråket mellan Pyttebron och Havsbadsvägen har lokalt ett högt 
rekreationsvärde för de människor som bor och verkar i dess närhet (dvs hela 
centrala staden) 

 Promenadstråket är idag en av få platser inom staden där det finns möjlighet 
attuppleva rofylldhet, relativ tystnad och möjlighet till kort återhämtning. 
Sträckan upplevs som naturnära och avskild från övrig stadsbebyggelse 

 Från att ha varit en del av ett sammanhängande, stadsnära grönområde med 
naturkaraktär, där Pyttebron är ett landmärke i staden, bedöms planförslaget 
medföra stora negativa konsekvenser både på stadsbilden och på upplevelsen 
av stadsrummet. 
 
Kommunens bedömning att de negativa konsekvenserna på 
riksintresseområdena för rekreation och friluftsliv är små – är med ovan 
motivering helt enkelt FEL! 
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Kommentar: Promenadstråket mellan Pyttebron och Havsbadsvägen är inte en del av 
riksintresset. 
 
1.8 Minskning av fastighetsvärde 
Jag förbehåller mig att ställa skadeståndskrav på kommunen för den negativa 
värdepåverkan som genomförandet av detaljplanen kommer innebära för mig 
som fastighetsägare. Kommunen har ersättningsskyldighet för ekonomisk 
skada och jag kommer via värderingar före/efter visa att 
marknadsvärdeminskningen är betydande och kommer därefter ställa krav på 
ekonomisk ersättning från kommunen. 
1.9 Miljöpåverkan 
Jag kräver full möjlighet att påverka och utforma eventuella miljöförändringar i 
min närmiljö. 
2.0 Slutsats 
Jag anser att det är nödvändigt att ompröva Klippanvägens förlängning 
eftersom det är vida blivit känt vilken 
 
Kommentar: Den som orsakar skada har en skyldighet att lösa in först när skadan är så stor 
att marknadsvärdeminskningen på den berörda fastigheten är betydande. Påverkan på 
fastigheten bedöms i detta fall inte bli så stor. 
 

Privatperson, 2021-12-10 

200 år historia av Ängelholm vem vill riva upp den och skrota för 
gott. Nej Tack Anslutning mellan Havsbadsvägen och Klippanvägen kan gå 
via Arbingatan, Sportstigen och Växthustomten till Danielslundsgatan och 
Vallgatan som är sammankopplade till Klippanvägen. Dessutom kan det vara 
billigare och enklare för miljön och omgivningen. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 

Boende i Toffelmakaren 7 och 8, 2021-12-10 

Jag anser att Klippanvägens förlängning är ett onödigt projekt 
eftersom ni är mycket medvetna om att vi kommer att behöva 
bygga ringleder som gör att bilarna kan komma ner till 
Havsbaden innan dom ens når stadskärnan. Att förstöra en 
miljö som finns idag och som stadens invånare i en 
folkomröstning sa nej tack till är mer än skamligt. 
Att skylla på olycksdrabbade korsningen Östergatan/Skolgatan 
är uselt. Där kunde ni enkelt ha gjort cykelboxar som bevisligen 
undanröjer sådana olyckor. 
Att ta bort Alunhäcken i stadsparken och istället göra en 
cykelväg där hade också gjort denna sträcka mindre otäck ( 
otäck därför att ni låtit cyklister trängas där. 
Ni har absolut gjort för lite. Det ni vill göra nu är för att bilarna 
ska kunna köra ännu mera i centrala delarna av staden. 
Kostnaden för detta projekt hittills är skamliga och detta ska vi 
stå för. Beklagligt. 
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Att ni köpt en dyr fin gammal villa som ni tänker sälja sedan är i 
mitt tycke skrattretande. Om ni mot förmodan får igenom ert 
miljöförstörande projekt kommer ingen att vilja bo där, det 
förstår kanske ni med. 
Att gå och cykla på remsan ni förslår om ni får igenom projektet 
blir även lika omöjligt om ni liksom nu väljer att ploga upp snö 
på cykelbana. Som ni precis gjort på Nybron. 
Nej, för att centrala Ängelholm ( dit räknar jag Klippanvägens 
förlängning med) ska kunna bli en klimatsmartare 
cykelvänligare stad får ni släppa tanken på ytterligare biltrafik. 
Andra städer ligger långt före oss. 
 
Se till att tänk efter före nu innan ni förstör vårt grönområde på 
andra sidan Pyttebron 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 

Frivilliga Försvarets Byggnadsförening, 2021-12-10 

Vi vill behålla Ängelholms historia av Pyttebron och är imot 
rivning av den. 
Förslag till Klippanvägens sammankoppling med 
Havsbadsvägen kan gå via Arbingatan, Sportstigen och 
Växthustomten till Danielslundsgatan och Vallgatan som är 
sammankopplade med Klippanvägen. 
Alternativ 2 Reningsverksvägen till Sportstigen och 
Växthustomten till Danielslundsgatan och Vallgatan. Minst 
påverkan på kulturarvet, miljön och omgivningen. Tack 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Fastighetsägare till Strövelstorp 5:74, 2021-12-10 

Det är en ytterst kortsiktig lösning som gör ett stort intrång i ett stort 
grönområde, och endast ger en kortsiktig vinst. Det dröjer Inte länge sen, 
innan en ny väg, en ringled utanför staden ändå måste byggas, Den väg, som 
styrande inom kommunen kallar:en mycket dyrare lösning! Befintligt 
grönområde med Pyttebron  är en viktig del i hela området med hela 
åpromenadden, förbi Tullakrok ,Hembygdsparken och  "Kyrkogårdsskogen" ..  
Och så upp på Pyttebron igenom grönområdet vidare igenom 
"Reningsverkskogen,och enda ut till havet. Den sistnämnda biten genom 
skogen har kommunen gjort bra, en smal handikappvänlig pietetsfullt 
iordningställd och rikt frekventerad.  
Den av de styrande i Ängelholm ,tänkta breda bilvägen, och rivning av 
Pyttebron och skövling av alla de stora träden och hela det orörda området är 
från början  till slut rena vansinnet,  
Beror det på okunskap?  
Eller enbart prestige?  
Träden är naturens lungor,  
Det vet varje barn idag!  
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Orörda områden för våra fåglar och många fler djur och insekter krymper hela 
tiden och arter dör utb varje dag.  
Det "städas" och träd o dungar " är i vägen" o tas .  
bort.  Nyttan för oss människor att vandra , cykla i naturen är säkert även de 
styrande väl medvetna om, men blundar kanske för?  
 
Jag bor inte nära den tänkta bilvägen själv men mitt hjärta finns i vår stad ändå.  
Jag blir förtvivlad varje gång jag kommer in till Ängelholm och ser att träd 
försvinner inte ett enda utan i mängd.  
Att det rubbar balansen naturen skulle man inte alls behöva påpeka om 
kunskap för detta fanns. 
 
Det som man en gång tar bort ,jämnar med marken och förstör, det kan man 
aldrig få tillbaka. Att prioritera biltrafik före levande varelser;människor och 
djur är en kortsiktig lösning som verkligen inte ligger i tiden, eller i framtiden!  
Vi är fler och fler som protesterar emot detta!  
Många ungdomar och barn.  
Vad vill vi ge dom för framtid?  
Asfalt o betong?  
Eller en stad att leva i?  
Så uppmaningen till de som styr i Ängelholm är: Sätt er ner och titta på kartor 
över Ängelholm, ta hjälp av hur andra städer löst trafiksituationen på ett 
pietetsfullt och ändå fungerande sätt, gå runt i Ängelholm på riktigt , glöm alla 
tillrättalagda bilder ; o glädjekalkyler som inte är verklighetsanpassade, 
skrivbordskalkyler av hur den tänkta bilvägen skulle se uti  
Det stämmer inte alls med verkligheten.I!!  
Stoppa Bilvägen, Klippanvägens förlängningll!I  
Skona hela grönområdet! Och lämna det orört!  
För människor, djur och allas vår överlevnad, för framtiden! 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Pyttebron hör till Ängelholms historia sedan 1804. 
Sammankoppling mellan Havsbadsvägen och Klippanvägen 
kan gå via Arbingatan, Sportstigen och Växthustomten till 
Danielslundsgatan och Vallgatan. Tack. Minst påverkan på 
kulturarvet miljön och omgivningen. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Pyttebron hör till Ängelholms historia sedan 1804. 
Anslutning mellan Havsbadsvägen och Klippanvägen kan gå 
via Arbingatan, Sportstigen och Växthustomten till 
Danielslundsgatan och Vallgatan. Minst påverkan på miljön och 
omgivningen. Tack 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
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Privatperson, 2021-12-12 

Pyttebron hör till Ängelholms historia sedan 1804. 
Anslutning mellan Havsbadsvägen och Klippanvägen kan gå 
via Arbingatan, Sportstigen och Växthustomten till 
Danielslundsgatan och Vallgatan. Minst påverkan på miljön och 
omgivningen. Tack 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Pyttebron hör till Ängelholms historia sedan 1804. 
Anslutning mellan Havsbadsvägen och Klippanvägen kan gå 
via Arbingatan, Sportstigen och Växthustomten till 
Danielslundsgatan och Vallgatan. Minst påverkan på miljön och 
omgivningen. Tack 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Pyttebron får vara kvar till oss och till kommande generationer. 
Anslutning mellan Havsbadsvägen och Klippanvägen kan gå 
via Arbingatan, Sportstigen och Växthustomten till 
Danielslundsgatan och Vallgatan. Tack 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Pyttebron är Ängelholms historia och kultur. 
Klippanvägens anslutning till Havsbadsvägen kan gå via 
Danielslundsgatan och Vallgatan till Växthustomten och 
Sportstigen till Arbingatan och Havsbadsvägen. Minst påverkan 
på miljön och omgivningen. Tack 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Pyttebron är Ängelholms historia sedan 1804. 
Sammankoppling mellan Havsbadsvägen och Klippanvägen 
kan gå via Arbingatan, Sportstigen och Växthustomten till 
Danielslundsgatan och Vallgatan som är sammankopplade 
med Klippanvägen. Tack 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Fastighetsägare till Tallen 7, 2021-12-12 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
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Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Fastighetsägare till Lönnen 7, 2021-12-12 

Stadsplaneringen i centrala Ängelholm utgår från en förlegad 
syn där man utgår från bilistens behov. Det är otroligt 
bakåtsträvande att bygga en bilväg genom ett av stadens mest 
magiska centrala områden. Det är ett sådant beslut där 
efterträdarna till dagens politiker kommer att skämmas för i 
framtiden! 
Bilvägen flyttas några 100 meter i centrum. Kommunen löser 
ingenting på trafiksidan i central delarna av Ängelholm, vilket 
också inkluderar föreslagen vägdragning. Går man i stället 
vidare och ställer alla Riksintressen i Miljöbalken, 
Strandskyddet och att området är ett kultur- och 
rekreationsområde mot att den lilla Stadsparken som inte ens 
har någon större utvecklingspotential eftersom den är för liten, 
så har kommunen inte lyckats motivera särskilda skäl för 
detaljplanens genomförande. Eftersom det inte finns särskilda 
skäl vill undertecknade att detaljplaneprocessen avslutas och 
kommunen fördjupar utredningen av en ringled, som tillgodoser 
ett ”angeläget allmänt intresse”. Det blir ett dyrare alternativ, 
men det är inget argument för kommunen i denna fråga. Det 
löser trafikfrågan i centrala Ängelholm och bevarar ett 
skyddsvärt område för framtida generationer! 
 
Kommentar: Lösningen med ringled har studerats, främst i arbetet som kallats ”Västra 
Länken”. Utredningen visar att en ringled inte ger samma goda effekt på trafikbelastningen 
i stadskärnan som Klippanvägens förlängning. Alternativa lösningar finns redovisade i 
planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att 
Klippanvägens förlängning är den bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Jag tycker att beslutet att genomföra Klippanvägens förlängning så som det 
beskrivs på engelholm.se är fel. Jag tycker att man bör ta större hänsyn till de 
negativa konsekvenser förlängningen kommer att ha för miljön - särskild 
bullret och förlust av stadsnära skog och rekreationsstråk. 
 
Påverkan på Rönneån nämns inte alls i utvärderingar och undersökningar. 
Uppförandet av nödvändig bullerskydd kommer också att påverka området 
negativt. Jag tycker det är fel att nonchalera folkomröstningen som var klart 
emot förlängningen. 
 
Många av kommunens egna utredningar visar att påverkan på naturen blir 
omfattande, och samtidigt visar att vinsterna (i form av trafikavlastning på en 
liten del av stadskärnan) är oklara och kan t.o.m uteblir i stort. 
 
Kommentar: Utredningarna visar att genomförande av detaljplanen medför en direkt 
minskning av trafiken genom stadskärnan, samt en betydande minskning av bullernivåerna i 
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samma område. Detaljplanen gör det dessutom möjligt att genomföra ytterligare åtgärder i 
stadskärnan för att kunna minska trafiken där.  
 
Klippanvägens förlängning förefalla ännu mer fel nu mot bakgrunden av COP 
26 där nästan 
hela världen var överens över vikten av att kraftigt minska utsläppen och 
skydda naturen (särskilt växter och skog) för att möta överenskomna 
klimatmål. 
* * * 
Det är är svårt att motivera Klippanvägens förlängning och samtidigt ta hänsyn 
till Sveriges miljömål (begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö, frisk luft 
m fl.). Ett av Sveriges miljömål är att minska utsläppen från inrikes transporter, 
utom flyg, med minst 70% till år 2030, jämfört med 2010 och det är svårt att se 
hur Klippanvägens förlängning kan bidra till detta mål. Tvärtom finns det en 
stor risk att det uppmuntrar till ökad bilanvändning. Det kommer kanske att ge 
minskad biltrafik i centrum men problemet flyttas bara några hundra meter 
norrut och tar en del av en av Ängelholms två närliggande skogsområden i 
anspråk, samtidigt som det delar en sammanhängande “grön korridor” mellan 
skogen kring och norr om Hembygdsparken och Roddklubben i två delar. 
 
Det är ännu svårare att försvara förlängningen när man läsa Ängelholms 
kommuns egen Hållbarhetsplan(september 2020) där det står att målsättning 
ska vara att det “ska det vara lätt att leva hållbart...vi gynnar biologisk mångfald 
och värnar om ett gott liv för människor och natur.” Och där hållbar landskap 
innebär att “grönstruktur...integreras i våra samhällen. Tillgängligheten till natur 
för invånarna ska främjas.” 
 
En folkomröstning hölls november 2011. Nästan 60% av de som röstade vill 
att Pyttebron skulle bevaras. Ledande lokalpolitiker tyckte att deltagande var 
för lågt, men nästan 35% av röstberättigade deltog på en dag då en del av 
samhället var stängd eller begränsat pga storm. Vid EU-val är det flera länder 
som har valdeltagande som är ännu lägre men dessa resultat räknas ändå. Att 
inte respektera resultatet av ett demokratiskt process skickar fel signaler till 
allmänheten. 
 
Kommentarer ang. tidigare utredningar 
WSP utförde en naturvärdesinventering av detaljplaneområdet 2013. 
Rapporten identifierade fyra naturvärdesområden men Rönneån i sig ingick 
inte i fältinventeringen alls. Ingen hänsyn togs till eventuella påverkan vid 
brofästekonstruktion, påverkan av byggtrafik på åstränderna, påverkan vid 
förstärkning av strandbrinken och ån själv. 
WSPs undersökning delar området i 10 mindre ytor men uppdelningen innebär 
att man går miste om en helhetsbedömning av området som en viktig “grön 
korridor”. Denna korridor sammankopplar skog kring Hembygdsparken och 
norr om Danielslundsgatan (inkl. delvis vildvuxen kyrkogårdstomten) med 
skogsområdet närmare järnvägen, skogen kring Reningsverket och åns 
mynning - en sammanlagd sträcka av varierad naturmiljöer från bokskog till 
vasstränder. 
● Pga hur marken omklassats av kommunen i detaljplanerna, kommer ingen 
hänsyn tas till hur en ny bro (vid Pyttebron) kommer att påverka Rönneåns 
strandskyddsområdet som finns nedströms i direkt anslutning till den befintliga 



   77 (212) 
 

  

Pyttebron eller ån överhuvudtaget trots att det troligtvis inte går att bygga helt 
nytt i området utan påverkan. 
● Området är en del av ett större område som enligt Länsstyrelsen 2003 borde 
skyddas från exploatering. 
● Ängelholms Kommuns Naturvårdsprogram 2010 identifierade området som 
av värde pga tätortsnära natur och biologiska mångfald. 
 
Man har anledning att ifrågasätta antaganden som gjorts angående antal bilar 
på Nybrovägen år 2040. År 2011 räknades 7600 bilar/dygn på Nybron och 
enligt Swecos trafikutredning maj 2020 fanns det 8000 bilar/dygn. Detta 
innebär att trafikflödet har inte alls ökat i samma utsträckning som var tänkt i 
2011. 

 
Kommentar: Den förmodade ökningen av trafiken sker till stor del av den planerade 
exploateringen i Stationsområdet, som inte är med i de faktiska mätningarna.  
 
Trafikverket skriver i Trafik för en attraktiv stad att 70-80% av alla resor med 
bil i tätbebyggda områden är kortare än 3-4 km. Om man tog cykeln istället för 
bilen lite oftare hade man förmodligen minskat biltrafiken väsentligt utan 
nybyggnation överhuvudtaget. 
 
S.k “heat maps” från olika motionsappar visar att Pyttebron och dess 
naturområden är väl använda till fots (promenad och jogging) samt på cykel. 
Någon räkning av cykel och gångtrafik på n.v Pyttebron finns inte (enl. 
Kommunen jan 2021). Om man ersätter bron med cykelvägar som går bredvid 
en tung trafikerad väg går den gröna naturupplevelsen som anses så viktig för 
hälsa förlorad - något som fastställs i kommunens 
 
Trafikplanen 2011-2012 och MKB 2020-11-02. 
Den nya vägens påverkan Enligt MKB (WSP 2020) bedöms “effekten och 
konsekvensen på stadsbilden för planområdet i sin helhet medföra stora 
negativa konsekvenser pga bl.a buller, höga bullerskyddsplank och förlorade 
träd och vegetation.” Det kommer att medföra “måttliga till 
stora negativa konsekvenser för de lokala värdena för rekreation och 
friluftsliv…[och] stora negativa konsekvenser på stadsbilden. Upplevelsen och 
kvalitén av att vistas utomhus i området försämras.” Samtidigt antyds det att 
det är oklart om förlängningen kommer att minska trafiken i centrum så som 
det är tänkt. Enligt Sveco (2020) kommer den nya Pyttebroområdet har 8000 
fordon i timmen - precis lika många som Nybrovägen sägs har nu - och som 
anses vara för mycket - och detta genom ett område som fn är i stort bilfritt 
och haft låga bullernivåer sedan järnvägen avvecklades på 1950 talet. 
 
Buller utredningen (Sweco 2020) slår fast att gällande riktvärden vid fasad och 
uteplats kommer överskridas längs den planerade vägen och att bullerplank 
kommer att behövas och sammantaget kommer trafikflödesändringen medföra 
negativa konsekvenser avseende buller. 
Den nya vägen kommer att ansluta till Garvaregatan m.fl och dessa småvägar 
kommer att ändra karaktär för cyklar från “blandtrafik” (< 30km/h och < 500 
bilar/dygn) till mer trafikerad om bilar använder vägarna som genvägar till 
Stationsområdet, parkering bakom Systembolaget mm. Dessutom byggs det 
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nytt på Hummerhusets parkering som ligger i direkt anslutning till den 
tilltänkta vägförlängningen. Dessa bostäder är inte med i bullerutredningen 
alls. 
 
Kommentar: Bullerutredningen har uppdaterats och innefattar även dessa nya bostäder.   

 
Det antyds i Swecos rapport att fot- och cykeltrafik genom de nya korsningar 
kommer inte att störa biltrafikflöden eftersom det borde aldrig vara fler än 30 
st /timmen. Formuleringen gör att fotgängare och cyklister ses som något som 
stör bilflödet - en förhållningsätt som gör det svårt att tror att nya fot och 
cykelvägar vid Pyttebron kommer att formas på ett sätt 
som verkligen uppmuntrar människor att lämna bilen hemma oftare. 
* * * 
Att bara flyttar trafiken norrut genom Klippanvägens förlängning speglar en 
föråldrad miljösyn när man byggde högre skorsten och längre avloppsrör för 
att bli av med ett miljöproblem. Det tar inte hänsyn till befintliga, uppskattade 
grönområden, det respektera inte resultatet av folkomröstningen, det tar inte 
hänsyn till ändrade res- och handelsmönster pga t.ex miljömål eller Corona, 
eller till ändrade transportformer (t.ex elfordon) som gör att buller 
och avgaser kommer att minskas avsevärt. 
 
Nya arbetsmönster som ett resultat av corona anpassningar med ökat arbete 
hemifrån och större miljömedvetenhet kan komma t.o.m att innebär mindre 
biltrafik i centrum, trots nybyggnation. 
Det är inte ens påvisat att Klippanvägens förlängning löser trafikproblem i 
centrum eftersom mycket av trafiken vill ändå dit - till Systemet och affärerna! 
Dessutom löser Klippanvägen inte problemet som den enda passagen under 
järnvägen i centrala Ängelholm orsakar - att vid översvämning/olycka inte lätt 
kunna nå eller lämna Havsbaden med räddningsfordon mm. 
Jag vill inte att Klippanvägens förlängning byggs. Jag önskar att man titta igen 
på andra lösningar för att minska den totala mängd biltrafik och uppmuntra 
aktivt till flera miljövänliga resor genom “trafiklugnande” åtgärder som gagnar 
en större del av samhället/stadskärnan. T.ex s.k “Park and ride” , enkelriktad 
biltrafik i staden eller en avgift på bilar som körs i stadskärnan. Det finns 
lösningar - det som saknas är den politiska viljan att göra något verkligen 
hållbart för framtiden! 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-12 

Jag godkänner INTE detaljplanen och hoppas att den stoppas 
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Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-12 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 

 
Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2021-12-12 

Naturskyddsföreningen Ängelholm vidhåller sin uppfattning att detaljplanen 
innebär att ett av stadens få centralt belägna naturområden som huserar många 
olika växter, däggdjur, fåglar och insekter kommer att förstöras. Vi konstaterar 
att det reviderade planförslaget inte tillräckligt har tagit hänsyn till farhågorna vi 
har framfört under samrådet. I flera fall har dessa farhågor förstärkts. 
 
Trafikutredningens prognoser om framtida trafikflöden anser vi är väldigt 
osäkra och vi ser inte att trafiksituationen i staden är så allvarlig att den i 
dagsläget motiverar nya vägdragningar. Vi anser inte att kostnaden av 
trafikleden, vare sig i pengar eller förlust av tätortsnära natur, är befogad. Det 
är dessutom ett väldokumenterat faktum att utbyggnad av ett vägnät, p.g.a. den 
då ökade tillgängligheten med bil, alltid leder till ökad trafik – det är en orsak, 
inte en kur. 
 
Vi avstyrker därför ett antagande av detaljplanen och vidareutvecklar vår 
ståndpunkt nedan. 
 
Naturvärdesinventering 
Naturvärdesinventeringen har kompletterats med en undersökning av groddjur 
och en ny fladdermusinventering, men vi saknar liknande inventeringar av 
övriga däggdjur, insekter och fåglar. 
Den branta slänten där vägen ska gå intill ån är, som vi misstänkte, instabil och 
enligt Tyréns PM - Geoteknik kommer det att behövas omfattande arbete med 
spontning och förankring. Detta betyder att all vegetation längs sträckan 
behöver röjas och samtliga träd behöver fällas. Den här sträckan har kanske det 
högsta värdet för den biologiska mångfalden och är enligt Johan Eklöv den 
känsligaste punkten i planområdet där åtminstone sju arter fladdermöss rör sig. 

 
Kommentar: Utredningen föreslår att nya ljusdämpade åtgärder uppförs inom detta område. 
 
Skyddsvärda och gamla träd 
Stora träd är en väldigt viktig förutsättning för den biologiska mångfalden och i 
området finns det många fina träd, ek, bok och lönn, som kommer att fällas 
om planen verkställs – enligt uppgift handlar det om ett 80-tal. I området finns 
även 16 träd som klassas som ”skyddsvärda” och som enligt vår uppfattning 
absolut inte bör fällas. Trots detta är minst ett av dessa i farozonen. Stora träd 
är oerhört värdefulla: en ek till exempel är hem för många svampar, larvar, 
mossor, insekter, fåglar och, inte minst, fladdermöss. Den kan hysa upp till 
1500 arter och det finns cirka 460 rödlistade arter i skogslandskapet som är 
beroende av gamla ekar för att överleva. 
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För vilda bin (humlor och solitärbin) är framför allt ek och lönn, men också 
bok och lind, viktiga källor för näringsrikt pollen och till viss del även för 
nektar och honungsdagg. En ny forskarstudie av Johanna Yourstone, Lunds 
universitet, visar att ekpollen är favoritföda för murarbin och utgör ofta ca 
70% av allt pollen de samlar. Den näst största favoriten är pollen från lönn. Att 
ersätta stora träd med s.k. kompensationsträd är inte någon tillfredsställande 
lösning – ej heller att sätta upp holkar åt fladdermöss. ”Veteranisering” av 
några yngre, mellanstora ekar såsom Johan Eklöv föreslår vore en bra åtgärd 
oavsett om vägdragningen genomförs eller inte. Det kommer dock inte att 
fungera som någon ”quick-fix” för att ersätta borttagna gamla träd då det tar 
flera år att åstadkomma naturliknande ihåligheter och ved lämplig för insekter. 
Sly med inblandning av salixarter som sälg, pil och vide som kommer att röjas 
undan för vägdragningen är den allra viktigaste blommande växten för bin, 
humlor och fjärilar då den erbjuder rikligt med nektar och pollen tidigt på 
våren. 
 
Kommentar: Planförslaget är anpassat så att så många stora träd som möjligt att stå kvar. 
Planhandlingarna lyfter också fram vikten av att kompensera så långt som möjligt. 
 
Fladdermöss 
Fladdermusinventeringen visar att det finns rikligt med fladdermöss i området 
och att det finns mellan åtta och tio olika arter vilket stärker vårt argument att 
området bör skyddas. Trädfällning, fordonstrafik, ökad belysning och buller 
blir oundvikligt störande för såväl fladdermöss som fåglar och vägdragningen 
bör därför inte ske. Johan Eklöv påpekar i fladdermusinventeringen att en 
bilväg ofrånkomligen kommer att förändra landskapsbilden till det sämre för 
fladdermössen. Detta på grund av att mer hårdgjorda ytor betyder färre 
insekter, samtidigt som färre träd betyder minskad möjlighet 
för skyddad flykt och för boplatser. En bredare väg med färre träd gör 
dessutom att belysningen i område intensifieras. Att skapa en hårdtrafikerad 
bilväg och samtidigt behålla den nödvändiga mörka och lugna passagen med 
sammanhållande skyddande växlighet tror vi inte blir möjligt. 
 
Vi vänder oss emot att man beskriver det som att koloniplatser "möjligen" 
finns i området, då vi uppfattar att fladdermusrapporten snarare anger att det 
högst sannolikt finns kolonier i området. Då inventeringen starkt antyder att 
det kan finnas en yngelkoloni i närheten, anser vi att det är av stor vikt 
att man ytterligare undersöker detta och identifierar plats för kolonin. Om/när 
kolonin identifierats bör man få kvalificerad hjälp med att avgöra buffertzon 
och försiktighetsåtgärder för att inte negativt påverka kolonin. Vi vill påpeka 
att fladdermössens yngelkolonier är skyddade enligt artskyddsförordningen och 
att dispens behövs för att störa/förstöra dessa. Att inte identifiera kolonin 
och söka dispens i förväg kan bli mycket dyrt, försena arbetet och leda till 
viten. Vi vill också påpeka att åtgärder, som att undvika fällning av just det träd 
som hyser kolonin, inte nödvändigtvis är tillräckligt, eftersom buller, ljus och 
ännu svårare faktorer som till exempel förändrad luftfuktighet kan 
förändra och förstöra kolonin. 
 
Fladdermusinventeringen kommer med fyra förslag och vi anser att förslag nr. 
1, 2 och 4 ska 
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genomföras. Vi anser inte att planbeskrivningen tydligt beskriver hur 
uppfyllande av förslag nr. 2 och 4 ska genomföras, framför allt inte i området 
benämnt ”NO03”. En ganska lång sträcka kommer helt och hållet att berövas 
träd och växtlighet, vilket kommer medföra att en ökad mängd ljud och ljus 
sprider sig över ån, som är en viktig jaktlokal för fladdermöss. Att kommunen 
"ämnar inverka så lite som möjligt på naturvärdena" är en dålig förklaring på 
hur förslagen ska genomföras. 
 
Kommentar: Ljusdämpade åtgärder kan ske genom plantering av buskage och uppförande av 
skärmar. 
 
Klimat- och trafikpåverkan 
I en kommande koldioxidbudget behöver Ängelholms kommun så många 
levande träd som möjligt eftersom träd har kapacitet att binda koldioxid, och 
då främst de som fortfarande växer. Att fälla friska växande lövträd är negativt 
ur många aspekter, som vi tar upp i denna skrivelse, och därtill kan även 
läggas klimatet. Det kommunen inte behöver är fler vägar, eftersom trafiken då 
kommer att öka och generera mer koldioxidutsläpp. I Wales har det politiska 
styret beslutat att inte anlägga några nya vägar på grund av klimatkrisen utan 
satsar på underhåll av de befintliga. Ängelholm kan göra 
detsamma och bli först i Sverige med en sådant föredömligt beslut. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
 
Privatperson, 2021-12-12 

Pyttebron bör inte rivas det är Ängelholms historia. Sträckan 
från Reningsverksvägen till Sportstigen saknar grund för 
trafikerad väg. Rötter från kringliggande träd är under ytan och 
vatten stiger och sjunker i Ån. Mitt förslag till anslutning mellan 
Havsbadsvägen och Klippanvägen kan gå via Arbingatan 
Sportstigen och Växthustomten till Danielslundsgatan och 
Vallgatan som är sammankopplade med Klippanvägen redan. 
Det blir nya ledningar på den sträckan och bra trafikledning från 
stan. Många bilister kommer att nyttja Idrottsgatan också att 
komma till Danielslundsgatan och Klippanvägen via 
Växthustomten. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 
Fastighetsägare Sparven 5, 2021-12-12 

Enligt Ängelholmspaketets avsiktsförklaring, beslut 190930, ska kommunen 
utveckla stadsmiljön och trafiken i Ängelholm så att den blir långsiktigt hållbar: 
• ”Vi vill ha en tillgänglig och säker infrastruktur för alla trafikanter” 
Enligt kommunens beskrivning om vad vi ska granska står det: 
''Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att 
koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya 
Järnvägsgatan. Detaljplanen ska också möjliggöra gång- och cykeltrafik på 
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samma sträcka”. Detta ser vi som en stor skillnad där biltrafiken prioriteras i 
första hand och att oskyddade trafikanter – gångtrafikanter och cyklister inte 
kommer att ha en säker infrastruktur. 
 
På sidan 31 under rubriken konsekvenser står också: 
”Projektet medför ökad framkomlighet för bil och därmed kan det finnas risk 
för att fler personer väljer att ta bilen istället för att åka kollektivt, cykla eller 
gå”. Denna mening talar också sitt tydliga språk att biltrafiken prioriteras och 
att denna lösning med en ny väg kommer att totalt öka trafiken i stadsmiljö. 
Som vi påpekat i vårt tidigare yttrande är det ingen säker trafikmiljö för gående 
och cyklister när det ibland ska vara gång- och cykelbanor på båda sidor om 
vägbanan och på vissa sträckor endast på en sida av vägbanan. 
 
Kommentar: Genom att flytta den tyngre genomfartstrafiken från stadskärnan till 
Klippanvägens förlängning skapas en tryggare stadskärna för oskyddade trafikanter. Längst 
med Klippanvägens förlängning har stort fokus lagts på att säkerställa att de nya gång- och 
cykelvägarna ges goda förutsättningar.  
 
Enligt plankartan kommer det att bli väldigt trångt att få plats med leden vid 
Danielslundsparken, den nya byggnaden längst i norr på ”Hemköps gamla 
parkering” och fastigheten Kråkan 1. Enligt plankartan tangerar vägområdet 
den nya fastigheten på ”Hemköps parkering”!!! 
Fortfarande nämns inte alls hur en rondell i svackan Storgatan, 
Danielslundsgatan och Klippanvägens förlängning kommer att utformas. I en 
eventuell rondell kommer de oskyddade trafikanterna inte att prioriteras. 
 
Kommentar: Det som är planlagt som GATA i plankartan tangerar den nybyggda 
fastigheten, inom GATA ryms dock även gång- och cykelväg samt slänter.  

 
Enligt Ängelholmspaketets avsiktsförklaring, beslut 190930, ska kommunen 
utveckla stadsmiljön och trafiken i Ängelholm så att den blir långsiktigt hållbar. 
Följande punkt framhålls också: 
• ”Gröna områden är viktiga i stadsbilden” 
Om kommunen ska leva upp till sin avsiktsförklaring tar man inte bort tre 
gröna områden i stadsbilden. Enligt detaljplanen skapar man ”ett nytt 
grönområde” genom att utveckla Växthustomten. Växthustomten finns redan 
och kan naturligtvis utvecklas, men den kommer aldrig att kunna ersätta de 
grönområden som finns idag. Dessutom kommer Växthustomten att delas mitt 
itu av en bilväg där bilar och bussar kommer att ha dominera. 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig, kortsiktig 
lösning. Detta kommer bara att leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare långsiktiga 
lösningar som en ringled, eller åtgärder som gör att det inte behövs några nya 
bilvägar alls. Båda delar är modernare, trevligare, hälsosammare lösningar för 
de boende i Ängelholms stad. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
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Nollversionen skulle kunna utvecklas i förhållande till vad som finns idag till en 
struntsumma mot trafikledsprojektet och det skulle kunna leda till förverkliga 
kommunens avsiktsförklaring om långsiktig hållbar stadsmiljö, att gröna 
områden är viktiga i stadsbilden samt utgöra en säker väg till hav och 
resecentrum för gång- och cykeltrafikanter. 
Detaljplanen för Ängelholm 3:28 m fl är fortfarande ett hafsigt hastverk som 
inte har förankring i verkligheten och som därför bör placeras där den hör 
hemma – i papperskorgen! 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-12 

Jag godkänner INTE detta. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna om Ängelholms oaser 2021-12-12 

Synpunkter från Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna 
Ängelholms oaser 
 
Vi tycker att det är väldigt allvarligt att kommunen fortfarande 
inte tar klimatförändringarna och förlusten av biologisk 
mångfald på allvar. Om vi ska göra det kan vi inte bygga nya 
bilvägar genom grönområden. Vad gör kommunen för att 
minska klimatpåverkan och förlusten av biologisk mångfald? 
Vad gör kommunen för att kunna leva upp till Parisavtalet? 
 
Finns det något arbete med hållbar transportplanering i 
kommunen? Det behövs för att kunna dämpa 
klimatförändringarna och det kan användas för att inte behöva 
bygga nya vägar. Naturskyddsföreningens klimatgrupp har en 
inspelad föreläsning om hållbar transportplanering som kan nås 
här: 
https://www.youtube.com/watch?v=Oe6GYqsWjUk 
 
Det skulle också kunna vara intressant för Ängelholms kommun 
att studera den trafikplan som Falkenbergs kommun tog fram 
för Falkenbergs stad för några år sedan. Där har man bestämt 
att stadens vägnät är komplett och ett gammalt vägreservat 
planeras för bostäder och grönområden. Omfattande 
förtätningar planeras också i stadskärnan. För att allt detta inte 
ska leda till kraftiga ökningar av biltrafiken satsas på utveckling 
av gång och cykling. Trafikplanen finns här: 
file:///C:/Users/kulin/AppData/Local/Temp/Trafikplan-1.pdf 
 
Det är också väldigt tråkigt att kommunen håller fast vid principen att för att 
utveckla ett område (Stadsparken) måste ett 
annat område förstöras. På detta sätt utarmas staden. Det går 
naturligtvis att utveckla stadsparken och göra centrum mer 

https://www.youtube.com/watch?v=Oe6GYqsWjUk
file:///C:/Users/kulin/AppData/Local/Temp/Trafikplan-1.pdf
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attraktivt för gående utan att bygga en väg genom 
Pyttebroområdet. 
 
MKB 
När nollalternativet och planförslaget jämförs i MKB:n är det 
fortfarande tydligt att planförslaget innebär stora försämringar i 
många avseenden och väldigt små förbättringar. Detta borde 
vara tillräckligt för att lägga ner planen. 
 
Riksintresse friluftsliv och naturvård 
Vi anser fortfarande att planen kommer att orsaka stora skador 
på riksintressena för friluftsliv och naturvård. 
 
Strandskydd 
Vi anser fortfarande inte att det är förenligt med 
strandskyddslagstiftningen att upphäva strandskyddet i 
planområdet. 
 
Naturvärden och kulturmiljöer 
Planen kommer att förstöra ett område med stora natur- och 
kulturvärden. Vi anser fortfarande att kommunen inte har 
inventerat naturen tillräckligt. Det framstår som orealistiskt att 
det flera gånger i planbeskrivningen skrivs att träd som fälls kan 
kompenseras med att nya träd planteras. Det tar 50-100 år för 
träd att växa till den storlek som de större träden i 
Pyttebroområdet har. Under den tiden hinner de växter och djur 
som behöver de stora träden dö. 
 
Förutom att fällningen av träd innebär förluster av naturvärden 
innebär det också ekonomiska förluster. Vi saknar en 
beräkning av dem. En ungefärlig uppskattning kan göras med 
hjälp av Alnarpsmodellen: 
https://www.movium.slu.se/system/files/news/9222/files/ekonom 
isk_vardering_av_urbana_trad_-_alnarpsmodellen.pdf 
 
Vi delar inte kommunens uppfattning att Pyttebron har så låga 
kulturhistoriska värden att den inte behöver skyddas. 
 
Fladdermöss 
Vi anser att bedömningen att planförslaget bedöms medföra en 
mycket liten 
Påverkan på fladdermössen i området är helt orimlig. I 
fladdermusinventeringen belyses vikten av att bibehålla och 
skapa en grön och tyst korridor längs med ån. Längs ungefär en 
tredjedel av vägsträckan väster om Pyttebron kommer praktiskt 
taget alla träd och all annan växtlighet att behöva tas bort ifall 
vägen ska kunna byggas (från nuvarande Reningsverksvägen 
fram till båthusen). Det ger ingen grön och tyst korridor. 
 
Kommentar: För att minska påverkan måste åtgärder i enighet med utredningen genomföras. 
Detta framgår i planbeskrivningen. 
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Ekosystemtjänster 
Det är synd att kommunen inte gjort någon analys av vilka 
ekosystemtjänster som finns i planområdet och hur de påverkas 
ifall planen genomförs. Det är viktigt att tidigt i 
miljöbedömningen ha ett ekosystemtjänstperspektiv eftersom 
det kan synliggöra värden som inte alltid framgår av skriftliga 
planeringsunderlag exempelvis kommunala grönplaner, 
genomförda inventeringar eller sammanställningar av juridiskt skyddade 
områden. Det kan till exempel gälla värden knutna till 
vardagslandskapet. Ekosystemperspektiv kan visa på 
samband i tid och rum mellan mänskliga aktiviteter, påverkan 
på miljön och påverkan på mänskligt välbefinnande. 
 
Boverket har tagit fram ett verktyg för att kartlägga 
ekosystemtjänster: 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om- 
PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/ester/ 
 
Trafik 
Vi anser fortfarande att det övergripande resonemanget om att 
leda biltrafik från centrala delar i staden genom ett uppskattat 
naturområde, för att på så vis minska bullret i centrum, är 
märkligt. Det är lättare att acceptera buller i städers centrum än 
i grönområden. 
 
Vi anser att innan det ens planeras för någon ny väg borde 
kommunen ha studerat vilka förbättringar som kan göras kring 
Stadsparken utan nya vägar. Det finns mycket man kan göra för 
att öka trafiksäkerheten. Till exempel går det att anordna 
cykelbanor längs Nybrogatan och Skolgatan, även förbi 
Stadsparken. Ett attraktivare centrum kan också skapas genom 
minskad biltrafik överlag i Ängelholm, inte genom att flytta 
trafiken. För att kommunen ska nå sina fastställda miljömål är 
kollektivtrafiken och rekreationsstråk viktiga. Kommunen borde 
fokusera på en tydlig framkomlighetsstrategi som prioriterar 
färdmedel i form av gående, cykel och kollektivtrafik. 
 
En tydlig och högst trolig konsekvens är därför att 
bilanvändningen kommer att öka i Ängelholm, vilket går emot 
de politiska målen om hållbara resor. En ny vägförbindelse 
genom Pyttebroområdet kommer högst sannolikt att öka 
andelen som tar bilen till områden utanför stadskärnan. Den 
beskrivna framkomlighetsproblematiken för fordon i centrum 
bör i förhållande till kommunstyrelsens hållbarhetsmål enbart 
vara positiv, eftersom det innebär att kollektivtrafik och cykling 
ökar i attraktivitet jämfört med bilen. De knappa ca 100 miljoner 
kronorna som en förlängning av Klippanvägen bedöms kosta 
skulle kunna göra bättre nytta i en satsning och utbyggnad av 
kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar. Då skulle 
kollektivtrafiken och cyklingen kunna öka sin attraktivitet 
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ytterligare. 
 
I enlighet med PBL ska kommunen göra avvägningar mellan 
allmänna och enskilda intressen. I den avvägningen bör det 
allmänna intresset av en bevarad och välanvänd rekreationsyta 
med höga natur- och kulturmiljövärden vägas mot intresset för 
enskilda som får en genare bilväg. Det bör tydligt framgå vilka 
som gynnas av den nya vägen och varför det intresset ska väga 
tyngre än att bevara Pyttebroområdet. Det kan tänkas att 
somliga skulle uppskatta en genare bilväg – men det ska vara 
tydligt att det sker på bekostnad av Pyttebroområdet som 
värdefullt rekreationsområde. 
 
Kommentar: Det allmänna intresset utgörs även av en trygg och säker utveckling av 
stadsmiljön i Ängelholms stadskärna. 
 
Buller 
Vi är fortfarande oroliga över bullret som den nya vägen 
kommer att orsaka. Det kommer att störa både boende i 
området, båtplatsen, den nya parken på gamla växthustomten, 
Tullakrok och Hembygdsparken, samt åpromenaden. De bullerskyddsåtgärder 
som föreslås är otillräckliga och de höga 
plank som föreslås kommer att bidra till att göra gaturummen 
fula och otrygga. 
 
I planbeskrivningen på sidan 24 står ”Den ökade bullernivån för 
naturområden är dock svårare att motverka och får därför 
vägas mot en märkvärt lägre ljudnivå i stadens centrum.” Det är 
en fin önskan att bullernivåerna i centrum ska sänkas påtagligt i 
och med att trafiken där minskar, men människans hörsel funkar 
inte så linjärt som kommunen verkar tro. Enligt planhandlingarna 
kommer trafiken vid Stadsparken att minska till hälften om 
Pytteleden byggs. Det ger inte en minskning av bullret till 
hälften, utan endast med 3 dB och det är en förändring som är 
precis märkbar för människan. Ingen särskilt stor förbättring 
med andra ord. 
 
Enligt samrådsredogörelsen och planbeskrivningen minskar 
bullernivåerna på norra delen av Storgatan med mer än 10 dB. 
Det är naturligtvis trevligt om det stämmer, men det som hävdas 
i den politiska debatten är att bullret ska minska vid 
Stadsparken och där kommer det alltså knappt att märkas 
någon bullerminskning. 
 
Kommentar: Den beräknade bullerminskningen finns redovisad i planbeskrivningen. Med 
ytterligare trafikreducerande åtgärder i stadskärnan kan bullret minska mer. 
 
Geoteknik 
Den geotekniska utredning som gjorts visar att de geotekniska 
förhållandena är komplicerade. Vi skulle vilja se en beräkning 
av hur det påverkar kostnaderna för vägbygget. 
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Kommentar: Projektets totala kostnad beräknas till ca 100 miljoner kronor. 
 
Miljömål 
Vi instämmer fortfarande inte i att planens påverkan på 
miljömålet God bebyggd miljö generellt sett är positiv. Planen 
innebär försämrad trafiksäkerhet och ökat buller i och omkring 
de områden där vägen byggs. Samtidigt finns inga garantier för 
att trafiksäkerheten blir bättre i de områden där trafiken 
minskar. Bullerminskningen i centrum blir marginell. Om trafiken 
minskar med hälften minskar bullret endast med 3 dB, vilket är 
en förändring som är precis märkbar för människan. 
 
Sociala konsekvenser 
Vi anser fortfarande att beskrivningen av planens sociala 
konsekvenser är missvisande. Det hävdas att planen möjliggör 
nya mötesplatser utanför planområdet, främst i anslutning till 
Ängelholms stadspark, men det finns faktiskt inget i denna plan 
som garanterar att det utvecklas några mötesplatser där. Det 
finns heller inget som hindrar att de utvecklas utan den här 
planen. 
 
Vidare står det i planbeskrivningen att detaljplanen ökar 
tillgängligheten till stationen och havet, vilket ses som positivt ur 
ett socialt perspektiv. Det stämmer inte. Planen ökar kanske 
tillgängligheten till stationen och havet för dem som kör bil, men 
den minskar tillgängligheten för dem som går och cyklar. 
 
Planen innebär också att de barn och ungdomar som idag har 
en säker, bilfri väg genom Pyttebroområdet när de ska till 
skolan (Rebbelbergaskolan, Kungsgårdsskolan, Ängelholms 
Montessoriskola), innebandyhallen, tennishallen, scoutgården 
med mera förlorar det och i stället ska samsas med biltrafiken. 
 
Växthustomten 
Det sägs att växthustomten är under upprustning för att skapa 
nya mötesplatser. Det har vi inget emot, men vi undrar en sak 
om det: Ifall nu trafiken vid Stadsparken är ett problem som 
försvårar för mötesplatser där, hur kan det då komma sig att 
trafiken inte kommer att bli ett problem för parken på 
växthustomten? 
 
Barnkonsekvensanalys 
Vi saknar fortfarande en barnkonsekvensanalys. Varför har det 
inte gjorts någon? Barnkonsekvensanalyser lanserades som 
begrepp för att förverkliga Barnkonventionen, vilken 
ratificerades av Sverige 1990 och blev lag 2020. 
Barnombudsmannen, BO, inrättades 1993 för att genomföra 
Barnkonventionen. BO skapade en modell för arbetet med 
Barnkonventionen, kallad Barnkonsekvensanalys, för att 
uppmärksamma alla beslut som påverkar barn och som därför 
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ska beaktas i allt beslutsfattande enligt Barnkonventionen 
Fokus i Barnkonventionen ligger på barnet som 
rättighetsbärare. Barnkonsekvensanalyser i den fysiska 
planeringen kan beskrivas som en metod att använda när en 
förändring av fysisk miljö ska ske i stadsplaneringen för att visa 
vilka konsekvenserna av förändringen blir för barn av deras 
fysiska miljö samt värdera dessa konsekvenser för barnen 
liksom att involvera barnen själva i planeringsprocessen. 
 
Fotomontage 
Det är intressant att kommunen tagit fram illustrationer 
(fotomontage) av hur vägen skulle kunna se ut. Vi skulle gärna 
vilja se fotomontage även av hur den del av vägen som går 
mellan båthusen och nuvarande Reningsverksvägen kommer 
att se ut. Det skulle också vara intressant att se ett fotomontage 
av vyn från Tullakrok mot den planerade vägen. 
I plankartan anges ett större område som vägområde än vad 
som visas i fotomontagen och i förprojekteringen visas slänter 
längs vägen. Varför har inte detta tagits med i fotomontagen? 
 
Kommentar: Kommunen har arbetat med illustrationer i anslutningen till Rönne å. Dessa 
montage innebar dock väldigt avancerade datorrenderingar vilket gjort det svårt att kunna 
återge en trovärdig bild, därför är dessa inte en del av planhandlingarna för att undvika 
felaktiga bilder av den planerade vägen.  
Slänterna finns med i fotomontagen.  
 
Formalia 
Vi får fortfarande intrycket att planen är hastigt gjord och 
innehåller sakfel och slarv med det formella. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Fastighetsägare Tallen 6, 2021-12-12 

Synpunkter på detaljplan för Ängelholm 3:28 m.fl, 
Centrum (Klippanvägens förlängning) 
Vi tycker att det är trist att kommunen inte tar alla de negativa 
synpunkter som kommit in under samrådet på allvar. Det bästa 
för Ängelholm hade varit om den här planen blev nerlagd. 
Det är tråkigt att se hur kommunen jobbar på att göra stan 
fulare och mindre trevlig att vara i. Som vi sa redan under 
samrådet: Innan vi flyttade till Ängelholm bodde vi under många 
år i Lund. Vi hade antagligen haft bättre arbetsmarknad om vi 
hade bott kvar där, men vi valde ändå att flytta därifrån. Det 
främsta skälet till det var att Lund har så dåligt med natur och 
grönområden och att kommunen jobbade hårt för att förtäta bort 
mycket av det som fanns. Därför är det trist att se att Ängelholm 
nu väljer samma väg som Lund. 
 
Det är också tråkigt att Ängelholms politiker inte förmår se vad 
som gör stan attraktiv. Människor väljer inte att bosätta sig i 



   89 (212) 
 

  

eller besöka en stad för att det finns en smidig väg till stationen 
och stranden. Det är långt viktigare att stan har en intressant 
och vacker natur- och kulturmiljö. Här i Ängelholm är 
Pyttebroområdet en viktig del av just den miljön. Naturligtvis är 
det inte alla som uppskattar området, men många gör det, långt 
fler än vi som är de närmsta grannarna och därför finns det 
också en stor opinion mot vägplanerna där. Att förstöra 
områden som är så uppskattade är inte särskilt bra 
samhällsplanering. 
 
Vi anser fortfarande att det är synd att ställa Pyttebroområdet 
och stadens centrum mot varann. Om vi ska offra en plats varje 
gång vi ska förbättra en annan kommer vi att utarma Ängelholm. 
Det är inte nödvändigt att bygga några nya bilvägar för att 
förbättra miljön i och kring Stadsparken. Till exempel går det 
bra att anlägga cykelbanor längs Nybrogatan-Skolgatan redan 
idag. Just vid Stadsparken är det svårt att dessutom få plats 
med en gångbana på Stadsparkssidan, men eftersom de flesta 
nog inte har något emot att promenera genom Stadsparken är 
det ett mindre problem. Några större förbättringar av ljudmiljön 
blir det inte även om hälften av trafiken vid Stadsparken flyttar till 
en annan väg. Det ger endast en minskning av bullernivåerna 
med 3 dB och det är en förändring som är märkbar, men inte 
mycket mer. 
 
Det behövs inte heller någon ny bilväg för att hantera den 
trafikökning som blir ifall stationsområdet bebyggs. I 
utredningen om Västra länken från 2017-12-08 konstateras att 
trafikproblem inte måste lösas med ny infrastruktur och att 
Ängelholm har bra förutsättningar för att i stället satsa på hållbar 
transportplanering (sidan 51). Detta är för övrigt mycket 
billigare än att bygga en ny bilväg och som skattebetalare skulle 
vi hellre se att våra pengar användes till exempelvis skola eller 
äldreomsorg än en onödig bilväg. 
 
Förutom de negativa konsekvenserna denna nya väg skulle få 
för Ängelholm bidrar den till att förvärra två stora miljöproblem, 
nämligen klimatförändringarna och förlusten av biologisk 
mångfald. Det är väldigt sorgligt att kommunen inte ser det och 
inte tar dessa problem på större allvar. 
 
Vi anser fortfarande att den här planen riskerar att skada 
riksintressena för friluftsliv och naturvård och vi anser inte att 
den är förenlig med strandskyddslagstiftningen. Den bidrar till 
att det blir svårare att nå miljömålet God bebyggd miljö och den 
kommer att leda till mycket negativa konsekvenser för de barn 
som idag kan cykla trafiksäkert i Pyttebroområdet och för de 
äldre som bor i närheten och inte har möjlighet att gå till 
grönområden längre bort. 
 
Planen ger intryck av att vara hastigt gjord utan ordentlig koll på 
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det formella. 
 
När det gäller vår egen fastighet är vi oroliga att vägbygget ska 
ge geotekniska problem som påverkar vår fastighet. Vi är 
också oroliga över de bullerökningar vi kommer att få i vår 
trädgård. Om vägen ska dras fram trots alla negativa 
konsekvenser vill vi ha bullerplank längs hela den del av vår 
fastighet som vetter mot Pyttebroområdet och vi hoppas att 
även våra grannar får det. 
 
Kommentar: Synpunkter noterade. 
 
Fastighetsägare Aspen 3, 2021-12-12 

Då vi haft en folkomröstning som tydligt visade att vi 
Ängelholmare inte vill ha någon bilväg genom pyttebroområdet 
trodde jag att detta, för mig vansinne, var över. Dock fortsätter 
vissa partier att förnya frågan. Verkar som någon form av 
maktfullkomlighet om ni frågar mig. Partierna som inte kan 
acceptera Ängelholmarnas beslut måste få bestämma, till det 
sämre. 
Fler bilvägar ökar bilismen, satsa istället på fler cykelvägar, 
som ju pytteleden är idag. Bevara våra oaser i Ängelholm, som 
ju pytteleden är idag. Här har vi en enastående natur och 
fridfullhet, något som inte kommer att vara kvar med bilism i 
området. Att anlägga en park intill pyttebron är en bra idé, om vi 
slipper att det byggs en motorväg längs med denna park. Nej, 
tag förnuftet till fånga och svälj stoltheten att ni inte hade rätt från 
början. Ängelholmarna vill inte ha Klippanvägens förlängning 
genom 
stan. Inte någonstans i Ängelholms kärna vill jag att man drar 
fram stora vägar. 
Dessutom kan man idag ta sig ända från palettenområdet till 
exempelvis sockerbruksskolan utan att behöva korsa 
Havsbadsvägen eller ens komma i kontakt med motorfordon. 
Något jag anser viktigt för framtidens barn. Vi har redan haft 
olyckor med dödlig utgång i Ängelholm utan att det har handlat 
om 
höga hastigheter, jag tänker på olyckan vid 
Östergatan/Skolgatan. Därför tycker jag det är extra viktigt med helt bilfria 
områden. 
 
Kommentar: Syftet med detaljplanen är dels att minska trafiken i den olycksdrabbade 
korsningen för att öka säkerheten.  
 
Dessutom kommer en lång sträcka av rönneås cykel och 
gångstigar att förstöras av buller, på båda sidorna av ån, där 
vägen planeras. Det är fel att dra fram stora vägar längs med 
ån. 
Om vägen ändå ska byggas vill jag att bullerplanket som är 
planerat att starta vid "Villa så kul" ska starta tidigare. Jag 
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önskar att det börjar vid "Försvarets hus". Vidare undrar jag om 
vi som bor på Idrottsgatan kommer att bli kompenserade med 
exempelvis bättre fönster(som tar bort buller). 
 
Kommentar: Om det i framtiden skulle visa sig att bullernivåer överskrider gällande 
riktvärden kan väghållaren (kommunen) vara skyldig att vidta åtgärder för att minska 
bullret. Utredningarna som är framtagna inom ramen av detaljplanen visar dock att detta 
inte är fallet för aktuell fastighet.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Jag godkänner INTE detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-12 

Min uppväxt var på Rönneholmsgatan och jag kan inte förstå hur 
ni tänker, det är nu vi kan hoppas på att någon vettig instans 
stoppar denna plan, i annat fall får vi hoppas på valet nästa år. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
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Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
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Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  

 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
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Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
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En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
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För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
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Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
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Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
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Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 
 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
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INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
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Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 
 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
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Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
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Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 
 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
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Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
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Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 
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JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG… så 
bygg Stadshuset & Campus Ängelholm & ev annan skolverksamhet på 
Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. 
Behöver då INTE flytta byssområdet 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om jvg-stationen.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
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Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÅR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
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Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
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Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  

 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
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Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
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Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 



   112 (212) 
 

  

Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
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Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 
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Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
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Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
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Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
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behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
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Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
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Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
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Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
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Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
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planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
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Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
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Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
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Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
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Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
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Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
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En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
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För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
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Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
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Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
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Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
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INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
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Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  

 
Privatperson, 2021-12-10 

 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
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Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
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busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 



   137 (212) 
 

  

 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
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Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-10 
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JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
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Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
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Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
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släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
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Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
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Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Fastighetsägare till Väpplingen 9, 2021-12-10 

Yttrande Jag godkänner INTE detaljplanen och hoppas att den stoppas 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Fastighetsägare till Väpplingen 9, 2021-12-10 

Min uppväxt var på Rönneholmsgatan och jag kan inte förstå hur 
ni tänker, det är nu vi kan hoppas på att någon vettig instans 
stoppar denna plan, i annat fall får vi hoppas på valet nästa år. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
 
Fastighetsägare till Skrattmåsen 11, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-13 

En av Ängelholms riktigt stora tillgångar är att naturen sticker in 
i staden i en flik längs Rönne å. Det gör att naturen är tillgänglig 
för promenad bara ett kvarter från stadsparken. Inte många 
städer har den möjligheten. Jag tycker det är oerhört synd att 
Ängelholm – trots att valresultatet 2018 pekade i en helt annan 
riktning – är på väg att avhända sig denna rekreationsmöjlighet 
med unikt stadsnära natur. Som boende utanför Munka Ljungby 
tycker jag att detta går stick i stäv med nödvändiga 
klimatåtgärder. Istället bör den stadsnära naturen värnas. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Fastighetsägare Tallen 7, 2021-12-13 

Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
långsiktiga lösningar som en ringled, eller åtgärder som gör att det inte behövs 
några nya bilvägar alls. Båda delar är modernare, trevligare, hälsosammare 
lösningar för de boende i Ängelholms stad. 
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Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Boende Vågmästaren 1, 2021-12-13 

Den vägsträckning Klippanvägens förlängning som i planen 
beskrivs som det mest fördelaktiga alternativet att med bil 
komma till Stationen Havsbaden/Parallelltrapetsen och havet är 
anmärkningsvärt. Biltrafiken kommer även i fortsättningen gå 
via Landshövdingevägen, Järnvägsgatan o Havsbadsvägen 
och inte omvägen via Klippanvägens förlängning. Denna nya 
vägsträckning är ett stort misstag/katastrofalt på många 
områden som naturförstörelse, buller som påverkar människors 
välbefinnande och hälsa, barn och ungdomars framtid och 
rasering av oersättlig kulturmiljö. I planen ingår att avverka 100- 
åriga träd vilket strider mot all modern klimat/miljöforskning som 
de senaste åren förstärkt och påvisat konsekvenserna av 
sådana handlingar. Även i mindre skala påverkas den 
biologiska mångfalden där arter riskerar dö ut. Här borde de 
lokala Ängelholms politikerna vara en förebild för dagens unga 
och ta hänsyn till vad de skrivit på plakat om t ex BEVARA 
PYTTEBRON! 
Nu skall då biltrafik införas på en mycket frekventerad 
trafiksäker tyst cykelväg för barn till skolområden, där joggare, 
flanören med eller utan hund, cyklister till och från havet kan 
njuta av den tysta lugna rofyllda naturnära upplevelsen vid denna 
cykel och gångväg. ” Fridays for future ” kan väl inte ha gått de 
styrande partierna spårlöst förbi? 
Den yngre generationen använder sig av cykel lådcyklar 
elsparkcykel går eller åket kollektivt. Ny teknik kommer ta fram 
andra sätt att färdas på än med bil och därför behövs ingen ny 
bilväg här. Det är de oskyddade trafikanterna som måste skyddas inte en ny väg 
för bilarnas framfart. 
En ny bilväg parallellt med Havsbadsvägen löser inte 
trafikproblemen till och från centrum för besökare dit. En stor 
byggarbetsplats kommer att finnas vid Parkskolan så en 
lugnare stadspark kommer inte att finnas på många år 
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framöver. Många företag föreningsverksamheter och affärer 
finns intill Havsbadsvägen och då kommer vägen över Nybron 
även i fortsättningen vara ett bättre alternativ att färdas på. 
Den nya bilvägen kommer att förorsaka stor skada för 
människor och fastigheter i närområdet kring den nya vägen. 
Buller och vibrationer kommer att påverka hus och de boendes 
hälsa. Inga bullerplank i värden kan ta bort trafikljuden som 
främst märks i utomhusmiljön och det är flerfamiljshus och villor 
som berörs. Daghem och scoutstuga berörs och för deras del 
är utomhus miljön synnerligen viktig för barnen att få vistas i en 
rofylld utemiljö med naturen alldeles inpå. Det påverkar barnens 
hälsa och utveckling positivt och här skall då enligt plan 
bullerplank få sättas upp, 
Den nuvarande cykelleden är uppbyggd på en smal banvall 
som på flera ställen inte är dimensionerad för den belastning 
som en bilväg med tung trafik skall klara. Utfyllnader/spontning 
vid flera ställen där nivåskillnaderna är stora eller på en lång 
sträcka där vägen kommer att gå alldeles vid åkanten mot 
Reningsverksvägen. Har inte kommunen lärt av sättningar som 
förekommit vid t ex Kristian ll: väg. Här skall vägen byggas 
alldeles vid åkanten. De geotekniska undersökningar som 
gjorts kan inte förutsäga de problem som kan uppstå vid 
förstärkningen vid åkanten som här måste göras. Arbeten som 
måste ha andra myndigheters godkännande. Och hur är det 
med strandskyddet? 
Rönneå omfattas av riksintresse för friluftsliv enl miljöbalken. 
Bilvägen här förorsakar skada på friluftsliv, djur och natur. Även 
nära turistområden som Hembygdsparken och Tullakrok 
förstörs av trafikljuden. 
Kulturmiljön 1700-tals huset med tillhörande trädgård, 
Vattenhästen och den 100- åriga Pyttebron kommer att rivas. 
Ok huset får stå kvar men till vilket pris. Detta område är 
Ängelholms kulturhistoria och ett oersättligt område som går 
förlorat för all framtid för att en bilväg skall fram. Detta område 
är Ängelholms själ och hjärta. Otroligt korkat att förstöra. 
 
Kommentar: Inga hus kommer att rivas som följd av genomförd detaljplan. 

 
Det sägs också att 0 alternativen skulle kosta 214 miljoner kr 
mot denna vägs kostnad 100 miljoner kr. Det bygger på gamla 
beräkningar och ingen redovisning är gjord av hur mycket det 
nya projektet kostat i dagsläget. Att som i ett delförslag till ny 
vägsträckning efter Järnvägsmuseet ut mot Sibirientunneln där 
det redan finns en bred och på vissa ställen asfalterad cykelväg 
kan inte kosta på lång väg som Pytteleden. Byggs en 
fortsättning på denna väg som börjar vid Havsbadsrondellen 
(de finns de som redan kör här med bil) kan skattemedel 
sparas. Även om här också behöver fällas en del träd är det 
inte inom Kronoskogens område och vägen kan också byggas 
närmre järnvägsspåren där träden är yngre. Inget kultur-eller 
villaområden finns här och inga barn eller vuxnas välbefinnande 
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och hälsa påverkas av denna nya väg som kommer att avlasta 
Havsbadsvägen och då också centrum. 
Tänk om, tänk realistiskt och låt våra skattepengar gå till 
angelägnare ändåmål. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
GE-HAND 2021-12-13 

Byggs Pytteleden förloras ett lugnt, rofyllt natur- och stadsnära 
rekreationsområde för ängelholmarna. Hembyggsparken som 
utgör en turistattraktion berörs av trafikbuller från den nya 
bilvägen och här kan inga bullerplank åtgärda detta. 
Bullerplanken som måste sättas upp vid villaområden för 
trafikbullret gör ett förfulande av en tidigare vacker grön väg. 
Det gör också att villor förlorar sina egna små gröna utomhus 
oaser. Det som är utmärkande för Ängelholm är stadens nära 
inpå natur och årummet. Många inflyttade nämner att det är 
detta man sökt sig till för att det finns dessa gröna 
sammanhängande stråk i centrala delar av staden. Den gamla 
pittoreska inre båthamnen är värd att få behålla sin tysta 
rogivande natur runt om. Den betyder mycket för människor 
hälsa och välmående. 
Att en cykel- och gångväg skall belastas med biltrafik är 
trafikfarligt. Ett trafikfarligt moment är där gångtrafikanter och 
cyklister skall korsa vägen där det inte är plats för g/cväg på 
båda sidor av bilvägen. Föräldrar kan inte låta sina yngre barn 
cykla ensamma här på vägen till skolan på norra området. 
Bilarna får här företräde framför en säker cykelväg för 
skolbarnen. 
Det bästa och säkraste sättet att nå stranden är på cykel och 
på befintlig g/c väg över Pyttebron. 
Handeln i centrum kan påverkas av att många kanske inte vill 
köra tillbaka in i stan för att handla. 
En målpunkt för den nya vägen är Reningsverket och dit går 
tungtrafik med okänt innehåll. Farligt gods? 
Enligt vad som har sagts (från moderat håll i kommunen) är att 
västra länken ändå behöver byggas. Spar då denna kostnad för denna omöjliga 
väg som förstör för människors boende, hälsa, 
rekreation, för djur, kultur och natur. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad 
 
Fastighetsägare till Kryssnytan 9, 2021-12-13 

Jag motsätter mig detaljplanen. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad 
 
Privatperson, 2021-12-13 
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Geotekniska förhållanden 
—-”förstärkningsåtgärder kommer att krävas efter bron och följa 
ån.——planerade stödmurar bedöms inte vara tillräckligt för att 
erhålla erforderlig stabilitet”. Dimensionering av ev spontning 
kan leda till att förankring av densamma kan hamna UTANFÖR 
planområdet. Det anges: ”Även en utförligare geoteknisk 
utredning för den nya bron kommer att genomföras.” 
Varför är den inte redan gjord? 
 
Kommentar: Efter granskningen har dessa stycken förtydligats. Den geotekniska utredningen 
för Rönne å visar att spontning mellan gatan och befintliga erosionsskydd, ner till en nivå på 
-3 meter, ger god stabilitet. Även stycken kring brons förutsättningar har tydliggjorts med 
ställningstagande kring att bron inte kommer ha några fasta föremål inom vattenområdet. 
Vid detaljprojektering kommer det tas fram nya utredningar för att ta reda på exakt hur 
detta anläggs, vilket är ett normalt förfarande vid byggnation och detaljplaneläggning.  
 
Stadsbild/Gestaltning 
På många ställen i planen anges att borttagna träd KAN 
kompenseras genom nyplanteringar - varför inte SKALL? Blir 
det plantor eller uppvuxna träd? Ängelholms kommunpartiet ju 
Trädplan 2010, som väl ska följas? 
 
Kommentar: På sidan 24 och 33 framgår det att träd ska ersättas enligt kommunens 
trädplan. 
 
Naturmiljö 
Skogen — hyser dock vissa strukturer som utgör lämpliga 
övervintringslokaler för groddjur.—-även goda jaktmiljöer för 
fladdermöss då de är insektsrika och skyddande miljöer—-. 
Vad gäller groddjur och fladdermöss bedöms planförslaget 
medföra en mycket liten påverkan——. ——ökad störning för 
dessa och andra förekommande arter —— kan detta 
inte antas medföra betydande konsekvenser.” 
Men - vart ska groddjur och fladdermöss ta vägen under den långa 
projekterings- och byggtiden? Är det någon som på allvar 
tror att de flyttar tillbaka igen efter 6-7-8 år?? 
Gång- och cykelväg 
Här anges att ”området utgörs redan idag av en gc-väg som 
används mycket, men oftast i rekreationssyfte. 
Detta stämmer inte alls - Pytteleden och Garvaregatan används 
som bilfri cykelväg av barn som ska till och från skolorna i 
Rebbelberga. 
Vad säger Barnkonventionen? 
 
Kommentar: Planen kommer fortsättningsvis möjliggöra trygga och säkra gång- och 
cykelvägar. 

 
Hälsa och säkerhet 
Får bullerplank verkligen sättas upp i gatukorsningar? Ex vis 
jvggatan-Havsbadsvägen-Klippanv, Klippanv-Garvaregatan och 
Danielslundsv-Storg-Klippanv? 
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Kommentar: Kommunen gör bedömningen att planken kan sättas upp utan att sikttrianglar 
försvinner.  
 
Strandskydd 
Är ansökan om upphävande av strandskydd lämnat till 
Länsstyrelsen? 
Enligt min mening finns det ingen orsak till ett upphävande, då 
det finns annat alternativ som enligt utredning med 
trafikberäkning på Nybron gav bäst effekt och det är 
Varvsvägen-Boställsg, även benämnd Västra länken. 
 
Kommentar: Efter granskningen har det i dialog med Länsstyrelsen framgått att det i detta 
fall inte är Länsstyrelsen som ansvarar för upphävandet av strandskydd. 
Varvsvägen-Boställsgatan beräknas minska trafiken på Nybron med 4300 fordon, jämfört 
med Klippanvägens förlängning som minskas med ca 7000 fordon. Det bör även nämnas att 
en ny bro vid Varvsvägen också skulle omfattas av strandskydd.  
 
—— 
Tyrens undersökning och klargörning av de geotekniska 
förutsättningarna och rådande. grundvattenförhållanden ska 
utgöraunderlag inför vidare detaljplanearbete. Detta har gjorts 
genom att bl a inarbeta resultat från tidigare undersökningar: 
MUR exploatering 2013-10=18, MUR Pyttebron 2014-05-09 
och PM1 planeringsunderlag 2014- 04-25• 
Finns det inte nyare undersökningar? 
Deras värdering av undersökning visar att 
undersökningspunkterna utgått pga hinder i terrängen, 
CPTsondering har måst avbrytas, inmätning har inte kunnat 
utföras pga bristande kontakt med satelliter. Då 
kalibreringsprotokoll saknas på en del undersökningspunkter 
har dessa inte utvärderats med avseende på härledda 
hållfasthets- och deformationsegenskaper. 
Därför ska utvärderingen och tolkning av materialegenskaperna 
göras med viss försiktighet avseende extremvärden vilka bör 
förkastas eftersom de inte antas representera den utvärderade 
jordens verkliga egenskaper. 
Varför inte nya undersökningar? 
 
Kommentar: I samband med den geotekniska utredningen genomfördes nya provtagningar 
under vecka 23 2021. 
 
Privatperson, 2021-12-13 

Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av intressantare 
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långsiktiga lösningar som en ringled, eller åtgärder som gör att det inte behövs 
några nya bilvägar alls. Båda delar är modernare, trevligare, hälsosammare 
lösningar för de boende i Ängelholms stad. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Fastighetsägare till Boken 2, 2021-12-13 

Jag kan inte godkänna detaljplanen för Ängelholm 3:28 då det 
försämrar mer än det gör nytta. Planen är bara halvfärdig då 
den inte ger någon möjlighet till en ytterled från Havsbaden. Att 
släppa på trafiken från den planerade förlängningen av 
Klippanvägen till nuvarande Havsbadsvägen innebär att tanken 
inte är fullbordad. Ge trafiken från Havsbaden möjlighet att ta 
sig norrut och söderut utan att använda sig av Havsbadsvägen. 
Det ger full effekt IMF med dagens halvfärdiga förslag. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 

 
Privatperson, 2021-12-13 

Vad kul att jag bor i en sådan rik kommun, som har möjlighet att slänga ut en 
massa pengar på tokigheter. Läs här Klippanvägens förlängning. 
 
Det har varit en folkomröstning, där medborgarna tydligt visade att man INTE 
vill ha enförlängning utav Klippanvägen. 
 
Trots detta, vräker man ut en massa pengar, efter att ett flertal av de folkvalda 
svikit sina väljare och vägrar respektera ett demokratiskt valresultat. 
 
Till er styrande i kommunen, var ligger trafikproblemet med nuvarande flöde? 
Jag ställer mig frågande flera gånger i veckan och begriper mindre och mindre 
vad det är ni så innerligt vill driva igenom. 
 
Det kallas inte kaos i trafiken, för att du har 4:a bilar före dig vid ett trafikljus, i 
de mycket korta perioder då ni hänvisar till rusningstrafik. 
Vill ni se sådana kaos platser i vår kommun, så kan jag varmt rekommendera 
ett besök i rondellen mellan Älvdalen & Åkerslund vid 16-tiden, E 6:ans avfart 
söderifrån upp mot Klippanvägen…. nä vänta nu lite…. jag vill er ju inget illa 
så skippa de besöket, för kommer du där vid 16.30 så riskerar du att få börja 
köa nere på E 6:an och det är ju direkt livsfarligt. 
 
Jag kan däremot tipsa om fler ställen i stan med tendens till infarkt situationer. 
Vid 16 tiden hittar vi jätteproblem runt stora rondellen vid Ica Maxi samt 
rondellen vid Midgården. 
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Ni hänvisar ofta till problem i korsningen Östergatan/Skolgatan. Visst har här 
varit någon otäck olycka men annars är det en fröjd att ta sig igenom denna 
korsning jämfört med att komma runt i nämnda rodeller helskinnad utan 
plåtskador. 
 
Ett mycket enkelt sätt, att för väldigt rimliga pengar få betydligt bättre sikt i 
korsningen Östergatan/Skolgatan är att hyvla av lite på hörnet av fastigheten 
Östergatan 53, precis som är gjort med 2 fastigheter i hörnet 
Storgatan/Nybrogatan. Här råder det mycket god sikt. 
Stadsparken vill ni få mer levande genom att minska trafiken. Jag förstår inte 
riktigt varför man vill flytta leden några hundra meter till nuvarande 
naturparadis och dessutom anlägga en ny park i direkt anslutning till den nya 
leden. Vad vinner man här? 
 
Stämmer era tankar dessutom med att ni vill anlägga en lekplats i området, som 
då avgränsas utan Sportstigen - Er vägs förlängning - Garvaregatan - 
Idrottsgatan? 
I så fall börjar projektet bli ännu mer tokigt. En lekplats intill en starkt 
trafikerad led? 
I underlaget för miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanen för Ängelholm 
3:28 m fl, framgår det tydligt att det absolut inte är lämpligt att ens fundera på 
detta projekt. 
 
Vid de geologiska prov man tog i somras, så fann man ju bl.a blålera ner till 12 
meters djup. 
Har ni inte haft nog med problem med denna typ av “underlag” längs 
Östergatan och Kristian II:s väg? Tog väl ca 2 år innan ni fick åtgärdat det 
sistnämnda? 
Det har de sista åren varit väldigt stora vägarbeten i de mer centrala delarna 
utav vår stad. 
Om inte ni politiker är förvånade, så är ialla fall jag det. Trafiken har flutit på 
alldeles förträffligt och det tycker jag är fantastiskt. Det visar ju tydligt att vi 
inte behöver någon ny autobahn, med benämningen: “Klippanvägens 
förlängning”. 
 
Jag hänvisar för övrigt till min tidigare skrivelse: 
Yttrande om detaljplan Pytteleden Ängelholm 3:28 m.fl från den 14/1-2021, 
vilken finns diarieförd hos er den 15/1-2021. 
 
Kommentar: Syftet är att minska trafiken genom stadskärnan, som beräknas att öka i takt 
med att bostadsområden väster om Rönne å byggs ut.  
En geoteknisk undersökning har tagits fram som föreslår åtgärder för att säkra en stabil 
slänt. Tidigare yttrande finns redovisat i samrådsredogörelsen.  
 
Privatperson, 2021-12-13 

Klippanvägens förlängning är inte tidsenlig när det kommer till 
trafiklösning i centrumnära område och har en stor negativ 
påverkan på natur och miljö i området. Hela området är ett 
enda stort rekreationsområde för de som går, cyklar, 
motionerar eller använder det på annat sätt. Denna tysta, rena 
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och naturliga miljö som finns i området utan biltrafik är 
oersättlig. Därför tycker jag att hela området skall förbli orört.. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad 
 
Privatperson, 2021-12-13 

Klippanvägens förlängning är inte tidsenlig när det kommer till 
trafiklösning i centrumnära område och har en stor negativ 
påverkan på natur och miljö i området. Hela området är ett 
enda stort rekreationsområde för de som går, cyklar, 
motionerar eller använder det på annat sätt. Denna tysta, rena 
och naturliga miljö som finns i området utan biltrafik är 
oersättlig. Därför tycker jag att hela området skall förbli orört. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad 
 
Privatperson, 2021-12-13 

Tålamodet hos de styrande politikerna har varit stor vad gäller 
Pytteledens förlängning denna helt onödiga raka väg till 
Havsbaden. Därav det utökade planförfarandet? Allt för att ta 
bort hinder gällande naturen, djuren ,människornas olika 
behov,och inte minst förnekandet om en klimat kris. Vi behöver 
inse att trafiken behöver minskas -detta -- gäller även 
Ängelholm. Hur vore det om ledande politiker med den nya 
modiga andan vågar lägga ner projektet och bygga bilfria 
bostadsområden. 
Det är 10 minuter från havsbaden till järnvägen med cykel. 
Att ge sig rätten att ta ner massor av vackra stora träd för att 
dra fram Pytteleden är helt enkelt out of order. 
Sist men inte minst så har medborgarna sagt nej till ledens 
förlängning en gång och under året talat om detta på många 
sätt i pressen. 
Enligt nya andan är medborgares åsikter viktiga hur då när det 
sedan dras i långbänk för att driva igenom beslutet som ni 
politiker bestämt. 
Så våga lägga ner projektet ta fullt ansvar för vår planet och de 
klimat förändringar som behövs göras --att bygga nya vägar går 
stick i stäv med vad som behövs göras. Börja värna om 
Naturen Träden som vi människor behöver mer än någonsin. 
 
Kommentar: Det utökade förfarande är ett krav eftersom att planen bedöms medföra en 
betydande miljöpåverkan, samt att planen anses ha ett stort allmänt intresse.  
 
Privatperson, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen.  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
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Privatperson, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen.  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen.  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Fastighetsägare Domherren 12, 2021-12-13 

Ängelholms kommun har utarbetat ett förslag till detaljplan avseende 
Klippanvägens förlängning (Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl) vilken för ett 
drygt år sedan sändes ut på samråd (perioden 30 nov 2020 till och med 15 
januari 2021). Enligt planbeskrivningen s. 3 är samrådets syfte att ”förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till 
aktuellt ärende. Inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en 
samrådsredogörelse”. Under samrådet inkom vi genom vårt yttrande med en 
mängd synpunkter och frågeställningar vilka vi naturligtvis förväntade oss att 
erhålla svar på. Efter att ha tagit del av samrådsredogörelsen så kan det 
konstateras att en absolut övervägande del av våra synpunkter och 
frågeställningar ej bemötts eller lämnats obesvarade. I de få fall en synpunkt 
eller fråga besvarats genom samrådet så har svaren i allmänhet inte varit tydliga 
på så sätt att de ens besvarar frågan. Samrådet har en viktig funktion såsom 
extern granskning i att hantera de osäkerheter som föreligger vid t.ex. 
miljöbedömningar och utifrån detta perspektiv så kan inte samrådet som det 
nu genomförts anses ha uppfyllt sin funktion och syfte. Detta anser vi som 
ytterst anmärkningsvärt och allvarligt och det vittnar om en undermålig 
hantering av processen där vi som kommuninvånare, och sakägare i detta 
enskilda fall, fullt ut måste förstå konsekvenserna av detaljplanen. 
 
Vi har lagt ned mycket tid och kraft på att ta del av och sätta oss in i samtliga 
handlingar i detta ärende och baserat på detta formulerat våra synpunkter 
genom vårt tidigare yttrande. Därtill har vi som fastighetsägare i yttrandet 
påkallat dialog och öppenhet från kommunens sida för att kommunen bl.a. 
skulle beredas möjlighet till platsbesök för fysisk invändig och utvändig 
inventering m.m. för att kunna komma vidare i exempelvis 
bullerproblematiken invid och på vår fastighet och relaterat till vår 
boendemiljö. Under det gångna året och det fortsatta arbetet med detaljplanen 
har ingen representant från kommunen tagit någon kontakt. Allmänheten likväl 
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som vi som enskilda sakägare måste kunna förvänta oss tydliga svar baserade 
på fakta och transparens, på de synpunkter vi framfört och de frågor vi ställt. 
 
Kommentar: Kommunen har drivit detaljplanen i enlighet med de krav som finns för utökat 
förfarande. Där till har det lagts stora resurser på kommunikationsinsatser genom filmer, 
webbfrågor, hemsida, sociala medier och stor tillgänglighet utanför de formella processerna. 
 
Det som upptas ovan sammanfattar väldigt kort den process som förevarit 
avseende förslag till detaljplan genom samrådet, samrådsredogörelsen och det 
år som löpt däremellan fram till nu pågående granskningsskede. 
Efter att nu ha tagit del av och i detalj granskat samtliga planhandlingar i det 
reviderade planförslaget, så utmynnar den sammanvägda bedömningen alltjämt 
i att, med hänsyn till samtliga de omfattande negativa konsekvenser och 
försämringar som utpekas i förslaget och vad förslaget innebär i sin helhet, att 
nollalternativet utgör det enda rimliga alternativet och därmed att det fortsatta 
planarbetet bör avbrytas. 
 
Det är tydligt att nollalternativet är att föredra vad gäller i princip samtliga 
punkter där det lika tydligt påvisas planens negativa till mycket negativa 
konsekvenser. De positiva konsekvenserna enligt kommunens mening är 
relativt sett försumbara i sammanhanget (säkrare trafik inom begränsad del av 
stadskärnan och marginellt sänkt bullernivå inom en liten del av stadskärnan 
vilket idag är ett område där trafik och buller redan förekommer vilket planen 
avser att omfördela till ett lugnt natur- och rekreationsområde). De positiva 
konsekvenserna, begränsade till en liten del av stadskärnan, överväger långt 
ifrån de negativa konsekvenserna som planen i sin helhet medför och det 
påvisas på intet sätt att de positiva konsekvenserna överväger de negativa. 
 
Kommentar: Kommunen gör bedömningen att de positiva effekterna överväger de negativa. 
Planens negativa konsekvenser är avgränsade till en begränsad yta, vilket framgår av 
planhandlingarna. 
 
Inledningsvis och i punktform nedan följer en sammanställning avseende 
flertalet synpunkter där planförslaget visar på att nollalternativet är bättre; att 
konsekvenserna är allt för långtgående och negativa; att brister föreligger i 
förslaget vilket ger att konsekvenserna ej går att bedöma osv.: 
 
• Betydande miljöpåverkan. Jämfört med nollalternativet (vilket påvisar positiva 
konsekvenser för både stadsmiljö och rekreation & friluftsliv) medför planen 
till absolut övervägande del stora negativa konsekvenser avseende: 
 
 o Buller – stora negativa konsekvenser inom detaljplaneområdet 

 ▪ Bullerutredningens bilaga 4 påvisar endast marginella positiva förbättringar 
avseende buller inom ytterst begränsade delar av stadskärnan. Med detta att 
vi inte delar bilden att dessa sammanfattningsvis genom omfördelning av 
buller från stadskärna till detaljplaneområdet endast skulle vara måttligt 
negativa om natur, miljö och djurliv beaktas under vilka betingelser 
bullerpåverkan sammantaget måste vara att anse som stora negativa 
konsekvenser. 
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Kommentar: Planens positiva effekter på buller täcker ett större område än de negativa, både 
till yta och antal boende.  

 
 o Stadsbild – sammanvägt stora negativa konsekvenser 
 ▪ Delområde 1 – liten påverkan 
 ▪ Delområde 2 – stora negativa konsekvenser 
 ▪ Delområde 3 – stora negativa konsekvenser 
 ▪ Delområde 4 – stora negativa konsekvenser 
 ▪ Delområde 5 – stora negativa konsekvenser 
 ▪ Delområde 6 – stora negativa konsekvenser 
 ▪ Delområde 7 – måttliga negativa konsekvenser 
 ▪ Delområde 8 – små negativa konsekvenser 

 o Rekreation och friluftsliv – sammantaget måttliga negativa konsekvenser, 
en bedömning som inte delas då hänsyn till de lokala värdena inte ges en 
proportionerlig viktning. 
 ▪ Avseende de lokala värdena, vilket utgör den största delen, så är 
bedömningen stora negativa konsekvenser 

 
• Formalia – även den reviderade planen bedöms innehålla sakfel och slarv 
med det formella. 
 
• Miljömål – vi anser inte att detaljplanen är förenlig med målet för god byggd 
miljö 
 
• Konsekvenser går ej att bedöma - det nuvarande planförslagets brister såsom 
ofullständigt underlag för att bedöma konsekvenserna på mängder av områden 
ger att hela granskningen behöver göras om innan vidare handläggning av 
ärendet kan ske. Mängder av frågor är utestående, ej hanterade eller obesvarade 
och förslaget till plan är ej att anse såsom fullgott för att utgöra ett underlag för 
beslut. 
 
• Riksintressen (friluftsliv och naturvård) – vi delar inte bedömningen att 
planförslaget inte skulle medföra någon negativ effekt på riksintressena för 
friluftsliv och naturvård. 
 
• Strandskydd – planen förutsätter att strandskyddet upphävs och vi anser inte 
att det är förenligt med strandskyddslagstiftningen att upphäva strandskyddet i 
planområdet. 
 
• Alternativ – trots gjorda kompletteringar i detaljplanen så påvisas det alltjämt 
inte på ett trovärdigt sätt att Klippanvägens förlängning är det bästa 
alternativet. 
 
• Visionen för Ängelholmspaketet vilken bla. lyfter fram att gröna områden är 
viktiga i stadsbilden där planförslaget i egentlig mening kraftigt motverkar just 
detta och därmed står i strid mot denna vision. 
 
• Rekreation – stora negativa konsekvenser genom att rekreationsmöjligheterna 
försämras avsevärt. Stadsnära skogs- och parkområden ersätts av en kraftigt 
trafikerad miljö med omgärdande buller. 
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• Naturmiljö – stor avverkning av träd (inklusive flertalet skyddsvärda) där 
planen inte är tydlig avseende hur stor denna avverkning blir. Stora gamla träd 
kompenseras inte genom nyplanteringar vilket man i planen vill ge sken av. 
Utöver träd så medför planen en negativ påverkan på skyddsvärda arter såsom 
fladdermöss och groddjur och där åtgärderna som upptas sannolikt inte 
kommer ge önskade effekter varmed de negativa konsekvenserna blir mer 
vittgående för dessa arter – om den exploatering som krävs ens är förenlig med 
artskyddsförordningen med tanke på att fladdermöss är fridlysta. 
 
Kommentar: Detaljplanen är anpassad efter de skyddsvärda träd som finns i området för att 
kunna bevara dessa i så stor utsträckning som möjligt. 
 
• Gator och trafik – trafikutredning påvisar inte ett reellt kapacitetsproblem 
som motiverar att planen genomförs med hänsyn till alla negativa 
konsekvenser likväl som allmänhetens intresse. Detaljplanen brister därtill i att 
säkerställa utformning av gator och trafik på så sätt att de negativa 
konsekvenserna minimeras, trots tidigare framförda synpunkter. 
 
• Vattenområden - av planen klargörs inte om arbete i vatten kommer att 
behöva ske i enlighet med vad som regleras av miljöbalken. 
 
Kommentar: Frågan tydliggörs i antagandehandlingarna. Arbete i vatten är inte aktuellt i 
samband med konstruktionen av ny bro. Däremot kommer det förekomma arbete nära eller 
i vattnet vid anläggande av stabilitetshöjande åtgärder i slänten mot Rönne å.  
 
 
• Geotekniska förhållanden – förprospektering och genomförd geoteknisk 
undersökning påvisar endast omfattande och betydande stabilitetsproblematik 
likväl som risker för erosion. Resultatet av underökningen påvisar därtill att 
ytterligare utredningsarbete krävs. 
 
• Kulturmiljö – planen medför inverkan på kulturmiljövärden samt ställer krav 
på att Pyttebron rivs. Vi delar inte bedömningen att värden inte försvinner. 
Inte minst Pyttebron har ett stort värde för allmänheten som i planen 
negligeras. Pyttebrons kulturvärde är mycket svårt att ersätta. 
 
• Gestaltning – planförslaget är inte fullständigt då ersättningen av Pyttebron ej 
upptas. Resultatet från arkitekttävlingen borde naturligtvis inväntats eftersom 
bron är väsentlig i sammanhanget (kulturmiljö, kostnad osv.) och för 
gestaltning av hela miljön. Framtagna illustrationer över gatan upplevs 
förskönande och möjligen vilseledande. 
 
• Att detaljplanen inte har inväntat och inkluderar resultatet från pågående 
arkitekttävling avseende den nya bron utgör en betydande brist. Den nya brons 
konstruktion och utformning kan påverka den ekologiska statusen samt att 
bron kan behöva säkras med stöd av planbestämmelserna i plankartan. Att 
ramar och bestämmelser för tävlingen upptas i planen likväl som att bron inte 
får byggas med nya konstruktioner i vattnet, där samma konstruktioner 
undantagits i den geotekniska undersökningen, påvisar sammantaget betydande 
brister i planen vilken då inte grundar sig på väsentliga relevanta fakta. Med 
detta kan konsekvenserna av planen inte bedömas. 
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Kommentar: En andra granskning har genomförts efter att arkitekttävlingen avgjorts och 
brons gestaltning har tydliggjorts. 

 
• Ekonomi – planen ger inga svar på de ekonomiska aspekterna annat än att 
summariskt. Det är häpnadsväckande att inga tydliga besked har getts avseende 
de ekonomiska konsekvenserna trots anmodan därom i yttrandet i samband 
med samrådet. Tillförlitligheten till estimerade 100MSEK kan inte bedömas 
och därmed att de ekonomiska konsekvenserna inte kan bedömas eller för den 
delen ställas mot andra alternativ. 100MSEK bedöms av oss som väsentligen 
underskattat ställt mot den totala kostnaden / investeringarna för samtliga 
förberedelser, återstående arbete med planen och tillkommande utredningar 
m.m. samt hela projektgenomförandet som följer därefter. 
 
Det har således utkristalliserats flertalet områden där vi på många väsentliga 
punkter motsätter oss planen och dess syfte att genomföra en ny 
trafikförbindelse i enlighet med planen. Huvudargumentationen härtill är 
framförallt att planen i flera avseenden inte kan motiveras ställt mot 
nollalternativet eller att den förespeglar en långsiktigt attraktiv eller hållbar 
lösning på trafiksituationen i och omkring Ängelholm och där eventuell 
realisering av planen oundvikligen medför mycket negativa konsekvenser på 
natur, miljö, boende, stadsbild, kultur, ekonomi etc. Vidare att planen 
omgärdas av brister vilket ger att dess konsekvenser på flera områden inte går 
att bedöma. 
 
2. Synpunkter på detaljplanen relaterat till konsekvenser för oss och vår 
fastighet avseende boendemiljö, buller, hälsa, stadsbild, kulturmiljö, värde m.m. 
 
Då vi och vår fastighet Domherren 12, vilken är belägen i direkt anslutning till 
den i planen föreslagna vägdragningen med dess föreslagna utformning osv., 
kommer att utsättas för långtgående och mycket negativa konsekvenser om 
planen, trots alla de negativa konsekvenser som den medför, i slutändan 
kommer att antas och förverkligas. Med anledning härav att vi inledningsvis 
framför de synpunkter vi har på planen utifrån dess direkta och omfattande 
negativa konsekvenser som den innebär för oss och vår boendesituation 
utifrån flertalet olika aspekter. 
 
I planen, med tillhörande bilagor i förekommande fall, utmärks vår fastighet 
Domherren 12 med Hus ID ”EE” i bullerutredningen och är beläget inom 
område/delområde 3 (område mellan Storgatan och bro över Rönne å) enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Vi utgör sakägare i frågan. 
 
Inledningsvis vill vi också påtala att fastigheten Domherren 12 är över 110 år 
gammal (uppförd 1907) och ingår i bevarandeprogrammet för Ängelholms 
kommun och upptas däri som fastighet med stort kulturhistoriskt värde och i 
en omistlig miljö. Med detta sagt att husbyggnaden ej är beskaffad med 
ljudisolerande material, fönster eller ventilation på motsvarande sätt som 
moderna hus. Exempelvis är fönsterglas i allt väsentligt av typen handblåst 
enkelglas från tidpunkten då huset uppfördes. 
 
2.1 Synpunkter relaterade till miljökonsekvenser 
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2.1.1 Synpunkter – Buller 
 
Av Planbeskrivningen s. 28 framgår att förslaget kommer medföra att fler 
bostäder exponeras för buller jämfört med nollalternativet vilket kommer ställa 
krav på bullerskyddande åtgärder. Därtill att förlängningen av Klippanvägen 
kommer att medföra en märkbar höjning av ljudnivån inom planområdet och 
även för omkringliggande naturområden. Av bullerutredningen framgår vidare 
att planen ej är förenlig med gällande riktvärden för buller (enl. 
infrastrukturproposition 1996/97:53) för såväl vår inomhus- som 
utomhusmiljö varför åtgärder kommer att krävas. Av sida 13 i 
Bullerutredningen framgår vidare att aktuella gränsvärden för såväl maximal 
och ekvivalent ljudnivå kommer att överskridas vid fasad för får fastighet (EE). 
 
Det konstateras i detaljplanen enligt utförda utredningar att åtgärder behöver 
vidtas för att säkerställa att riktvärden för trafikbuller innehålls och i vårt fall så 
inkluderar detta även fasadnära åtgärder. Redan i samband med samrådet så 
har vi framfört våra synpunkter och vi anser inte att kommunen har tagit de 
initiativ som krävs eller vidtagit de åtgärder och vidare utredningar som behövs 
för att med visshet kunna påvisa om och i så fall vilka åtgärder som kan och 
behöver vidtas. Ytterligare ett år har förlupit sedan samrådet utan att 
kommunen tagit de initiativ som kan förväntas. Av detaljplanen s. 7 framgår, 
precis som för ett år sedan, att ”Kommunen har därför för avsikt att undersöka 
möjligheten att erbjuda fasadnära åtgärder för att kunna följa riktvärdena för 
ljudnivåer inomhus….. och kan endast göras efter överenskommelse med 
fastighetsägaren”. Vi uppmanade kommunen genom samrådet att utreda detta 
vidare och det har inte funnits någonting från vår sida som hindrat kommunen 
från att etablera sådan kontakt eller att besöka och undersöka förutsättningarna 
på plats i vår fastighet och boendemiljö. Vi, eller för den delen kommunen, vet 
inte vad som är tekniskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart. Vår egna 
bedömning utgörs av att vi ser betydande svårigheter i att frambringa lösningar 
som fungerar och passar in och slutligen resulterar i att riktvärden avseende 
buller innehålls i och invid vår fastighet (såväl inomhus som utomhus). 
 
Med anledning härav så kräver vi nu att kommunen tar sitt ansvar och utreder 
denna fråga fullt ut och omgående etablerar sådan kontakt med oss. Resultatet 
av sådan vidare utredning måste presenteras och tydliggöras eftersom de är 
väsentliga för att vi skall förstå konsekvenserna av detaljplanen. Det kan inte 
vara som så att kommunen driver detaljplanen vidare för beslut och antagande 
utan sådana väsentliga hänsyn med förevändning att det får hanteras den dagen 
vi står där inför fullbordat faktum med en ny väg. Återigen så kan vi inte 
bedöma konsekvenserna på vår fastighet eller för vår boendemiljö med de 
brister som nu föreligger i detaljplanen jämte handlingar. Av bullerutredningen 
s. 17 framgår att analysen så här långt förlitat sig på bilder från Google maps 
(där bilder av vår fastighet har dolts) och Swecos egna fasadbilder och att det 
alltjämt rekommenderas ”En fysisk, invändig, inventering av byggnaderna som 
ett nästa steg i utredningen. Inventeringen kan ligga till grund för en 
noggrannare analys över vilka fönster, dörrar och ventiler som behöver bytas 
samt vilken ljuddämpning som behövs…”. Detta uttrycktes redan i det tidigare 
planförslaget inför samrådet, men inget har som sagt hänt härvidlag sedan dess 
trots att vi påkallade detta i vårt yttrande redan under samrådet. 
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Det är anmärkningsvärt att planarbetet i ett så här genomgripande ärende, och 
så här långt fram i planprocessen, inte fullständigt utrett vilka åtgärder som kan 
krävas för att tillse att de av Riksdagen i Infrastrukturpropositionen fastställda 
riktvärdena för trafikbuller som bör tillämpas vid nybyggnation eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur – för såväl inomhus som utomhusmiljö. Att 
så sker ligger i vårt och det allmännas intresse. Redan under senhösten 2019 
var vi tillsammans med ett antal sakägare / grannar i ett möte i Stadshuset med 
delar av kommunledningen (Robin Holmberg samt Liss Böcker) där vi i mötet, 
efter att ha tagit del av en presentation, uttryckte en mycket stark önskan och 
öppenhet från vår sida om transparens, involvering och dialog i det kommande 
arbetet med detaljplanen. Inga förnyade kontakter har varit mellan kommunen 
och oss sedan detta möte och det är först i och med brevet om Samråd, daterat 
den 27 nov 2020, som vi uppmärksammas på att planarbetet nu kommit så 
långt i processen. Det har således inte förelegat några som helst hinder från vår 
sida för kommunen i arbetet med detaljplanen att kontakta samt besöka oss för 
en fysisk, invändig samt utvändig inventering för en noggrannare analys. Att 
som i planförslaget återigen hänvisa till att detta skall komma som ett nästa steg 
i utredningen duger inte. Detta måste hanteras inom ramen för planarbetet så 
att vi som blir så väsentligt påverkade vet exakt vilka åtgärder som kan behöva 
vidtas, vad de innebär för oss och vår fastighet och därmed boendesituation / 
hälsa samt hur efterlevnad av riktlinjerna såväl inomhus som utomhus 
säkerställs fullt ut. 
 
I sammanhanget vill vi påpeka att vi ser betydande utmaningar i att vidta 
erforderliga bulleråtgärder i huset och på vilket sätt detta kan göras med 
tillvaratagande och bevarande av de värden som finns och på vilket sätt detta 
då kan göras avseende fönster, dörrar m.m. samt därtill åtgärder för eventuella 
följd-konsekvenser pga. ljudisolerande åtgärder i form av att behöva åtgärda 
ventilation m.m. Anticimex har redan i samband med tidigare och 
återkommande besiktningar avrått oss från att byta ut eller förtäta fönster då 
det riskerar att medföra andra konsekvenser som i sin tur kan behöva åtgärdas. 
Utöver dörrar och fönster så har vi en mycket uppskattad och flitigt använd 
punschveranda (utgörandes matplats inomhus) med enkelglasfönster som 
också behöver säkerställas avseende hur riktvärdena för denna inomhusmiljö 
skall lösas – i synnerhet eftersom det är den delen av huset som kommer att 
ligga närmast den föreslagna trafikleden inkl. föreslagen cirkulationsplats.  
 
Det är naturligtvis väsentligt för oss att allt detta utreds i detalj redan nu (och 
det borde redan varit gjort) inom ramen för planarbetet och självfallet innan 
någon form av förslag till antagande – inte minst för det fall att 
bullersituationen och riktvärdena såväl inomhus som utomhus INTE går att 
efterleva trots alla möjliga åtgärder och hur i så fall en sådan uppkommen 
situation hanteras. 
 
Kommentar: Som tidigare konstaterat visar bullerutredningen på att fasadnära åtgärder 
kommer att krävas för att bullervärden innehålls. Bedömningen är att detta är möjligt. 
Detta innebär i första hand fönsterbyten.  
 
Vi vill således att planförslaget, med dess nuvarande brister och otydligheter, 
kompletteras och ändras för att tydliggöra, tillmötesgå och säkerställa samtliga 
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punkter nedan innan ärendet förs vidare i ett nästa steg (antagande) för att vi 
ska kunna bedöma konsekvenserna: 
 
• Att detaljplanen (planritningen) kompletteras med avstånd till vår fastighet / 
vårt hus från vägens och cirkulationsplatsens placering. Därtill att planen även 
kompletteras med ev. höjdskillnader. 
 
Kommentar: Det kommer inte ske någon förändring i plankartan. 

 
o Av planförslaget framgår inte avstånd och eventuella höjdskillnader (ev. 
plushöjd?) mellan vår fastighet och den tilltänkta trafikleden / rondellen. Detta 
behöver klargöras och konsekvenserna utifrån eventuella höjdskillnader 
besvaras samt att hänsyn tas därför i bullerutredningen avseende 
bullerpåverkan vid vår fastighet (som i nuläget ligger 0,5-0,7m över befintlig 
vägbana vid Storgatan / Danielslundsgatan). 
 
Kommentar: Det är inte aktuellt att i plankartan reglera höjdsättning på gatan. 
 
• Att detaljplanen jämte de kompletterande utredningar som behöver 
genomföras säkerställer att de nationella riktvärdena från trafikbuller, inomhus 
likväl som utomhus, innehålls för vår fastighet vilken är belägen i trafikledens 
direkta närhet. 
 
Kommentar: Bullerutredningar är genomförda som visar att bullernivåer i enighet med 
Infrastrukturpropositionen 1996(97:53 kan uppnås genom fasadnära åtgärder. 
 
 
o Vi accepterar inte den otydliga avgränsning och det undantag som görs 
relaterat till att endast innehålla riktvärdena inomhus för vår fastighet. Vårt hus 
placering på tomten ger att hela utomhusmiljön är vänd mot den tilltänkta nya 
vägen innebärandes att vi riskerar att inte kunna ha någon tyst sida. 
Motsvarande problematik gäller för vår inomhusmiljö där samtliga rum 
kommer att omgärdas av väsentligt ökat trafikbuller då vi inte har någon tystare 
sida inomhus heller. Om det är kommunens intention och avsikt att göra 
undantag från de riktvärden som gäller såväl inomhus som utomhus så 
behöver detta tydliggöras likväl som skälen och laglig grund därför eftersom 
det för vår fastighet och boendemiljö troligen är mycket problematiskt att 
frambringa en lösning som medger att förutsättningar finns för att göra 
undantag från riktvärdena enligt Trafikbullerförordningen (2015:216). Då vi 
inte kan bedöma konsekvenserna så ser vi en risk relaterat till vår hälsa enligt 
kap. 3 § miljöbalken som inte är ringa eller tillfällig. 
 
• Att detaljplanearbetet jämte kompletterande utredningar i detalj klargör för 
samtliga de åtgärder som krävs för att riktvärdena för buller skall innehållas för 
vår fastighet. Det måste vara utrett att det är tekniskt möjligt att klara detta 
likväl som att det är förenligt med tillvaratagande och bevarande av de värden 
som finns. 
 
• Att planen vad gäller bulleråtgärder i eller vid vår fastighet INTE är så 
oprecis, ospecifik, allmänt hållen och så otydlig som nu är fallet. Det går inte på 
något sätt att utläsa de konsekvenser som planen innebär för oss. Planförslaget 
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jämte tillhörande handlingar och nödvändiga kompletterande utredningar 
avseende buller och åtgärder måste medge att vi kan förstå konsekvenserna 
fullt ut. 
 
• Vi vill att av oss redan tidigare i samband med samrådet framförda 
synpunkter beaktas och att planen ändras i enlighet därmed i syfte att minska 
de negativa konsekvenserna avseende buller (och stadsbild) för vår 
boendemiljö och att då medge att det skapas förutsättningar för åtminstone en 
tystare sida vid vår fastighet. Enligt samrådsredogörelsen så har synpunkten 
noterats och skulle föras vidare till rätt instans innebärandes att vi inte vet på 
vilket sätt detta förslag slutligt beaktas. Kommunens svar att ”detaljplanen inte 
kan reglera denna fråga” är direkt felaktig – det är precis det som planen kan 
genom att det i planen kan säkerställas att den delen som nu upptas som gata 
regleras eller hanteras på annat sätt där t.ex. litet parkavsnitt kan tillföras 
(PARK), gång- och cykelvägar premieras eller andra åtgärder som förhindrar 
genomfart med trafik och helt enkelt styra denna på annat sätt.  
 
Vi vill att planen ändras genom att Storgatan undantas för trafik utanför vår 
fastighet och att i detta då helt undanta det 5:e benet i föreslagen 
cirkulationsplats (enligt förprospekteringen och PM Trafikutredning 
Klippanvägens förlängning) utanför vår fastighet. Efter att närmare studerat 
planbeskrivningen jämte handlingar med estimerade trafikflöden tillsammans 
med effekter på buller och det faktum hur trafiken redan idag ser ut på 
Storgatan och sträckningen mellan Danielslundsgatan / Vallgatan så ser vi 
denna förändring av planen som nödvändig för att minska de negativa 
effekterna på bullernivåer som det nuvarande planförslaget innebär för vår 
fastighet. Det bidrar därtill till att vi i vår boendemiljö inte kommer omgärdas 
av betydande trafikrörelser runt hela fastigheten genom att en tystare sida 
tillskapas. I tillägg så möjliggör det eventuellt minskade krav på bulleråtgärder 
(och därmed kostnadsbesparingar) i det hyreshus / den fastighet (med 16 stora 
balkonger / fönsterpartier mot Storgatan) som ligger mitt emot vår fastighet. 
Prioritera denna sträckning som en förlängning av gång-/cykelväg för att 
tillföra ökad trafiksäkerhet samt det faktum att denna sträckning och vidare 
upp mot Rebbelberga skola idag saknar en bra och säker cykelväg för alla de 
barn som idag tar sig till- och från skolan. Detta främjar gång- och cykelstråk 
vilket ligger i linje med kommunens mål för trafik och miljö. 
 
Denna sträckning utgör redan idag ett problem ur såväl trafiksäkerhets- som 
buller hänseende då hastighetsöverträdelse snarare utgör regel än undantag. 
Visserligen en polisiär fråga – men faktum kvarstår att många kör väldigt fort 
på denna sträckning idag vilket utgör en risk trafiksäkerhetsmässigt samtidigt 
som det är klart störande med de höga ljudnivåer som detta ger.  
 
Denna förändring medger också möjligheter till att minska de negativa 
konsekvenserna avseende stadsbilden inom detta område vilken annars helt 
och fullt förändras från en parkliknande miljö till enbart en miljö för 
stadstrafik. 
 
• Vi vill att planen tillförs ett parkområde utanför vår fastighet. En sådan 
förändring av planens utformning med ett parkområde även utanför vår 
fastighet mot nuvarande Danielslundsparken ned mot Storgatan kan medge 
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tillskapandet av en mer naturlig bullervall med inslag av grönska invid vår 
fastighet som en åtgärd vilket även bidrar till att minimera de negativa 
konsekvenserna avseende stadsbilden. Innebär vidare att vägens dragning över 
nuvarande Danielslundsparken förskjuts längre ifrån vår fastighet för att gå så 
nära den gamla banvallen som möjligt. Genom att stänga Storgatan för trafik 
enligt ovan kan cirkulationsplatsen göras mindre och möjliggöra en 
förskjutning av vägen (inkl. dragning av Danielslundsgatans förlängning till 
rondell) så kan detta skapa utrymme för att åstadkomma mer av ett kombinerat 
grönområde (PARK) som just nu enligt plankartan endast ligger framför 
fastigheten Kråkan 1. 
 
Kommentar: Det bedöms inte finnas yta för uppförande av en bullervall eller park på denna 
yta. 
 
• Vi vill att bullerutredningen kompletteras och studerar bullernivåerna under 
högsäsong / toppar. Bullerberäkningarna är gjorda utifrån de trafiknivåer som 
är under ett årsmedeldygn. Det är troligt att trafiken är högre på sommaren, 
eftersom många kör till stranden då. I så fall borde bullerutredningen studera 
även de bullernivåer som blir då. Det är ju på sommaren som folk använder 
sina trädgårdar och uteplatser mest och vi behöver förstå vad detta innebär för 
oss med hänsyn till buller. 
 
• För att säkerställa efterlevnad av bullernivåerna såväl inomhus som utomhus 
så kan inte bullerskyddsskärmar eller annan lösning (eller en nödvändig 
kombination av åtgärder) uteslutas invid vägen eller den rondell som enligt 
planen skall förläggas precis utanför. Detta måste utredas vidare och hanteras 
inom planarbetet. I planen uttrycks det nu lite summariskt som ”vid de 
fastigheter i planområdet där bullerplank ej bedöms vara en tillräcklig åtgärd 
behöver fasadnära åtgärder tillämpas”. Vi efterlyser fullständig fakta och är 
övertygade om att det, för innehållande av riktvärdena för vår fastighet, 
kommer att krävas en kombination av åtgärder både utanför fastighet likväl 
som fasadnära. Planen behöver besvara detta för att vi ska kunna bedöma 
konsekvenserna. 
 
o Om det visar sig att, efter beläggning med fullständig fakta, att 
bullerskyddsåtgärder utanför vår fastighet inte tillser att riktlinjerna kan 
efterlevs för inomhus och utomhusmiljö så kan det enligt oss inte uteslutas att 
även åtgärder invid vår gräns såsom exempelvis en helt ny högre mur jämte 
växtlighet kan komma att krävas som en delåtgärd. Vår utgångspunkt är 
självfallet att sådan åtgärd skall bekostas fullt ut av kommunen – vilket ni i och 
för sig bekräftat i tidigare svar under samrådet. Nu söker vi klarhet i åtgärderna 
och vi förväntar oss att kommunen tar sitt fulla ansvar i att redan nu utreda 
detta vidare (avseende samtliga punkter relaterade till buller) och inte 
återkommer med ett svar likt i samrådet att ”åtgärda detta när problemen 
uppstår” – det är med de underlag som nu finns omöjligt att bedöma om det 
överhuvudtaget går att åtgärda. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning gällande bulleråtgärder på aktuell fastighet är att det i 
framtiden kommer krävas bullerreducerande åtgärder för fastigheten för att gällande 
bullernivåer ska innehållas. Detaljplanen föreslår att dessa åtgärder utgörs av fasadnära 
åtgärder i form av fönster och dörrbyte, samt eventuellt plank vid uteplats. Utredningen visar 
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att denna åtgärd är både möjlig och tillräcklig, vilket är kommunens bedömning.  
 
Det är svårt att i detta skede utreda frågan ytterligare, eftersom att bullersituationen inte 
finns idag och därmed inte mätbar. Enligt gällande lagstiftning är det väghållarens ansvar 
att genomföra åtgärder när olägenheterna uppstår, vilket beräknas ske innan efter byggnation 
och innan år 2040. Konsekvenserna för fastigheten är alltså fasadnära åtgärder, som till 
fullo bekostas av kommunen.  

 
• Vidare vill vi att bullerutredningen upptar bullrets utbredning och 
bullerpåverkan (ekvivalent samt maximalt) för hastigheterna 30 km/h, 50 
km/h resp. 60 km/h. I kommunens svar under samrådet så var det kortfattat 
att detaljplanen inte reglerar hastighetsbegränsningar, men det utgör inte ett 
svar på frågan avseende vägens utformning för att minimera bullerpåverkan 
likväl som att komplettera bullerutredningen med bullrets utbredning 
(känslighetsanalys) vid ovan angivna hastigheter då detta i sin tur kan föranleda 
krav på ändringar i planen vad gäller vägens utformning likväl som tillämpliga 
bulleråtgärder. Det är viktigt att detaljplanen säkerställer vägens utformning för 
att minimera bullerpåverkan och i detta eftersträva lägre bullernivåer än vad 
som nu är fallet utifrån de förutsättningar och antaganden som 
bullerutredningen grundar sig på. I bullerutredningen under punkt 5.1 (tabell 2) 
framgår att beräkningar grundar sig på en hastighet om 40 km/h för samtliga 
vägavsnitt (mua Väg-ID 3) . Enligt "självförklarande väg" ska man utforma 
vägen efter den hastighet som eftersträvas och nuvarande plan visar på en väg 
som är dimensionerad för 60 km/tim på grund av vägbredd, separering av 
gång- och cykelbanor samt stora korsningsavstånd (Trafikverket; Råd för 
Vägars och gators utformning, 2012:180). Bullerberäkningar förutsätter att 
skyltad hastighet blir 40 km/tim och att hastigheten inte överskrids. Detta är 
inte säkerställt i planbestämmelserna eller genom vägens utformning. Om 
hastigheten överskrids med 10 km/tim så leder det till kraftigt ökat ekvivalent 
buller och om verklig hastighet överstiger 50 km/tim så kommer också det 
maximala bullret att öka (Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, Rapport 
4653). För att minimera bullerpåverkan efterlyser vi att planen ändras utifrån 
att vägens utformning anpassas för minimal bullerpåverkan genom lägre 
hastigheter, och därmed inte dimensioneras för högre hastigheter, för samtliga 
vägavsnitt jämte åtgärder för att försvåra hastighetsöverskridelser och med 
detta även vägens utformning och dimensionering utifrån att högst 30 km/h 
eftersträvas. 
 
Kommentar: Detaljplanen kan inte reglera denna typ av frågor och utgångspunkt måste vara 
att skyltad hastighet uppfylls. Vid regelbundna hastighetsöverskridelser är detta en polisiär 
fråga. 
 
• Vi har uppmärksammat en förändring i MKB där det i det tidigare förslaget 
(från samrådet) stod följande på s. 42 i Miljökonsekvensbeskrivningen 
”Bullerskyddskärmar kommer anläggas mellan gatan och tomten till 
villafastigheten norr om den nya vägen. Stadsmiljön kring denna fastighet 
påverkas kraftigt av planförslaget.”. Vi misstänker att det var vår fastighet, 
Domherren 12, som avsågs och önskar detta besvarat och i så fall varför denna 
förändring av planen skett. Vi utesluter inte att bullerskyddsskärmar jämte 
andra åtgärder kan komma krävas även utanför vår fastighet och därmed att 
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det genom det vidare utredningsarbetet som krävs utmynnar i att bullerskydd 
behöver tillföras som en delåtgärd och då upptas i plankartan. 
 
Kommentar: Bullerskärmar på denna plats bedöms ge stora negativa konsekvenser på 
stadsbilden. Fasadnära åtgärder och lokala åtgärder vid uteplats bedöms som mer effektiva 
åtgärder med en mindre påverkan. 
 
• Vi önskar vidare att vägens (och brons) utformning, och därmed planen, 
anpassas för att undanta tung trafik. Tung trafik upplevs redan idag, trots den 
relativt låga volymen av tung trafik som i nuläget kör utanför vår fastighet, som 
störande utifrån perspektivet buller likväl som vibrationer. 
 
Kommentar: Vägen och bron kommer att hantera även tung trafik.  
 
2.1.2 Synpunkter – Ventilation 
 
Relaterat till miljökonsekvenser och frågan om hälsa och luftkvalitet, samt även 
punkten Synpunkter – Buller enligt ovan där det tydligt framgår att det så här 
långt är fullkomligt outrett hur och vilka eventuella fasadnära åtgärder som kan 
krävas på vår fastighet. I detta upptogs också att ventilationen behöver 
hanteras vid en ev. förtätning osv. 
 
Med hänvisning till den kraftiga ökningen av biltrafik som vi skulle drabbas av 
alldeles intill vår fastighet – hur påverkas luftkvalitet såväl inom- som utomhus 
i förhållande till gällande normkrav? Krävs det några åtgärder i byggnad för att 
säkerställa en god ventilation, luftkvalitet och boendemiljö för att inte hälsan 
skall äventyras? Kommer eventuella åtgärder i fastighet i syfte att säkerställa att 
riktvärdena för trafikbuller efterlevs på motsvarande sätt kräva motåtgärder för 
en förbättrad ventilation / luftkvalitet då fastigheten idag i huvudsak ventileras 
genom självdrag vilket kan åsidosättas genom förtätande åtgärder. 
 
Är det ens möjligt att med de nödvändiga fasadnära åtgärder som kan komma 
krävas att säkerställa en god boendemiljö samt hälsoaspekterna? 
Allt detta behöver utredas utifrån vilka konsekvenser som planen, och med den 
nödvändiga åtgärder, medför. Vi kan i nuläget inte bedöma konsekvenserna 
utifrån aspekten hälsa och luftkvalitet eller om de åtgärder som krävs i 
fastigheten för att sörja för en god ventilation går att åstadkomma. 
 
Kommentar: Ängelholms kommun har genomfört mätningar av luftkvalitén som visat på 
värden under miljökvalitetsnormen och även de nationella miljömålen. Den ökade trafiken 
bedöms inte leda till sådan betydande försämring att luftkvalitén försämras till nivåer över 
gällande normer. 
 
2.1.3 Synpunkter – Stadsbild 
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att stadsmiljön för detta område 
kommer att påverkas kraftigt av planförslaget vilket man inser då vi från 
dagens parklikande miljö går mot en miljö av betong/asfalt/sten samt en 
kraftigt trafikerad stadstrafik. Denna förändring och de stora negativa 
konsekvenser som det medför inom det delområde där vår fastighet 
Domherren 12 är belägen är särskilt påverkad och med detta så medför 
förslaget sammantaget genomgripande negativa förändringar för vår 
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boendemiljö och levnadssituation. Planförslaget har inte på något sätt beaktat 
tidigare framförda synpunkter. Vi vill att vidare ansträngningar görs och att 
förändringar i planen införs i syfte att minska de negativa konsekvenserna 
relaterat till stadsbilden inom vårt delområde och invid vår fastighets direkta 
närhet. där ev. kulturhistoriska värden också skulle kunna tillvaratas (t.ex. 
”vattenhästen” genom att flytta densamma men att samtidigt behålla den inom 
området). 
 
I enlighet med vad som upptagits tidigare, vilket också kan bidra till att minska 
de negativa konsekvenserna avseende stadsbilden, så vill vi att plankartan / 
detaljplanen ändras genom att: 
 
• Mindre parkområde tillskapas framför vår fastighet vid Danielslundsgatan / 
Storgatan i kombination med att Storgatan undantas för trafik. 
• Utreda om parkområdet nu utmärkt framför Kråkan 1 kan minskas något för 
att möjliggöra viss förflyttning av vägens tänkta dragning inkl. cirkulationsplats 
och med detta ett relativt sett större parkområde utanför vår fastighet. 
Eventuellt även värdera och se över om det ingrepp i Kråkan 1 som redan 
oundvikligen måste ske (och framgår av plankartan) kan behöva utökas med 
ytterligare någon meter om möjligt för att möjliggöra en omdisposition av ytan 
och medge de inslag av ytterligare parkområde / grönområde som krävs för att 
minimera de negativa konsekvenserna relaterat till stadsbilden, vår boendemiljö 
och i detta samtidigt minska påverkan från buller vid vår fastighet. 
 
Kommentar: Det är inte aktuellt att göra dessa ändringar i plankartan. 

 
2.2 Synpunkter – Störningar på grund av vibrationer 
Utöver störningar genom ökat trafikbuller medför detaljplanen att vi, på grund 
av omedelbar närhet till den nya trafikleden och jämfört med nollalternativet, 
kommer att utsättas för betydligt mer vibrationer och kan därför drabbas av 
sömnstörningar, insomningsproblem eller koncentrationssvårigheter och 
sådana störningar ökar väsentligt om bostaden utsätts för både buller och 
vibrationer samtidigt (Trafikverket; Samlat planeringsunderlag miljö 
Delunderlag Buller och vibrationer, 2012:174). 
 
I samband med den pågående VA ombyggnaden och förändringar vid 
Klippanvägen så har trafik omdirigerats till Storgatan under vissa perioder år 
2020. Bland annat har bussar passerat utanför vårt hus och förorsakat stora 
vibrationer i huset. Utöver störningar pga. vibrationer så har detta föranlett 
sprickbildning i huset vilket anmälts till kommunens projektledare och nu är 
något som behöver hanteras. 
 
Med anledning av det ovan nämnda så behöver planen närmare utreda och 
besvara hur vår fastighet kommer att påverkas utifrån perspektivet vibrationer 
(störningar, hälsa, skador på egendom) – samt inte minst vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att undanröja problem relaterade härtill. Exempelvis är ovan 
av oss anförd synpunkt och begäran om förändring av planen genom att 
undanta Storgatan från trafik utanför vår fastighet en sådan viktig åtgärd 
avseende störningar från såväl vibrationer som buller och med detta ytterligare 
ett skäl för att denna begäran hörsammas och omhändertas i planförslaget. 
Således att hälsomässiga aspekter eller risk för strukturella skador på 
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fastigheten på grund av vibrationer behöver beaktas (konsekvenser) och 
hanteras (åtgärder) inom ramen för planarbetet. Denna fråga lämnades helt 
obesvarad i samband med samrådet och den reviderade planen jämte 
handlingar ger inga närmare svar på frågan avseende störningar pga. 
vibrationer eller i kombination med buller. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att vibrationer vid aktuell fastighet inte kommer bli 
någon olägenhet. Bedömning bygger på att de närmst angränsade vägarna inte beräknas få en 
betydande trafikökning. För norra delen av storgatan väntas trafiken öka från 1600 till 
1900 och på Daniellundsgatan förväntas trafiken minska från 3200 till 2800.  
 
2.3 Synpunkter – Ljusföroreningar (gatubelysning / trafikbelysning / 
fordonsljus) 
Av planen framgår ej hur utformning av gatu-/trafikbelysning kommer att se 
ut och vilka konsekvenser i form av störningar pga ljusföroreningar som detta 
kan föranleda i boendemiljön vid vår fastighet. Planering av en 
cirkulationsplats precis utanför vår fastighet ger samtidigt att risken för 
störningar från fordonsljus ökar väsentligt i och med att ljusbilden då blir en 
helt annan än hur det ser ut idag vilket ger att en cirkulationsplats invid vår 
fastighet inte är önskvärd. Vidare kan man i nuläget anta att det blir betydligt 
mer omfattande inslag av störningar från trafik- och gatubelysning jämfört med 
nollalternativet. 
 
Vi har sovrum, allrum och matrum i direkt anslutning till den planerade 
cirkulationsplatsen och vägen. 
 
Med anledning av det ovan nämnda så behöver planen närmare utreda och 
besvara hur vår fastighet (och stadsbilden i området) kommer att påverkas 
utifrån perspektivet ljus och belysning – samt inte minst vilka åtgärder eller 
förändringar av planen som kan behöva vidtas för att undanröja problem i 
form av störningar relaterade härtill. Den besiktning på plats i vår fastighet som 
behöver genomföras för att vidare utreda perspektivet buller och därtill 
relaterade åtgärder bör även beakta detta perspektiv avseende störningar. 
 
Kommentar: Detaljplanen kommer medföra en ökad trafik i öst/västlig-riktning, vilket 
kommer medföra en ökad ljuspåverkan. 
 
2.4 Synpunkter – Kultur- och miljövärden 
Inledningsvis i detta yttrande upptogs att fastigheten Domherren 12 är över 
110 år gammal (uppförd 1907) och ingår i bevarandeprogrammet för 
Ängelholms kommun och upptas däri som fastighet med stort kulturhistoriskt 
värde i en omistlig miljö. 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen upptas lite lösryckt på något ställe "värdefulla 
byggnader och miljöer" och att områdena år tolkade ur kommunens 
bevaringsprogram. Tolkningen innebär att det utlämnas att nämna att 
byggnader såsom Kråkan 1-2 och Domherren 1-5, 12 har stort kulturhistoriskt 
värde och att Kråkan 1, 2 och Domherren 1, 12 är omistlig miljö enligt 
kommunens bevaringsprogram. 
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I vårt fall och avseende Domherren 12 så gäller att vi är mycket måna om (och 
skyldiga till) att bevara den ursprungliga karaktären och miljön och de värden 
som följer därav. För oss (och rimligen även kommunen) är det väsentligt att få 
klarlagt vad eventuella nödvändiga bulleråtgärder i/på fastigheten kan innebära 
och medföra och vad som är möjligt. För att bevara de värden som finns så är 
det en självklarhet för oss att eventuella åtgärder skall följa den nuvarande 
utformningen av fönster, dörrar, fasad m.m. och där material såsom kärnvirke, 
handblåsta fönster m.m. tillvaratas och bibehålls samtidigt som kraven på 
bullernivå uppfylls enligt gällande riktvärden. I synnerhet vår punschveranda 
med hundratalet små fönstersektioner (av enkelglas) tillsammans med större 
fönster utgör en del där vi ser betydande utmaningar i att tillse att riktlinjer 
avseende buller innehålls samtidigt som värdena bevaras. Det finns generellt 
relaterat till vårt hus sannolikt inget standardmaterial som kan användas utan 
det kommer troligen krävas speciallösningar i stor utsträckning för att värdena 
skall bevaras – och sannolikt då till betydande kostnader långt överskridande 
de schabloner som kalkylerna i bullerutredningen grundar sig på. 
 
Då kommunen så här långt av outgrundlig anledning ännu inte genomfört 
någon fysisk inventering och vidare utredning avseende vår fastighet så finns 
det inga insikter eller konkreta förslag till åtgärder. Detta behöver hanteras per 
omgående och innan processen går vidare i ett nästa steg. Vi kan inte bedöma 
konsekvenserna av planen avseende detta perspektiv, i tillägg till många andra, 
vilket anförs i yttrandet. 
 
Detaljplanen behöver på ett tydligare och betydligt bättre sätt klargöra för 
vilken påverkan, direkt eller indirekt, som planen medför och dess 
konsekvenser avseende kultur och miljö samt åtgärder för dess bevarande och 
om planens eventuella genomförande innebär att omistlig miljö påverkas, att 
det allmänna intresset inte tillvaratas m.m. 
 
2.5 Synpunkt - Risk för skador på fastighet 
I det fall planen realiseras så medför detta stora ingrepp med stora tunga 
maskiner samt även därefter utifrån de konsekvenser som ökad trafikföring 
invid fastigheten kan medföra. Vid tidigare ombyggnader eller markarbeten 
nära vår fastighet likväl som grannars så har skador i form av sättningar, 
sprickbildning m.m. uppstått i flera fastigheter inom området. 
Vi vill att det närmare utreds och i planen upptas följande: 
• Risken för skador med utgångspunkt i omfattning och på det sätt som bygget 
planerar att genomföras. 
o Att detta baserar sig på geotekniska undersökningar och förutsättningar runt 
vår fastighet och närområdet 
• Risk för skador på grund av den väsentligt ökade trafikföringen och de 
vibrationer som denna beräknas orsaka utifrån de förutsättningar som gäller. 
• Vilka förebyggande åtgärder som kan och/eller behöver vidtas. 
• Hantering av ev. skador på fastighet om det uppkommer med klargörande av 
kommunens ansvar härvidlag inkl. eventuella ansvarsbegränsningar. 
 
Kommentar: Frågor gällande åtgärder under byggtiden kan inte hanteras inom detaljplanen. 
Frågan tas vidare och hanteras i samband med detaljprojektering.  
 
2.6 Förbehållande om rätt till ersättning m.m. 
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Som fastighetsägare till Domherren 12 och sakägare så kan vi inte i nuläget se 
annat än att planförslaget innebär och medför mycket negativa konsekvenser 
och en direkt negativ påverkan på vår fastighet och oss som familj utifrån 
flertalet aspekter såsom boendesituation, boendemiljö, miljökonsekvenser, 
omgivande bullermiljö och andra störningar, stadsbild, hälsa m.m. 
 
Med detta att vi inte kan göra annat än att motsätta oss till planförslaget i sin 
helhet baserat på bl.a. de skäl som anförs i detta yrkande då det är så påtagligt 
att nollalternativet är det enda rimliga alternativet. 
 
Därav att vi vill vara transparenta, öppna och ärliga och redan nu klargöra att vi 
ställer krav på förbehållande om rätt till ersättning för det fall detaljplanen 
antas och genomförs. Vi förbehåller oss rätten till ersättning för varje form av 
eventuell ekonomisk förlust eller skada som vi kan drabbas av, direkt eller 
indirekt, på grund av genomförandet av planen. Vi förutsätter att varje form av 
åtgärd som kommer att krävas för att åtgärda de negativa konsekvenserna och 
som vi anser nödvändiga bekostas av kommunen. 
 
Vidare förbehåller vi oss rätten att kräva ersättning för den negativa 
värdepåverkan på fastigheten som genomförandet av detaljplanen kan innebära 
för oss som ägare till fastigheten Domherren 12. 
 
Kommentar: Kommunen ska bekosta samtliga åtgärder som krävs för att uppfylla gällande 
riktvärden. I detta läge är det dock inte aktuellt att kompensera för eventuella 
värdeförändringar i fastigheten.  
 
 
2.7 Krav på avtalsmässig reglering innan eventuellt antagande av detaljplan 
För det fall detaljplanen fastställs och genomförs, och om de åtgärder som 
behöver komma vidtas av kommunen för att säkerställa att fastställda 
riktvärden för buller och störningar m.m. efterlevs fullt ut, och det fall dessa 
åtgärder inte visar sig vara tillräckliga med den konsekvensen att vår 
boendemiljö och risk för hälsa genom att omgärdande buller / störningar / 
ventilation m.m. försämras, så kräver och emotser vi en avtalsmässig reglering 
mellan parterna. Upprättande av sådant avtal skall ske inom skälig tid innan 
planen antas. 
 
Vi ser inte detta som en önskad utväg men som en skälig och nödvändig 
reglering med hänvisning till den teoretiska grund och de 
bedömningar/gissningar som hela detaljplanen baserar sig på. För oss som 
fastighetsägare till Domherren 12 är ovan förbehåll och en avtalsmässig 
reglering av yttersta vikt då vi utifrån det faktum att detaljplanen jämte bilagor i 
nuläget vad gäller varje form av åtgärd i eller vid vår fastighet är så oprecis, 
allmänt hållen och otydlig att vi inte på något sätt kan utläsa de konsekvenser 
som planen innebär för oss. 
 
Kommentar: Kommunen är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla gällande 
riktvärden. Ett avtal är således inte nödvändigt. 
 
2.8 Inlösen 
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Under samrådsförfarandet så ställde vi en fråga om kommunens syn på inlösen 
av vår fastighet och vi fick faktiskt ett svar på just denna fråga genom 
samrådsredogörelsen. 
 
Vi delar inte kommunens bedömning eller gissning om att påverkan på vår 
fastighet inte skulle bli så stor. I en sådan bedömning så är det väl rimligen mer 
aspekter än det rena marknadsvärdet som måste beaktas, eller? Vi kan tyvärr 
från vårt perspektiv inte utesluta att inlösen kan komma att krävas vilket kan 
aktualiseras när vidare utredningar genomförts avseende påverkan på vår 
fastighet och de åtgärder som krävs för att hantera de negativa konsekvenserna 
vilket behöver ske i god tid innan ärendet tas vidare i ett nästa steg i processen 
eftersom detta utgör en viktig förutsättning för att vi ska kunna bedöma den 
yttersta konsekvensen av förslaget till detaljplan. 
 
3. Synpunkter på planförslaget i sin helhet 
I enlighet med vad som upptogs inledningsvis så har vi efter att nu ha tagit del 
av och i detalj granskat samtliga planhandlingar i det reviderade planförslaget 
utifrån samrådet, så utmynnar den sammanvägda bedömningen alltjämt i att, 
med hänsyn till samtliga de omfattande negativa konsekvenser och 
försämringar som utpekas i förslaget och vad förslaget innebär i sin helhet, att 
nollalternativet utgör det enda rimliga alternativet och därmed att det fortsatta 
planarbetet bör avbrytas. 
 
Det har utkristalliserats flertalet områden där vi på flera punkter motsätter oss 
planen och dess syfte att genomföra en ny trafikförbindelse i enlighet med 
planen. Huvudargumentationen härtill är framförallt att planen i flera 
avseenden jämfört med nollalternativet inte kan anses motivera de 
genomgripande konsekvenser som den medför; inte tillgodoser syftet på bästa 
sätt; inte förespeglar en långsiktigt attraktiv eller hållbar lösning på 
trafiksituationen i och omkring Ängelholm och där eventuell realisering av 
planen oundvikligen medför mycket negativa konsekvenser på natur, miljö, 
boende, kultur, ekonomi etc. De negativa konsekvenserna är genomgripande 
och överväger väsentligt de få positiva. 
 
3.1 Synpunkter – Tidigare ställningstaganden 
3.1.1 Riksintressen (friluftsliv / naturvård) 
Vi delar inte bedömningen att planförslaget inte skulle medföra någon negativ 
effekt på riksintressena för friluftsliv och naturvård. 
 
Även om det i planhandlingen nu förs ett resonemang relaterat till på vilket sätt 
som planen tillvaratar riksintressenas värden vilket utmynnar i en bedömning 
om att dessa inte skulle påverkas. Vår bedömning är att planen har en negativ 
effekt på dessa intressen då förändringen av hela området är genomgripande. I 
resonemanget runt naturvård upptas att det endast är tal om ”fällning av 
enstaka större träd” med en nästintill obetydlig påverkan medan planen i sin 
helhet vittnar om en betydande avverkning av träd i området. När det gäller 
friluftsliv så delar vi inte heller bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen inte negativt skulle inverka på värdet relaterat till vandring, 
strövande och promenader längs med ån. Planen kommer innebära att ett 
befintligt naturområde ersätts av en kraftigt trafikerad trafikled (betongliknande 
miljö) vilket oundvikligen kommer utgöra ett hinder av flera skäl, inte minst då 
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värdet av området såsom naturområde helt omintetgörs och därmed försvinner 
oavsett de intentioner som finns avseende god gestaltning, återplantering av 
träd m.m. En liknelse i sammanhanget kan utgöras av att vistas i det 
naturområde som å-rummet idag utgörs av jämfört med att vistas och vandra 
på Kristian den II:s väg och de stråk som finns där invid ån. 
 
3.2 Strandskydd 
Planen förutsätter att strandskyddet upphävs och vi anser inte att det är 
förenligt med strandskyddslagstiftningen att upphäva strandskyddet i 
planområdet. 
 
Det särskilda skäl som åberopas för strandskyddets upphävande inom området 
är att marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området enligt kommunen. Trots 
gjorda kompletteringar i planhandlingarna så är det alltjämt tydligt att 
strandskyddsintresset väger högre än planens intresse i att ta området i anspråk. 
 
• Det allmänna intresset av områdets och med detta strandskyddets bevarande 
är tydligare påvisat. Den uppmärksamhet och det engagemang som hela denna 
frågan väckt vittnar om detta. Tidigare genomförd folkomröstning visade 
tydligt på allmänhetens intresse för nollalternativet. Därtill vittnar den 
omfattande mängd av synpunkter och yttranden som lämnats in under 
samrådsförfarandet om allmänhetens intresse i frågan och där den absoluta 
majoriteten vänder sig mot förslaget till detaljplan. Därtill kan läggas det 
engagemang och intresse som enbart själva Pyttebron väcker och den stora 
opinion som finns för att denna skall bevaras då den har ett stort värde för 
många invånare i staden. Aldrig har en fråga väckt så stort intresse i Ängelholm 
som denna vilket vittnar om allmänhetens stora engagemang och intresse. 
 
• Det framgår också att det går att tillgodose intresset på annat sätt. Planen har 
delvis kompletterats med övergripande redogörelser över de alternativ som 
utretts. I detta framgår det tydligt att det finnas andra alternativ som kan 
tillgodose intresset, om än till en högre kostnad. Men att en högre kostnad 
skulle utgöra skäl för att upphäva strandskyddet inom detta område kan inte 
utgöra ett tillräckligt skäl. När det gäller kostnadsaspekten så finns det ingen 
tillförlitlighet eller trovärdighet till de 100 mkr som upptas för Klippanvägens 
förlängning och det finns mycket i planen som påvisar betydande förtydringar 
utifrån nu genomförda geoteknisk undersökning som driver ytterligare 
undersökningar och åtgärder; kostnaden för den nya bron med allt vad den kan 
föra med sig inkl. rivning av Pyttebron; kostnader för samtliga åtgärder som 
kommer att krävas osv. Troligtvis är skillnaden i kostnader mellan alternativen 
väsentligt mindre. 
 
• Det allmänna intresset av en säkrare trafiksituation i stadskärnan påvisas inte i 
planen som högre – i synnerhet då intresset faktiskt går att tillgodose på annat 
sätt, om än till en möjligt något högre kostnad. 
 
Sammantaget väger strandskyddsintresset tyngre än planens intresse i att ta 
området i anspråk. 
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Kommentar: De alternativa åtgärderna som presenterats har inte enbart avfärdats av 
konstandmässiga skäl. De ger inte samma effekt på trafiken i stadskärnan och skulle 
innebära att betydligt fler träd och större naturområden tar skada. 
 
3.3 Miljömål 
Miljömålet för god byggd miljö och dess definition enligt sidan 32 i 
planförslaget: ”… ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en god regional och global miljö. Natur och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas”. 
 
Detaljplanens syfte och de relativt sett små positiva konsekvenser som den kan 
ge avseende en säker trafikmiljö i stadskärnan är inte proportionerlig i 
förhållande till de omfattande negativa konsekvenser som planen medför totalt 
sett. Samtidigt finns inga garantier för att trafiksäkerheten blir bättre i de 
områden där trafiken minskar. Bullerminskningen i centrum blir marginell. Om 
trafiken minskar med hälften minskar bullret endast med 3 dB, vilket är en 
förändring som är precis märkbar för människan. 
 
Kommentar: Bullerutredningen visar på en bullerminskning på ca 10 dB för till exempel 
Storgatan.  
 
Ställt mot miljömålet så blir det än tydligare i och med att planen inte tillvaratar 
eller utvecklar natur och kulturvärden samt därtill att den även när det gäller 
lokalisering, utformning och hushållning står i motsatsförhållande till 
miljömålet då ett stort naturnära område offras på bekostnad av små 
potentiella förbättringar avseende trafiksäkerheten inom ett begränsat område i 
stadskärnan . 
 
Nollalternativet främjar däremot miljömålet. 
 
Vi anser således att det på ett tydligt sätt framgår att detaljplanen inte är 
förenlig med målet för god byggd miljö. 
 
3.4 Behov av trafikförbindelse ej påvisad – däremot har utredningar påvisat att 
det INTE föreligger något behov 
 
Planens syfte i enlighet med planbeskrivningen är att ”….pröva möjligheten att 
uppföra en ny väg” och att ”….omfördela trafiken som idag går genom 
centrum, vilket skapar möjligheter att utveckla stadskärnan till en tryggare och 
säkrare miljö” 
 
Vi hävdar att förslaget till detaljplan inte på ett tydligt sätt beskriver syftet och 
motiverar nyttan av den omfördelning av trafiken ställt mot de omfattande 
negativa konsekvenser som detta medför inom flera olika områden samt de 
stora kostnader som en realisering oundvikligen medför. Det behöver i 
planförslaget göras tydligt exakt vad dagens situation och problem utgörs av 
som motiverar denna genomgripande förändring. 
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Ängelholm är en liten stad och det går inte med trovärdighet att påstå att vi likt 
många storstäder har ett reellt trafikproblem inom stadskärnan utan det blir 
enbart löjeväckande att anföra ett sådant resonemang. Att genomföra denna 
förändring utgör ej heller den sista och allenarådande åtgärden för att utveckla 
stadskärnan till en tryggare eller säkrare miljö – och så kan ske på annat sätt 
som är mer hållbart och därmed försvarbart. I detta sammanhang kan 
utredningen om Västra länken framhållas, där det på sidan 51 poängteras 
vikten av ett hållbart resande med förespråkande om alternativ trafikplanering 
och ett hållbart resande genom beteendepåverkan – och detta är inget som 
aktuell detaljplan tar sin utgångspunkt i utan snarare motsatsen därtill. 
 
Det har i tillägg dessutom redan i tidigare utredningar påvisats att bilvägen inte 
behövs. Vi önskar besvarat och tydliggjort varför den utredningen av Traviken 
(Översiktlig bedömning av hur aktuella nya projekt påverkar de centrala 
trafikstråken, rev. 2009-03-08) ej beaktas eller upptas? Enligt denna utredning 
så behövs inte bilvägen enligt det nya planförslaget. Travikens utredning visar 
att efter utbyggnad av ett antal då aktuella projekt (Parallelltrapetsen, Badhuset 
inkl hotell, utbyggnad av Klitterhus, Stationen/resecentrum m.fl.) skulle 
belastningen vid korsningen med Storgatan ligga på cirka 45 % av vad 
korsningen klarar och belastningen vid korsningen med Östergatan på cirka 
55-60 % av vad den klarar. Att utbyggnaden av stationsområdet tillkommit och 
ej upptas i Travikens utredning motverkas å andra sidan av att badhuset ej 
längre är förlagt invid Nybron. 

 
Kommentar: Nya utredningar har genomförts som bedöms som mer aktuella.  
 
Då behovet inte kan anses föreligga enligt vad som närmare framgår av tidigare 
genomförd trafikutredning och med tanke på de ingrepp som byggandet av 
trafikleden medför och de kostnader som projektet betingar är något som 
sammantaget talar för att detta projekt inte bör genomföras. 
 
Om kommunen trots allt framhärdar och väljer att driva planarbetet vidare så 
behöver planen kompletteras för att med fakta tydliggöra på vilket sätt planens 
syfte bidrar till uppställda mål och vilka ytterligare utvecklingsinsatser som 
avses i syfte att göra stadskärnan till en ”säkrare och tryggare miljö” och vad i 
detta som är ogenomförbart i nollalternativet. Planen måste förbättras för att 
tydliggöra för alla på vilket sätt planen bidrar till och säkerställer den 
måluppfyllelse som det summariskt nu redogörs för och att i detta uppställa de 
konkreta nyttor som resultatet skall bidra till i relation till och kan motivera de 
negativa konsekvenser och kostnader som en realisering av planen medför 
(efter det att planens brister och outredda delar i övrigt också hanterats). Om 
det med fakta beläggs att vi har ett reellt trafikproblem i stadskärnan som inte 
är kapacitetsrelaterat (eftersom kapacitet finns i befintligt vägnät) och att det 
inte finns några åtgärder (osannolikt…) för att komma tillrätta med eventuella 
trafiksäkerhetsproblem i stadskärnan så är det med de kompletteringar som nu 
gjorts i planen tydligt att det finns andra alternativ om än till möjligen något 
högre kostnad, som då inte medför så genomgripande ingrepp och negativa 
konsekvenser. Kostnaden för alternativen kan sannolikt tillåtas vara något 
högre då lösningen är mer långsiktigt hållbar. 
 
3.5 Planen tillvaratar inte allmänhetens intresse 
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Ängelholms invånare har redan tidigare under 2012 i genomförd 
folkomröstning genom en tydlig majoritet uttryckt att man motsätter sig en 
bilväg genom detta område. Detta kan inte bortses ifrån. 
 
På motsvarande sätt så påvisar förslaget till detaljplan på så betydande negativa 
konsekvenser på flera områden i jämförelse med nollalternativet att det på intet 
sätt går att motivera att planen skulle tillvarata allmänhetens intresse. De 
positiva konsekvenserna som anförs är väsentligt lägre och står inte i 
proportion till de negativa. Nollalternativet tillvaratar däremot allmänhetens 
intresse i väsentligt högre grad. 
 
3.6 Kommunala beslut i övrigt 
Visionen för Ängelholmspaketet tar sin utgångspunkt i och utgår i allt 
väsentligt enbart från stadskärnan och är som vision väldigt snäv med det, 
enligt egen bedömning, främsta syftet att framförallt driva igenom 
Klippanvägens förlängning till varje pris. 
De punkter i visionen som lyfts fram relaterat till stadskärnan kan uppnås på 
andra sätt likväl som att tillvarata stadens läge vid havet och utveckla tillgången 
till stranden. Att gröna områden är viktiga i stadsbilden är något som direkt 
motverkas av förslaget till detaljplan. 
 
3.7 Förutsättningar och förändringar 
3.7.1 Planförslag 
Vi uppmärksammar en förändring av planförslaget jämfört med tidigare 
utgåva. Under punkten planförslag på sidan 12 uttrycks i första stycket ”… 
Genom att leda trafik på en gata minskar trafiken i stadskärnan, vilket skapar 
möjligheter för en tryggare och säkrare miljö”. Tidigare beskrivning och lydelse 
måste anses ge en mer korrekt bild med formuleringen ”… … för en tryggare 
och säkrare stadskärna” och bör därför återinföras. Miljön inom hela 
planområdet blir allt annat än tryggare och säkrare varför nuvarande lydelse är 
vilseledande. 
 
Kommentar: Stycket har uppdaterats för att tydliggöra att det är miljön runt stadskärnan 
som åsyftas. 
 
3.7.2 Natur 
3.7.2.1 Mark & vegetation 
Vi emotsätter oss planförslaget i dess nuvarande utformning och efterlyser 
förändringar enligt vad vi framfört under avsnitt 2 ovan avseende parkområden 
och gaturummet i den del som idag utgörs av Danielslundsparken. 
Förändringar som vi anser väsentliga i syfte att minimera de negativa 
konsekvenserna avseende buller, stadsbild, hälsa, kulturvärden m.fl. 
 
3.7.2.2 Vattenområden 
Av planen framgår att arbete i vatten kan behöva ske i enlighet med vad som 
regleras av miljöbalken. Nu upptas endast att arbete i vatten kan förekomma i 
samband med anläggandet av vägen eller vid anläggandet av ny bro eller för de 
omfattande stabiliseringsåtgärder som krävs enligt vad som framkommit 
genom inledande geoteknisk undersökning. Planen är inte tydlig varför det 
behöver utredas och klargöras om tillståndspliktig verksamhet behöver 
bedrivas, omfattningen därav samt även eventuella konsekvenser. Nuvarande 
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planförslag är inte mer tydligt på denna punkt än vad tidigare förslag som 
presenterades till samrådet för ett år sedan var. 
 
I sammanhanget så måste det även framhävas såsom anmärkningsvärt att 
resultatet från pågående arkitekttävling avseende den nya bron inte inväntats. 
Då den nya brons konstruktion och utformning inte upptas i nuvarande förslag 
till detaljplan så går det inte att bedöma konsekvenserna. Den ekologiska 
statusen och hydromorfologin i Rönne å kan påverkas och det kan krävas stöd 
av planbestämmelserna på plankartan. Därtill så kan den nya brons 
konstruktion och utformning ha betydande konsekvenser avseende stadsbild, 
kultur- och miljövärden osv. Att planhandlingarna kompletterats med de ramar 
och bestämmelser som omfattas i arkitekttävlingen ger inget stöd till 
bedömningen av planförslaget som härvidlag måste vara att anse som 
ofullständigt. I sammanhanget även anmärkningsvärt att det inte i samband 
med den geotekniska undersökningen genomförts en undersökning av 
befintliga brofundament för att med säkerhet veta att nya konstruktioner i 
vattnet eller annan vattenverksamhet kan komma att krävas och i så fall 
omfattningen därav. 

 
Kommentar: Inför antagandet har text angående vatten uppdaterats för att tydliggöra 
konsekvenserna och var arbete i vattnet är aktuellt. Planen har även varit ute på en andra 
granskning efter att arkitekttävlingen offentliggjorts.  
 
 
3.7.2.3 Geotekniska förhållanden 
Förprospektering och genomförd geoteknisk undersökning påvisar endast 
omfattande stabilitetsproblematik likväl som risker för erosion. Krav ställs på 
större förstärknings-/restaureringsåtgärder än förutsett vilket kommer innebära 
kostnadsfördyringar och sannolikt krav på arbete i vatten. Sammantaget påvisar 
endast så här långt genomförd geoteknisk undersökning att ytterligare 
utredningsarbete krävs. 
 
3.7.3 Bebyggelse 
3.7.3.1 Kulturmiljö 
”Pyttebron” är enskilt och i sitt sammanhang av högt kulturmiljövärde och av 
betydande allmänt intresse i Ängelholm. Planen är inte tydlig och lyckas inte 
påvisa dess positiva effekter i relation till den skada som orsakas på de 
kulturmiljövärden som kan tillskrivas ”Pyttebron”. När det gäller allmänhetens 
intresse för bron så vittnar såväl tidigare genomförd folkomröstning, tidigare 
yttranden, debatt i medier osv. om vikten av Pyttebron (och dess omgivning) 
som högt kulturmiljövärde för invånarna. Som det nu uttrycks i planen och att 
den nya bron skulle tillföra positiva konsekvenser för stadsmiljön är att 
tillskriva den nya bron högre värden än vad som rimligen kan motiveras i 
förhållande till Pyttebron. I synnerhet då ingenting är känt avseende den nya 
bron. Kommunens bedömning i relation till allmänhetens ifrågasätts härvidlag 
starkt. 
 
Det finns ytterligare andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 
inom området. Detaljplanen behöver på ett tydligare och betydligt bättre sätt 
klargöra för vilken påverkan, direkt eller indirekt, som planen medför och dess 
konsekvenser avseende kultur och miljö samt åtgärder för dess bevarande och 
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om planens eventuella genomförande innebär att kulturvärden och/eller 
omistlig miljö påverkas, att det allmänna intresset inte tillvaratas m.m. 
 
3.7.3.2 Verksamheter och övrig bebyggelse 
Jämfört med tidigare förslag så får det i sammanhanget lyftas fram såsom 
positivt att framförda synpunkter, åtminstone avseende båtstugorna, 
hörsammats så att dessa värden bevaras och att verksamheten därmed kan 
fortgå enligt det nya förslaget till detaljplan. 
 
3.7.3.3 Stadsbild 
Planförslaget innebär stora negativa konsekvenser för både stadsbild och 
upplevelsen av stadsrummet medan nollalternativet bedöms medföra positiva 
konsekvenser. Detta i sig är något som borde utgöra väsentligt skäl för att 
avbryta planarbetet. 
 
Om så inte sker så behöver det fortsatta arbetet med planen prioritera för 
väsentliga åtgärder som minimerar de negativa konsekvenserna på såväl 
stadsbild samt upplevelsen av stadsrummet. 
 
3.7.3.4 Gestaltning 
Jämfört med tidigare planförslag så är det åtminstone positivt att det nya 
förslaget har något litet inslag av gestaltning. 
Tyvärr så blir inte planförslaget fullständigt då ersättningen av Pyttebron inte 
inarbetats och att samordning skett med den arkitekttävling som pågår och att 
resultatet härav inte inväntats och inarbetats i förslaget till detaljplan. Att 
förslaget till detaljplan endast innehåller de krav som uppställts för 
arkitekttävlingen ger inget stöd för betraktaren. 
 
Av vilken anledning har granskningen forcerats och inte avvaktat någon vecka 
ytterligare för att möjliggöra att ett sådant väsentligt inslag som bron utgör 
(avseende stadsbild, kulturmiljö, kostnad osv.) inarbetas i förslaget till 
detaljplan. Vinnande bidrag från arkitekttävlingen är redan beslutad (under 
pågående granskning) genom kommunens jury men beslutet kommer inte 
kommuniceras förrän den 16 december – två dagar efter utgången av 
granskningsperioden. Ett synnerligen anmärkningsvärt upplägg 
planeringsmässigt där väsentlig information i sammanhanget undanhålls. 
 
I tidigare planförslag (s. 17) upptogs att ”För att kunna ta hand om det 
dagvatten som gatan genererar, samt tillföra växtlighet i gestaltningen, kommer 
gatan anläggas med raingardens.” vilket ej längre framgår av det nuvarande 
förslaget. Vad gäller avseende avvattning och omhändertagande av det 
dagvatten som gatan genererar? Har detta förbisetts i de ritningar och 
illustrationer som nu uppvisas? 

 
Kommentar: Hanteringen av dagvatten har förändrats sedan samrådet. Dagvatten förslås nu 
ledas genom dagvattenbrunnar och fördröjas genom kassetter under gång- och cykelvägen. 
Detta framgår i planbeskrivningen.  
 
Framtagna illustrationer över gatan upplevs förskönande och möjligen 
vilseledande. Vi önskar besvarat om dessa är skalenliga och om de har beaktat 
utbredning av slänter (mht bredd), avvattning samt om den totala avverkningen 
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av träd som måste ske. Gaturummet som illustreras uppvisar ett rum där 
träden likt idag skapar ett ”grönt tak” vilket enligt planbeskrivningen kommer 
att förändras (s. 17). En stor mängd träd kommer att avverkas och det kommer 
att ta mycket lång tid innan återplanterade träd vuxit till sig. Därav att frågan 
naturligt inställer sig om illustrationerna inte ger en förskönande och 
vilseledande bild. 

 
Kommentar: De framtagna illustrationerna bygger på förprojekteringen och är skalenliga.  

 
3.8 Lek & rekreation 
Planförslaget påvisar tydligt att rekreationsmöjligheterna i området kommer att 
minska avsevärt och då inte bara inom det nuvarande stråket utan även inom 
den del som idag kallas Växthustomten. Den nya vägen kommer att utgöra en 
barriär till målpunkterna utmed ån. 
 
Vidare uttrycks på s. 21 att ”Den känsla och möjlighet av rofylldhet, relativ 
tystnad och möjlighet till en kort återhämtning kommer att bytas ut mot en 
trafikerad miljö”. Inom området så medför detaljplanen stora negativa 
konsekvenser. 
 
Det kan ifrågasättas vilka kvaliteter resterande ytor kommer att ha efter 
projektets genomförande. Tillgången och närheten till centrala rekreationsytor 
med kulturhistoriskt värdefulla inslag är och kommer på sikt fortsätta att vara 
en mycket viktig tillgång för såväl Ängelholms invånare som besökare till 
kommunen. Ett bevarande av Pytteobrområdet är en förutsättning för den 
övriga stadens fortsatta utveckling och attraktivitet. Genom att bevara den här 
typen av grönområde frigörs också andra ytor av lägre kvalitet för framtida 
exploatering. Rekreationsområdet är unikt för Ängelholm och en förutsättning 
för kommunens tillväxt och utveckling. Även Pyttebron manifesterar en 
historisk utveckling och förtäljer en viktig del av kommunens historia. 
 
Avseende området utanför plangränserna så upptas det i detaljplanen att dessa: 
”påverkas dock positivt av planens genomförande. Planen bedöms medföra en 
minskning av trafiken i centrum, vilket öppnar upp för utvecklingsmöjligheter. 
Ett parallellt arbete pågår där en upprustning av stadsparken ska göras. På så 
vis kan platsen utvecklas med fokus på människan istället för bilar och nya 
mötesplatser kan skapas i staden.”. Vår synpunkt avseende detta är att de 
positiva effekterna utanför planområdet inte är relevant att nämna i det här 
sammanhanget. Resonemanget blir märkligt och inte trovärdigt. Om 
kommunens avsikt verkligen är att minska biltrafiken överlag så skulle inte en 
ny och genare väg genom Ängelholms värdefulla och unika rekreationsområde 
föreslagits. Det blir tydligt att grönområdet och den unika miljön utmed å-
stråket utraderas till förmån för de fordonsrörelser som idag leds genom de 
centrala gatorna i stadskärnan. Att skapa en ny trafikled genom grönstråket 
medför inte bara att det värdefulla och oåterkalleliga området helt förstörs, 
utan också att bilarna fortsättningsvis tillåts ges utökat utrymme i ett av 
Ängelholms betydelsefulla grönområden. Hur ser Ängelholms kommun 
egentligen på hållbarhet och hållbara resor? Utöver det faktum att det 
värdefulla rekreationsområdet förstörs så känns det förlegat och 
bakåtsträvande att år 2021 föreslå en ny trafikled rakt igenom ett centralt 
viktigt rekreationsstråk. 
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Att ta bort ett sådant område för att skapa en trafikled som kommer att öka 
bilanvändandet går inte i linje med kommunala eller nationella hållbarhetsmål. 
 
Vi efterlyser ett tydliggörande avseende vad kommunen har för intentioner 
med platsen, kommer det överhuvudtaget att vara ett realistiskt 
rekreationsområde om detaljplanen blir verklighet? Bullernivåerna kommer att 
öka markant och natur- och kulturvärden kommer att påverkas negativt. 
 
Planen ger inga svar på vilket sätt den negativa påverkan skall motverkas. 
Konsekvenserna på lek och rekreation är svåra att bedöma utifrån den 
nuvarande planen, annat än att de rimligen är mycket negativa. 
 
3.9 Naturmiljö 
Planen kommer medföra att ett område med stora natur- och kulturvärden 
förstörs. Kommunen har inte inventerat naturen tillräckligt även om en 
komplettering bl.a. avseende fladdermöss skett sedan tidigare förslag 
presenterades. 
 
Planen medför att en stor avverkning av träd (inklusive flertalet skyddsvärda) 
behöver ske men där planen inte är tydlig avseende hur stor denna avverkning 
blir. Stora gamla träd kompenseras inte genom nyplanteringar vilket man i 
planen vill ge sken av. Det framstår som lite löjligt att det flera gånger i 
planbeskrivningen skrivs att träd som fälls kan kompenseras med att nya träd 
planteras. Det tar 50-100 år för träd att växa till den storlek som de större 
träden i Pyttebroområdet har. Under den tiden hinner de växter och djur som 
behöver de stora träden dö. 
 
Enligt planbeskrivningen sidan 25 har planförslaget anpassats så att träd 3,4,5,6 
och 7 kan stå kvar genom att gång- och cykelvägen viker av från huvudgatan 
och skapar ett mellanrum mellan gata och GCväg, vilket möjliggör trädens 
bevarande. Detta stämmer inte. Det utrymme som träden får är så smalt att en 
stor del av deras rötter kommer att skadas. Två av dem är dessutom bokar och 
de är mycket känsliga för förändringar i omgivningen. 
 
Utöver träd så medför planen en negativ påverkan på skyddsvärda arter såsom 
fladdermöss och groddjur och där åtgärderna som upptas sannolikt inte 
kommer ge önskade effekter varmed de negativa konsekvenserna blir mer 
vittgående för dessa arter. 
 
Vår bedömning är sammantaget att de negativa konsekvenserna på naturmiljön 
är allt för långtgående och inte kan motiveras. 
 
Kommentar: Vägens dragning är anpassad så att så många bevarandevärda träd som möjligt 
kan stå kvar. Genom att förlägga gång- och cykelvägen på en lägre nivå och därmed minska 
slänterna bedöms de två träden kunna stå kvar.  
 
3.10 Gator och trafik 
Det övergripande resonemanget om att leda motordriven trafik från centrala 
delar i staden genom ett värdefullt naturområde, för att på så vis minska bullret 
och öka trafiksäkerheten i centrum, kan ifrågasättas. Om det är någonstans ett 
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visst buller kan förväntas och koncentreras så är det i stadens mest centrala 
delar, för att på så vis skona värdefulla rekreationsmiljöer. 
 
Angående beskrivningen av den befintliga trafik- och bullerproblematiken på 
de centrala gatorna så kommer inte heller en relativt stor minskning av trafiken 
innebära någon större bullerminskning. En ny trafikled genom Pytteområdet 
skapar inte per automatik trygga och säkra gaturum i den centrala delen av 
staden. Ett attraktivare centrum kan skapas exempelvis genom minskad 
biltrafik överlag i Ängelholm, inte genom att skapa en ny trafikled genom ett 
grönområde. En hållbar stad med bibehållande av viktiga rekreationsstråk bör 
eftersträvas, för att eftersträva kommunens fastställda miljömål. 
 
I enlighet med PBL ska kommunen göra avvägningar mellan allmänna och 
enskilda intressen. I den avvägningen bör det allmänna intresset av en bevarad 
och välanvänd rekreationsyta med höga natur- och kulturmiljövärden vägas 
mot intresset för enskilda som får en genare väg. Det bör tydligt framgå vilka 
som gynnas av den nya vägen och varför det intresset ska väga tyngre än att 
bevara Pyttebroområdet. Det kan tänkas att somliga skulle uppskatta en genare 
väg – men det ska vara tydligt att det sker på bekostnad av Pyttebroområdet 
som värdefullt rekreationsområde. 
 
Kommentar: Planhandlingarna, främst miljökonsekvensbeskrivningen, tydliggör de negativa 
konsekvenserna som är centrera i och i anslutning till planområdet. De positiva effekterna 
omfattas av ett bättre trafiksystem, säkrare stadskärna och minskat buller i stadskärnan. 
 
I enlighet med tidigare anförda synpunkter under avsnitt 2 så är det viktigt att 
detaljplanen säkerställer vägens utformning för att minimera bullerpåverkan 
och i detta eftersträva lägre bullernivåer. Enligt "självförklarande väg" ska man 
utforma vägen efter den hastighet som eftersträvas och nuvarande plan visar 
på en väg som är dimensionerad för 60 km/tim på grund av vägbredd, 
separering av gång- och cykelbanor samt stora korsningsavstånd (Trafikverket; 
Råd för Vägars och gators utformning, 2012:180). Vägen bör utformas och 
dimensioneras för lägre hastigheter än vad som nu är fallet och med detta 
uppnå ytterligare ökad säkerhet och minskad bullerpåverkan. 
 
När det gäller gatans utformning har vi följande synpunkter ang. redovisade 
sektioner: I en av exempelsektionerna redovisas ett avstånd på 1,6 meter från 
körbanans ytterkant till ett skyddsvärt träd. Det framgår inte om det är mätt till 
trädets stammitt, vilket brukar vara det vanligaste. Ett skyddsavstånd på 1,6 
meter är för litet och under rekommendationerna, det krävs ett större avstånd 
för att inte skada rotsystemet. Ambitionen om att bevara skyddsvärda träd är 
god, men föreslaget avstånd som redovisas i sektionerna kommer troligtvis inte 
resultera i att trädet överlever. Det kan därför tänkas att gatans grundläggning 
och tillkommande slänter kommer att ha en större påverkan på naturmiljön än 
vad som hittills uppskattats och redovisats i plankartan. Det är vanligt att 
bevarandevärda träd ges ett skyddsavstånd på minst 10 m från stammitt till 
vägens kant för att säkerställa trädets fortlevnad. Det faktum att det redovisade 
avståndet i ovannämnda sektioner är så lågt som 1,6 meter innebär att man kan 
anta att träden behöver tas bort vid planens genomförande. 
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I sektionerna redovisas inte en gata som är anpassad till omgivningen, utan en 
gatuutformning med stora slänter och en ordentlig uppbyggnad. Sektionerna är 
ett exempel på hur det skulle kunna se ut, men även om sektionerna inte är 
juridiskt bindande så visar de kommunens intentioner och måtten är en 
utgångspunkt för planområdets avgränsning. Med nuvarande utformning 
kommer gatan bli en tydlig barriär i området. Det faktum att även slänter 
planlagts som användningen ”GATA” i plankartan möjliggör att gatan kan bli 
bredare än vad som föreslås i planbeskrivningen. 
 
Kommentar: Eftersom att slänter räknas som en del av gatuområdet måste även slänterna 
ligga inom användningsområdet GATA.  
 
3.11 Hälsa och säkerhet 
3.11.1 Buller 
I tillägg till det som upptas under punkten 2 ovan avseende buller (med fokus 
på bullerpåverkan vid vår fastighet och föreslagna åtgärder osv.) så bedömer vi 
att den totala bullerpåverkan som planen förorsakar och som bullersituationen 
förändras inom områden som idag utgörs av ”lugna rum” och naturområden så 
är vi bekymrade över bullret som den nya vägen kommer att orsaka. Både 
människor och djur kommer att påverkas negativt och det som idag utgörs av 
en fridfull naturmiljö ersätts av något helt annat. 
 
De bullerskyddsåtgärder som föreslås enligt planen är otillräckliga och de höga 
plank som föreslås kommer att bidra till att göra gaturummen fula och otrygga. 
Detaljplanen i stort och bullerutredningen i synnerhet behöver hantera de 
brister som den nu omgärdas utav för att i slutändan säkerställa ett bättre 
underlag avseende bullerpåverkan: 
 
• Bullerutredningen är svårtolkad eftersom endast bullernivåerna 2 m över 
marken visas på kartor. Även bullernivåerna vid högre våningsplan borde visats 
på kartor. Att utredningen säkerställer bullrets utbredning och bullernivåer med 
hänsyn till höjdskillnader, som då inkluderar bullrets utbredning även på högre 
våningsplan, och att detta framgår av kartor – inte enbart 2 m över marken 
som nu är fallet. 
 
• Att bullerutredningen studerar bullernivåerna med hänsyn till 
säsongsvariationer i trafiken (högsäsong / toppar). Bullerberäkningarna är nu 
endast gjorda utifrån de trafiknivåer som är under ett årsmedeldygn. Det är 
troligt att trafiken är högre på sommaren, samtidigt som vinterdäck under 
vinterhalvåret förorsakar mer buller. Därav borde bullerutredningen studera 
även de bullernivåer som blir med hänsyn till säsong. 
 
• Vidare att bullerutredningen upptar bullrets utbredning och bullerpåverkan 
(ekvivalent samt maximalt) för hastigheterna 30 km/h, 50 km/h resp. 60 
km/h. Detaljplanen säkerställer inte hastighetsbegränsningar och vägens 
utformning för att minimera bullerpåverkan och i detta eftersträva lägre 
bullernivåer. I bullerutredningen under punkt 5.1 framgår att beräkningar 
grundar sig på en hastighet om 40 km/h för samtliga vägavsnitt (mua Väg-ID 
3). 
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• Att bullerstudien utökas till att omfatta ett större område så att man ser hela 
de områden som drabbas av ökade bullernivåer, även om inga riktvärden 
överskrids. Inte minst av värde för de områden som idag utgör 
rekreationsområden där skillnaderna blir påtagliga. Området bör utökas och att 
bullerutredningen baserar sig på den metod och modell som används vilken i 
sig medger ett giltigt avstånd upp till 300 meter från vägen (se bullerutredning 
s. 5 pkt 3 Metod) vilket skulle ge en bättre och tydligare bild avseende 
konsekvenserna tillsammans med ovan punkter. 
 
• I bullerutredningen har enbart den nya vägens utretts. De befintliga vägarna 
har inte tagits med och beräknats till målåret, vilket innebär att det inte går att 
se den samlade ljudpåverkan för fastigheterna. En beskrivning av ljudmiljön 
längs ån saknas. Förändringen av bullernivåerna bör således beskrivas även för 
natur- och rekreationsmiljön, inte bara för de enskilda fastigheterna. Det bör 
vidare redovisas vad kommunen har för planer med de restytor som blir kvar 
då de ökade bullernivåerna och den redovisade miljön vid trafikleden tycks inte 
vara utformad eller kunna upplevas som en rekreationsmiljö. 
 
Att bullerutredningen utökas och beaktar det som upptas ovan likväl som 
under avsnitt 2 map. buller är väsentligt för att konsekvenserna och åtgärderna 
avseende bullrets utbredning skall kunna bedömas. Vägens utformning kan 
behöva förändras i nuvarande förslag för att minska den negativa 
bullerpåverkan inom hela planområdet. 
 
Se vidare motsvarande punkt avsnitt 2.1.1 som är mer uttömmande vad gäller 
de synpunkter relaterade till buller som finns på förslaget till detaljplan. 
 
I tillägg till ovan så bör planen på ett korrekt och ärligt sätt tydliggöra det som i 
detaljplanen upptas som förväntade positiva effekter på andra håll och inte 
överdriva desamma. I planbeskrivningen på sidan 28 står ”Den ökade 
bullernivån för naturområden är dock svårare att motverka och får därför 
vägas mot en märkvärt lägre ljudnivå i stadens centrum.” Det är en fin önskan 
att bullernivåerna i centrum ska sänkas påtagligt i och med att trafiken där 
minskar, men människans hörsel funkar inte linjärt. Enligt informationen och 
planhandlingarna kommer trafiken vid Stadsparken att minska till hälften om 
Pytteleden byggs. Det ger inte en minskning av bullret till hälften, utan endast 
med 3 dB och det är en förändring som är precis märkbar för människan. Det 
är detta som borde framgå av planhandlingarna och inte att det är tal om en 
”märkvärt lägre ljudnivå i stadens centrum”. Bullerutredningen har 
kompletterats med området runt Storgatan, Nybron, Stadsparken m.m. och av 
denna framgår att det endast är inom begränsade delar (i huvudsak Storgatan) 
där just märkbart lägre nivåer förväntas uppnås medan den positiva effekten i 
övrigt kan förväntas utebli då den inte blir märkbar för människan (se Bilaga 4, 
Bullerutredning). 
 
Sammantaget är de negativa konsekvenserna avseende buller betydande inom 
planområdet och väsentligt sämre än nollalternativet. De positiva effekter som 
upptas och förväntas uppstå i stadskärnan är inte lika tydligt om de ens uppstår 
så att de blir märkbara. Detta talar tydligt för att nollalternativet är att föredra. 
 
3.11.2 Erosion och stabilitet 
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Förprospektering och genomförd geoteknisk undersökning påvisar endast 
omfattande stabilitetsproblematik likväl som risker för erosion. Krav ställs på 
större förstärknings-/restaureringsåtgärder än förutsett vilket kommer innebära 
kostnadsfördyringar och sannolikt krav på arbete i vatten. Sammantaget påvisar 
endast så här långt genomförd geoteknisk undersökning att ytterligare 
utredningsarbete krävs varmed planförslaget inte grundar sig på väsentliga 
fakta i sammanhanget och med detta utgör ett undermåligt underlag för beslut. 
 
 
Kommentar: Utredningen och planhandlingarna föreslår stabilitetshöjande åtgärder i form av 
spontning. Att det krävs ytterligare utredningar i samband med detaljprojektering och 
genomförande är praxis.  
 
3.11.3 Översvämningsrisk 
Kan bara konstatera att någon skyfallsanalys inte har genomförts där resultatet 
ingår i planens handlingar och därmed att det är svårt att bedöma risken för 
översvämning pga. skyfall. Se s. 7 i PM Förutsättningar och metoder, 
vägutformning, trafik och avvattning. 

 
Kommentar: Översiktliga kontroller har gjorts med program för hantering av skyfall och 
översvämning. Dessa visar tydligt på att det inte finns någon översvämningsrisk, detta beror 
på att vägen ligger på en höjd. 
 
3.12 Konsekvenser 
3.12.1 Luftkvalitet 
Planen upptar endast flyktigt att luftkvaliteten inte bedöms påverkas på sådant 
sätt att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. Det framgår inte 
närmare på vilka grunder denna bedömning baserar sig på. 
 
I planbeskrivningen och i Miljökonsekvensbeskrivningen hänvisas till 
luftkvalitetsmätningar som gjorts i Ängelholm (2014 resp 2017) med ett 
resultat som då uppfyllde de nationella miljömålen , med undantag för 
luftpartiklar. Vidare uppges att miljökvalitetsnormema inte riskerar att 
överskridas. Samtidigt konstateras det att trafiken kommer att omfördelas samt 
risk för att trafiken generellt ökar då det blir enklare att ta bilen. 
 
När det gäller omfördelning av trafiken och de förväntade trafikflöden som om 
planen förverkligas ligger precis invid vår fastighet och att vi här talar om en 
betydande trafikökning i vår absoluta närhet så blir denna fråga väsentlig då vår 
hälsa riskerar att påverkas negativt av en försämrad luftkvalitet (inomhus samt 
utomhus). Inte minst förekomsten av PM10 och hur denna kan påverkas i vår 
närmiljö är av intresse. 
 
Vi anser inte att planen på ett tillräckligt tydligt sätt utreder och hanterar 
området luftkvalitet och hur denna kan komma påverkas i vår direkta närmiljö 
såväl ute som inomhus. I tillägg härtill borde effekterna inom de delar som idag 
utgör rekreationsområde belysas närmare. 
 
3.13 Miljömål 
Se synpunkter framförda ovan under punkten 3.3 Miljömål. 
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I tillägg och utifrån det resonemang som förs i planbeskrivningen s. 32 om att 
”Det negativa påverkan på målet av införandet av buller i ett område som idag 
är relativt ostört. Samtidigt kommer bullernivåerna minska i andra områden, 
varpå den generella påverkan på målet ses som positivt”. Detta är ett 
resonemang som inte är trovärdigt då de positiva effekterna avseende buller är 
försumbara om ens märkbara med utgångspunkt i det som påvisas i 
bullerutredningen. 
 
3.14 Ekologiska konsekvenser 
Se synpunkter framförda ovan under punkten 3.9 Naturmiljö. 
I tillägg och utifrån det resonemang som förs i planbeskrivningen s. 33 ”För att 
minimera de negativa ekologiska konsekvenserna ska träd som fälls ersättas i så 
stor utsträckning som möjligt”. Ambitionen att träd skall ersättas är så klart 
bra, men det tar mycket lång tid för nyplanterade träd att växa till sig och med 
detta att det ”gröna tak” som idag upplevs inom området inte kommer att 
upplevas under överskådlig tid. 
 
3.15 Sociala konsekvenser 
I planbeskrivningen på sidan 33 hävdas att planen möjliggör nya mötesplatser 
utanför planområdet, främst i anslutning till Ängelholms stadspark, men det 
finns faktiskt inget i denna plan som garanterar att det utvecklas några 
mötesplatser där. Det finns heller inget som hindrar att de utvecklas utan den 
här planen. Planbeskrivningen hävdar också att växthustomten är under 
upprustning för att skapa nya mötesplatser. Om nu trafiken vid Stadsparken är 
ett problem som försvårar för mötesplatser där, hur kan det då komma sig att 
trafiken inte kommer att bli ett problem för parken på växthustomten? 
Vidare står det i planbeskrivningen att detaljplanen ökar tillgängligheten till 
stationen och havet, vilket ses som positivt ur ett socialt perspektiv. Det 
stämmer inte. Planen ökar kanske tillgängligheten till stationen och havet för 
dem som kör bil, men den minskar tillgängligheten för dem som går och 
cyklar. Den nya bilvägen kommer att utgöra en barriär till olika målområden. 
 
3.15.1 Barnkonventionen 
Av planbeskrivningen s. 6 framgår att ”Kommunstyrelsen beslutade 2019- 10-
16 (KS § 187) att meddela positivt planbesked för Ängelholm 3:28 m fl, uppdra 
åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området samt att 
barnkonventionen och barnperspektivet ska beaktas och dokumenteras i 
planarbetet.”. Barnkonventionen omnämns även på sidan 33. 
Planen innebär att de barn och ungdomar som idag har en säker, bilfri väg 
genom Pyttebroområdet när de ska till skolan (Rebbelbergaskolan, 
Kungsgårdsskolan, Ängelholms Montessoriskola), innebandyhallen, 
tennishallen, scoutgården, stranden med mera förlorar det och i stället ska 
samsas med biltrafiken. 
 
Det framgår inte någon information som styrker att en barnkonsekvensanalys 
genomförts. Detta påtalades redan i samband med samrådet och inga svar har 
getts eller kompletteringar härvidlag har skett. Om det inte har gjorts någon 
barnkonsekvensanalys så behöver det göras. 
 
Kommentar: Den sammantagna bedömningen är att trafiksäkerheten för både bil och 
oskyddade trafikanter kommer förbättras vid ett genomförande av detaljplanen.  



   183 (212) 
 

  

 
3.16 Ekonomiska konsekvenser 
Synpunkterna på planen vilka upptas nedan framfördes redan under 
samrådsförfarandet. Det svar som gavs i samrådsredogörelsen är något 
häpnadsväckande då kommunen svarar ”Kommentar: Det bedöms inte som 
rimligt att inom ramen för detaljplanen redovisa dessa kostnader.” (se s. 114 i 
Samrådsredogörelsen). 
 
Om det nu inte enligt kommunen är rimligt att ge svaret på de synpunkter som 
framförts under samrådet i själva detaljplanen så vore det väl rimligt att lämna 
svar på själva frågan i samrådsredogörelsen. Utan svar på dessa frågor så är det 
helt omöjligt att bedöma tillförlitligheten till de bedömningar som gjorts, att 
dessa är fullständiga och heltäckande avseende de kostnader samt investeringar 
som planens förberedelsearbete och genomförande redan har uppbringat eller 
kommer att uppbringa. Det går ej heller att göra en bedömning ställt mot andra 
alternativ. 
 
Synpunkterna och frågorna som tidigare ställts kvarstår således i sin helhet. 
Med de kompletterande utredningar som skett efter samrådet så påvisar de 
väsentligt fördyrande omständigheter inte minst när det gäller geotekniska 
förhållanden som påvisat stora problem avseende stabilitet och erosion. Därtill 
att arkitekttävlingen för den nya bron och resultatet därav inte inväntats och 
där kostnaderna för bron inte kan bedömas. Att planbeskrivningen med dessa 
insikter till trots inte förändrat de ekonomiska konsekvenser och de 
avsättningar som görs är förvånande. 
 
Vi förväntar oss att dessa besvaras under granskningsskedet alternativt 
offentliggörs på annat sätt eller för den delen tillsänds oss direkt. Detaljerna 
behöver inte nödvändigtvis ingå i själva detaljplanen men vi måste delges svar 
på ställda frågor och beredas möjlighet att syna och bedöma de ekonomiska 
konsekvenserna fullt ut. 
 
Synpunkterna och frågorna som vi alltjämt söker svar på följer nedan: 
 
Av planbeskrivningen s. 33 framgår att ”Genomförandet av detaljplanen 
medför investeringskostnader för kommunen i form av anläggandet av gatan. I 
förslag till budget 2021-2023 avsätts totalt 85 miljoner kronor till projektet”. 
Vidare upptas att ”För att säkerställa att goda bostadsmiljöer, med hänsyn till 
trafikbuller, kan kommunen vara tvungna att genomföra och bekosta fönster- 
och dörrbyten. Kostnaden för detta redovisas i bullerutredningen och bedöms 
ligga på ca 8 miljoner kronor”. 
 
Vi bedömer att de redovisade investeringarna / kostnaderna är väsentligt 
underskattade eller att den begränsning som gjorts i tiden ger att den 
sammanvägda ekonomiska konsekvensen inte upptas eftersom de i planen 
enbart upptas avsatta medel för perioden 2021-2023 medan 
genomförandetiden är satt till 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Vad som är avsatt i en budget för en avgränsad period är i sammanhanget 
ointressant – det är den totala kostnaden och investeringen från start till slut 
som måste presenteras. I en känslig fråga som denna och då de ekonomiska 
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konsekvenserna är betydande så behöver kommunen redan nu komplettera 
och med transparens tillgänglig- samt offentliggöra de fullständiga ekonomiska 
konsekvenserna för projektets genomförande då detta är centralt för 
medborgarnas och de enskildas ställningstagande i frågan. 
Det som kommunen behöver utarbeta och tillgängliggöra är en tydlig bild över 
de sammanvägda kostnaderna / investeringarna omfattandes, men inte 
begränsat till: 
 
• Ackumulerade kostnader / investeringar hänförliga till detta projekt per 
2021-12-31 (från den tidpunkt som arbetet återupptogs efter det att 
Länsstyrelsen upphävde den tidigare planen) med förklarande poster som 
inbegriper: 
o Interna kostnader hänförliga till detta projekt (kostnader för egen personal 
som engagerats vilket är flertalet medarbetare, konferenser, representation, 
utbildning, kommunikation, information m.m.) 
 
Kommentar: De internt fakturerade kostnaderna för detaljplanearbete har till och med 
2021-12-31 uppgått till ca 600 000 kronor.  
 
o Externa kostnader hänförliga till detta projekt (kostnader för 
konsulter/rådgivare, utredningar, planarbetet, marknadsföring, 
kommunikation, arkitekttävling avseende den nya bron m.m.) 
 
Kommentar: De externt fakturerade kostnaderna för detaljplanen (främst 
utredningskostnader) uppgår till ca 1 550 000 kronor. 
 
o Redan gjorda investeringar hänförliga till detta projekt (t.ex. förvärv av 
Kråkan 1) 
 
Kommentar: Köpet av Kråkan 1 kostade 6 750 000 kronor. 
 
• Prognostiserade (kalkyl) kostnader / investeringar för att genomföra och 
slutföra planarbetet till den tidpunkt planen förväntas antas och vinna laga 
kraft (med hänsyn till ev. överklaganden m.m. som kan komma ske): På 
motsvarande sätt bör detta inbegripa förklarande poster som upptar: 
o Interna kostnader (kostnader för egen personal som engageras, konferenser, 
utbildning, kommunikation m.m.) 
 
Kommentar: De interna kostnaderna förväntas bli runt 200 000 kronor inför antagande. 
 
o Externa kostnader (kostnader för konsulter/rådgivare, kompletterande 
utredningar, planarbetet, marknadsföring, kommunikation m.m.) 
 
Kommentar: Inga externa utredningar är planerade innan antagande. En del kostnader, ca 
10 000 kronor kan krävas vid kommande annonsering i tidningen. 
 
o Eventuella investeringar hänförliga till detta projekt som kan krävas under 
det fortsatta planarbetet. 
 
• Prognostiserade (kalkyl) totala kostnader / investeringar hänförliga till själva 
genomförandet om planen antas med härtill förklarande poster på 
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motsvarande sätt – utan någon begränsning i tiden till 2023 utan till slutlig 
genomförandetidpunkt (vilket inte kan antas vara 2023). Detta inbegriper både 
interna och externa kostnader; kostnader för upphandling av entreprenad; 
investeringskostnader för anläggandet av gatan; kostnader för nödvändiga 
åtgärder relaterat till geoteknik; investeringskostnader för en ny bro; kostnader 
för samtliga åtgärder som kan krävas (bulleråtgärder m.m.); fastighetsrättsliga 
kostnader inkl. ev. inlösen och ersättning osv.; kostnader för återställande (t.ex. 
återplantering av träd); ev. ekonomiska risker osv. 
 
• Slutotal av kostnader / investeringar (sammanslagning av samtliga ovan 
poster) 
 
När det gäller de 8,2 MSEK som upptas på s. 16 i Bullerutredningen för 
åtgärder på fastigheter enl. tabell 5 så är det sannolikt orimligt att förslita sig på 
rent schablonmässiga kostnader och med tanke på att det i många fastigheter 
kommer att krävas specialanpassade och ej standardmässiga lösningar så är det 
rimligt att anta att denna kostnad kommer att bli väsentligt högre. Detta måste 
således utredas, och det borde rimligen redan varit gjort redan i det här skedet, 
för varje berörd fastighet och åtgärd. 
 
Att fullständiga kostnader och investeringar redogörs för måste vara en 
självklarhet och att inget i detta undanhålls – annars går inte de ekonomiska 
konsekvenserna att bedöma. Välinformerade invånare ges en helt annan 
förutsättning att ta ställning i frågan. 

 
Kommentar: Den totala kostnaden beräknas till 100 miljoner kronor i detta läge. 
 
3.17 Miljökonsekvensbeskrivningen 
När nollalternativet och planförslaget jämförs i MKB:n är det tydligt att 
planförslaget innebär stora försämringar och negativa konsekvenser i många 
avseenden. Detta borde vara tillräckligt för att lägga ner planen. 
 
3.18 Inte tydligt bästa eller enda alternativet för att uppnå syftet 
En alternativredovisning är viktig att redovisa i planbeskrivningen, den ska på 
ett tydligt sätt redovisa vilka andra alternativ som utretts och motivera varför 
de valts bort. Även om den reviderade planen nu summariskt beskriver de 
olika alternativen och utredningarna som gjorts så är det med hänsyn till alla de 
negativa konsekvenserna som planen medför inte tydligt att Klippanvägens 
förlängning är det bästa alternativet för att uppnå syftet. I jämförelsen avfärdas 
t.ex. alternativet med förbindelse Varvsvägen / Boställsgatan utifrån bl.a. 
kostnad där det alternativet sägs kosta 214 MSEK jämfört med 100 MSEK för 
Klippanvägens förlängning. Det finns inga underlag som underbygger detta 
och ställda frågor under samrådet kring hela kostnaden för Klippanvägens 
förlängning har aldrig besvarats där betydande fördyringar nu är att vänta med 
hänsyn till ny bro, tillkommande utredningar som måste genomföras, 
nödvändiga åtgärder pga. geotekniska förhållanden m.m. Det är ej heller 
möjligt att bedöma alternativen utifrån dess förväntade effekter avseende 
strandskydd, miljökonsekvenser (buller, stadsbild, rekreation), riksintressen för 
naturvård och rekreation), kultur- och miljövärden, djurliv osv. 

 



   186 (212) 
 

  

Kommentar: Det är inte bara på grund av kostnaden som alternativet avfärdats. 
Alternativet ger inte samma effekt på trafiken i stadskärnan och skulle innebära större 
skada på naturvärde och trädfällning än den nu föreslagna detaljplanen.  
 
Utifrån avsiktsförklaringen från 2019 så eftersträvas en långsiktigt hållbar 
lösning likväl som att det förkunnades att ”gröna områden är viktiga i 
stadsbilden”. Detaljplanen emotser inte dessa intressen utan motverkar 
desamma. 
 
Kommentar: Synpunkter är noterade. 
 
Privatperson, 2021-12-13 

Målet för folkhälsopolitiken är ”att skapa samhälleliga 
förutsättningar för 
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Enligt 
Folkhälsomyndigheten bör nårbarhet till natur ligga inom 
ungefär 300 meter för att människor ska vara beredda att 
regelbundet besöka det. Framför allt har närheten betydelse för 
barn, äldre, sjuka och för personer med funktionsnedsättning. 
Pyttebroområdet är ett nåbart, etablerat, älskat och använt 
område av otroligt många kommuninvånare för bl.a. fysisk 
aktivitet, rekreation, hobbyverksamhet och barnomsorg - fritt 
från buller och bilar. Området är idag unikt och går inte att 
ersätta med något annat inne i centrala Ängelholm. Att bygga 
en stor genomfartsled för bilar genom detta område skulle 
resultera i en stor negativ påverkan på grönområdet. 
Pyttebroområdet mister sin unikhet och blir inte längre lika 
attraktivt och därmed inte längre lika användbart och tillgängligt 
vilket i slutändan påverkar folkhälsan i kommunen negativt. 
 
Kommentar: Synpunkten noterad. 
 
Ängelholm-Skäldervikens Segelsällskap, 2021-12-13 

Bakgrund 
Ängelholm-Skäldervikens segelsällskap (ÄSSS) är tacksamma för att våra 
synpunkter hörsammades i samrådsskedet. Förprojekteringen med stödmurar, 
en ny dragning av GC-väg och bilväg för att undvika konflikter med båthusen 
har mottagits positivt av ÄSSS. 
 
Anledning till synpunkter i granskningsskedet 
Enligt förprojekteringen på sidan 3 finns en ny vinklad gångväg och trappa 
som ligger i anslutning till gaveln på den nordvästra raden av båthusen. Denna 
placering är olycklig av flera skäl enligt vår bedömning. Dels förhindrar 
placeringen framkomligheten för våra arbetsfordon (transporter till och från 
bryggan mellan båthusen och stödmuren), dels förhindrar trappan 
tillgängligheten till de västra båthusen i raden. Dessutom försvårar placeringen 
för gående längs bryggan från att enkelt ta sig upp till CG-vägen när man 
kommer promenerande från växthustomten och västerut. 
 
Förslag 
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Vi bedömer att man borde kunna undvika dessa hinder genom att flytta denna 
vinklade gångväg och trappa ca 10-15 meter västerut. Se bilaga 1. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras och tas med i det vidare arbetet med detaljprojektering.  
 
Fastighetsägare Isbjörnen 7, 2021-12-13 

Klippanvägens förlängning genom Pyttebro-området är en 
dålig, kortsiktig lösning som kommer att leda till två trafikerade 
leder i 
Ängelholms centrum. 
Att planerna på Klippanvägens förlängning inte redan är 
skrotade är förvånande när det i media talas om 
klimatförändringar och miljöförstöring varje dag. 
Oskyddade trafikanter kan nu förflytta sig genom ett lugnt och 
fridfullt område utan störande biltrafik. 
Även om en ny gång- och cykelväg utformas enligt alla konstens 
regler blir det inte lugnt och fridfullt att färdas där när färden sker 
längs en väg som trafikeras av bilar, bussar och andra 
motorfordon. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av 
intressantare, långsiktiga lösningar, som t ex en ringled, eller 
åtgärder som gör att det inte behövs några nya bilvägar alls. 
Båda delar är modernare, trevligare och hälsosammare 
lösningar för de boende i Ängelholms stad. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Fastighetsägare Staffliet 1, 2021-12-13 

Bortsett från att ett naturområde i centrum försvinner för att en 
ny väg ska dras fram, eftersom kommunen tillåter alltfler 
bostäder på omorådet Parallelltrapetsen och på 
Sockerbruksområdet/Stationen i hopp om nya skattebetalare, 
så offrar man befintliga husägares mående. Jag är orolig för att 
en rondell som kommer ligga i direkt anslutning till min bostad 
(Staffliet 1) kommer att leda till att vi dels får en oacceptabel 
ljudnivå med bilar som retarderar alt accelererar i rondellen, 
dels att ljuskäglorna från bilarna kommer att störa visuellt, då 
det blir ett helvetes ljusspel varje gång en bil snurrar runt i 
rondellen. 
Att anlägga en bilväg längs Rönneå. Den växtlighet ger lugn för 
invånarna, men för all del, ta inte hänsyn till den befintliga 
bebyggelsen och de som bor där, utan gynna bara de som 
flyttar in i låglänt område nere på Paralelltrapetsen och på 
stationsområdet/Sockerbruksområdet. Vad tror ni händer med 
oss när ni vill stänga av biltrafiken längs järnvägsgatan och 
istället öppna upp en ny väg som går bakom Friskis& Svettis 
och kommer ut vid Sieversgatan/Spårgatan för att i en rondell 
anslutas till Reningsverksvägen? All den trafik som ska köra 
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kommer att därmed köra förbi vårt hus - allt ljud, alla ljuskäglor. 
Ni driver mig bort från mitt hem. Vad kan ni göra för oss, om ni 
går vidare med det här projektet? 
 
Kommentar: Inom ramen av detaljplaneprocessen har utredningar för både trafik och buller 
tagits fram och planförslaget har anpassats efter dessa. På så sätt bedöms bullernivåer 
understiga gällande riktvärden.  
 
Privatperson, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen.  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-13 

Varför väljer nu att vägen ska gå där ni nu planerat den? Varför 
kan man inte leda om trafiken runt sjukhuset, förbi 
järnvägsstationen och sedan mot havsbaden. Då minska 
trafiken i stan. Ni skriver att den nya vägen kommer göra att 
pyttenbron och det naturområdet kommer påverkas extremt 
mycket, att bullernivån kommer öka drastiskt och att trafiken 
kommer öka. Att förstöra det området där folk njuter av att 
vistas, utan bullernivå, är inte en lösning. Jag är byggingenjör 
och ser att det finns andra platser att dra en ny väg än genom 
den delen av stan där pyttebron och natur förstörs. 
 
Kommentar: Syftet är att minska trafiken som idag går igenom stadskärnan. Alternativa 
lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen. 
Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den bästa lösningen för att minska 
trafiken i stadskärnan. Att leda trafik runt sjukhuset ger inte samma tydliga effekt på 
stadskärnan och Landshövdingevägen är dessutom redan idag hårt ansträngd.  
 
 
Privatperson, 2021-12-13 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
 
Den vägsträckning Klippanvägens förlängning som i planen beskrivs som det 
mest  fördelaktiga alternativet  
att med bil komma till Stationen, Havsbaden/ Parallelltrapetsen och havet är  
anmärkningsvärt.  
Biltrafiken kommer även i fortsättningen gå via Landshövdingevägen, 
Järnvägsgatan och Havsbadsvägen och  
inte omvägen via Klippanvägens förlängning. 
 
Kommentar: Genomförda utredningar visar att föreslagen detaljplan ger goda effekter på 
trafiken i stadskärnan.  
 
Denna nya vägsträckning är ett stort misstag/katastrofalt på många områden 
som  naturförstörelse,  
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buller som påverkar människors välbefinnande och hälsa, barn och ungdomars 
framtid rasering av oersättlig kulturmiljö .  
I planen ingår att avverka 100-åriga träd vilket strider mot all modern 
klimat/miljöforskning som  
de senaste åren förstärkt och påvisat konsekvenserna av sådana handlingar.  
Även  i mindre skala påverkas den biologiska mångfalden där arter riskerar dö 
ut.  
Här borde de lokala Ängelholms politikerna vara en förebild för dagens unga 
och  
ta hänsyn till vad de skrivit på plakat om t ex BEVARA PYTTEBRON ! ! ! 
 
Nu skall då biltrafik införas på en mycket frekventerad trafiksäker tyst cykelväg 
för barn till skolområden, där joggare, flanören med eller utan hund, cyklister 
till och från havet kan njuta av den tysta rofyllda naturnära upplevelsen vid 
denna cykel och gångväg. 
 
”Fridays for future” kan väl inte ha gått de styrande partierna spårlöst förbi? 
Den yngre generationen använder sig av cykel lågcyklar elsparkcykel eller åker 
kollektivt. 
 
Ny teknik kommer ta fram andra sätt att färdas på än med bil och därför 
behövs ingen ny bilväg här. 
Det är de oskyddade trafikanterna som måste skyddas inte en ny väg för 
bilarnas framfart. 
 
En ny bilväg parallellt med Havsbadsvägen löser inte trafikproblemen till och 
från centrum för besökare dit.  
En stor byggarbetsplats kommer att finnas vid Parkskolan så en lugnare 
stadspark kommer inte att. finnas på mänga ar framöver.  
Många företag föreningsverksamheter och affärer finns intill Havsbadsvägen 
och då kommer vägen över Nybron  
även i fortsättningen vara ett bättre alternativ att färdas på.  
Den nya bilväqen kommer att förorsaka stor skada för människor och 
fastigheter i närområdet kring den nya vägen.  
Buller och vibrationer kommer att påverka hus och de boendes hälsa.  
Inga bullerplank i världen kan ta bort trafikljuden som främst märks i 
utomhusmiljön och  
det är flerfamiljshus och villor som berörs.  
 
Kommentar: Bullerutredningar är framtagna inom ramen av detaljplanen som visar på goda 
möjligheter att uppnå riktvärden för buller. 
 
Daghem och scoutstuga berörs och för deras del är utomhus miljön 
synnerligen viktig, speciellt för barnen att få vistas i en rofylld utemiljö med 
naturen alldeles inpå. Det påverkar barnens hälsa och utveckling positivt och 
här skall då enligt plan bullerplank fä sättas upp, 
 
Den nuvarande cykelleden är uppbyggd på en smal banvall som på flera ställen 
inte är dimensionerad för den belastning  
sorn en bilväg med tung trafik skall klara. Utfyllnader/spontning vid flera 
ställen där nivåskillnaderna är stora eller  
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på en lång sträcka där vägen kommer att gå alldeles vid åkanten mot 
Reningsverksvägen.  
Har inte komrnunen lärt av sättningar som förekommit vid tex Kristian 11: 
väg.  
Här skall vägen byggas alldeles vid åkanten.  
De geotekr1iska undersökningar som gjorts kan inte förutsäga de problem som 
kan uppstå vid förstärkningen vid åkanten  
som här måste göras.  
Arbeten som måste ha andra myndigheters godkännande.  
Och hur är det med strandskyddet ?  
Hönr1eä omfattas av riksintresse för friluftsliv enl miljöbalken.  
Bilvägen här förorsakar skada på friluftsliv, djur och natur.  
Även nära turistomräden som Hembygdsparken och Tullakrok förstörs av 
trafikljuden.  
 
Kommentar: En geoteknisk undersökning är genomförd och föreslår åtgärder för att 
säkerställa god stabilitet. Detaljplanen bedöms inte medföra några stora negativa 
konsekvenser för riksintressen.   
 
 
Kulturmiljön 1700-tals huset med tillhörande trädgård, Vattenhästen och den 
100-år.iga Pyttebron kommer att rivas.  
OK huset får stå kvar men till vilket pris.  
Detta ornråde är Ängelholms kulturhistoria och ett oersättligt område som går 
förlorat för all framtid för att en bilväg skall fram.  
Detta område är Ängelholms själ och hjärta. Otroligt korkat att förstöra.  
 
Ingen redovisning är gjord av hur mycket det nya projektet kostat i dagsläget.  
Att som i ett delfröslag till ny vägsträckning efter Järnvägsmuseet ut mot 
Sibirientunneln där det redan finns en bred och på vissa ställen asfalterad 
cykelcäg kan inte kosta på lång som Pytteleden. 
 
Kommentar: Projektets genomförande bedöms kosta ca 100 miljoner kronor.  
 
Sibirientunneln där det redan finns  
en bred och på vissa ställen asfalterad cykelväg kan inte kosta på lång väg som 
Pytteleden  
Byggs en fortsättning på denna väg som börjar vid Havsbadsrondellen (de 
finns de som redan kör här med bil)  
kan skattemedel sparas.  
Även om här också behöver fällas en del träd är det inte inom Kronoskogens 
område vägen kan också byggas  
närmre Järnvägsspåren där träden är yngre. 
 
lnget kultur-eller villaområden finns här och inga barn eller vuxnas 
välbefinnande och hälsa påverkas av denna nya väg som  
kommer att avlasta Havsbadsvägen och då också centrum.  
Tänk om, tänk realistiskt och låt våra skattepengar gå till angelägnare ändåmål. 
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Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
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däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? 
Jo det är för att Ängelholm är en idyll…en liten stad som inte behöver/kräver 
en storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
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FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen.  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-14 

Jag godkänner inte detaljplanen. På grund av anslutning till Garvaregatan. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Fastighetsägare till Aspen 2, 2021-12-14 

Jag godkänner inte detaljplanen.  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Fastighetsägare till Alen 2, 2021-12-14 

Undertecknad, fastighetsägare till Alen 2, lämnar härmed följande synpunkter 
på det utställda detaljplaneförslaget enligt ovan. 
 
Jag hemställer att detaljplaneförslaget avvisas i sin helhet då det generellt, vid 
ett genomförande, åstadkommer stor skada på det grönområde som den 
föreslagna vägen, Klippanvägens förlängning avser. 
 
Länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande har angivit (Samrådsredogörelse sid 8) att 
olika lokaliseringsutredningar inte föreligger. Det vill säga kommunen har inte 
angivit att det endast föreligger ett alternativ för dragning av trafiken för att 
reducera trafiken kring Östergatan-Skolgatan. Sådana alternativ föreligger, där 
et stort antal ängelholmare visat att det är möjligt att dra väg söderifrån via 
Kulltorp eller norrifrån. Denna trafik avser då väsentligen persontrafik till 
Havsbadsområdet och pendlartrafik till Ängelholms station. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med alternativa lösningar. Länsstyrelsen 
har inte längre detta i sitt yttrande. Att dra en väg söderifrån och/eller norrifrån ger inte 
samma effekt i stadskärnan och bedöms vara kostsammare och kräva större inverkan på 
naturvärden. 
 
Distributionstrafiken för att försörja handeln i centrum måste likväl in till 
centrum på ett eller annat sätt. 
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Beträffande strandskyddet i området har MÖD i mål P 12200-19 fastslagit att i 
området 100 m söder Pyttebron föreligger särskilda skäl att upprätthålla 
strandskyddet. Frågeställningen var i och för sig annorlunda då det målet avsåg 
bebyggelse intill å-kanten men anläggande av en väg intill åkanten får också 
anses som en byggnation. 
 
Regeringen och Centerpartiet har överenskommits om ett förändrat stranskydd 
som enligt media innebär ett uppluckrat strandskydd i glest befolkade 
områden, medan dt skall skärpas i urbana miljöer. Det finns anledning att ta 
hänsyn till inkommande lagstiftning i detta avseende. 
 
Den nära naturen kring ån i detta område kan sägas börja vid Ängelholms 
station och löpa längs Rönneå parallellt med denna fram till Nybron, vidare till 
Pyttebron och längs ån till avfarten mot Reningsverket, dvs 
Reningsverksvägen. 
 
För de bostadsområden som ligger i anslutning till nämnda natur utgör 
grönområdet längs detta område ett starkt intresse och möjlighet till rekreation. 
Det framgår klart av ingressen till planbeskrivningen att stor åverkan/fällning 
av stora träd behöver ske för att kunna dra vägen. Det är ett vetenskapligt 
faktum att det är de närliggande gröna områdena som utgör den bästa 
avkopplingsmiljön för människor. Att då avverka detta område är totalt 
felaktigt. Områdena inom 5 minuters promenad från bostaden är de viktiga 
områdena, inte områden som ligger kilometervis bort. 
 
Planförslaget innebär att hela grönområdet från Pyttebron till 
Reningsverksvägen kommer att bli obrukat som grönområde eftersom man 
inte enkelt kan nå detta. Vem vill riskera livet för att korsa en trafikerad led för 
att komma till sin natur? Speciellt avser detta i morgon och kvällstrafik, samt 
under sommartrafik när badgästerna söker sig till camping och Havsbaden. 
 
Kommentar: Längs med sträckan kommer det finnas möjlighet att på ett säkert sätt ta sig 
över gatan. 
 
Boende i närområdet avskiljs alltså från sitt grönområde. 
 
Den nuvarande promenad och cykelvägen, Pytteleden utgör ett väsentligen 
bilfritt stråk via Reningsverksvägen till strandområdet vid Klitterhus. Att 
därmed enligt förslaget införa en mängd trafik med trafikanslutningar i konflikt 
med varandra, strider mot allt förnuft. Modern stads- och trafikplanering skall 
undanröja sådana konflikter. 
 
Beträffande utredning kring närvaro av fladdermöss så visar utredningen att 
det finns 8 olika fladdermössarter i området. Det sägs också i utredningen att 
fladdermöss störs av elektriskt ljus. Emellertid räcker det inte med att rikta 
vägbelysningen eftersom bilbelysning/strålkastare kommer att förekomma 
dygnet runt och vara speciellt störande under dygnets mörka timmar, dvs 
under fladdermössens födosöksperiod. Fladdermössen kommer uppenbarligen 
att väsentligen störas, vilket är lagstridigt. 
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Kommunen anser att skydd kan anläggas med nyplantering av skyddande 
växtlighet, växtlighet som i dag utgöres av stora äldre träd som vid exploatering 
måste tas bort. För övrigt föreligger i dag väster om båtplatsen ett parti utan 
skyddande växtlighet eftersom den gamla banvallen stryker nära ån och inte ger 
utrymme för större växtlighet. 
 
Kommentar: Utredningen om fladdermus innefattar en del åtgärder som måste komma till 
stånd för att minska påverkan på djurlivet. Detta innefattar särskild ljussättning, 
återplantering och uppförande av ljusskyddande plank eller vegetation.  
 
Nyplantering ger föga effekt förrän efter flera decennier. 
 
Det lagda förslaget innebär också att Garvaregatan skulle öppnas upp för 
genomfartstrafik mellan Idrottsgatan och den föreslagna nya vägen, vilket 
innebär att den nuvarande säckgatudelen av Garvaregatan skulle ta emot ett 
större antal fordon per dygn. Detta kan inte vara rimligt för en gata med en 
bredd av endast 6,4 m. Angöring till fastigheterna Alen 1 till Alen 5 och 
Kastanjen 1-4 skulle därmed storligen försvåras. Risken är mycket stor att 
denna lilla smala gata skulle bli en genomfartsgata för lasttrafik mot och från 
Centrum, Storgatsområdet. 
 
Kommentar: Framtagna utredningar visar att den ökade trafiken på Garvaregatan är låg. 
Genomfartstrafik är osannolik då det inte finns någon större tidsvinst att köra där. 
Genomfartstrafik kan dessutom enkelt motverkas med korrekt skyltning.  
 
Kommunen anger i sitt svar på mitt yttrande under samrådet att det är så ringa 
trafik enligt en utredning gjord, att det behöver man inte bry sig om. 
Enligt min mening kommer en stor del av distríbutionstrafiken till och från 
centrum (ICA Supermarket, Systembolaget m.fl.) att söka sig via Garvaregatan.  
 
Att ta vägen via Klippanvägens förlängning västerut till korsningen med denna 
och Havsbadsvägen- nya Industrigatan (för man tänker väl inte döpa om 
Industrigatan till Järnvägsgatan?) tillbaka upp över Nybron när man kan köra 
Garvaregatan och spara 2 kilometer är osannolikt. Distributionschaufförerna 
har ”tajta” scheman och tar den snabbaste och kortaste vägen, 
 
Kommentar: Den närmsta vägen från Klippanvägen till stadskärnan kommer vara via 
Storgatan.  
 
Det ligger inte i modern stadsplanering att införa genomfartstrafik i befintliga 
eller framtida bostadsområden. Det föreligger risk att trafikplanerarna utfärdar 
parkeringsförbud på båda sidor av denna del av gatan till förfång för gäster till 
fastigheterna eller förfång för underhåll av fastigheterna. 
 
Jag hemsäller därför att Garvaregatans öppning mot den föreslagna vägen 
avvisas 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-14 
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Jag är emot Klippanvägens förlängning. 
Jag tycker att man ska använda Banskolevägen och/eller bygga 
en bro över ån från Luntertun. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-14 

Bara alla kunde förstå .. att riva Pyttebron är ett svek för alla oss 
som röstat NEJ …till Klippanleden i folkomröstningen. 
Och som blev ett NEJ ..i valet. Detta är Ängelholms vackraste 
naturområde och allt ska inte bara handla om bilarnas framfart. 
Det finns så många andra allternativ, som förlängningen av 
Varvsvägen som nås lättare för alla de som kommer från 
Vejbystrand och Skälderviken. Och Båstad , Försöv om vi ska 
tänka längre… 
Gör nu rätt och tänk om . 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-12-14 

Efter att ha tagit del av det reviderade planförslaget vidhåller jag 
min uppfattning att det i satsningen på Klippanvägens 
förlängning inte finns någon respekt för Ängelholms 
kulturhistoria, överhängande klimathot, människors livskvalitet 
(bl a grönområden och lugn), fauna och flora, och sist men inte 
minst, den demokratiska processen. 
Miljökonsekvensbeskrivningen är fullspäckad med negativa 
konsekvenser vilket borde räcka för kommunens politiker att 
vilja göra om och göra rätt. Det är skrämmande att det 
'arkitektoniska värdet' av en ny bro och därmed ett nytt 
landmärke för staden tycks vara viktigare än att satsa på att 
utveckla Ängelholm till en modern och attraktiv miljöstad att vara 
stolt över. Långsiktiga, klimatvänliga och hälsosamma lösningar 
går att vaska fram om viljan finns!. 
(Yttranden innehåller bifogad fil med yttrande från samrådet, detta har besvarats i samrådsredogörelsen) 

 
Kommentar: Synpunkt noterad.   
 
Privatperson, 2021-12-14 

Det är positivt och glädjande att det har gjorts flera ytterligare utredningar efter 
samrådet. Underlaget från dessa utredningar bidrar till att ge en kompletterande 
överblick av de positiva och övervägande negativa konsekvenserna av 
planförslaget. 
I samrådsredogörelsen framgår det tydligt att kommunen vill minska trafiken i 
stadskärnan, främst på Nybron och runt Stadsparken, för att uppnå en större 
trafiksäkerhet. Trafikutredningarna som har gjorts är framtagna och 
presenterade baserat på att inga andra trafikbegränsande åtgärder genomförs. 
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Konsekvensen av detta är att resultatet av potentiella trafikreglerande ändringar 
som kan leda till minskad buller, ökad trafiksäkerhet och mindre 
miljöpåverkan, inte har presenterats. Det är viktigt att kunna göra en jämförelse 
av möjliga trafikreglerande åtgärder med planförslaget. 
 
Det finns en målsättning att ha en hållbar infrastruktur vilket finns beskrivet i 
kommunens översiktsplan. “För att ha en långsiktig hållbar transportplanering 
krävs ett förändrat synsätt. Goda möjligheter att nyttja kollektivtrafik, gå och 
cykla är målbilden.” För att uppnå denna målbild, är det önskvärt med en 
prioritering och genomförande av nödvändiga förbättringar i kollektivtrafiken i 
Ängelholm framför byggandet av en ny bilväg genom ett centralt beläget 
rekreationsområde. 
 
Den geotekniska utredningen som har genomförts efter samrådet visar att 
stabiliteten utmed stora delar av den gamla banvallen ej är tillräcklig och att 
förstärkningsåtgärder kommer att krävas vid anläggandet av den planerade 
vägen. En uppskattning av tillkommande kostnader bör redovisas. Ytterligare 
miljökonsekvenser av att genomföra de nödvändiga stabilitetsåtgärderna har 
inte beskrivits och bör inkluderas i ett beslutsunderlag inför ett 
eventuellt antagande av planförslaget. 
 
Kommentar: Vid uppskattningen av den totala kostanden på ca 100 miljoner kronor ingår 
stabilitetshöjande åtgärder.  
 
En fladdermusinventering har numera gjorts. Det rekommenderas att man 
avvakta resultatet från pågående fladdermusinventeringar i närliggande 
områden och att en samlad bedömning bör föregå ett beslut i vägfrågan. Det är 
viktigt att kommunen följer denna rekommendation. 
 
Kommentar: Rekommendationen syftat till att innan åtgärder genomförs ska flera 
inventeringar göras för att säkerställa att åtgärderna sätts på platser där de ges mest effekt.  
 
I bullerutredningen redovisar man ett antal fastigheter (22 av 39) där 
bullernivån kommer att överskrida riktvärdet och som behöver någon typ av 
åtgärd. Enligt kommunens översiktsplan ska människan stå i fokus i 
planeringen. Antalet människor som kommer att påverkas negativt i dessa 
fastigheter redovisas inte. Inte heller har man redovisat hur många vuxna 
och barn, som vistas på förskolan och övriga lokaler som kommer att påverkas 
av bullernivåer över gällande riktvärden. De framtida planerna att öka antal 
bostäder i centrala delen av Ängelholm kommer att leda till att ett ökande antal 
människor förnekas möjligheten till en bostadsnära lugn rekreations- och 
naturmiljö om planförslaget genomförs. 
 
Det aktuella området som påverkas av Klippanvägens förlängning omvandlas 
från ett bilfritt rekreationsområde som är säkert för barn till ett område “ mer 
riktat åt biltrafiken och pendling ”. Det är önskvärt att det görs en 
barnkonsekvensanalys eller, om det har gjorts, att 
denna görs tillgänglig.  
 
Kommentar: Syftet är att detaljplanen ska medföra en förbättrad trafiksäkerhet i 
Ängelholm, för såväl bil som oskyddade trafikanter.  
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Fastighetsägare till Kastanjen 2, 2021-12-14 

Jag godkänner inte detaljplanen.  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
 
Privatperson, 2021-12-14 

Jag godkänner inte detaljplanen.  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
 
Fastighetsägare till Eken 6, 2021-12-14 

Jag godkänner INTE detaljplanen och motsätter mig att trafiken 
dras in igenom ett äldre villakvarter. 
Jag motsätter mig att trafiken ska spridas igenom villakvarteren 
istället för att använda de större vägarna som redan idag finns 
och som bebyggelsen är anpassad till. 
Jag ifrågasätter också starkt de uppgifter som framkommer i 
utredningarna där det tydligt och klart inte går att få in de mått 
som angetts och där bilderna är mycket missvisande. 
Kommunen planerar större och större bebyggelse i och 
omkring Ängelholm och jag anser inte att denna lösning är ett 
alternativ som kan tillgodose de behov som föreligger..  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
Illustrationerna som är framtagna bygger på den förprojektering som är genomförd och finns 
bilagd.  
 
 
Privatperson, 2021-12-14 

Jag anser inte att detaljplanen ska godkännas. 
- Jag anser inte att trafikflödet är i närheten av så dåligt att det 
är befogat, varken att lägga dessa gigantiska summor eller 
förstöra det stadsnära naturstråket. 
- jag vänder mig mot att både boendemiljön och naturmiljön i 
området ska förstöras avseende buller. Det är inte bara det 
direkta gränsområdena som drabbas utan även det omtyckta 
grönområdet Tullakrok kommer drabbas av buller om störning. 
Att bullernivån minskar kring dagens dragning är mindre 
relevant. De som flyttat in i de lägenheterna har gjort så fullt 
medvetna om att de kommer bo rakt utanför en väg. De som 
med denna plan drabbas av ökat buller har bosatt sig i en 
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mycket lugn miljö som kommer förändras drastiskt. 
- Jag anser att man i planen fortfarande inte i tillräcklig 
utsträckning har presenterat hur man ska värna naturmiljön och 
till exempel skydda fladdermössen i området. Området håller 
troligtvis yngelkolonier, dessa måste identifieras innan man går 
vidare så att planen kan anpassas så att kolonin inte påverkas. 
- i planen anser man att endast ett av miljömålen är relevant. 
Ställer mig tveksam till detta då man under punkten "saker 
kommunen kan göra" tar upp ett antal punkter jag inte anser 
man tagit hänsyn till under "ett rikt växt och djurliv"- här ingår 
bevarande av stadsnära natur och att se över översiktsplaner 
med avseende på biologisk mångfald och friluftsliv (även om ja, 
detta är en detaljplan). Planen ligger inte i linje med miljömålet. 
- I övrigt klingar planen dåligt med miljömålen "minskad 
klimatpåverkan" och "friskare luft" då biltrafiken med stor 
sannolikhet kommer öka (enligt planens egen analys). 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
 
Fastighetsägare Aspen 7, 2021-12-14 

Denna detaljplan tar inte klimatförändringarna och förlusten av 
biologisk mångfald på allvar. Om vi ska göra det kan vi inte 
bygga nya bilvägar genom grönområden. Det är också väldigt 
tråkigt att kommunen håller fast vid uppfattningen att för att 
utveckla ett 
område (Stadsparken) måste ett annat område förstöras. På 
detta sätt utarmas staden. Det går naturligtvis att utveckla 
stadsparken och göra området runt densamma mer attraktivt 
för gående utan att bygga en väg genom Pyttebroområdet. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB): I jämförelsen mellan 
nollalternativet och planförslaget i MKB:n är det tydligt att 
planförslaget innebär stora försämringar i många avseenden. 
Detta borde vara tillräckligt för att lägga ner planen. 
 
Riksintresse friluftsliv och naturvård - planen kommer att orsaka 
stora skador på riksintressena för friluftsliv och naturvård. 
Strandskydd - min mening är att det inte är förenligt med 
strandskyddslagstiftningen att upphäva strandskyddet i 
planområdet. 
 
Kommentar: Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kommer medföra 
någon större negativ påverkan på riksintresset . 
 
Naturvärden och kulturmiljöer: Planen kommer att förstöra ett 
område med stora natur- och kulturvärden. Dels anser jag att 
kommunen inte har inventerat naturen tillräckligt, dels framstår 
det som orealistiskt att det flera gånger i planbeskrivningen 
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skrivs att träd som fälls kan kompenseras med att nya träd planteras. Det tar 
50-100 år för träd att växa till den storlek som 
de större träden i Pyttebroområdet har. Under den tiden hinner 
de växter och djur som behöver de stora träden dö. Vidare 
underskattar man i planen grovt de kulturhistoriska värdena av 
Pyttebron. 
 
Fladdermöss: bedömningen att planförslaget skulle medföra en 
mycket liten påverkan på fladdermössen i området är helt 
orimlig. I fladdermusinventeringen belyses vikten av att 
bibehålla och skapa en grön och tyst korridor längs med ån, 
vilket omöjliggörs om vägen byggs. 
 
Kommentar: Utredningen förslår en rad åtgärder för att minimera den negativa påverkan på 
fladdermössens levnadsmiljöer. Det är viktigt att dessa åtgärder genomförs, vilket framgår av 
planhandlingarna. 
 
Trafik: kommunen borde ha börjat med att pröva vilka 
förbättringar som kan göras kring Stadsparken utan nya vägar, 
t.ex. anlägga cykelbanor längs Nybrogatan och Skolgatan förbi 
Stadsparken. Ett attraktivare centrum kan också skapas genom 
minskad biltrafik överlag i Ängelholm, inte genom att flytta 
trafiken. För att kommunen ska nå sina fastställda miljömål är 
kollektivtrafiken och rekreationsstråk viktiga. En tydlig och högst 
trolig konsekvens av Klippanvägens förlängning blir i stället att 
bilanvändningen kommer att öka i Ängelholm, vilket går emot 
de politiska målen om hållbara resor. En ny vägförbindelse 
genom Pyttebroområdet kommer högst sannolikt att öka 
andelen som tar bilen till områden utanför stadskärnan. 
 
Buller - den tänkta vägen kommer att orsaka ökat buller. Det 
kommer att störa både boende i området, båtplatsen, den nya 
parken på gamla växthustomten, Tullakrok och 
Hembygdsparken, samt åpromenden. De bullerskyddsåtgärder 
som föreslås är otillräckliga och de höga plank som föreslås 
kommer att bidra till att göra gaturummen fula och otrygga. 
 
Växthustomten - växthustomten är under upprustning för att 
skapa nya mötesplatser, vilket är positivt. Men, man måste 
ställa sig följande fråga: Ifall nu trafiken vid Stadsparken är ett 
problem som försvårar för mötesplatser där, hur kan det då 
komma sig att trafiken inte kommer att bli ett problem för 
parken på växthustomten? 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-14 

Nu när det planeras om pytteleden så vill jag trycka på att 
utveckla stadsparken maximalt, genom att: 
-göra Skolgatebiten förbi stadsparken, till en säckgata, det 
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tiotal bilar som parkerar inne på gården av 
"vita huset" kan fortsätta göra så, men resten av trafiken 
försvinner. 
-ta bort bokhäcken helt o nivellera parken mot säckgatan. 
-stäng ner korsningen Skolgatan Östergatan till en 3-vägs 
korsning, vi blir av med stans mest olycksdrabbade korsning. Vi 
slipper "raggarrundor" kvällstid o får lugn trafik dagtid. 
-justera om Östergatan ett par meter västerut så gamla skolan 
kan få en hyfsad entre' och en lagom bred trottoar. 
-utrusta stadsparken med en estrad eller scen för 
Lergöksorkestern eller andra spontana framträdande. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Privatperson, 2021-12-14 

Efter att ha tagit del av reviderad Planbeskrivning daterad 8 
oktober 2021 samt svar på eget yttrande i 
Samrådsredogörelse lämnar jag följande synpunkter i 
granskningsprocessen som följer PBL(2010-900) 5kap §7 där 
allmänheten kan yttra sig. 
I mina tidigare synpunkter som bilägges har jag hänvisat till 
Förordningen 2015/216 angående trafikbuller kan jag inte anse 
att ny utredning till fullo klarlägger alla åtgärder utan hänvisar till 
framtida överenskommelser. Likaså kommer trafikbuller öka 
avsevärt där naturen idag präglas av lugn miljö som 
allmänheten så väl behöver. 

 
Beträffande hänvisning till geoteknisk komplettering kan jag inte 
heller finna att den är tillfyllest utan tar upp en del oklara 
antaganden beträffande viss bärighet intill ån. 
 
Kommentar: Inför antagandet har planbeskrivningen tydliggjorts gällande vilka åtgärder som 
krävs för att uppfylla god stabilitet.  
 
Om gestaltning avser den arkitekttävling som först presenteras 
några dagar efter granskningsdatum är denna kommentar till 
mitt tidigare yttrande ointressant. 
Positivt i reviderat förslag är att båthusens bevarande 
tillvaratagits men till viss del på bekostnad av borttagande av 
vackra träd. 
Allmänt kan noteras att denna naturliga vackra miljö så nära 
stadskärnan är svår att finna någon annanstans i landet. 
Anlagda parker har inte den upplevelsen som denna del där 
leden anlägges vilken fått utvecklas naturligt inklusive 
Växthustomten som i perspektivet inte längre blir tyst liksom 
delar av närliggande hembygdspark över ån. 
Utöver ovanstående anser jag redovisad kostnad i jämförelse med alternativ 
inte är relevant med hänsyn till att en del i 
projektet fortfarande är lagt på framtid. 
Liksom i mitt tidigare yttrande anser jag att efter nerlagt projekt 
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2014 och den allmänt negativa inställning i samrådet med 
allmänheten bör projektet pausas för att undersöka fler 
möjligheter till trafiklösning där alla politiska åsikter tas till vara 
och inte som nu baseras på en riktad Avsiktsförklaring. Med fler 
möjligheter avses inte tidigare förslag utan man måste starta 
om förutsättningslöst. 

 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 

 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, 2021-12-14 

Pyttebroområdet och Pyttebron är i många aspekter viktigt för Ängelholm, inte 
minst som ett av stadens mest älskade naturområden. 
Både planbeskrivningen och, den inför detaljplaneförslaget framtagna, 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) belyser hur detaljplaneförslaget för med 
sig både positiva och  negativa konsekvenser. De positiva dock ser inte alls så 
starka som de negativa. De negativa konsekvenserna fokuserar på det faktum 
att området idag är ett lugnt grönområde som uppskattas av lokalbefolkningen 
som rekreationsområde och för friluftsliv. Utöver detta präglas byn av 
Pyttebron som ses som ett landmärke. 
 
Bron byggdes 1904 för järnvägen Ängelholm - Klippan, som lades ner 1953. 
Den används idag för cykel- och gångtrafik och har ett högt kulturvärde även 
om den inte kvalificerar som byggnadsminne. Dock har regionmuseet bedömt 
att det skulle, ur ett regional perspektivet, vara väl motiverat att 
byggnadsminnesförklara Pyttebron, som man påstår i MKB. 
Planbeskrivningen har ingen större analys av kulturmiljön och konsekvensen 
av sådant kulturvärdefullt landmärke inom planområdet. Detta borde ha 
utvärderats och tydligt belysts i förberedelserna för detaljplanen. 
 
Länsstyrelsen yttrade under samråd att Pyttebron” är enskilt och i sitt 
sammanhang av högt kulturmiljövärde och av betydande allmänt intresse i 
Ängelholm. Länsstyrelsen saknar resonemang och avvägningar för planens 
positiva effekter i relation till den skada som orsakas på dessa 
kulturmiljövärden. 
Kommunen svarade att den ej bedömer bron ha sådant värde. Detta uttalande 
är dock inte styrkt av någon antikvarisk undersökning och bör därför betraktas 
som subjektivt. 
 
Kommentar: Frågan om Pyttebrons kulturmiljövärde har studeras flera gånger. Den 
historiska kopplingen bedöms fortfarande vara viktig och ska bevaras, men den bedöms 
kunna bevaras på andra sätt en genom bron.  
 
 
Länsstyrelsens uttalande bör tas i beaktande och ageras på. 
En folkomröstning har tydligt markerat att invånarna är emot rivningen av 
Pyttebron, och även det generella förslaget för vägen då den kommer att ha 
stora oönskade konsekvenser på kultur, natur och friluftsliv såväl som 
påverkan på generell miljöpåverkan. 
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Det finns idag över 750 underskrifter mot planen och många har yttrat sitt 
motstånd under samråd. 
Det är uppenbart att det inte går att kompensera Pyttebrons historiska värde 
med en ny bro, oavsett hur påkostad den än är. 
Tillsammans med påverkan på grönområdet, där planen är att gå emot de 
generella principerna om att bevara grönområden och värdesätta vegetation 
som de ädelträd som växer längst gång- och cykelvägarna i Pyttebroområdet, 
kommer områdets karaktär att förändras, med trafik, buller och en väg som 
påverkar hur man kan vistas i området. 
 
Detaljplanen uppfyller inte kraven enligt 2 kap. 3 3 § och 6 § pkt1, plan- och 
bygglagen (PBL) då den inte tar hänsyn till den stora negativa påverkan den har 
på varken stads- och landskapsbilden eller natur- och kulturvärdena. 
 
Sammanfattning 
Föreningen yrkar på att Pyttebro ska bevaras av ovan angivna skäl. Bron har 
högt kulturvärde som bär spår av den gamla järnvägsbanan i Ängelholm. Hela 
området är unikt och borde bevaras - det finns säkert annorlunda 
förutsättningar idag efter pandemin, när människor har större flexibilitet i var 
de arbetar och där behovet att transportera sig till arbetsplatsen varje 
morgon är mindre än tidigare. . Behovet av den nya vägen kan vara ändrat i 
nuläget. 
 
Det är helt enkelt inte möjligt att ersätta ett landmärke med ett nytt. Skulle 
någon komma på tanken att ersätta Eiffeltornet med en modernare och större 
struktur och tro att man skulle kunna behålla dess kulturvärde? Det är hur 
viktig en denna bro är för invånarna i Ängelholm och det borde tas hänsyn till 
detta värde i planeringen. En rivning är permanent och bron skulle vara borta 
för alltid. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Privatperson, 2021-12-14 
 
Tyvärr innebär granskningsförslaget inte några större 
förändringar i jämförelse med samrådsförslaget, vilket gör mig 
som verksam inom stadsplanering minst sagt sorgsen. 
Planförslaget innebär fortfarande att det fantastiska och unika 
grönområdet utmed Rönne å inte kommer att kunna bevaras, 
vilket kommer att få en enorm påverkan på upplevelsen av 
staden. Rekreationsområdet är identitetsskapande för 
Ängelholm och extremt betydelsefullt. För mig är det 
karaktäristiska och unika med Ängelholm miljön utmed Rönne 
å. 
 
Ängelholm är en attraktiv stad som naturligtvis ska få utvecklas, 
förnyas och förändras. Samtidigt måste det ske utifrån och med 
respekt för Ängelholms särdrag och kvaliteter. För mig är 
Rönne å och den intilliggande naturmiljön ett sådant värde att 
värna. Genom att realisera planförslaget tar kommunen ett 
strategiskt ställningstagande i en riktning som inte bara förstör 
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befintliga värden, utan också innebär en samhällsplanering som 
för tankarna till 60- och 70-talets bilvurm. Det som talar emot 
förslaget är också den lilla ekonomiska och strukturella vinsten 
kopplat till trafikens framkomlighet. Vanligtvis vill man i 
stadsplanering inte finansiera eller utföra åtgärder som 
förenklar för motorburen trafik i stadsmiljön, utan snarare 
bibehålla eller till och med försämra framkomligheten. Detta för 
att bidra till ett mer hållbart resande och på så vis öka resorna 
med kollektivtrafik. Att städer i olika perioder upplever tätare trafik hör staden 
till och det kan vara ett effektivt sätt att påverka 
invånarnas resmönster. De investerade medlen skulle istället 
kunna göra mer skillnad i Ängelholm genom att användas för att 
upprusta gång- och cykelnät, förbättra allmän plats och ge 
förutsättningar för tätare turtäthet i kollektivtrafiken samt 
upprusta befintliga grönområden. 
 
Delar av de inskickade synpunkterna i samrådet upplevs inte 
ha besvarats, trots tematiseringen, utan endast sammanfattats i 
samrådsredogörelsen. Jag förutsätter att dessa besvaras på 
ett tydligare sätt i granskningsutlåtandet. Det åligger kommunen 
att i granskningsutlåtandet tydligt redogöra för 
ställningstaganden och motivera ställningstaganden som går 
enskilda emot. 
 
Det är överraskande att kommunen i ett så känsligt ärende går 
vidare med planhandlingar som inte besvarar grundläggande 
frågor. Därutöver är det anmärkningsvärt att inkomna 
synpunkter hanteras så summariskt. 
 
Det saknas illustrationer och underlag som på ett tydligt sätt 
redovisar vilka konsekvenser ett genomförande av planen 
skulle innebära. På s. 4 i planbeskrivningen redovisas en 
perspektivbild vid Växthusparken. I plankartan redovisas stora 
slänter inom användningen GATA. För att ge en rättvis bild av 
hur det kan komma att se ut bör perspektivbilder återge de 
slänter som bedöms krävas samt avsaknaden av de träd som 
behöver tas ned. 
 
Kommentar: Illustrationerna bygger på den förprojektering som är gjort. Träd som ligger 
inom GATA är borttagna i illustrationen. 
 
 
Politisk förståelse för de faktiska konsekvenserna 
Jag ställer mig fundersam till om det politiskt finns en förståelse 
för hur stor påverkan ett genomförande av planen faktiskt 
kommer att få. På plats vid Rönne å är det svårt att föreställa 
sig de höga bullernivåer som vägen skulle innebära och den 
enorma förlust det innebär att rekreationsområdet kommer att 
gå förlorat. Miljön utmed Rönne å är en tillgång som är otroligt 
värdefull och som inte kommer att gå att återskapa om vägen 
väl realiseras. Jag hoppas verkligen att det fortfarande finns 
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möjlighet att politiker begrundar konsekvenserna som vägen 
innebär och de värden som går förlorade. 
 
Den unika miljön går förlorad 
Ett genomförande av Klippanvägen skulle innebära att den 
unika miljön inte längre finns kvar. En bilväg genom området 
innebär en barriär i området och för med sig en betydande 
ökning av buller. Perspektivbilderna i planbeskrivningen ger en 
bilden av ett lummigt grönområde där den nya vägen inte 
kommer att ta något större utrymme, men i själva verket så 
kommer grönområdet att försvinna i sin helhet. 
 
Ett föråldrat sätt att trafikplanera 
Det övergripande resonemanget om att leda motordriven trafik 
från centrala delar i staden genom ett värdefullt naturområde, 
för att på så vis minska bullret i centrum, är en märklig 
utgångspunkt som inte stämmer överens med dagens sätt att 
stadsplanera. Om det är någonstans ett visst buller kan 
förväntas och koncentreras så är det i stadens mest centrala 
delar, för att på så vis kunna möjliggöra ett bevarande av 
värdefulla rekreationsmiljöer. 
 
En ny trafikled genom området skapar inte per automatik trygga och säkra 
gaturum i den centrala delen av staden. Ett 
attraktivare centrum kan skapas exempelvis genom minskad 
biltrafik överlag i Ängelholm, inte genom att skapa en ny 
trafikled genom ett grönområde och på så vis uppmana till ett 
ökat bilanvändande istället för att använda kollektivtrafiken. En 
hållbar stad med kollektivtrafik och viktiga rekreationsstråk bör 
eftersträvas, för att följa kommunens fastställda miljömål. 
Kommunen bör fokusera på en tydlig framkomlighetsstrategi 
som prioriterar färdmedel i form av gående, cykel och 
kollektivtrafik. 
 
Planförslaget innebär att bilanvändandet kommer att öka 
I planbeskrivningen klargörs det att en stor risk är att invånarna 
kommer att välja bilen framför kollektivtrafik, vilket är en tydlig 
slutsats av föreslagen lösning. En högst trolig konsekvens är att 
bilanvändningen kommer att öka i Ängelholm, vilket går emot 
de politiska målen om hållbara resor. En ny vägförbindelse 
genom Pytteområdet kommer högst sannolikt att öka andelen 
som tar bilen till områden utanför stadskärnan. 
 
Citat från planbeskrivningen ”Planen bedöms medföra en 
minskning av trafiken i centrum, vilket öppnar upp för 
utvecklingsmöjligheter. Ett parallellt arbete pågår där en 
upprustning av stadsparken ska göras. På så vis kan platsen 
utvecklas med fokus på människan istället för bilar och nya 
mötesplatser kan skapas i staden.” Att syftet är att minska 
buller och trafikmängder i stadskärnan och istället förflytta 
problematiken till grönområdet vid Rönne å är obegripligt och 
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inte politiskt försvarbart. Beträffande de beskrivna positiva 
effekterna utanför planområdet så är det möjligt att skapa en 
god trafiksituation i centrum och trevliga stadsrum utan att 
förändra ett av Ängelholms viktigaste rekreationsstråk. Främst 
handlar det om att skapa och följa tydliga gestaltningsmål för de 
centrala gatorna och utforma gatorna på ett sätt som gynnar 
gång, cykel och kollektivtrafik – det ska bli mer obekvämt att ta 
bilen! 
 
Den beskrivna framkomlighetsproblematiken för fordon i 
centrum bör i förhållande till kommunstyrelsens hållbarhetsmål 
enbart vara positiv, eftersom det ju således innebär att 
invånarna bör föredra kollektivtrafiken framför bilen. De 
miljonerna som en förlängning av Klippanvägen bedöms kosta 
skulle kunna göra bättre nytta i en satsning och utbyggnad av 
kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar, samt upprustning 
av grönområden. Genom det skulle incitamenten att välja 
hållbara transportvägar och färdsätt öka. 
 
Avvägningar i planarbetet 
I enlighet med PBL ska kommunen göra avvägningar mellan 
allmänna och enskilda intressen. I den avvägningen bör det 
allmänna intresset av en bevarad och välanvänd rekreationsyta 
med höga natur- och kulturmiljövärden vägas mot intresset för 
enskilda som får en genare väg. Det bör tydligt framgå vilka 
gynnas av den nya vägen och varför det intresset ska väga 
tyngre än att bevara Pytteområdet. Det kan tänkas att somliga 
skulle uppskatta en genare väg – men det ska vara tydligt att 
det sker på bekostnad av Pytteområdet som värdefullt 
rekreationsområde. 
 
Det kan ifrågasättas vilka kvaliteter resterande ytor vid Rönne å 
kommer att ha efter projektets genomförande. Tillgången och 
närheten till centrala rekreationsytor med kulturhistoriskt 
värdefulla inslag är och kommer på sikt fortsätta att vara en 
mycket viktig tillgång för såväl Ängelholms invånare som 
besökare till kommunen. Ett bevarande av Pytteområdet är en 
förutsättning för den övriga stadens fortsatta utveckling och 
attraktivitet. Genom att bevara den här typen av grönområde 
frigörs också andra ytor av lägre kvalitet för framtida 
exploatering. Rekreationsområdet är unikt för Ängelholm och en 
förutsättning för kommunens tillväxt och utveckling. Även 
Pyttebron manifesterar en historisk utveckling och förtäljer en 
viktig del av kommunens historia. 
 
Kommentar: I avvägningarna mellan enskilda och allmänna intressen måste hänsyn också 
tas till att det även fortsättningsvis kommer finnas god tillgång på högkvalitativa 
rekreationsstråk i närheten, så som Nybroskogen, Tullkrok, Hembygdsparken och 
Kronoskogen. 
 
Vikten av att följa de kommunala målen 
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Kommunen har beslutat om övergripande mål som formuleras 
utifrån fyra perspektiv. Ett av målen är medborgarfokus: 
”Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda 
kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda 
och trygga medborgare” Om det fanns en politisk intention att 
följa detta mål hade en medborgardialog initierats i det här 
fallet. Den tidigare folkomröstningen om Pyttebron hade varit en 
utgångspunkt. 
 
Ett annat mål är ”Effektiva verksamheter – arbeta med 
långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all 
planering”. Att föreslå en ny trafikled som uppmuntrar till ett ökat 
användande av bilen och som dessutom förändrar ett viktigt 
grönområde kan inte sägas vara ett effektivt resursutnyttjande i 
den fysiska planeringen. Pytteområdet är idag ett välanvänt 
grönområde som används såväl för rekreation som motion. 
Naturen och miljön utmed ån är värdefull ur natur- och 
kulturmiljöhänseende. 
 
Grönstråket försvinner 
Det är viktigt att planbeskrivningen redovisar vad kommunen 
har för intentioner med platsen. Grönstråket försvinner och 
områdets funktion som rekreationsområde förändras markant 
på grund av en ny vägled som blir en avgörande barriär i 
området. Bullernivåerna kommer att öka avsevärt och naturoch 
kulturvärden kommer att påverkas. Det behöver tydliggöras 
att det idag stillsamma parkområdet kommer förändras helt och 
istället bli ett vägområde. 
 
Det blir tydligt att grönområdet och den unika miljön utmed 
åstråket utraderas till förmån för de fordonsrörelser som idag 
leds genom de centrala gatorna i stadskärnan. Att skapa en ny 
trafikled genom grönstråket medför inte bara att det värdefulla 
och oåterkalleliga området helt förstörs, utan också att bilarna 
fortsättningsvis tillåts ges utökat utrymme i ett av Ängelholms 
betydelsefulla grönområden. Utöver det faktum att det värdefulla 
rekreationsområdet förstörs så känns det förlegat att föreslå en 
ny trafikled rakt igenom ett centralt viktigt rekreationsstråk. Att 
ta bort ett sådant område, för att skapa en trafikled som 
kommer att öka bilanvändandet, går inte i linje med varken 
kommunala eller nationella hållbarhetsmål. 
 
Ljudmiljöns betydelse i området 
Fortsatt låga ljudmiljönivåer i Pytteområdet är en förutsättning för att området 
ska uppfylla sitt syfte som rekreationsområde. 
Att skapa en ny trafikled genom Pytteområdet, och på så vis 
leda om en stor mängd biltrafik genom ett viktigt grönområde, 
är att flytta ett problem från ett område till ett annat. Det löser 
inte på något sätt huvudproblemet, vilket är att för många 
ängelholmare tar bilen istället för att utnyttja kollektivtrafiken. Att 
skapa en ny trafikled gynnar ett ökat bilanvändande och leder till 
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högre bullernivåer i rekreationsområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
 
Fastighetsägare Kråkan 3, 2021-12-14 
 
Jag ifrågasätter starkt det antagande man gör om den framtida 
trafikutvecklingen i stan med stöd av den Trafikplan 2011-2020 
som man hänvisar till i planbeskrivningen på sidan 7. 
Trafikplan 2011-2020 primära syfte är egentligen att påvisa hur 
trafikutvecklingen i centrum skulle utvecklas om man inte valde 
att genomföra Klippanvägens förlängning vid den tidpunkten. 
Av planen framgår det att trafiken skulle antas öka med 
närmare ca 35% i stadens centrala delar och närmare 40% på 
Nybron om man valde att inte uppföra någon broförbindelse. 
Under 2010 uppmättes trafiken till 18600 bilar per dygn, 
nollalternativet dvs utan bro skulle medföra att trafiken år 2020 
skulle öka till totalt 25100 bilar per dygn. I planen hade man 
antaget att relativt stor antal bostäder skulle uppföras, 
tillsammans med att kommunens invånare skulle öka med 400 
personer/år. 
 
Med stöd av detta ställde jag en fråga till Stadsmiljöenheten hur 
stor egentligen trafiken. var på dessa berörda gator och fick 
följande svar. 
 
”Det är lite svårt att ge ett klart svar eftersom att det inte är helt 
tydligt var på respektive väg man har gjort mätningarna. Men 
såhär ser senaste mätningarna ut på respektive väg: 
Mätningarna vi har görs under 1 veckas tid och vid en punkt på 
gatusträckan. Antalet fordonsrörelser kan skilja sig kraftigt 
beroende var på en sträcka man mäter. 
 
· Nybron 2019 – 7050 fordon per dygn 
· Landshövdingev 2019 -3000 fordon per dygn 
· Järnvägsgatan 2019 – 4100 fordon per dygn 
· Danielslundsgatan 2019 (vid brukshundsklubben) – 2500 
fordon per dygn” 
Utan att dra förhastade slutsatser så verkar det till synes som 
om trafiken på aggregerad nivå på dessa fyra gator faktiskt 
minskar rätt dramatiskt sedan 2010 Så talar vi om 1950 fordon 
per dygn(2010 18600 fordon, 2019 16650 fordon). Om man 
jämför med det föreslagna nollalternativet i Trafikplanen från 
2011 så var bedömningen att fordonstrafiken på dessa gator 
skulle öka till 25100 fordon(2020). 
 
Slutsatsen jag drar av detta är att trafiken sedan 2010 fram tills 
2019 har minskat med nästan 10%, men antagandet var en 
ökning med närmare 35%. Ska tilläggas att invånare i 
kommunen har ökat i snitt med 340 st år från 2010-2019. 
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Med stöd av detta är min bedömning att de antagande man gör 
framtiden hittills inte har stämt. Mot bakgrund av att trafiken till 
synes verkar ha minskat så kan jag inte se att det finns 
allmännyttigt intresse för att upphäva strandskyddet. 
 
Kommentar: En viktig aspekt som skiljer Trafikplanen 2011-2020 från dagens 
beräkningar är antalet planerade bostäder i Stationsområdet. Trafikplanen utgick från en 
utbyggnad på 500 bostäder, som ännu inte är färdigställda. I dagsläget planeras det för över 
2000 bostäder i stationsområdet.  
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STÄLLNINGSTAGANDE 

Inför granskning 2 har planhandlingarna kompletterats med följande: 
Plankarta: 

 Planområdet har utökats i anslutning till bron 

 Två parkområden har införts i anslutning till bron 
 
Planbeskrivning: 

 Information om arkitekttävlingen och den nya bron 
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Följande sakägare har under samrådet inkommit med synpunkter som ej 
tillgodosetts: 

 Fastighetsägare till Kråkan 4 

 Fastighetsägare till Tallen 5 

 Fastighetsägare till Tallen 7 

 Fastighetsägare till Alen 3 

 Fastighetsägare till Asken 6 

 Fastighetsägare till Kastanjen 4 

 Fastighetsägare till Asken 5 

 Fastighetsägare till Sparven 2 

 Fastighetsägare till Aspen 1 

 Fastighetsägare till Asken 7 

 Fastighetsägare till Domherren 1 

 Fastighetsägare till Kastanjen 3 

 Fastighetsägare till Domherren 11 

 Fastighetsägare till Domherren 12 

 Fastighetsägare till Tallen 6 

 Fastighetsägare till Alen 2 

 Fastighetsägare till Sparven 5 

 Fastighetsägare till Kråkan 3 

 Fastighetsägare till Palletten 2 

 BRF Blåhaken 

 BRF Gustenborg 

 Föreningen Rädda Pyttebroområdet 

 Naturskyddsföreningen Ängelholm 

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

 Fastighetsägare till Domherren 1 

 Fastighetsägare till Lönnen 8 

 Fastighetsägare till Domherren 12 

 Fastighetsägare till Domherren 11 

 Fastighetsägare till Pannån 6 

 Fastighetsägare till Kastanjen 4 

 Fastighetsägare till Tallen 5 

 Fastighetsägare till Asken 5 och 8 

 BRF Blåhaken 
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 Fastighetsägare till Asken 6 

 Fastighetsägare till Alen 3 

 Fastighetsägare till Asken 7 

 Fastighetsägare till Toffelmakaren 7 och 9 

 Fastighetsägare till Tallen 7 

 Fastighetsägare till Lönnen 7 

 Naturskyddsföreningen Ängelholm 

 Fastighetsägare till Sparven 5 

 Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna om Ängelholms oaser 

 Fastighetsägare till Tallen 6 

 Fastighetsägare till Aspen 6 

 Fastighetsägare till Staffliet 1 

 Fastighetsägare till Alen 2 

 Fastighetsägare till Eken 6 

 Fastighetsägare till Aspen 7 

 Fastighetsägare till Kråkan 5 

 Fastighetsägare till Boken 2 

 Fastighetsägare till Aspen 2 

 Fastighetsägare till Kastanjen 2 
 

  

BESVÄRSHÄNVISNING 

Besvärshänvisning redovisas i granskningsutlåtande 2.  
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 

Utlåtande har upprättats av planarkitekt Edvin Hansson 
 
 
 

SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 22 april 2022. 
 
 
Pernilla Theselius   Edvin Hansson  
Tf. 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. 
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Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl, 
Centrum-Nybroområdet, Ängelholm, 
Ängelholms kommun  
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 

ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDET 

Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse daterad 8 oktober 2021. 
Under samrådstiden inkom en stor mängd synpunkter, främst från boende i 
Ängelholms kommun. Bland yttranden finns både positiva och negativa 
synpunkter, samtliga finns redovisade i denna samrådsredogörelse. 
 
Efter samrådet kompletterades planhandlingarna vad gäller:  
Plankarta: 

 Planområdesgränsen har förändrats som följd av uppdaterad förprojektering 

 Bestämmelse om brons höjd har justerats 

 Bullerbestämmelser kring fastigheten Tallen 8 har införts 
Planbeskrivning: 

 Alternativa lösningar 

 Riksintressen 

 Nya brons utformning 

 Geoteknik 

 Naturvård 

 Fladdermöss 

 Förprojektering 

 Buller 

 Fastighetskonsekvenser 

 Illustrationer 
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HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 11 november till och 
med 14 december 2021. Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se 
och i stadshuset.  
Granskningen kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 11 november 2021. 
 
Efter granskningen uppdaterades planhandlingarna till följd av att 
arkitekttävlingen för den nya bron färdigställdes. Det vinnande förslaget 
medförde ett behov av en utökning av planområdet i anslutning till bron. 
Ändringen medförde inte några större konsekvenser, eftersom att brons 
faktiska vägbredd var samma. Konstruktionen skulle dock hamna utanför 
planområdet, varpå en förändring var nödvändig. 
 
Förändringen innebar alltså en utökning av planområdet vilket bedöms vara en 
sådan stor förändring att det krävdes en andra granskning. Inkomna 
synpunkter under granskning 1 och granskning 2 har bemöts under samma 
tidsperiod, efter den andra granskningen. Men synpunkterna är uppdelade i två 
dokument för tydlighetens skull. Yttranden som redovisas och besvaras i detta 
dokument berör enbart de yttranden som kom in under den andra 
granskningen. 
 
Den andra granskningen ägde rum mellan den 24 januari 2022 till och med den 
24 februari 2022. Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, i 
stadshuset samt i stadsbiblioteket. Den andra granskningen kungjordes i 
Nordvästra Skånes Tidningar den 25 januari 2022.  

INKOMNA YTTRANDEN UNDER ANDRA GRANSKNINGEN 

Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  

 Tele2, 2022-01-24 

 Öresundskraft, 2022-02-17 

 NSR, 2022-02-24 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 

 Länsstyrelsen, 2022-02-23 

 Lantmäteriet, 2022-02-14 

 Trafikverket, 2022-02-15 

 Fastighetsägare till Fastighet Kråkan 6, 2022-01-26 

 Fastighetsägare till Rödspättan 11, 2022-01-26 

 Fastighetsägare till Eken 3. 2022-02-17 

 Fastighetsägare till Pannån 1, 2022-02-21 

 Ängelholms Tennisklubb, 2022-02-22 

 Fastighetsägare till fastighet Tallen 6, 2022-02-23 

 Fastighetsägare till Sparven 5 , 2022-02-24 

 Boende Näktergalen 17, 2022-02-24 

 9 privatpersoner, 2022-01-24 till och med 2022-02-24 
 

Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan.  

MYNDIGHETER  

Länsstyrelsen, 2022-02-23 
Redogörelse för ärendet 

http://www.engelholm.se/
http://www.engelholm.se/
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Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att 
koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya 
Järnvägsgatan. Detaljplanen ska också möjliggöra gång- och cykeltrafik på 
samma sträcka. Kommunen gör bedömningen att detaljplanen följer 
översiktsplanens intentioner. Planprocessen genomförs med ett utökat 
förfarande. Till planförslaget har kommunen upprättat en 
miljökonsekvensbeskrivning. För området gäller Översiktsplan 2035, antagen 
av kommunfullmäktige 2017-08- 28. Länsstyrelsen hade vid samrådsskedet 
formella synpunkter angående riksintresse för naturvård, riksintresse för rörligt 
friluftsliv, strandskydd, erosion (ras och skred), miljökvalitetsnormer för vatten 
och för kulturmiljö. Länsstyrelsen hade formella synpunkter angående ras och 
skred samt miljökvalitetsnormer för vatten vid granskningsskede 1. 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 
kap. plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
I planbeskrivningen anges det att planförslaget kommer medföra förändringar i 
konstruktionen av Pyttebron som ska bestämmas genom en mer detaljerad 
geoteknisk undersökning i samband med projektering och att den kommer att 
utgå från målsättningen att möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna inte 
motverkas. Vidare redovisar planbeskrivningen angående det fisk- och 
musselvatten som finns inom planområdet i form av Rönne å att om-och 
tillbyggnaden av bron förväntas kunna ske utan påverkan på vattenkvaliteten i 
Rönne å och skulle det visa sig att grundläggningen av nya brodelar eller 
anläggande/förstärkning av erosionsskydd inte klaras utan påverkan på 
vattenkvaliteten kommer tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet att sökas. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligats gällande påverkan på MKN-vatten. 
Kommunen bedömer att brons konstruktion, som inte har några brodelar inom 
vattenområdet, inte påverkan vattendraget. I samband med anläggandet kommer befintliga 
brostöd att nedmonteras, vilket kräver anmälan om vattenverksamhet. Detta ansöks i 
samband med genomförande.  
 
Länsstyrelsen noterar att en fördjupad geoteknisk undersökning är gjord som 
visar att det krävs flera åtgärder för att göra marken stabil där vägdragningen 
kommer närmst Rönneå. I samrådet angavs det att det skulle genomföras en 
fördjupad geoteknisk studie för bron, det står fortsatt samma sak i 
planhandlingarna för första granskningsskedet och för detta det andra 
granskningsskedet. Den är inte gjord och länsstyrelsen kan därmed inte 
bedöma den eventuella påverkan som kan uppkomma i samband med 
anläggandet av ny bro. 
 
Länsstyrelsen anser att dessa frågor behöver vara utredda inom ramen för 
planprocessen och är en förutsättning för detaljplanens lämplighetsprövning. 
Länsstyrelsen anser att planens antagande behöver invänta den vattendom som 
behövs för utredda och föreslagna förstärkningsåtgärder av Rönne å och den 
eventuella vattendom som kan komma att behövas utifrån brons slutliga 
konstruktion och utformning. 
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Ras och skred 
I samrådet angavs det att det skulle genomföras en fördjupad geoteknisk studie 
för bron, det står fortsatt samma sak i det första granskningsskedet som i detta 
det andra granskningsskedet. Den är inte gjord och länsstyrelsen kan därmed 
inte bedöma den eventuella påverkan och den risk som kan uppkomma i 
samband med anläggandet av ny bro. 
 
Kommentar: Det planeras inga nya geotekniska utredningar inom ramen av detaljplanen. 
Denna geotekniska utredning som nämns görs i samband med detaljprojektering. 
Planbeskrivningen har förtydligats med detta och även tydliggjort brons påverkan på 
vattendraget.  
 
Länsstyrelsens rådgivning 
 
Planteknik 
Länsstyrelsen noterar att upphävande av strandskydd på allmän väg görs av 
länsstyrelsen vilket också framgår i planbeskrivningen. Därmed blir 
planbestämmelse att strandskyddet är upphävt för GATA inte en fungerande 
planbestämmelse. Detta borde istället stå som information på plankartan att 
avsikten är att ansöka om upphävande av strandskydd för allmän väg hos 
Länsstyrelsen. 
 
Kommentar: Efter dialog med Länsstyrelsen har det visat sig att denna synpunkt inte 
stämmer. Detaljplanen möjliggör ingen allmän väg i den betydelsen som lagstiftningen syftar 
till. Det är således kommunen som avgör frågan om strandskydd.   

 
Annan lagstiftning 
Länsstyrelsen vill påminna kommunen om att detaljplanen fortsatt är beroende 
av ansökningar av dispenser för art- och biotopskydd, samt en ansökan om 
upphävande av strandskydd för GATA. Utan dessa ser länsstyrelsen att det 
saknas förutsättningar att genomföra planen enligt nuvarande förutsättningar. 
 
Kommentar: Det bedöms inte finnas några ansökningar som behöver göras innan planens 
antagande. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt 
utredda avseende MKN-vatten och ras och skred, varför planförslaget kan 
komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligats gällande MKN-vatten och ras och skred.  
 
Lantmäteriet, 2022-02-14 
Lantmäteriet anser att det är önskvärt att det framgår fastighetsrättsliga 
konsekvenser för var fastighet, vilket framfördes i samrådsskedet. Det är i 
dagens redovisning otydligt hur fastigheterna påverkas av planförslaget. Detta 
gäller i synnerhet de privatägda fastigheterna. Med fördel redovisas område för 
område med idé om hur genomförandet (fastighetsbildningsmässigt) kan ske. 
 
KVARTERSMARK FÖR PARKERING. 
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”Toffelmakaren 8 kommer förlora kvartersmark för parkering. Dessa ersätts 
med ny parkeringsplats norr om kvarteret Tofsmesen.”. Enligt planförslaget 
kommer fastigheten även behöva avstå mark. 
Enligt detaljplanen är en parkering utlagd som kvartersmark. Hur är detta tänkt 
att ske genom fastighetsbildning? Ska parkeringsfastigheten utgöra en egen ny 
fastighet? Enligt planbeskrivningen verkar området vara kompletterande 
parkering för Toffelmakaren 8, är tanken att parkeringsområdet ska ingå i 
fastigheten? Det kan vara tveksamt att fastighetsbildningen självständigt kan 
utgöra en lämplig fastighet enligt FBL 3 kap. Om tanken är att kommunen ska 
ta hand om parkeringsområdet bör det ingå i allmän plats. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligats. Kommunen kommer att fortsatt äga 
området för parkeringen, men parkeringsplatserna tillskrivs bostadsrättsföreningen genom 
nyttjanderättsavtal.  
 
Trafikverket, 2022-02-15 
Trafikverket vidhåller de synpunkter som vi framförde i granskningsskedet 
(granskning 1). Se nedan. 
 
Trafikverket ser positivt på att kommunen har infört reglering för högsta 
totalhöjd avseende bron och att kommunen har låtit genomföra en 
flyghinderanalys. 
 
Trafikverket förutsätter att flyghinderanalysen har skickats till berörda 
flygplatser (Ängelholms, Halmstads och Ljungbyheds flygplatser) samt att även 
LFV (Luftfartsverket) och Försvarsmakten har getts möjlighet att yttra sig över 
detaljplanen. Om detta inte har skett måste detta göras innan 
detaljplanen föres till antagande. 
 
Kommentar: Berörda flygplatser har getts möjlighet att yttra sig.  
 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   

Fastighetsägare till Fastighet Kråkan 6, 2022-01-26 
Min önskan är att bevara PYTTEBRON. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Fastighetsägare till Fastighet Rödspättan 11, 2022-01-27 
Planerad bilväg vid Pytteområdet är att flytta ett "problem" från 
ett område till ett annat. 
Årummet som det så fint heter ,bör ju bevaras i det skick som 
det är i dag. Lägga en bilväg där det är tänkt förstör inte bara 
det fina och lätt tillgängliga grön område som redan finns , utan 
det förstör även lugnet på andra sidan ån, ( paralellt med tänkta 
bil väg). 
Går man vid ån nedan för Hembyggdsparken vill man inte ha 
massa biltrafik på andra sidan ån. 
Med tanke på all nybyggnation på Errarps ängar bör den nya 
vägen gå via Varvsvägen, eller bygg den Västra länken..... Ni 
kunde passat på nu när de drar dubbelspåret. 
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Kommentar: En lösning via Varvsvägen är utrett sedan tidigare och visar att effekten på 
trafiken i stadskärnan är liten. Kommunens bedömning är att en förlängning av 
Klippanvägens är den bästa lösningen . 
 
Privatperson, 2022-02-03 
Utbyggd infrastruktur i form av vägar föder fler bilar. Fler bilar är 
kontraproduktivt för världen. Alltså ingen lösning. Tänk istället 
innovativt. Tänk stort. Tänk banbrytande, samtidsenligt och 
långsiktigt. Eller saknar Ählm den förmågan? 
 
Kommentar: Som det står i planbeskrivningen finns det en risk att vägen leder till en generell 
ökning av trafik. Kommunens bedömning är dock att lösningen är den bästa för att 
säkerställa en trygg och säker trafikmiljö i stadskärnan och staden.  
 
Privatperson, 2022-02-09 
Lämnar ett yttrande emot hela denna detaljplanen. Skulle kunna 
skriva mer utförligt men inget nytt troligtvis. Tycker även att de 
så kallade illustrationerna som visas snarare kan kallas 
illusioner med den skala de monteras in i befintlig miljö för att 
se bättre ut än vad det kommer bli i verkligheten. 
 
Kommentar: Illustrationerna utgår från de mått som framgått av förprojekteringen.  
 
Fastighetsägare till Eken 3, 2022-02-17 
När man i bilder och visningar över hur området ska se ut ej 
håller sig till verkliga dimensioner så blir man rädd. Då 
godkänner folk en plan som ej stämmer överens med hur 
verkligheten blir . Det är inte rimligt att dra den storleken på väg 
genom detta området utan att förstöra omgivande miljö. 
Man bör dessutom ha i åtagande det djurliv som rör sig i detta 
området i form av rådjur , kattugglor, fladdermöss mm. 
Hur har man tänkt lösa dragningen där vägen kommer ligga i 
direkt anslutning till ån utan att påverka flödet i ån. 
Ett ogenomtänkt förhastat förslag som enbart verkar handla om 
politikers okunnighet. 
Att lägga den mängd skattepengar på att renovera Pyttebron 
och området vid Danielslundsgatan/ Storgatan för att kort 
därefter riva upp allt är ett svineri. 
Satsa istället på en fin och säker cykelled och en ringväg som 
verkligen leder trafiken utanför centrum . 
Varvsverksamheten förlängning ger dessutom en ny överfart till 
området i Havsbaden och den trafik som ej har ärenden i 
centrum behöver inte ens köra in i området alls. 
Det finns dessutom en omröstning där folket sade Nej till 
Klippansvögens förlängning vilket också är ett svineri med 
folkets röst. 
 
Kommentar: Illustrationerna som är framtagna utgår från de mått som finns i 
förprojekteringen och realistiska dimensioner. 
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I anslutning till ån kommer stabilitetsåtgärder genomföras i form av spontning. Detta sker 
mellan gatan och befintliga erosionsskydd som idag finns på platsen, på så sätt bedöms 
åtgärden inte påverka flödet i ån. I samband med spontning kan även erosionsskyddet 
restaureras, då det idag är i dåligt skick.  

 
Privatperson, 2022-02-20 
Den nya vinnande bron ”Himlavalvet ” är en alltför spektakulär 
bro som inte smälter in i den lummiga och gamla kulturmiljö 
som är karaktäristiskt för området. Fastigheter som berörs 
utöver det närmast liggande 1700-tals huset är de utmed 
Danielundsgatan och Storgatan. Områdets park 
Danielslundsparken med ”Vattenhästen” och de gamla 
stensatta brofästena är unika och ett tidsdokument där den 
120-åriga bron Pyttebron är kronan på verket. Alla bilder på 
den fint restaurerade Pyttebron visar hur den smälter in i denna 
lummiga unika miljö. 
Det är stor nivåskillnad där vägen med den nya bron skall 
byggas och det framgår inte i planen hur detta skall se ut eller 
lösas. 
En rondell vid Storgatan kommer att ligga betydligt lägre än 
bron. Sedan skall bron få provisoriska ”diskreta ”stödben och 
provisoriska torn under byggtiden och det innebär påverkan på 
den kringliggande miljö då ev1700-tals huset måste rivas. 
 
Kommentar: Huset på fastigheten Kråkan 1 ska inte rivas. 
 
Det kan förmodligen bli svårt att återställa efter byggtiden. Den 
vinnande bron är bredare än vad som tidigare angivits i planen 
vilket också innebär annan påverkan i närområdet. 
De nya bron ”Himlavalvet är utsedd av en enhällig jury där 
bevarandet av Pyttebron fick flest röster av HD som ordnat en 
omröstning om broförslagen. 
Bron Himlavalvet där människor skall kunna gå upp över bron 
kan innebära att bilister brister i uppmärksamhet på vägen. 
På bron enligt plan skall finnas utrymmen för vistelse på bron 
som om man glömmer att det är en trafikerad bilbro som görs för bilarnas 
bättre framkomlighet. Vidare står det i 
sammanfattningen att den nya vägen också skall möjliggöra för 
gång och cykeltrafik på samma sträcka men det är ju just vad 
det nu är: en mycket trafiksäker gång och cykelväg för 
motionärer skolbarn och pendlare till station och strand. En 
sådan bilfri väg måste prioriteras för de oskyddade 
trafikanterna och för miljön och klimatet. Även ett billigare 
alternativ kan finnas som att t.ex att bygga en ny förbindelse till 
Havsbaden längs med järnvägsspåren söderut mot den nya 
bredare Sibirientunneln. Inga husägare berörs på den sträckan 
och det är inte en viktig kulturmiljö för Ängelholmarna. 
 
Kommentar: Att bygga ny förbindelse längs järnvägen är utrett sedan tidigare och är 
redovisat i planbeskrivningen. Kostnaden för en sådan lösning bedöms vara högre än 
detaljplanens förslag. 
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Privatperson, 2022-02-20 
Jag anser att förslaget som nu föreligger med en förlängning av Klippanvägen 
över Rönne å och med anslutning till Havsbadsvägen och den nya 
Järnvägsgatan är att backa in i framtiden. Förslaget bygger på samma tänk som 
var förhärskande under 60- och 70-talen – det var bilen som var i centrum och 
alla stadsplaner anpassades efter bilismens behov. Detta var något som 
många politiker och kommuner ångrade och man fick t ex återskapa de 
cykelbanor som tagits bort under bilismens gyllene era. 
 
Bilförtätning har pågått i många städer under många år utan någon som helst 
hänsyn till människors vardag, biologisk mångfald eller samhällets hållbarhet. 
Morgondagens samhälle kommer inte på något sätt att vara lika bil-anpassat 
som det är idag. Det kommer bilpooler, det blir mer hemarbete och mindre 
arbetspendling, den kommunala trafiken byggs ut och i en stad av Ängelholms 
storlek borde det istället vara högprioriterat att satsa på cykelbanor och 
cykelstråk. 
 
Under senare tid har denna bilförtätning rättats till i vissa länder och i vissa 
städer där man insett att biltrafiken måste ut från stadskärnan genom olika 
typer av ringvägar runt stadskärnan, t ex Malmö för att ta ett närliggande 
exempel. Eller som i Köpenhamn där cyklisterna prioriterats på bekostnad av 
bilisterna. 
 
De skisser som föreligger för den nya bron visar att man inte planerat för 
dubbelsidig GC-väg mer än på själva bron och fram till sjöbodarna, därefter 
blir det GC-väg enbart på den norra sidan. Detta är ju till att redan från början 
be om att varken cyklister eller fotgängare skall använda den nya vägen! 
I planbeskrivningen redogör man för de negativa konsekvenser man tror kan 
uppkomma vid planförslagets genomförande, t ex att ett stort antal träd måste 
fällas. Att ersätta stora och gamla träd – som fungerar som koldioxidfällor 
under växtsäsongen och är hem för allehanda andra växter och inte minst djur 
– med nya, mindre träd kommer att väsentligt förändra stadsbilden, minska 
koldioxidupptagningen och förändra både växt- och djurliv. Speciellt 
tråkigt eftersom området idag inte har någon nämnvärd biltrafik men med den 
nya vägen kommer ett visst antal tusen bilar att passera där dagligen. 
 
Det har gjorts en utredning om att istället satsa på en ny väg, väster om 
järnvägen, med passage vid den nuvarande passagen under järnvägen ut mot 
Sibirien för att ansluta till Banskolevägen. En sådan ny väg kräver också att det 
fälls ett antal träd men det skulle få väsentligt mindre påverkan eftersom 
mängden som fälls är i stort sett försumbar i förhållande till vad som kommer 
att kunna stå kvar. I bjärt kontrast till den mer eller mindre totalavverkning 
som blir fallet vid den nya vägen. En sådan lösning skulle också öppna för 
möjligheten att exploatera Sibirienområdet, ett område som efte 
vresrosröjningen och trädfällningen ser allt annat än trivsamt ut. En 
exploatering där skulle också avlasta stranden från Råbocka och norrut, ett 
avsnitt som idag har ett hårt tryck av både badgäster OCH de stormar som 
drabbar kusten med ojämna mellanrum. Sibirienstranden verkar klara 
stormarna väsentligt bättre. Detta förslag har funnits med i många av 
diskussioner som föregick det så berömda ”Tylösandsmötet”. Tyvärr valde 
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man på detta möte att ignorera de fördelar som denna lösning medför och 
istället fortsätta på den redan inslagna ”Klippanvägenlösningen” utan att 
redovisa för- och nackdelar med de olika alternativen. 
 
Kommentar: Alternativa lösningen är redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Utredda alternativ visar att effekten på trafiken i 
stadskärnan är liten i jämförelse med en förlängning av Klippanvägen.  
 
Vi vet i dagsläget inte hur en förlängning av Klippanvägen kommer påverka 
området väster om Rönne å. Men med allra största sannolikhet kommer det att 
påverka båtklubben som kanske måste flytta, tennishallarna får en 
trafiksituation som vi inte vet hur den kommer att påverka verksamheten och 
scoutstugans aktiviteter hamnar nästan mitt i trafikflödet. 
 
Min uppfattning är att Klippanvägens förlängning ska läggas i malpåse och 
dessa andra trafiklösningar prioriteras istället. Att flytta trafiken några hundra 
meter längre norrut löser inte problemen på sikt!. 
 
Kommentar: Båtklubben kommer att kunna vara kvar och planförslaget har anpassats för 
att inte påverka deras verksamhet. Även tennishallen och scoutstugan kommer kunna vara 
kvar. Att det blir en förändring i upplevelsen av platsen framgår av planhandlingarna.  
 
Fastighetsägare till fastigheten Pannån 1, 2022-02-21 
Ökningen av trafik och buller efter ombyggnaden av 
Klippanvägen kommer att påverka min fastighet, den studie 
som är publicerad visar att där är en kraftig påverkan men att 
man i detalj valt att inte vidare utreda min fastighet vilket jag 
anser bör göras! 
 
Kommentar: Planens genomförande kommer inte påverka bullernivåerna i aktuell fastighet i 
sådan utsträckning att åtgärd behövs. 
 
Ängelholms Tennisklubb, 2022-02-22 
Ängelholms Tennisklubb har tagit del av detaljplanen och läst 
igenom bullerutredningen där vi inte kan hitta någon mätning 
gällande tennishallen på idrottsgatan 2. Tennishallen är en dåligt 
isolerad idrottshall som redan idag är mycket känslig för ljud 
utifrån och den nya förlängningen kommer att passera extremt 
nära hallens ena kortvägg men också nära långsidorna. 
Vad gäller för bullernivåer i en idrottshall av den typ som 
tennishallen är? 
Om det innebär en påtaglig ökning av ljudnivån i hallen så 
kommer det drastiskt påverka arbetsmiljön för våra 
heltidstränare. Vad innebär det för dem och hur ska de och vi 
åtgärda det, då vi inte står som fastighetsägare? 
 
Kommentar: Det finns inga riktvärden att förhålla sig till gällande bullernivåer inomhus för 
idrottshall, vilket gör det svårt att planera för åtgärder inom ramen av detaljplanen.  
 
Fastighetsägare till fastighet Tallen 6, 2022-02-23 
Jag vill poängtera att om de här vägen ska byggas vill vi ha ett 
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bullerplank mot den i vår fastighetsgräns. Förra gången 
Pytteleden (Klippanvägens förlängning) planerades innehöll 
planen bullerplank för alla oss som har fastigheter som gränsar 
till vägen. 
Jag vill också påpeka att färgsättningen i vissa kartor i 
bullerutredningen är svårlästa. Det gäller främst kartan som 
visar hur mycket bullret minska och ökar. De gula nyanserna är 
svåra att skilja från varann. Jag undrar också varför bullret inte 
analyserats ända till Tullakrok och Hembygdsparken, som är 
viktiga rekreationsområden. 
 
Kommentar: Syftet med de bullerreducerande åtgärderna är att säkerställa att riktvärden för 
buller uppfylls. Aktuell fastighet bedöms inte ligger inom ett sådant avstånd där 
riskreducerande åtgärder är nödvändigt för att uppfylla dessa.  

 
Privatperson, 2022-02-24 
I andra granskningen anges att planförslaget är likadant som 
tidigare med den enda skillnaden att planbeskrivningen har 
kompletterats med information om den nya bron (sid 17-20) 
samt att plankartan uppdaterats enl ovan. 
Detta stämmer inte alls. 
Varför är rondellen i korsningen Danielslundsg-Storg- 
Klippanvägen-Storg-Klippanvägen borttagen? Detta kommer ju 
att orsaka fullständigt kaos i en 5-vägskorsning. 
Rondellen i Österg-Klippanvägen-Österg-Klippanvägen är kvar 
på samma plats som tidigare men med skillnaden att Parkering 
går in i rondellen. Hur tänker ni där? Helt vansinnigt! Tidigare 
förprojektering visade ju att rondellen skulle flyttas längre bort 
mot Bofinken. 
Andra granskningen bör göras om och gå ut på nytt samråd 
eftersom det är en helt ny trafiklösning. 
 
Kommentar: Cirkulationsplatsen i korsningen Danielslundsg-Storg- 
Klippanvägen-Storg-Klippanvägen är inte borttagen. Förprojekteringen är oförändrad sedan 
den första granskningen och denna finns bilagd planhandlingarna. Även plankartan är 
oförändrad i dessa områden. 
Cirkulationsplatsen Österg-Klippanvägen-Österg-Klippanvägen kommer att flyttas norrut, så 
att parkeringsplatsen får plats. På exakt samma sätt som var redovisat sedan tidigare.  
 
Privatperson, 2022-02-23 
Tidigare insända synpunkter av undertecknad skall fortfarande 
gälla för fortsatt granskning. 
Beträffande ändringar som skett med anledning av beräknad 
brokonstruktionen konstaterar jag följande. Trafikreglering enligt 
nytt förslag har ändrats från och med gatukorsning 
Klippanvägen/Östergatan till ny broanslutning vid Rönneå så att 
rondellerna tagits bort. Det innebär att i nu framlagt förslag finns 
ingen tydlighet så man kan utläsa hur trafiken i framtiden kan 
ske på ett säkert sätt för bilism, cycklar och gående. 
Med stöd av ovanstående anser jag attest nya förslaget 
omarbetas och skickas på förnyat samråd och granskning. 
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Kommentar: Cirkulationsplatsen i korsningen Danielslundsg-Storg- 
Klippanvägen-Storg-Klippanvägen är inte borttagen. Förprojekteringen är oförändrad sedan 
den första granskningen och denna finns bilagd planhandlingarna. Även plankartan är 
oförändrad i dessa områden. 
Cirkulationsplatsen Österg-Klippanvägen-Österg-Klippanvägen kommer att flyttas norrut, så 
att parkeringsplatsen får plats. På exakt samma sätt som var redovisat sedan tidigare.  
 

 
Fastighetsägare till Sparven 5, 2022-02-24 
Vi åberopar våra yttranden från 2021-01-15 med ärendenummer 210115-YTT-
DP-KD98 och från 2021-12-12 med ärendenummer 211212-YTT-DP-LQ01 
och vill lägga till följande synpunkter: 
 
Enligt kommunens brev 2022-01-21 om en andra granskning om ovannämnda 
detaljplan har förutsättningarna ändrats på grund av att det vinnande 
broförslaget i arkitekttävlingen, Himlavalvet, har en konstruktion som är 
bredare än tidigare angivits i detaljplanen. 
 
Helst av allt ska vi då, enligt ovannämnda brev, inte yttra oss om vi tidigare har 
gjort yttranden! 
 
Har det inte i förutsättningarna för arkitekttävlingen framgått vilka mått bron 
ska ha? Hur kan man utse ett vinnande bidrag som medför att detaljplanen 
måste göras om och sändas ut på granskning igen? 
Detta broförslag borde väl ha diskvalificerats? 
 
Kommentar: Brotävlingens program tydliggjorde vilka mått bron skulle ha. Detta handlade 
om mått för körfält och gång- och cykelbanor. Dessa mått stämmer överens med det nu 
vinnande förslaget. Däremot så gör brons konstruktion att dessa delar hamnar utanför 
planområdets tidigare gränser, men bredden på gatudelarna är desamma.  

 
Enligt förändringen i plankartan mellan granskning 1 och 2 på sidan 2 i 
ovannämnda brev framgår att det inte bara är brons bredd som ändras utan 
även övriga vägen har blivit bredare. 
Nu har byggnationen på ”Hemköps gamla parkering” skjutit i höjden och det 
framstår än tydligare hur trångt det är mellan dessa nya hus och tomtgränsen 
till fastigheten Kråkan 1. 
Att rita in nya ”parkområden” enligt nya plankartan är helt fantastiskt för att 
försöka få folk att tro att denna nya trafikled ska värna naturen och ersätta de 
parkområden som kommer att försvinna om Klippanvägens förlängning 
verkställs. 
Som vi tidigare påpekat är detaljplanen undermålig och fortfarande har ingen 
lösning presenterats för hur korsningen ska se ut för Storgatan, 
Danielslundsgatan och Klippanvägens förlängning.. 
 
Kommentar: Gatan blir inte bredare. Anledningen till att användningsområdet ”GATA” 
har blivit större är för att ge plats åt brons konstruktion.  
Parkområdena som ligger i anslutning till gatan är för att möjliggöra och tydliggöra 
anslutning till gångstigarna längs med ån.  
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Privatperson, 2022-02-24 
De nytillkomna områdena på brons sydvästra och sydöstra sida 
är trädbevuxna. det är synnerligen viktigt att träden inom dessa 
områden bevaras. Om kompensering måste ske bör detta ske 
på samma platser! 
Det framgår ej ur planen hur gångstråket över bron, på den s.k. 
diagonala bågen skall utformas. Personsäkerheten bör beaktas 
framförallt ur perspektivet personsäkerhet för ungdommar. 
 
Kommentar: Kompensation av träd ska i så stor uträckning det vara möjligt ske i närheten. 
Detta i enighet med kommunens trädplan. Detaljplanen reglerar inte bågens utformning, 
detta kommer beaktas i kommande detaljprojektering och byggnation. 
 
Privatperson, 2022-02-24 
Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Det så kallade Ängelholms paketet borde egentligen kallas Ängelholms pusslet. 
Det är så många olika och varierande detaljplaner som faktiskt berör och får 
allvarliga konsekvenser för hela Ängelholm. 
 
Det största problemet är trafiken. 
Hur kan ni/vi minska trafiken i och genom centrum? 

 Bevara Pyttebron och Pyttelden…se längre ner varför och därför 

 Ej bygga fler vägar/gator…det genererar per automatik mer trafik och 
luftföroreningar. 
Ängelholm är inte som andra städer/kommuner…Det är bara och inse 
fakta. 
Ängelholm har sina begränsningar med järnvägsspåren och den slingrande 
Rönneå genom centrum. 

 Definitivt inte bygga en stor arbetsplats mitt emot järnvägsstationen…alla 
deras verksamheter får ej plats. 
Hela Ängelholms historia och känsla och idyll finns här… 
Bevara öppenheten och välkomnandet och denna natursköna mötesplats 
som tusentals människor vistas i /passerar alla dygnets timmar året om. 

 
Kommentar: Ett flertal trafikutredningar har tagits fram inom ramen av detaljplanearbetet 
som visar att en förlängning av Klippanvägens förlängning ger goda effekter på 
trafikmängden genom stadskärnan.  
Denna detaljplanen hanterar inte stationsområdets utbyggnad.  
 
Varför ska kommunanställda som inte bor i Ängelholms kommun gynnas…det 
är ingen garanti att de kommer och sluta och åka till och från jobbet. 
Det ska och borde tänkas på oss som bor i centrum/stan/kommunen som 
betalar skatt här istället. 
Varför ska tex pendlare som kommer hem med ett försenat tåg/buss behöva 
vänta i 30-60 minuter på anslutningsbussen?` 
 
Kommentar: Ett genomförande av denna och andra detaljplaner i Ängelholm bedöms inte 
påverka kollektivtrafikens punktlighet negativt.  
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Finns många förslag var kommunhuset skulle kunna ha sin placering… 

 Mer eller mindre på befintlig plats alt deras parkering…bygg på höjden = 
spar mark och ”passar in” i kvarteren bredvid. 
Ligger då fortfarande mitt bland många bostadsområden och därför lätt 
tillgängligt för allmänheten. 
Anställda och besökare behöver ej köra genom centrum. 

 På södra Sjukhusets område…där alla kommunens verksamheter borde 
kunna få plats. Enligt statistik från kommunen kommer 60 % av trafiken 
söderifrån…tex avfart Höja och avfart Varalöv/Åstorp och från 
Kullahalvön tex Höganäs/jonstorp/Helsingborg 
Anställda och besökare behöver ej köra genom centrum 

 Om det ev byggs en pågatågsstation söder om Ängelholm vid Kulltorp, så 
avlastar det DEFINITIVT trafikbelastningen i och genom Ängelholm. 
Plus att Rögles parkeringsproblematik hade blivit löst… 
Med andra ord anställda, spelare och hemma och borta supportrar kan ta 
tåget till tex ishockeyn, fotbollen, paddeln och friidrotten. 
Här kan kommunhuset få sin placering. 

 
Kommentar: Det finns i dagsläget inga planer på att anlägga en ny tågstation söder om 
Ängelholm. Denna detaljplan hanterar inte kommunhusets placering. Kommunhusets 
placering hanteras i detaljplanen för  del av Ängelholm 3:136.  
 
Turister och besökare kan då ta en annan väg ner till skogen och stranden och 
havet. Med andra ord in köra via centrum och stadsparken och Pyttebron och 
Havsbadsvägen. 
 

 Ur miljösynpunkt….bla ett resurs slöseri 
 
Varför riva upp en väg och flytta den ett par 10-tals meter bort? 
Varför flytta ett relativt nytt och mycket väl fungerande busstorg ca 50 meter 
till hälften så liten yta i förhållande till nuvarande med stor risk för 
olyckstillbud…? 
Säkerheten måste gå först för alla (inkl busschaufförerna).  
 
Kommentar: Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Perrongerna kommer och finnas kvar både söderut med som nu mest norrut… 
Det uppskattas mycket att busstorget bara 1-2 meter bort…speciellt personer 
med funktionsvariation och ev dess ledsagare som anpassat sig och tagit det 
nuvarande tåg och buss området till sitt hjärta.  
Gemene man har då chansen och möjligheten och hinna med 
anslutningsbussen… 
Det uppmanar fler att åka kommunalt och kollektivt.  
 
Varför behöva såga ner/fälla ett stort antal träd? 
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Varför bygga framför gammal bebyggelse och skumma för hushållens sikt och 
ljusintag? Ev tågurspårning med eller utan farligt gods kan få riktigt allvarliga 
konsekvenser.  
 
Trångt för räddningstjänsten om olyckan skulle vara framme antingen på 
stationsområdet eller på Sockerbruksområdet eller värsta scenariot om det 
samtigit…gud bevare oss.  
 
Kommentar: Detaljplanen för Ängelholm 3:28 (Klippanvägens förlängning) ligger inte i 
anslutning till tåg och omfattar inte någon ny bebyggelse.  
För detaljplanerna inom Stationsområdet har diverse riskutredningar tagits fram som 
säkerställer att olyckor inte inträffar.  
 
Översvämningsrisken är mycket stor från Rönneå – se div foton på 
Ängelholms kommuns facebook sida (februari 2022). 
 
Kommunen har framtida planer på och öka antalet hushåll i bla Strövelstorp 
och Munka Ljungby och Hjärnarp. 
Därför kräver staionsområdet utrymme för bla fler busshållsplatser och 
liknande…inte bara tänka 5 / 15 / 30 / 50 år framåt utan 100 alt 500 år 
framåt…och göra rätt från början. 
 
Kommentar: Denna detaljplan hanterar inte busstorget.   

 

 Satsa på barn och ungdomare i synnerhet och även oss andra genom och 
uppmuntra fler till och gå och cykla mer = alltid hade varit drömmen 

Ett fantastiskt evenmang genom Generation Pep blev uppmärksammat av bla 
kungahuset.  
Här har vi/ni något som vi kan bygga vidare på. 
 
Tex kan Campus byggas på gamla Tekniska kontorets plats / Batterifabrikens 
parkering. 
 
Så gynnas kommande generationer i många år framför …oavsett om man 
kommer med buss eller tåg eller gåendes eller cyklandes tex från Pyttebron och 
Pytteleden eller Parallelltrapetsen eller Rebbelberga eller Skälderviken. 
 
Bahnhofs parering blir en välkomnande och öppen mötesplats som är 
kombinerad skolgård och uteväntplats för gammal som ung. 
 
Söder om jvg-stationen (på nuvarande plats) kan de befintliga 
laddningsstolparna till p-platser vara kvar och ev behöver antalet EL p-platser 
utökas om behovet finns. 
Är även bra med en cykelparkering på samma sida som spåren så behöver man 
ej korsa hårt trafikerade gatan. 
 
Bra med div p-hus med spåren norrut… 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
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Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan.  
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om politikerna tänker om och verkligen bryr sig…så inse fakta om Ängelholm 
har sina begränsningar med järnvägsspåren och Rönneå som slingrar sig genom 
stan. 
Så bygg inte fler vägar och fastigheter inom detta området… 
Ängelholm kommer på sikt förstöras för allt framtid tyvärr… 
Med andra ord bygg inte en stor arbetsplats som kommunen mitt emot 
järnvägsområdet… 
Ett förslag skulle kunna vara på Södra Sjukhusområdet istället eller jobba i 
baracker på nuvarande plats tills vi vet vad det gamla kommunhuset ska 
användas till… 
 
Ett campus Ängelholm och ev annan skolverksamhet och en koserthall skulle 
kunna byggas på gamla tekniska kontorets plats / Batterifabrikens parkering. 
Blir bla nära för barn/ungdomare från tex Parallelltrapetsen och Havsbaden 
och de som kommer med buss och tåg och cykel via bla Pytteleden och 
Pyttebron. 
 
Behöver då inte flytta bussområdet ca 50-100 meter  (för och få plats med 
kommunhuset) till en betydligt mindre yta söder om jvg-stationen. 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheten, tryggheten och framkomligheten för bla pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand.  
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Bahnhofs parkering kan bli en förlängning av Järnvägsparken med tex ute-
väntplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, skolgård och food trucks. 
 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter.  
 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande Pågatåg station söder om Ängelholm som även Rögle BK hade 
önskat för och lösa en del av parkeringsproblematiken. 
 
Där skulle även ett turistcentrum kunna byggas…(Närheten till skogen, 
stranden och havet) 
Och en ev kommande golfbana får en järnvägsstation som 
parkeringsplats…kan då bli den enda i världen. 
Snacka om att göra det omöjligt möjligt.  
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan då de berör 
projekt som ligger långt från planområdet och har hanterats i andra projekt. 
 
Att en ledamot i kommunfullmäktige i ett mindre parti KD har ändrat sig efter 
folkomröstningen 2011 där rösterna för Pyttebron vann må vara förlåtet, med 
när 6 partier M, SD, C, KD, MP och EP bryter sina vallöften ett halvår efter 
valet är svårt att förlika sig med. 1 2018-års valrörelse var frågan om Pyttebron 
inte längre aktuell.   
 
Bron var nu restaurerad, målad och fin liksom pumphuset intill. Men som vi 
alla vet går det några månader efter valet och partitopparna är på en 2-dagars 
konferens med inhyrda konsulter utanför kommunen i Tylösand och planen 
blir: Klippanvägens förlängning och Pyttebron skall bort! 
 
Sedan beslutet togs har många protester, insändare och plakat från skolbarn 
och fackeltåg visat hur viktig cykelvägen och bron är för medborgarna. 
Klimatet, naturen och kommuninvånarnas hälsa får stå sidan för att biltrafiken 
skall gå fram i en tyst, naturnära och central del av stan.  Scoutstugan, 
barndagis och många husägare får sina inom/utomhus miljöer förstörda med 
trafikbuller och avgaser, för att inte tala om djuren som berörs och gamla träd 
som inte går att ersätta med några nya ädelträd!  
 
Kommentar: Ett flertal utredningar har tagits fram gällande buller och påverkan på 
naturmiljön. Utredningarna föreslår åtgärder som minskar den negativa påverkan, dessa 
åtgärder finns redovisade i planbeskrivningen.  
 
Konsultföretag har kommit fram till att omfattande åtgärder behövs för att 
stabilisera den gamla banvallen där den nya vägen kommer att gå alldeles invid 
åkanten. Redan nu utan den trafikbelastning som komma skall är banvallen på 
vissa ställen instabil efter åns och vattnets påverkande naturkrafter.  
 
Kommentar: För att säkerställa god stabilitet kommer spontning ske i anslutning till Rönne 
å.  
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Skribenten vill ha en tryggare stadskärna och visar med en bild i korsningen 
Östergatan-Skolgatan. Den kommer att förbli en potentiell trafikfara även när 
trafiken minskar där. Trafikfarorna ökar i takt med ökad bilism och när 
ouppmärksamma trafikanter möts så även vid Klippanvägens förlängning.  
 
Skribenten har rätt i att bilen behövs för de bosatta i områdena hon nämner i 
artikeln Havsbaden, Parallelltrapetsen, Stationsområdet och för storhandling. 
Kan dock inte förstå argumentet att bilen är ett måste i en liten stad som 
Ängelholm. För mej är det precis tvärtom, i en mindre stad som Ängelholm 
kan man ju både gå och cykla till stranden eller ta bussen till Brännborns och 
Havsbaden!   
 
Var (om inte valresultatet blir majoritet för S och V) skall skolbarnen och andra 
som dagligen cyklar över bron ta vägen under den tid som bygget av vägen 
pågår. Några andra alternativ för cyklisterna än över Nybron som inte är 
trafiksäker för oskyddade trafikanter finns ju inte inom en överskådlig framtid. 
Till sist planen för Klippanvägens förlängning har ännu inte godkänts i alla 
granskande instanser och myndigheter så än är striden om Pyttebrin inte 
avgjord, även om de styrande i kommunen gör allt för att visa att de vunnit. 
 
Kommentar: Efter planens antagande kommer myndigheter ta ställning till om planens ska 
överprövas eller ej. Under samråd och granskning hade bland annat Länsstyrelsen vissa 
synpunkter på planens innehåll, vilket är normalt i alla typer av planärenden och innebär 
inte per automatik att planen kommer överprövas.. 
 
Den nya vinnande bron ”Himlavalvet ” är en alltför spektakulär 
bro som inte smälter in i den lummiga och gamla kulturmiljö 
som är karaktäristiskt för området. Fastigheter som berörs 
utöver det närmast liggande 1700-tals huset är de utmed 
Danielundsgatan och Storgatan. Områdets park 
Danielslundsparken med ”Vattenhästen” och de gamla 
stensatta brofästena är unika och ett tidsdokument där den 
120-åriga bron Pyttebron är kronan på verket. Alla bilder på 
den fint restaurerade Pyttebron visar hur den smälter in i denna 
lummiga unika miljö. 
Det är stor nivåskillnad där vägen med den nya bron skall 
byggas och det framgår inte i planen hur detta skall se ut eller 
lösas. 
En rondell vid Storgatan kommer att ligga betydligt lägre än 
bron. Sedan skall bron få provisoriska ”diskreta ”stödben och 
provisoriska torn under byggtiden och det innebär påverkan på 
den kringliggande miljö då ev1700-tals huset måste rivas. 
 
Kommentar: Huset på fastigheten Kråkan 1 ska inte rivas. 
 
Det kan förmodligen bli svårt att återställa efter byggtiden. Den 
vinnande bron är bredare än vad som tidigare angivits i planen 
vilket också innebär annan påverkan i närområdet. 
De nya bron ”Himlavalvet är utsedd av en enhällig jury där 
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bevarandet av Pyttebron fick flest röster av HD som ordnat en 
omröstning om broförslagen. 
Bron Himlavalvet där människor skall kunna gå upp över bron 
kan innebära att bilister brister i uppmärksamhet på vägen. 
På bron enligt plan skall finnas utrymmen för vistelse på bron 
som om man glömmer att det är en trafikerad bilbro som görs för bilarnas 
bättre framkomlighet. Vidare står det i 
sammanfattningen att den nya vägen också skall möjliggöra för 
gång och cykeltrafik på samma sträcka men det är ju just vad 
det nu är: en mycket trafiksäker gång och cykelväg för 
motionärer skolbarn och pendlare till station och strand. En 
sådan bilfri väg måste prioriteras för de oskyddade 
trafikanterna och för miljön och klimatet. Även ett billigare 
alternativ kan finnas som att t.ex att bygga en ny förbindelse till 
Havsbaden längs med järnvägsspåren söderut mot den nya 
bredare Sibirientunneln. Inga husägare berörs på den sträckan 
och det är inte en viktig kulturmiljö för Ängelholmarna. 
 
Kommentar: Att bygga ny förbindelse längs järnvägen är utrett sedan tidigare och är 
redovisat i planbeskrivningen. Kostnaden för en sådan lösning bedöms vara högre än 
detaljplanens förslag. 
 
Jag yrkar på att planen stoppas och att man tillsätter en oberoende kommission 
för att utreda alternativen till Ängelholm 3:28 m.fl. (Klippanvägen förlängning), 
av nedanstående anledningar: 
 
1 Inledning 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att 
koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya 
Järnvägsgatan. Den är planerad att skära rakt igenom och oåterkalleligt skada 
ett av stadskärnans få återstående gröna bälten med delvis oersättliga 
naturvärden som konstituerar mycket av Ängelholms skäl. Omgivande 
bostadskvarter kommer drabbas av skador i ännu okänd omfattning av 
vibrationer och buller. 
Ett intressant faktum är att kommunen tonar ner de negativa konsekvenserna 
medan Länsstyrelsen öppet erkänner konsekvensernas allvar. Kommunen har 
dock dessförinnan i omgångar fått kritik för mängder av brister i förslaget, 
brister som fortsätter. Det ger en känsla av en kommun som vill köra över sina 
invånare. 
 
Som MKB noterar; den ombyggnad som detaljplanen medför innebär en 
påverkan på stadsbilden. Från att ha varit en del av ett sammanhängande, 
stadsnära grönområde med naturkaraktär, där Pyttebron är ett landmärke i 
staden, bedöms planförslaget medföra stora negativa konsekvenser både på 
stadsbilden och på upplevelsen av stadsrummet. 
 
Promenadstråket är idag en av få platser inom staden där det finns möjlighet 
att uppleva rofylldhet, relativ tystnad och möjlighet till kort återhämtning. 
Sträckan upplevs som naturnära och avskild från övrig stadsbebyggelse. 
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Kommentar: Planens negativa konsekvenser finns redovisade i sin helhet i 
miljökonsekvensbeskrivningen och sammanfattade i planbeskrivningen.  
 
Det hölls en folkomröstning i Ängelholm om detta den 27 november 2011 där 
10,937 personer röstade. Folkomröstningen resulterade i att 59,73% röstade 
nej till att bygga pytteleden och därmed röstade man också nej till att bygga om 
samt nej till att riva Pyttebron, Sedan valet 2018 backade flera partier på sina 
vallöften och Ängelholmspaketet antogs av kommunstyrelsen den 16 oktober 
2019.  
 
För området gäller översiktsplan 2035 antagen av kommunfullmäktige 2017-
08-28. Av översiktsplanen framgår bland annat att ”biltrafiken ska styras till 
gator som är väl anpassade för att hantera trafikmängden. Vägnätet ska stärkas 
på de gator som bedöms vara lämpade för trafikändamålet….”. I detta fall 
handlar det inte om att styra trafik till gator utan att bygga nya gator på 
strandskyddat område som även ligger inom riksintresset för naturvärde och 
friluftsliv, något som inte på något sätt kan anses vara i linje med  
översiktsplanens intentioner. 
 
1.2 MKB 
Ett projekt av detta slag med omfattande miljöpåverkan skall enligt Plan- och 
bygglagen (PBL) 4 kap. 2 a§ bedömas enligt Miljöbalken (MB) 6 kap. 12§ och 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) 4§. Detta innebär 
att en miljökonsekvensbedömning (MKB) ska upprättas vilket nu gjorts av 
kommunen. En MKB syftar till att bedöma positiva och negativa 
miljökonsekvenser. MKB ska ge en bild av planförslagets miljöpåverkan och 
konsekvenser för miljön och människors hälsa. Därtill ska MKB, där så är 
möjligt, redovisa förslag på åtgärder som medför att projektet kan 
utformas på ett sådant sätt att eventuella negativa effekter minskas. 
 
Planförslagets MKB omfattar 61 sidor, därutöver finns flertalet 
underlagsrapporter som är fristående dokument upprättade av olika privata 
konsultbyråer betalda av projektet. Föreliggande MKB skall ses som 
kommunens partsinlaga och inte en oberoende analys om projektet. Självklart 
kan inte de anlitade konsulterna ge en alltför negativ analys av projektet. 
 
Kommentar: Utredningar som är framtagna är genomförda av upphandlade konsulter i 
enighet med lagen om offentlig upphandling.  
 
Länsstyrelsen kommenterar enligt följande. 
”Med den föreslagna detaljplanen följer det flera negativa konsekvenser som 
tas upp i framtagen MKB med stor påverkan på stadsbilden och stadsrummet. 
Det blir tydligt för Länsstyrelsen vilka negativa konsekvenser som planförslaget 
för med sig men inte lika tydligt vilka positiva effekter som kommer ut av den. 
Länsstyrelsen efterfrågar bättre viktade planhandlingar.” 
 
Kommentar: Planförslaget har uppdaterats och de positiva konsekvenserna har tydliggjorts. 
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande inte längre denna synpunkt.  
 
Det bör vara ganska tydligt för alla som läser detta inlägg att de negativa 
konsekvenserna fortfarande har stort övertag i detta planförslag. 
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Det har vid flera tillfällen väckts frågan till Länsstyrelsen om 
byggnadsminneförklaring av Pyttebron. Kommunen tycker att den 
kulturhistoriska kopplingen till järnvägssträckningen kan fortsättningsvis finns 
på platsen genom andra åtgärder, där även den nya bron vägens dragning 
spelar roll för historieberättandet. Intressantare skrivning för att inte 
säga någonting alls får man leta länge efter. 
 
Naturvärden har inte undersökts på ett tillfredställande sätt i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Det finns inga ordentliga 
naturvärdesundersökningar med tillräcklig fältinventering och dokumentation. 
I kommunens egen MKB står det ”planläggningen bör anpassas så att 
förutsättningar finns för framförallt de objekt som klassas som påtagligt 
naturvärde att bevaras”. Kommunen väjer då att fälla en majoritet av de träd 
som klassas som påtagligt naturvärde. 
 
Kommentar: Planförslaget har anpassats för att kunna bevara så många värdefulla träd som 
möjligt.  
 
1.3 Strandskydd 
Området ligger inom strandskyddsområde vilket innebär att det krävs dispens. 
Det är också förbjudet att vidta åtgärder som väsentligen förändrar 
levnadsvillkoren för djureller växtarter (miljöbalken 7 kap 15 §) 
För att få dispens krävs särskilda skäl. Vad som kan utgöra särskilda skäl finns 
angivet i lagtexten. 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens 
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet 
eller dispensen avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, (not. till exempel att det finns en hemfridszon av hävd, 
sedan minst 1975) 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
Dispens kan endast ges om behovet ej kan tillgodoses utanför området. Detta 
är ett ”skallkrav” och man kan inte ersätta detta krav med att det är det bästa 
alternativet. Finns andra alternativ utanför strandskyddat område som kan 
uppfylla behovet så ska dessa väljas och man ska inte ges dispens för 
strandskyddet! 
 
Stor restriktivitet bör i synnerhet gälla i områden som är tillgängliga för 
allmänheten och i områden som är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet, t 
ex grunda mjukbottnar, landhöjningsområden och strandängar, och i 
tätbebyggda områden (prop 2008/09:119 s 105) 
Det särskilda skäl som kommunen åberopat till Länsstyrelsen är att marken 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
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kan tillgodoses utanför området. Detta åberopande är helt enkelt falskt! Det 
allmänna intresset KAN tillgodoses utanför området. Det har däremot högre 
kostnad att tillgodose det utanför området (se utredning från 2016 om 
alternativa lösningar) men det är inte samma som att det inte KAN tillgodoses. 
Dispens för strandskyddet kan därmed inte ges! 
 
Kommunen skriver i detaljplan för Ängelholm 3:28 mfl : 
Genom miljöbalken 7 kap 18c § yrkas på upphävande av strandskydd: 
Strandskyddat område behöver i denna detaljplan tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. Detta angelägna intresse bedöms väga tyngre än 
strandskyddsintresset. 
Ett antal utredningar har utförts som visat att vald ny vägdragning på bästa sätt 
uppfyller de övergripande mål kommunen har satt upp i den avsiktsförklaring 
man har formulerat för att utveckla trafiken och stadsmiljön i Ängelholm så att 
den blir långsiktigt hållbar. 
- För att få dispens för strandskydd krävs särskilda skäl. Dessa skäl är INTE 
uppfyllda eftersom det allmänna intresset KAN uppfyllas utanför området. 
(att det kostar mer att uppfylla det utanför området är inte en godtagen 
anledning för dispens) 
Kraven för dispens är ej uppfyllda och anläggandet av vägen innebär dessutom 
att livsvillkoren för djur- och växtarter förändras väsentligt. I praxis framgår 
även att anläggande av väg inom strandskyddat område får anses avhålla 
allmänheten från passage på ett sådant sätt att åtgärden är förbjuden enligt 7 
kap 15 §miljöbalken. Även på grund av detta kan dispens ej ges. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar som är utredda omfattas också av strandskydd och 
medför inte samma resultat. Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan 
 
1.4 Buller 
I trafikverkets riskbedömning för fladdermöss version 2017-05-07 påpekar de: 
Under planeringsfasen rekommenderas även att särskilt beakta hur ökad 
respektive minskad ljud- och ljusstörning kommer påverka fladdermössens 
livsmiljöer och spridningsmönster. De alternativ som kan minimera störningen 
och förhoppningsvis förbättra villkoren för fladdermössen bör prioriteras. 
I urbana områden tillkommer fragmentering och habitatförluster genom 
etablering av allt större vägnät och utökad bebyggelse, samt direkt störning 
genom intensifierade aktiviteter och allt tätare ljud- och ljusmattor. Hur 
fladdermöss påverkas av ljud och ljus, framförallt vid trafikerade vägar, har 
relativt nyligen uppmärksammats och kunskapen är fortfarande ofullständig. 
Brist på insekter och vatten är två ytterligare hot för fladdermöss 
i tätbebyggda områden. 
 
Alla arter av fladdermöss har idag ett generellt skydd, bl a genom fridlysning 
enligt Artskyddsförordningen och genom det Europeiska fladdermusavtalet 
EUROBATS19-20. 
Fridlysningen är långtgående och innebär att djurens yngelplatser eller 
viloplatser inte får skadas, samt att störning under övervintring, parning, 
uppfödning eller flyttning är otillåten. Eftersom en rik fladdermusfauna 
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dessutom är en god indikation på fungerande ekosystem finns det all anledning 
att skynda varsamt vid markexploatering och göra allt för att säkerställa, och 
allra helst för-bättra, fladdermössens livsmiljöer och livsvillkor. 
I Sverige har 19 fladdermusarter hittills påträffats, varav 9 st. klassas som 
hotade i den svenska rödlistan. För att värna om vår fladdermusfauna bör 
planering av ny bebyggelse, nya vägar och medföljande antropogena aktiviteter 
undersökas med avseende på vilka negativa effekter de kan få för 
fladdermössen i området och hur de i så fall kan undvikas. Lokaliseringen av 
olika arters habitat vid exempelvis födosök, parning eller val av boplatser 
kräver god kännedom om fladdermusfaunans artsammansättning, var 
fladdermössen har sina sommar- och dagvisten, födosöksplatser, 
parningsområden, flyttvägar och vintervisten, samt vid vilka tid-punkter 
individansamlingar kan förväntas för olika arter. 
Fladdermössen kan sägas ha en särställning som representant för biologisk 
mångfald, eftersom deras habitatkrav sammanfaller med en rad andra krävande 
och hotade arters krav. Åt-gärder som särskilt gynnar fladdermusfaunan är 
därför en mycket god strategi om man vill för-stärka och utveckla områden 
som annars hotas av krympande biologisk mångfald och försvagade 
naturvärden. 
Ingen utredning om ljudstörningar eller ljusstörning för fladdermössen har 
gjorts och eftersom vi redan kan förstå att dessa störningar kommer öka 
markant är det i sig självt krav att förkasta hela planförslaget. 

 
Kommentar: En inventering och utredning om fladdermöss har genomförts och finns bifogad 
planhandlingarna. 

 
Bullerutredningen som är gjord för trafik är baserad på in-data, ett av de 
viktigaste indata är hastigheten på fordonen som orsakar buller. Den 
hastighetsbegränsning som finns på de olika sträckorna är valda som in-data 
utan marginaler. De som bor på Havsbadsvägen vet att det inte finns någon 
trafik som flyter i 40km/tim på den vägen utan att medelhastigheten är 
avsevärt högre! En god uppskattning vore 60 km/tim. 
 
Även med de låga in-data hastigheterna så slår utredningen fasta att ”det finns 
goda möjligheter för fastigheterna i planområdet att innehålla aktuella 
riktvärden vid fasad och inomhus”. Jag kräver en ny bullerutredning baserad på 
verkliga snitthastigheter för de aktuella vägsträckorna som finns idag och större 
marginaler för de som planerade sträckorna. Att göra en analys endast med 
tillåtna hastigheter är inte realistiskt och det vet alla. Vad vi inte vet är buller 
resultatet vid verkliga hastigheter. 
Bullerutredningen tar inte höjd för ökat buller på grund av acceleration ut ur 
rondellen och måste även på denna punkt uppdateras. Jag kräver en ny 
bullerutredning 
 
I kommentar till tidigare inlägg skriver kommunen: 
1. ”bullernivåerna på berörd fastighet påverkas inte nämnvärt av detaljplanens 
genomförande” 
a. Jag kräver då att kommunen utför bullermätningar före en eventuell 
ombyggnad för att ha data och sen kunna visa att bullernivåer ej 
påverkarkats. 
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2. En projektering och fördjupad analys av cirkulationsplatsen har tagits fram 
inför granskningen och visar att den inte bör uppstå köbildning. 
a. En enfilig rondell med 10,000 fordon om dagen där det inte uppstår någon 
köbildning låter som om kommunen just uppfunnit bilmotorn som går på 
luft. Detta i kombination med utfarter från fastigheter inom 10 meter från 
rondellen. PM vägutformning och trafik specificerar ett flöde på 360 fordon 
per timme i analysen, de har baserat hela analysen på ett konstant flöde 
med trafik 24 timmar om dygnet. Huvuddelen av trafiken är under tider då 
folk är på väg till eller från jobb och inte ett konstant flöde. Jag kräver att 
rapporterna görs om. 
 
Sweco har i sitt PM ”förutsättningar och metoder, vägutformning, trafik och 
avvattning. Antagit ett konstant flöde av trafik under dygnets alla 24 timmar, 
något som är långt från verkligheten då mesta trafiken är när folk är på väg till 
och från jobb. Det verkar som om samma konstanta flöde även använts till 
bullerutredningen! Ingen speciell analys har gjorts för semestertrafiken ner till 
stranden och campingen under sommaren, vi som bor i närområdet till 
Havsbadsvägen vet att trafiken mer än fördubblas under dessa månader. 
Lagstadgade bullernivåer ska mötas under dygnets alla timmar och 365 dagar 
om året, inte enbart under vissa optimala förhållanden. Jag kräver att 
bullerutredningen görs om. 
 
Kommentar: Om det i framtiden uppstår en bullerproblematik på berörd fastighet tas 
kontakt med kommunens miljöenhet för mätning av bullernivåer. Enligt utredningarna 
riskerar inte berörd fastighet innefattas av nivåer över riktvärden. 
 
1.5 Betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer själv att detaljplanens genomförande kommer medföra 
sådan betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning måste 
upprättas enl. PBL 4 kap 34 § eller miljöbalken 6 kap 11 §. 
Kommunen noterar ”Hur många träd som kommer fällas och berör på den 
slutliga utformningen av vägen”. Hur kan man skicka ut en planbeskriving på 
granskning – utan att redovisa den slutgiltiga utformningen på vägen i fråga? 
 
Kommentar: Mängden träd som behöver fällas beror på flera faktorer. Bland annat vilken 
lutning slänter har, vilket inte är något som kan regleras i plankartan.  
 
I närområdet växer 16 särskilt skyddsvärda träd, vilka identifierades vid 
naturvärdesinventeringen 2013. Inventeringen även 5 naturvärdesobjekt och 7 
naturvärdesarter. 
Hur kommunen sen själva kan säga att ”planförslaget ämnar inverka så lite som 
möjligt på områdets naturvärden” är svårt att ta in. 
En fladdermusinventering har tagits fram inom ramen av 
detaljplaneneprocessen och den identifierar bland annat tre rödlistade arter, att 
området måste anses rikt på fladdermöss och att mycket pekar på att 
åtminstone större brunfladdermus har en bofast yngelkoloni i närheten. Ingen 
konsekvensanalys för ljudstörning enligt Trafikverkets riskbedömning för 
fladdermöss är utförd, utredningen föreslår även begränsad belysning längs 
vägen?!? Hur ska man ha en hårt trafikerad väg med begränsad belysning?? Jag 
kräver att denna konsekvensanalys för ljudstörning utförs samt av 
ljusstörningsåtgärder detaljeras och tas med i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Kommentar: Belysning kan begränsas genom strategiskt placerade skärmar eller buskage, 
samt anpassad gatubelysning.  
 
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla de uppgifter som är 
rimliga i hänsyn till; planens innehåll och detaljeringsgrad samt allmänhetens 
intressen. I och med dessa alla alvarliga brister är de avgränsningar som gjorts i 
MKB’n inte rimliga eller giltiga och jag kräver att en ny MKB tas fram. 

 
Kommentar: Det bedöms inte vara aktuellt att ta fram en ny MKB. 

 
I 5 kap miljöbalken reglera miljökvalitetsnormer. Kommunen bedömer att 
planförslaget inte kommer medföra någon påverkan på kvalitetsfaktorerna 
hydrologisk regim, morfologiskt tillstånd eller konnektivitet. Vi vill inte höra 
kommunens åsikt om detta utan kräver en utredning av dessa MKN. Man kan 
inte utreda detta i efterhand, särskilt när kommunens egen utredning visar att 
man måste bygga stödmurar ner för att säkra mot vattenytan väster om 
Pyttebron. 
 
Även naturskyddsföreningen avstyrker ett antagande av detaljplanen och 
påpekar att kommunen avgränsar miljökonsekvensbeskrivningen att inte 
behandla naturmiljön vilket annars är praxis. 
 
1.6 Stadsbild och landskapsbild 
Detaljplanens påverkan. 
Vid bedömningen har man delat upp i åtta områden och nivåerna stora, 
måttliga och små negativa konsekvenser samt obetydliga konsekvenser och till 
sist positiva konsekvenser. 
Nollalternativet bedöms medföra positiva konsekvenser. 
Av de åtta områdena bedöms fyra ha stora negativa konsekvenser och en 
måttliga negativa konsekvenser. Hur sen område 8 kan bedömas ha små 
negativa konsekvenser för stadsbilden när biltrafiken på det området kommer 
öka med 7000 fordon per dygn är mycket svårt att förstå. 
 
1.7 Riksintresset 
En del av planområdet ligger inom riksintresset för friluftsliv. I dess 
värdebeskrivning 
anges att de vackra och varierande omgivningarna och det bitvis påtagliga 
lugnet och tystnaden gör att ån har stort värde för rekreation. De åtgärder, 
verksamheter och intressen som påtagligt kan skada områdets värden är särskilt 
hindrande bebyggelse och anläggningar i strandområdet. Kommunen noterar 
att ett genomförande av detaljplanen inte kommer påverka möjligheterna att 
vandra längs med ån eftersom det finns en gångbana på östra sidan av ån. Att 
det redan idag finns en gångbana på andra sidan ån förändrar inte att ett 
genomförande KOMMER påverka värdet av vandring, strövande och 
promenad på den del av ån som detaljplanen syftar till och därmed 
påverkar detaljplanen riksintresset negativt och kan därmed inte tillåtas. 
 
Riksintresse finns även för naturvärden. Riksvärdet utgörs av Rönne Ås 
dalgång vilket kommunen själva definierar som åfåran i höjd med vattenlinjen. 
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Detta är fel! Ådal definieras som ”dalen en å rinner i” och det innefattar 
strandbankarna ner till vattenytan! 
 
Riksintresset påverkas därför negativt av detaljplanen och kan därmed inte 
tillåtas. Rönne Å’s limnologiska värden utgör också ett av riksintressets 
kärnvärde. Faunan i vattendraget anges kunna påverkas negativt av bland annat 
skogsavverkning längs vattendraget. 
 
Kommunen skriver själva ”för planförslaget utgörs den enda risken för 
påverkan på riksintressets naturvärden fällning av enstaka större träd. Eftersom 
detta innebär en nästintill obetydlig påverkan…” Samtidigt skriver man att man 
ska fälla mer än hälften av alla större träd, hur kommunen kan se detta som 
enstaka och obetydlig påverkan verkar ofattbart! 
 
Kommentar: Bedömningen görs i relation till samtliga träd inom riksintresset. 
 
Kommunen bedömer ”de negativa konsekvenserna på riksintresseområdena 
för rekreation och friluftsliv som små, och ingen påtaglig skada bedöms 
uppstå”. Detta resonemang baserar kommunen på att intresseområdet redan 
idag är bullerpåverkat och att intrången i de rekreativa värdena till största delen 
består av arealbortfall. Detta är ganska intressant formulerat och i stark 
kontrast till andra formuleringar kommunen gör om samma område så som: 

 Promenadstråket mellan Pyttebron och Havsbadsvägen har lokalt ett högt 
rekreationsvärde för de människor som bor och verkar i dess närhet (dvs hela 
centrala staden) 

 Promenadstråket är idag en av få platser inom staden där det finns möjlighet 
attuppleva rofylldhet, relativ tystnad och möjlighet till kort återhämtning. 
Sträckan upplevs som naturnära och avskild från övrig stadsbebyggelse 

 Från att ha varit en del av ett sammanhängande, stadsnära grönområde med 
naturkaraktär, där Pyttebron är ett landmärke i staden, bedöms planförslaget 
medföra stora negativa konsekvenser både på stadsbilden och på upplevelsen 
av stadsrummet. 
 
Kommunens bedömning att de negativa konsekvenserna på 
riksintresseområdena för rekreation och friluftsliv är små – är med ovan 
motivering helt enkelt FEL! 
 
Kommentar: Promenadstråket mellan Pyttebron och Havsbadsvägen är inte en del av 
riksintresset. 
 
Jag anser att det är nödvändigt att ompröva Klippanvägens förlängning 
eftersom det är vida blivit känt vilken 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 

 

STÄLLNINGSTAGANDE 

Planhandlingarna kompletteras vad gäller: 

 Förtydligande gällande påverkan på MKN-vatten 

 Förtydligande gällande rekommendationer för stabilitetshöjande åtgärder 

 Förtydligande gällande erosion 
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 Förtydligande gällande fastighetskonsekvenser 

 Förtydligande gällande den nya brons konstruktion 

 Förtydligande gällande process för upphävande av strandskydd 

 

NAMNLISTA 

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

 Fastighetsägare till Kråkan 4 

 Fastighetsägare till Tallen 5 

 Fastighetsägare till Tallen 7 

 Fastighetsägare till Alen 3 

 Fastighetsägare till Asken 6 

 Fastighetsägare till Kastanjen 4 

 Fastighetsägare till Asken 5 

 Fastighetsägare till Sparven 2 

 Fastighetsägare till Aspen 1 

 Fastighetsägare till Asken 7 

 Fastighetsägare till Domherren 1 

 Fastighetsägare till Kastanjen 3 

 Fastighetsägare till Domherren 11 

 Fastighetsägare till Domherren 12 

 Fastighetsägare till Tallen 6 

 Fastighetsägare till Alen 2 

 Fastighetsägare till Sparven 5 

 Fastighetsägare till Kråkan 3 

 Fastighetsägare till Palletten 2 

 BRF Blåhaken 

 BRF Gustenborg 

 Föreningen Rädda Pyttebroområdet 

 Naturskyddsföreningen Ängelholm 

Följande sakägare har under den första granskningen inkommit med synpunkter som ej 
tillgodosetts: 

 Fastighetsägare till Domherren 1 

 Fastighetsägare till Lönnen 8 

 Fastighetsägare till Domherren 12 

 Fastighetsägare till Domherren 11 

 Fastighetsägare till Pannån 6 

 Fastighetsägare till Kastanjen 4 

 Fastighetsägare till Tallen 5 

 Fastighetsägare till Asken 5 och 8 

 BRF Blåhaken 

 Fastighetsägare till Asken 6 

 Fastighetsägare till Alen 3 

 Fastighetsägare till Asken 7 

 Fastighetsägare till Toffelmakaren 7 och 9 

 Fastighetsägare till Tallen 7 

 Fastighetsägare till Lönnen 7 

 Naturskyddsföreningen Ängelholm 
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 Fastighetsägare till Sparven 5 

 Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna om Ängelholms oaser 

 Fastighetsägare till Tallen 6 

 Fastighetsägare till Aspen 6 

 Fastighetsägare till Staffliet 1 

 Fastighetsägare till Alen 2 

 Fastighetsägare till Eken 6 

 Fastighetsägare till Aspen 7 

 Fastighetsägare till Kråkan 5 

 Fastighetsägare till Boken 2 

 Fastighetsägare till Aspen 2 

 Fastighetsägare till Kastanjen 2 
 

Följande sakägare har under den andra granskningen inkommit med synpunkter som ej 
tillgodosetts: 

 Fastighetsägare till Eken 3 

 Fastighetsägare till Pannån 1 

 Ängelholms Tennisklubb 

 Fastighetsägare till Tallen 6 

 Fastighetsägare till Sparven 5 

 Fastighetsägare till Kråkan 6 
  

BESVÄRSHÄNVISNING 

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

 Fastighetsägare till Kråkan 4 

 Fastighetsägare till Tallen 5 

 Fastighetsägare till Tallen 7 

 Fastighetsägare till Alen 3 

 Fastighetsägare till Asken 6 

 Fastighetsägare till Kastanjen 4 

 Fastighetsägare till Asken 5 

 Fastighetsägare till Sparven 2 

 Fastighetsägare till Aspen 1 

 Fastighetsägare till Asken 7 

 Fastighetsägare till Domherren 1 

 Fastighetsägare till Kastanjen 3 

 Fastighetsägare till Domherren 11 

 Fastighetsägare till Domherren 12 

 Fastighetsägare till Tallen 6 

 Fastighetsägare till Alen 2 

 Fastighetsägare till Sparven 5 

 Fastighetsägare till Kråkan 3 

 Fastighetsägare till Palletten 2 

 BRF Blåhaken 

 BRF Gustenborg 

 Naturskyddsföreningen Ängelholm 

 Fastighetsägare till Lönnen 8 
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 Fastighetsägare till Pannån 6 

 Fastighetsägare till Toffelmakaren 7 och 9 

 Fastighetsägare till Lönnen 7 

 Fastighetsägare till Sparven 5 

 Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna om Ängelholms oaser 

 Fastighetsägare till Aspen 6 

 Fastighetsägare till Staffliet 1 

 Fastighetsägare till Eken 6 

 Fastighetsägare till Aspen 7 

 Fastighetsägare till Kråkan 5 

 Ängelholms Tennisklubb 

 Fastighetsägare till Eken 3 

 Fastighetsägare till Pannån 1 

 Ängelholms Tennisklubb 

 Fastighetsägare till Kastanjen 2 

 Fastighetsägare till Aspen 2 

 Fastighetsägare till Boken 2 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 

Utlåtande har upprättats av planarkitekt Edvin Hansson 
 
 
 

SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 22 april 2022. 
 
 
Pernilla Theselius   Edvin Hansson  
Tf. 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. 
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SAMMANFATTNING
Ängelholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för att pröva
möjligheten att uppföra en ny väg för att koppla nuvarande Klippanvägen
med Havsbadsvägen och den nya Järnvägsgatan. Detaljplanen ska också
möjliggöra gång- och cykeltrafik på samma sträcka.

Ängelholms kommun har beslutat att detaljplanen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan med avseende på aspekterna stadsbild, buller och
rekreation. Det innebär att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas,
avgränsat till dessa aspekter.

Kommunen har sedan tidigare utrett olika möjligheter för att bland annat
minska trafiken på gatorna i tätorten och förbättra kommunikationen till havet
och de bostadsområden som planeras väster om Rönne å. En sträckning
över Pyttebron har sammantaget bedömts vara det alternativ som är mest
fördelaktigt. Vägen kommer i sin sträckning ungefär att följa den grusade
gång- och cykelväg som finns idag finns söder om Rönne å längs en tidigare
banvall.

En jämförelse har gjorts mellan hur trafiken kommer vara fördelad år 2040 på
berörda gator om den väg som behandlas i denna detaljplan byggs
(detaljplaneförslaget) respektive inte byggs (detta scenario kallas
nollalternativet). Trafiken ökar i båda scenarier och därmed även
bullernivåerna. I nollalternativet bedöms de ökade bullernivåerna medföra
små negativa konsekvenser för miljöaspekten buller.

I detaljplaneförslaget kommer trafik omfördelas från centrala gator till den
väg som denna detaljplan behandlar. En jämförelse har gjorts mellan hur
många fastigheter som kommer ha bullernivåer som överskrider riktvärdena i
de båda alternativen. I nollalternativet överskrids något av riktvärdena vid 14
fastigheter och i detaljplaneförslaget vid 20. I detaljplanen föreslås att
bullerskyddsplank sätts upp på ett antal platser. Bullerskyddsskärmar har
begränsad effekt vid korsningar med andra gator och vid högre
flerfamiljshus. Kommunen har därför för avsikt att undersöka möjligheten att
erbjuda fasadnära åtgärder för att kunna följa riktvärdena för ljudnivåer
inomhus. Sådana åtgärder regleras dock inte av detaljplanen och kan i så fall
endast göras efter överenskommelse med fastighetsägaren. Bullernivåerna
kommer bli lägre på de centrala gatorna, särskilt utmed Storgatan, men även
utmed Havsbadsgatan och Östergatan. Vid en sammanvägning mellan den
bullerökning som sker inom detaljplaneområdet och den sänkning av
bullernivåer som väntas inom stadens centrala gator bedöms detaljplanen
sammanfattningsvis medföra måttligt negativa konsekvenser avseende
buller.

Nollalternativet bedöms medföra positiva konsekvenser för aspekten
stadsbild eftersom området kan förbli ett lugnt naturområde utan biltrafik och
möjligheter finns att utveckla detta till ett ännu mer värdefullt gång- och
cykelstråk samt grönstråk i staden.

Den ombyggnad som detaljplanen medför innebär en påverkan på
stadsbilden. Från att ha varit en del av ett sammanhängande, stadsnära
grönområde med naturkaraktär, där Pyttebron är ett landmärke i staden,
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försvinner park- och naturområden då en ny väg med fordonstrafik leds in i
ett tidigare relativt lugnt och tyst område. Många befintliga träd och annan
vegetation kommer att försvinna och bullerskyddsplank kommer uppföras
längs delar sträckan. Bullerskydden påverkar stadsbilden på ett negativt sätt
eftersom de även kommer fungera som visuella skärmar mellan gatan och
omgivande bebyggelse. Påverkan bedöms vara större i det nuvarande bilfria
området och mindre där den nya vägen planeras att anslutas till det befintliga
vägnätet eftersom dessa områden redan är påverkade av trafik och buller.

Med planförslaget finns möjlighet att tillföra nya värden för stadsbilden. Den
nya bron kan exempelvis bli ett nytt landmärke och det finns också möjlighet
att utforma den nya stadsgatan till ett vackert och grönt stråk i staden. De
befintliga stadsmiljövärdena har i den sammanvägda bedömningen dock
tillskrivits högre värde än de nya värden som kan tillskapas. Effekten och
konsekvensen på stadsbilden för planområdet i sin helhet bedöms därför
medföra stora negativa konsekvenser.

Promenadstråket är en plats där det i dag finns möjlighet att uppleva
rofylldhet, relativ tystad och möjlighet till en kort återhämtning. Värdena
består även av närheten till ån, möjligheten att ta sig till de idrotts- och
friluftsaktiviteter som finns utmed sträckan och i den omväxling som stråket
ger i förhållanden till stadsgatorna. I nollalternativet finns möjlighet att
utveckla de rekreativa värdena i området och därmed få positiva
konsekvenser.

Genom detaljplaneförslaget säkerställs ett stråk för gång- och cykeltrafik
genom området, men det förs även in biltrafik genom grönstråket som
ersätter rofylldhet och relativ tystnad med trafikbuller och rörelser som kräver
den oskyddade trafikantens uppmärksamhet. Vägen blir en ny barriär mellan
bostadsområdet och målpunkterna vid ån. Bullernivåerna ökar i området,
även på den norra sidan av Rönne å där Hembygdsparken är ett populärt
utflyktsmål i regionen. Naturvårdsverkets rekommenderade värden för
rekreationsområden i tätort hålls inom Hembygdsparken. Detaljplanen
bedöms sammantaget medföra måttligt negativa konsekvenser för rekreation
och friluftsliv.
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1 Inledning

1.1 Miljöbedömningens syfte och innehåll
När en ny detaljplan ska tas fram, eller en befintlig detaljplan justeras, ska
kommunen ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. För att identifiera om detaljplanen kan
medföra en betydande miljöpåverkan genomförs en undersökning. Reglerna
om undersökning finns i kap. 6 plan- och bygglagen. Om resultatet av
undersökningen visar att detaljplanen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan ska detaljplanen miljöbedömas och en MKB ska upprättas.

Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planeringen
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. I samband med
planer och program skiljer man vanligen på begreppen
miljö(konsekvens)bedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Med
begreppet miljökonsekvensbeskrivning menas endast dokumentet, medan
begreppet miljökonsekvensbedömning avser hela processen, inklusive
samråd och att upprätta ett MKB-dokument. Miljöbedömningen bidrar därför
till att ge allmänheter, organisationer, myndigheter och andra intressenter
möjlighet att påverka planens innehåll och utformning. Om en
miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas så ska kraven i 6 kap. 11 och 12
§§ miljöbalken tillgodoses.

2 Bakgrund och syfte med projektet

2.1 Bakgrund till projektet
Ängelholm delas av Rönne å, Västkustbanan och Godsstråket genom Skåne
till fem geografiskt skilda områden. Trafiken är hänvisad till ett fåtal broar och
portar för att nå viktiga målpunkter som centrum, järnvägsstationen och
kusten. Broarna/portarna ligger relativt nära varandra, vilket leder till att
trafiken koncentreras till några få gator i centrum. Kristian II:s gatan förbinder
alla större infarter i orten och är en ryggrad i huvudvägnätet. En brist med
dagens trafiksystem är att en stor del av trafiken behöver korsa centrum och
dess trånga gator för att nå järnvägsstationen, utvecklingsområdet
Stationsområdet och kustsidan.
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Figur 1. Bild som visar befintliga passager mellan stadens olika delar (anges med orangea
cirklar) samt illustrerar ytterligare behov av passager tvärs Rönne å och järnvägarna (gröna
pilar). (Ängelholms kommun 2017).

Under hösten år 2019 fattade en majoritet av Ängelholms politiker beslut om
en avsiktsförklaring (Ängelholmspaketets avsiktsförklaring, beslut 190930).
Syftet med avsiktsförklaringen var att presentera en gemensam vision och
föreslå fokusområden för hur kommunen ska utveckla stadsmiljön och
trafiken i Ängelholm så att den blir långsiktigt hållbar. Avsiktsförklaringen
består av följande punkter:

· Stadskärnan är först och främst för människor, inte för bilar
· Vi vill utveckla en attraktiv och hållbar stadskärna som är en helhet
· Vi vill skapa plats för människor och möten i stadskärnan
· Vi vill ta tillvara stadens läge vid havet och utveckla tillgången till

stranden för både invånare och besökare
· Vi vill ha en tillgänglig och säker infrastruktur för alla trafikanter
· Vi vill lösa trafikförsörjningen till Resecentrum, de nya

bostadsområdena och till havet
· Gröna områden är viktiga i stadsbilden.

Avsiktsförklaringen har mynnat ut i ett antal projekt som tillsammans kallas
Ängelholmspaketet. Ett av dessa projekt utgörs av en ny väg i
Klippanvägens förlängning, mellan Östergatan och Havsbadsvägen. Syftet
med den nya vägen är att minska genomfartstrafiken på stadens mer
centrala gator. För att kunna möjliggöra projektet krävs att en detaljplan tas
fram och prövas för dessa ändamål, se Figur 2.
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Figur 2. Översikt över planområdets läge i staden.

WSP Sverige AB har fått i uppdrag av Ängelholms kommun att ta fram en
miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen. Arbetet med
miljökonsekvensbeskrivningen har löpt parallellt med upprättandet av
detaljplaneförslaget.

2.2 Syftet med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att
koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya
Järnvägsgatan. Detaljplanen ska också möjliggöra gång- och cykeltrafik på
samma sträcka.

Den nya vägen ska omfördela trafiken som idag går igenom stadskärnan,
vilket skapar möjligheter att utveckla stadskärnan till en tryggare och säkrare
miljö.

2.3 Planområdet idag
Planområdet (se figur 2) ligger cirka 800 meter norr om Ängelholms
stadskärna och följer i sin sträckning en banvall för en nedlagd järnvägslinje
mot Klippan. Längs den gamla banvallen finns ett promenadstråk som går i
ett grönstråk mellan ett bostadsområde och Rönne å. Planområdet sträcker
sig över Rönne å och Pyttebron.



Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl. Ängelholms kommun | 10

Figur 3. Planområdet för detaljplanen.

3 Utgångspunkter och genomförande av
miljöbedömning

3.1 Avgränsning
Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla de uppgifter som är
rimliga med hänsyn till:

1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
3. var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig,
4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av

andra planer och program eller i tillståndsprövningen av
verksamheter eller åtgärder,

5. allmänhetens intresse

Det förslag till avgränsning som gjorts avseende omfattning och
detaljeringsgrad redovisas i kapitel 3.1.1 till 3.1.3. Samråd har hållits med
länsstyrelsen i Skåne län rörande miljökonsekvensbeskrivningens
avgränsning.

3.1.1 Tidsmässig avgränsning
Tidshorisonten i miljökonsekvensbeskrivningen är satt till år 2040. Vid denna
tidpunkt förväntas full byggrätt inom detaljplanen ha utnyttjats, det vill säga
att den planerade nya vägen har byggts, och att samhället i övrigt har
utvecklats i enlighet med Ängelholm kommuns övriga planer. Det innebär att
trafiken i stadens centrala delar har ökat till följd av de cirka 2700 bostäder
som planeras tillkomma inom stationsområdet mellan år 2017 och år 2037.
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3.1.2 Sakmässig avgränsning
Ängelholms kommun har upprättat en undersökning (Ängelholms kommun,
2020) för att utreda om detaljplanen kan tänkas medföra en betydande
miljöpåverkan eller ej. Resultatet av undersökningen visar att detaljplanen
har bedömts kunna medföra en betydande miljöpåverkan med avseende på
aspekterna stadsbild, buller och rekreation. Det innebär att en
miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas, avgränsat till de aspekter som
angivs ovan. Miljöpåverkan avseende miljöaspekten vatten har också
diskuterats men anses inte vara betydande och behandlas därför enbart
genom bedömning av miljökvalitetsnormer för vatten. Övriga aspekter
bedöms av Ängelholms kommun inte medföra en betydande miljöpåverkan,
därför hanteras dessa aspekter endast i planbeskrivningen. Nedan redovisas
motiven till varför dessa aspekter har avgränsats bort:

Detaljplanen medför att trafik kommer att omfördelas inom de centrala
delarna av Ängelholm, från stadskärnan till planområdet. Projektet medför
ökad framkomlighet för bil och därmed kan det finnas risk för att fler personer
väljer att ta bilen istället för att åka kollektivt, cykla eller gå. Det medför att
halten av luftföroreningar lokalt kan öka något, men de bedöms inte medföra
någon betydande påverkan eller att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids.
Värt att notera är att Ängelholms kommun idag inte överskrider
miljökvalitetsnormerna för luft på någon plats inom kommunens gränser.

Riksintresset för naturvården bedöms inte påverkas av projektet.
Riksintresset utgörs av Rönne ås dalgång, vilket inom Ängelholms tätort
endast omfattar själva åfåran. Riksintressets värden utgörs av ett
representativt odlingslandskap i slätt- och skogsbygd med art- och individrika
växtsamhällen främst kopplade till Rönneås omgivande naturtyper,
exempelvis sötvattenstrandäng och öppen hagmark. Dessa naturtyper
förekommer inte inom Ängelholms tätort och kan således inte påverkas av
planförslaget. Rönne ås limnologiska värden utgör också ett av riksintressets
kärnvärde. För planförslaget utgörs en risk för påverkan på riksintressets
naturvärden fällning av enstaka större träd. Eftersom detta innebär en
nästintill obetydlig påverkan i förhållande till riksintressets storlek och
dessutom sker strax utanför riksintressets geografiska gräns bedöms
planförslaget inte kunna medföra någon effekt för riksintressets naturvärde.

Även byggnation i strandzonen kan bli aktuell liksom byggnation av ny bro
över ån som också berör Rönne å stränder. Dessa aktiviteter regleras inte i
en detaljplan utan följer av detaljplanen och kommer prövas i form av
tillstånd för vattenverksamhet enligt Miljöbalkens 11 kapitel.

Fladdermusfrågan har lyfts i projektet från både närboende och kommunens
sida där två inventeringar har skett 2020 (Jensen, 2020) samt 2021 (Eklöf,
2021). I den senaste rapporten dras slutsatser kring den kunskap om
fladdermöss som hittills sammanställts. Där framgår det att det finns nio arter
av fladdermöss nära planområdet längs Rönne å. Det förekommer även
fladdermöss längs planområdet, men inte av de mest störningskänsliga
arterna. Råd anges för hur utformningen av ljus och begränsning av buller
bör planeras för att minska störning mot Rönne å. Även träd bör bevaras så
som hålträd där fladdermöss kan reproducera och söka vila. I
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fladdermusrapporten framgår också behov av att säkerställa så att
fladdermöss kan röra sig mellan Nybroskogen-Hembygdsområdet norr om
Rönne å samt Kronoskogen i väster mot havet utan barriäreffekter. I de två
senare områdena har det också skett inventeringar under 2021. Rapporten
rekommenderar att man skapar en samlad bild utifrån dessa olika
utredningar. Naturmiljöfrågan bemöts inte vidare i
miljökonsekvensbeskrivningen, mer än i avsnittet om strandskydd, utan
fångas upp i planbeskrivningen och det kommande planarbetet.

Inga kända fornlämningar har identifierats inom planområdet. Detaljplanen
kommer att medföra ett mindre intrång i en fastighet som är upptagen i
bevarandeprogrammet för ”Ängelholms kommun, utom den centrala staden”
(Ängelholms kommun, 1987). Intrånget medför att trädgården minskar något
i storlek och att en sida av huset kommer gränsa till en trafikerad gata istället
för det nuvarande promenadstråket, vilket bedöms medföra en liten negativ
konsekvens. Den befintliga Pyttebron kommer ersättas med en annan bro.
Pyttebron är inte utpekad som byggnadsminne, men har ett visst
kulturhistoriskt värde eftersom den synliggör järnvägssträckningen och
därmed en fas i Ängelholms historia.

3.1.3 Geografisk avgränsning
Det aktuella detaljplaneområdet sträcker sig från Östergatan till
Havsbadsvägen i ett långsträckt område utmed Rönne å i Ängelholm.
Detaljplaneområdet ligger strax norr om stadens handelscentrum och söder
om friluftsområdet Hembygdsparken, se Figur 2.

Den geografiska avgränsningen av föreliggande miljökonsekvensbeskrivning
utgörs av detaljplaneområdet. Detaljplanen kan även medföra konsekvenser
utanför detaljplaneområdet, inom ett så kallat influensområde. Detta gäller
aspekterna buller och rekreation eftersom vägen innebär en omfördelning av
trafiken på gator även utanför planområdet och för att detaljplaneområdet
gränsar till Hembygdsparken.

3.2 Metod för kunskapssammanställning och
bedömning

I en MKB så identifieras och beskrivs den miljöpåverkan som kan uppkomma
till följd av planens genomförande för de miljöaspekter som identifierats i
samband med avgränsningen.

För att beskriva planförslagets betydande miljöpåverkan används begreppen
påverkan, effekt och konsekvens. Även förslag på åtgärder tas upp.

Påverkan är den fysiska förändring som projektet orsakar, till exempel att
vägen tar markareal i anspråk, att bilarna alstrar oönskat ljud etc.

Effekten är den förändring av miljökvaliteter som uppstår till följd av
projektets påverkan, till exempel högre bullernivåer, förändring av siktlinjer
eller förlust av habitat.

Konsekvensen är effektens, eller flera effekters, betydelse för olika intressen
såsom människor hälsa och välbefinnande eller för den biologiska
mångfalden. I denna bedömning så vägs miljöaspektens värde eller
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känslighet in, det vill säga hur sårbart intresset är, tillsammans med
omfattningen av den påverkan och den effekt som kan förväntas uppkomma.

Värdet eller känsligheten på en aspekt beror bland annat på egenskaper
såsom storlek, hur unikt eller robust det är samt dess koppling till
omgivningen. Bedömningarna kan vara baserade på tidigare nationella eller
lokala värderingar eller klassificeringar och utgörs primärt av en kvalitativ
eller kvantitativ värdering.

Vid bedömning av konsekvenser används en femgradig skala, där dessa
antingen bedöms som positiva, inte har någon effekt, eller är negativa, där
de negativa delas in i tre olika grader (små, måttliga respektive stora
negativa effekter).

Figur 4. Förhållande mellan effekt, värde/känslighet och konsekvens.

Kunskap om projektet har erhållits genom att hämta befintlig information från
både nationella, regionala och lokala inventeringar och program, men även
genom de utredningar som har upprättats inom ramen för detaljplanearbetet.
Följande utredningar och program har legat som underlag vid framtagandet
av denna MKB:

· Trafikplan för Ängelholm 2011–2020, rev. 2012-01-18
· Komplettering av trafikplanen för Ängelholm, 2011-06-20
· Idéstudie Förbindelse över Rönne å, november 2011
· Västra länken, 2017-12-08
· PM Trafikutredning Klippanvägens förlängning, 2020-05-20
· Bullerutredning, Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl, 2021-09-01
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3.3 Bedömningsgrunder
För att kunna bedöma konsekvenserna av en plan eller ett projekt behövs
bedömningsgrunder så att det är möjligt för en utomstående att förstå utifrån
vilka värderingar bedömningen gjorts. Vid denna värdering kan olika juridiska
eller på andra sätt vedertagna mål, riktlinjer och regelverk användas. De
specifika bedömningsgrunder som använts vid bedömningarna redovisas
under respektive sakområde i kapitel 6.

3.4 Osäkerheter
Miljöbedömningar är alltid förknippade med osäkerheter. Det finns dels
genuina osäkerheter i alla antaganden om framtiden och dels finns
osäkerheter eftersom de underlag och källor som använts för
miljöbedömningen kan vara behäftade med olika brister. En viktig del i
miljöbedömningen är därför samrådet som utgör en extern granskning från
myndigheter, organisationer och allmänhet.

3.5 Åtgärder och åtgärdsreglering
I en MKB kan det föreslås åtgärder för att undvika eller minimera negativa
konsekvenser. En MKB är i sig inte bindande och de åtgärder som föreslås i
MKB-dokumentet säkerställs därmed inte genom att de är angivna där. För
att säkerställa att åtgärderna genomförs måste de därför regleras i andra
bindande dokument, till exempel genom planbestämmelser i detaljplanen.

De åtgärder som föreslås i MKB:n är därför uppdelade i två typer av åtgärder
- åtgärder som regleras i detaljplanen och övriga åtgärder. Vad gäller de
senare så är det därmed mer oklart om dessa kommer att genomföras,
eftersom des inte är säkerställda på plankartan.

4 Kommunala planer

4.1 Översiktsplan
För området gäller Översiktsplan 2035, antagen av kommunfullmäktige
2017-08-28. Av översiktsplanen framgår bland annat att biltrafiken ska styras
till gator som är väl anpassade för att hantera trafikmängden. Vägnätet ska
stärkas på de gator som bedöms vara lämpade för trafikändamålet för att
biltrafiken i stadskärnan ska minska. I översiktsplanen pekas dock enbart
läns- och riksvägar ut. Syftet med detaljplanen överensstämmer med
översiktsplanens intentioner.

Utmed Rönne å finns ett regionalt grönstråk, se Figur 5. I översiktsplanen
anges att kommunerna längs dessa stråk vill utveckla miljön längs
vattendragen och tillgängligheten längs med kusten eftersom det stärker
områdets kvaliteter och bidrar till attraktiva boendemiljöer.

Utanför planområdet, vid stationen, planeras ett nytt, större
bebyggelseområde. Området bedöms kunna rymma cirka 2700 bostäder.
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Figur 5. Bearbetat utsnitt ur översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta.

4.2 Detaljplaner
Hela det aktuella området omfattas av gällande detaljplaner, med undantag
av ett område i nordväst mellan Havsbadsvägen och Rönne å (ljusgrön yta),
se figur 6.

Figur 6. Aktuella detaljplaner i området.

Berörda detaljplaner samt vilken markanvändning som berörs redovisas i
Tabell 1.
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Tabell 1. Berörda detaljplaner samt vilken markanvändning som berörs.

Beteckning Namn och markanvändning som berörs (i kursiv stil) År

B 37 Kv. a m.fl. inom ett område mellan Nybrovägen och
järnvägen till Klippan
Gata

1937

B040 Del av Ängelholms stad
JV - Område som får bebyggas endast med sådana
byggnader som hava samband med järnvägstrafiken.

1937

B46 Kv. Näktergalen m.fl.
JV - Järnvägsområde. Föreslagen ny gatuhöjd på bron över
Rönne å: 7,54 (r.ö.k)

1940

B131 Kv. Tjädern (Toffelmakaren)
Allmän plats Gata och allmän plats Park

1959

B208 Kv. Bofinken
Allmän plats Park eller plantering (reservat för framtida väg)

1973

B240 Kv. Kråkan
Allmän plats Gata/park eller plantering

1983

B249 Kv. Talgoxen o. blåhaken m.m.
Allmän plats Gata eller torg

1985

B341 Del av Havsbadsvägen samt Kv. Lönnen och Asken mm
Allmän plats, Gata i huvudnätet samt Gata i lokalnätet.

2000

4.3 Angränsande utveckling och planering
Inom Ängelholms tätort håller bostäder på att byggas inom
Sockerbruksområdet och det planeras ytterligare bostadsområden inom
stationsområdet. Trafik till dessa områden planeras att gå via den nya väg
som denna detaljplan behandlar, samt ytterligare en ny väg, Järnvägsgatan,
som planeras gå mellan Havsbadsvägen och stationsområdet. En detaljplan
för vägen mellan Havsbadsvägen och stationsområdet håller för närvarande
på att tas fram, ”Detaljplan för Del av Pilen 10 (Järnvägsgatan norra)”.

De båda nya vägarna kommer tillsammans möjliggöra för trafik att ta sig från
Klippanvägen och omgivande vägnät till bland annat stationsområdet utan att
behöva belasta stadens mer centrala gator, se Figur 7.
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Figur 7. Pågående detaljplaner i Ängelholm markerade med rött, förutom detaljplan för Del av
Pilen 10 (Järnvägsgatan norra), som är markerad med blått.

Ett av delprojekten i Ängelholmspaketet är utveckling av den så kallade
växthustomten, det vill säga ytan mellan tennishallen och Rönne å. Planen är
att utveckla växthustomten till en trädgårdspark, som beräknas stå klar år
2024. Parken på ca 2,5 hektar kommer bli kommunens näst största park
efter Hembygdsparken, som är på ca 10 hektar, se Figur 8.

Figur 8. Illustration över planen för växthustomten.
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5 Studerade alternativ

5.1 Nollalternativ
I miljökonsekvensbeskrivningen ingår att studera effekter och konsekvenser
av ett nollalternativ. Nollalternativet utgör ett jämförelsealternativ och
beskriver den utveckling som skulle ske inom planområdet fram till år 2040
om föreliggande detaljplan inte skulle antas. Med detta menas att ingen ny
väg skulle uppföras, utan de laga kraftvunna detaljplaner som gäller för
planområdet idag fortsätter att gälla även i framtiden.

Gällande detaljplaner med full byggrätt motsvaras av den markanvändning
som idag finns inom planområdet.

För nollalternativet görs en framskriden prognos av nuläget för år 2040, vilket
innebär att hänsyn tas till planerade förändringar i form av utbyggnad av
bostäder i närområdet vid bedömningen av nollalternativets effekter och
konsekvenser.

5.2 Rimliga alternativ
En MKB ska enligt 6 kap. 12 § miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma
rimliga alternativ med hänsyn till detaljplanens syfte och geografiska
räckvidd. Nedan beskrivs de olika lokaliseringsalternativ och
utformningsalternativ som har studerats inom ramen för projektet.

5.2.1 Alternativ lokalisering av detaljplanen
Trafikplan

I dagsläget finns det tre möjligheter att nå området väster om centrum och
väster om Rönne å. Dessa utgörs av följande, se Figur 9:

1. via Landshövdingevägen
2. via Järnvägsgatan
3. via Nybron-Havsbadsvägen

Figur 9. Broar för biltrafik över Rönne å.
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I kommunens trafikplan från 2011 (Ängelholms kommun, 2011), anges att
trafikmängderna på ovan angivna vägar redan då översteg de önskvärda
trafikmängderna och att trafikproblemen förväntades öka ytterligare genom
de projekt som kommunen avsåg att genomföra för att utveckla Ängelholm.

Syftet med trafikplanen var därför att ta fram en strategi för hur de olika
trafiknäten inom Ängelholms kommun skulle utvecklas utifrån kommunens
önskan att öka invånarantalet inom kommunen med cirka 400 personer per
år. I Trafikplanen utreddes sex olika vägalternativ, vilka redovisas i Figur 10.

Figur 10. Utredda alternativ i kommunens Trafikplan.

1. Pyttebron: Överfart i Klippanvägens förlängning med oförändrad
gång- och cykelbro och separat ny bro för fordonstrafik.

2. Pyttebron: Överfart i Klippanvägens förlängning med ny bro för
både gång- och cykeltrafik och fordonstrafik.

3. Varvsvägen: Ny bro i Varvsvägens förlängning med fortsättning
via Reningsverksvägen.

4. Kulltorpsvägen: Förbindelsen går via en ny tunnel bredvid
befintlig underfart vid Kulltorpsvägen och ny väg väster om
järnvägen fram till Havsbadsvägen.

5. Hembygdsparken: Från Klippanvägen ny sträckning från
Kungstorpsbron norr om Klippanvägen mot Margretetorpsvägen
med fortsättning norr om Statoilmacken med syftning mot
Vallgatan och Hembygdsparken samt ny bro vid Hembygdsparken.

6. Hembygdsparken: Från Klippanvägen via Östergatan mot
korsningen Storgatan och Danielslundsgatan med fortsättning via
Danielslundsgatan mot Hembygdsparkens södra del samt ny bro
vid Hembygdsparken.
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För de olika alternativen gjordes beräkningar för hur de bidrog till en ändrad
fördelning av trafiken på stadens gator och en avstämning gjordes mot
trafikplanens mål.

Analyserna visade att det bara var sträckningarna via Pyttebron och
Hembygdsparken (alternativ 1, 2, 5 och 6) som skulle ge påtagliga
avlastningar på Nybron och de anslutande gatorna i centrum. Sträckningen
via Pyttebron hade något bättre effekt än alternativen över Hembygdsparken
och gav även en gen förbindelse till stationsområdet och havet. Alternativ 3
och 4 bedömdes i analysen medföra en liten måluppfyllelse, varför dessa
alternativ valdes bort.

En konsekvensbeskrivning gjordes därefter för alternativ 1, 2 (Pyttebron)
samt 5 och 6 (Hembygdsgården). Sammanfattningsvis bedömdes alternativ
5 och 6 via Hembygdsparken ha större negativ påverkan på natur- och
kulturmiljön och påverka bullerförhållande i något större utsträckning än
alternativ 1 och 2 via Pyttebron. Samtliga alternativ påverkar rekreation och
friluftsliv, där Hembygdsparken bedömdes innehålla ett bredare värde
eftersom den kan ses som en samlingspunkt för kommunen som helhet och
för turister.

Vid en samlad bedömning framstod alternativ 2 som mest fördelaktigt.

I en komplettering till trafikplanen (Ramböll, 2011) förlängdes prognosåret
fram till år 2030 och markanvändningen justerades på vissa ytor. I rapporten
fogades två av de tidigare alternativen – Varvsgatan och Kulltorpsvägen –
ihop till en sammanhängande väg i väster så att den, tillsammans med
befintlig väg 107 (Kungstorpsleden), skulle kunna bilda ett övergripande
vägnät runt staden, se Figur 11.

Figur 11. Bild hämtad ur rapporten Komplettering av trafikplanen för Ängelholm (Ramböll, 2011).
Blå linje markerar befintlig väg 107, Kungsleden och grön linje utrett alternativ. Cirklarna
markerar planerade bostadsområden fram till år 2030.

Det sammanfogade alternativet i väster jämfördes med alternativ Pyttebron.
Jämförelsen visade att den nya förbindelsen i väster hade en helt annan
uppgift i trafiksystemet än förbindelsen via Pyttebron. Den gav inte någon
större avlastning av trafiken på Nybron och gav ensam inte samma
möjligheter att utveckla centrum som en förbindelse vid Pyttebron.
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Kostnaden för en förbindelse i väster bedömdes dessutom bli mer än dubbelt
så hög som för en ny förbindelse vid Pyttebron. Förbindelsen vid Pyttebron
(alternativ två) bedömdes därmed kunna uppfylla trafikplanens mål i högre
grad.

Västra länken

År 2017 gjordes utredningen ”Västra länken” för att se om en västlig länk
skulle kunna bidra till att avlasta Nybrogatan och därmed lösa de
trafikproblem som en utbyggnad av Stationsområdet förväntas leda till.

Utredningen resulterade i fem alternativ på den norra sidan och tre på den
södra, totalt åtta länkar. Trafiksimuleringar visade hur olika kombinationer av
alternativen skulle påverka trafikflödena och alternativen analyserades också
med avseende på bland annat påverkan på naturmiljöer, buller, tillgänglighet,
kostnad och utvecklingsmöjligheter.

Figur 12. Utredda länkar i rapporten Västra länken

Utredningen visar att en västlig förbindelse inte kan realiseras utan
markintrång eller skador på miljö-, natur- och kulturvärden. Bullerpåverkan
kommer att uppstå för både den nya dragningen av alternativen samt för
befintligt gatunät.

Av de studerade alternativen var det kombinationen Havsbaden /
Boställsgatan som gav bäst effekt. En sådan ny trafiklösning skulle minska
trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta cirka
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214 miljoner kronor. Det kan jämföras med Klippanvägens förlängning som
beräknas minska trafiken på Nybron med cirka 7000 fordon per dygn och
som har en bedömd kostnad på runt 100 miljoner kronor.

Av de genomförda utredningarna drogs slutsatsen att en förlängning av
Klippanvägens sammantaget är den bästa lösningen för att minska trafiken i
stadskärnan.

5.2.2 Alternativ utformning
En idéstudie (Tyréns, 2011) togs fram i syfte att utifrån valt alternativ i
Trafikplanen (Pyttebron) beskriva och illustrera följande alternativ, se Figur
13.

Alternativ 1: Pyttebron bibehålls för gång- och
cykeltrafik, ny vägbro byggs invid Pyttebron.

Alternativ 1A: Pyttebron bibehålls för gång- och
cykeltrafik, ny vägbro byggs 15 meter norr
om Pyttebron.

Alternativ 2: Pyttebron ersätts av en ny kombinerad väg-
och gång- och cykelbro.

Alternativ 1                                       Alternativ 1A

Alternativ 2

Figur 13. Illustrationer över de olika alternativen, hämtade ur rapporten Idéstudie förbindelse
över Rönne å (Tyréns, 2011).

I alternativen kunde korsningen mellan Klippanvägens förlängning och
Storgatan utformas antingen som en cirkulationsplats eller som en planskild
korsning där Klippanvägen passerar på bro över Storgatan.
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Analysen visade att en planskildhet medför ett stort intrång i stadsmiljön,
samtidigt som den ger störningar i form av buller och ljus på intilliggande
fastigheter. Framkomligheten för oskyddade trafikanter begränsas, dessutom
är lösningen dyrare än en plankorsning. Mot bakgrund av detta
rekommenderades en plankorsning med Storgatan.

Alternativ 2 bedömdes vara det alternativ som sammantaget uppfyllde målen
bäst, bland annat eftersom det medförde mindre intrång på fastigheter och i
vegetation.

Efter det att idéstudien färdigställts har ett pumphus byggts utmed den
nordvästra sidan av Pyttebron. Det har även tillkommit en detaljplan som
medger ny bostadsbebyggelse ovanpå befintligt parkeringsdäck sydost om
Pyttebron. Alternativ 1 och 1A är därmed inte längre möjliga alternativ.

5.3 Detaljplaneförslaget
Nedan redovisas planförslaget i korthet, vilket också är illustrerat i Figur 14.
Ytterligare information ges i planbeskrivningen och på plankartan.

En ny väg föreslås mellan Östergatan och Havsbadsvägen, där nya
korsningspunkter föreslås med Östergatan, Storgatan, Danielslundsgatan,
Garvaregatan, Reningsverksvägen och Havsbadsvägen. En gång- och
cykelväg planeras att anläggas utmed vägen. Nya parkeringsplatser
planeras vid tennishallen och vid korsningen med Östergatan.

Över Rönne å får en bro uppföras till en högsta totalhöjd på +30 meter.
Lägsta nivå på underkant av broöverbyggnad får inte vara lägre än +4,2
meter.

Ny parkmark föreslås vid Danielslundsgatan, samt mitt emot tennishallen.
Inom parkområden säkerställer plankartan möjligheten att en gång- och
cykelväg kan förläggas inom parkområdet. Utpekade träd får endast fällas
om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk. Den nya vägens korsning med
Reningsverksvägen förskjuts något västerut och områdena runt den nya
korsningen planläggs som natur.
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Figur 14. Illustration baserad på planförslaget.

Detaljplanen innehåller även bullerskydd på sex platser, vilka har en höjd på
2 respektive 2,5 meter över anslutande mark.

Utformningen av detaljplanen utgår från ett antal olika typsektioner. Dessa
redovisas i Figur 15 till Figur 17 nedan. Sektionerna fastställs inte i
detaljplanen, men kan ge en idé om vilken typ av väg och gång- och
cykelväg som får plats inom det utpekade området.

Figur 15. Sektion som visar utformningsexempel vid pumpstationen från förprojektering,
SWECO 2021.

Figur 16. Sektion som visar utformningsexempel där det finns båtstugor från förprojektering,
SWECO 2021.
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Figur 17. Sektion som visar utformningsexempel där vägen kommer att ligga nära Rönne å, från
förprojektering, SWECO 2021.

6 Beskrivning och bedömning av betydande
miljöpåverkan

I följande kapitel beskrivs förutsättningarna för detaljplaneområdet samt
detaljplaneförslagets miljökonsekvenser för de aspekter som har bedömts
innebära en betydande miljöpåverkan. Detaljplanens konsekvenser utgår
från att maximal byggrätt utnyttjas. Där negativa konsekvenser bedöms
uppstå föreslås, där så är möjligt, åtgärder för att eliminera eller mildra
konsekvenserna. I kapitlet beskrivs även nollalternativets konsekvenser.

6.1 Buller

6.1.1 Bedömningsgrunder
Riksdagen har antagit riktvärden för buller vid ny- och väsentlig ombyggnad
av trafikinfrastruktur (Infrastrukturinriktning för framtida transporter
1996/97:53), se Tabell 2. Dessa bör normalt inte överskridas vid nybyggnad
av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur.

Tabell 2. Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder
eller nybyggnad/väsentlig ombyggnad av infrastruktur.

Utrymme Högsta trafikbullernivå dB(A)

Ekvivalentnivå Maxnivå

Inomhus 30 45 (nattetid)
Utomhus (frifältsvärde)
       Vid fasad 55
       På uteplats 70

Vid tillämpning av riktvärdena för planering av åtgärder bör hänsyn tas till
vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte
kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena
inte överskrids.

I en första etapp bör åtgärdsprogrammen avse minst de fastigheter som
exponeras av vägtrafikbuller över 65 dBA ekvivalentnivå.
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På en av fastigheterna finns en förskola som togs i drift innan år 2017, därav
tillämpas riktvärden för äldre skolgård vid bedömning av denna. Riktvärdena
redovisas i Tabell 3.

Tabell 3. Översikt av riktvärde för äldre skolgård (Naturvårdsverket, 2017).

Del av skolgård Högsta trafikbullernivå dB(A)

Ekvivalentnivå Maxnivå

Delar av skolgården som är
avsedda för lek, vila och
pedagogisk verksamhet

55 70

Vid bedömning av påverkan för aspekten buller har följande kriterier använts:

Stora negativa konsekvenser uppstår om detaljplanen medför stor
bullerökning utomhus vid bostäder.

Måttliga negativa konsekvenser uppstår vid måttlig bullerökning utomhus
vid bostäder eller då ökade bullernivåer uppstår på en plats och lägre på en
annan.

Små negativa konsekvenser uppstår vid liten bullerökning utomhus vid
bostäder.

Ingen konsekvens uppstår om bullernivåerna är oförändrade.

Positiva konsekvenser uppstår om bullernivåerna sänks.

6.1.2 Förutsättningar
Större delen av detaljplaneområdet utgörs av ett bilfritt område där endast
oskyddade trafikanter vistas och bullernivåerna därför är låga, men i
detaljplanens östra och västra delar finns trafikerade vägar. Klippanvägen är
en viktig infartsväg som leder trafik från motorvägen (E6/E20 Malmö-
Göteborg) till Ängelholms centrum, där den sedan ansluter till en
cirkulationsplats med Östergatan. Enligt kommunens trafikmätningar
trafikerades Klippanvägen år 2016 av ca 6 500 fordon/dygn (varav cirka 4 %
tung trafik) på delen mellan Polisgatan och Östergatan. Nybron trafikerades
år 2017 av cirka 7200 fordon/dygn, varav ca 4 % var tung trafik.

Trafikflödena i både i noll- och planalternativet baseras på ett scenario där
staden vuxit med nya bostäder och verksamheter fram till år 2037. I en
beräkningsmodell har trafikflöden beräknats utifrån den demografi som finns
i tätorten år 2017 och 2037 samt enligt de exploateringar som är planerade
enligt kommunens översiktsplan. Den innehåller bland annat ett planprogram
med cirka 2700 nya bostäder.

De beräknade trafikmängderna har använts som underlag för att beräkna
bullernivåer från trafiken. Bullernivåerna har beräknats enligt den nordiska
beräkningsmodellen för buller från vägtrafik (Naturvårdsverket 1996). Vid
beräkningar har programmet Cadna/A version 2020 MR 1 använts för att
tillämpa beräkningsmodellen (Sweco, 2021).

Trafikflödet på berörda vägar har således skrivits upp till år 2037, men
nollalternativet och planalternativet ska beskriva situationen år 2040. Vid
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bullerberäkningar krävs en ökning av trafikflödet med 25% för att få en
förändring av ljudnivån med 1dBA. Att räkna upp trafik från år 2037 till 2040
skulle resultera i en ökning på ca 2–3%. Detta skulle resultera i en
ljudnivåskillnad som är försumbar. Att konvertera flödena till år 2040 med
hjälp av en fast konverteringsfaktor kan leda till mindre exakta flöden än de
ursprungliga. De beräknade trafikflödena för år 2037 har därför använts även
för år 2040.

De trafikflöden som uppkommer varierar på berörda gator, beroende på om
en ny väg byggs enligt denna detaljplan (detaljplaneförslaget) eller om det
fortsatt är en gång- och cykelväg (nollalternativet).

6.1.3 Nollalternativets påverkan
Trafiken år 2040 beräknas fördela sig på omgivande vägnät enligt Figur 18.

Bullerberäkningarna visar att samtliga fastigheter inom beräkningsområdet
har ekvivalentnivåer som understiger 65 dBA ekvivalentnivå, vilket är
gränsen för att få komma i fråga för åtgärdsprogram för buller i befintlig
bebyggelse.

Figur 18. Prognos över trafikflöden på ett urval av gator i nollalternativet år 2037 (antal
fordon/dygn).

Utmed Havsbadsvägen, Danielslundsgatan, Storgatan, Östergatan och
Klippanvägen finns det sammanlagt 14 fastigheter som har ekvivalenta
bullernivåer som överstiger 55 dBA och elva fastigheter där riktvärdet på 70
dBA maximal ljudnivå överskrids vid fasad.

Nollalternativet bedöms medföra små negativa konsekvenser.
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Figur 19. Beräknade bullernivåer år 2040 i nollalternativet, det vill säga om denna plan inte
genomförs, (SWECO 2021)

6.1.4 Detaljplaneförslagets påverkan
Den nya vägen bedöms bidra till att biltrafiken omfördelas och därigenom
minskar belastningen på gator som idag har allt för hög trafikbelastning, se
Figur 20.

I figuren nedan illustreras vilka gator som får ökade respektive minskade
trafikflöden i planalternativet år 2037 jämfört med nollalternativet. Röda band
och siffror visar på en ökning av trafiken, och gröna band och siffror på en
minskning av trafiken (Sweco 2020). Notera att trafiken redovisas per
körriktning. En beräkning av trafikprognoserna visar att den planerade vägen
i detaljplaneförslaget beräknas trafikeras av 4000+4100=8100 fordon/dygn i
båda riktningarna. Beräkningarna visar också att den nya vägen kan
resultera i en stor minskning av trafikflödena på Havsbadsvägen,
Nybrogatan, samt längs de södra delarna av Storgatan och Östergatan.
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Figur 20. Skillnader i trafikflöde år 2037 då Klippanvägen förlängts från Östergatan till
Havsbadsvägen (antal fordon/dygn). (Sweco 2020)

De bedömda trafikflödena inom och strax utanför planområdet visas i Figur
21.

Figur 21. Prognos över trafikflöden på ett urval av gator i planförslaget år 2037 (antal
fordon/dygn).

Inom ramen för projektet har en bullerutredning utförts (Sweco 2020 och
Sweco 2021). Resultatet av bullerberäkningarna visar att detaljplaneförslaget
medför att riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids för 20
fastigheter, och riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad överskrids vid
fasad för 13 fastigheter. De fastigheter där riktvärdena överskrids är till stor
del lokaliserade i korsningen mellan Klippanvägen och Havsbadsvägen samt
på delsträckorna öster om Pyttebron.
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En jämförelse mellan hur många bostadshus som har ekvivalenta och
maximala ljudnivåer som överskrider 55 dBA ekvivalentnivå respektive 70
dBA maximalnivå i nollalternativet och planalternativet redovisas i Tabell 4.

Tabell 4. Antal bostadshus som har ljudnivåer överskridande 55 dBA ekvivalentnivå respektive
70 dBA maximal ljudnivå vid fasad. Observera att riktvärdet för maximalnivå gäller för uteplats.
Om riktvärdet överskrids beror på var uteplatsen till respektive bostadshus är belägen.

Scenario Antal fastigheter där
55 dBA ekvivalent
ljudnivå överskrids vid
fasad

Antal fastigheter där
70 dBA maximal
ljudnivå överskrids vid
fasad

Nollalternativ 14 11
Planalternativ 20 13

Okulära studier av ortofoton visar att det inom planområdet bedöms finnas
fyra fastigheter som har en uteplats vänd bort från den planerade nya vägen.
I ytterligare två fall behöver uteplatsens placering fastställas med en fysisk
inventering.

En av de fastigheter som har överskridande av både ekvivalent och maximal
ljudnivå är inlöst av Ängelholms kommun.

Bullerberäkningar har även gjorts för att undersöka bullernivåerna på de
gator som kommer få minskad trafik. I figur redovisas ekvivalenta
bullernivåer i planförslaget år 2040 med föreslagna åtgärder. Utmed
Storgatan kommer fasaderna närmast vägen utsättas för buller i intervallet
65-70, dBA, utmed Havsbadsvägen i intervallet 55-60 dBA och längs
Östergatan i intervallet 50-55 dBA.

Figur 22. Beräknade bullernivåer år 2040 med hänsyn taget till föreslagna bullerskyddsskärmar,
(SWECO 2021)
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I Figur 23 visas vid vilka gator trafikbullernivåerna beräknas öka, respektive
minska år 2040 om Klippanvägen byggs ut såsom föreslås i detaljplanen.
Den största ökningen uppkommer i planområdets nordvästra del, medan de
största sänkningarna sker utmed Storgatan, där ljudnivån sänks med mer än
10 dBA.

Figur 23. Beräknade bullernivåer år 2040 med hänsyn taget till föreslagna bullerskyddsskärmar,
(SWECO 2021)

6.1.5 Åtgärder som regleras i detaljplan
För denna plan har möjligheten att reducera bullernivån med vägnära
åtgärder undersökts. Bullerskyddsskärmar har begränsad effekt vid
korsningar med andra vägar och vid högre flerfamiljshus. På sådana platser
får istället fastighetsnära åtgärder prövas. I detaljplanen föreslås att
bullerskyddsskärm sätts upp i korsningen Havsbadsvägen/Klippanvägen,
samt utmed den nya vägen för att skydda bostäder vid Staffligatan,
Idrottsgatan och Garvaregatan. Med ett bullerskydd vid skoltomten kommer
riktvärde för buller uppnås över hela skolgården.

6.1.6 Förslag på övriga åtgärder
Utöver de bullerskydd som föreslås i detaljplanen avser kommunen att
erbjuda fasadnära åtgärder för de fastigheter där riktvärdena inomhus inte
uppnås. De fasadnära åtgärderna kan exempelvis bestå av byte av fönster,
dörrar och eventuellt friskluftsventiler.

I Tabell 5 och i Figur 24 anges vilka fastigheter som skyddas av
bullerskyddsplank enligt detaljplan samt vilka fastigheter där fastighetsnära
åtgärder kan bli aktuella om de efter utredningen visar sig ha bullernivåer
inomhus som överskrider riktvärdena.
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Tabell 5. Föreslagna bullerskyddsåtgärder för respektive fastighet. Endast vägnära åtgärder
(bullerskyddsskärmar) fastställs i detaljplanen.

Hus-ID Inget behov av
skyddsåtgärder

Bullerskyddsskärm Fasad-
enligt detaljplan åtgärder

A X*** X
B X
C X
D X
E X
F X*** X

F1-F4 X
G X
H X

I-M X
N X
O X

P-X X
Y X*

Z X*  X
AA X
BB X**

CC X
DD-MM X
NN-OO X

*  Fysisk inventering krävs innan rätt åtgärd kan föreslås.
** Fastigheten är uppköpt av Ängelholms kommun. Ingen åtgärd vidtas.
*** Bullerskärmarna behövs utmed den planerade Järnvägsgatan. Om detaljplanen för
Järnvägsgatan inte genomförs kommer bullerskyddsskärmar inte behövas.

Figur 24. Beräknade bullernivåer år 2040 med hänsyn taget till föreslagna bullerskyddsskärmar
samt angivet vilka hus där det kan bli aktuellt med fastighetsnära åtgärder. (SWECO 2021)

F1-F4
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Med användandet av bullerskyddsplank och fasadnära åtgärder finns det
goda möjligheter för fastigheterna i planområdet att innehålla aktuella
riktvärden vid fasad och inomhus.

6.1.7 Sammanfattande bedömning
Sammantaget bedöms bullernivåerna öka och delvis ske längs en sträcka
som inte tidigare varit trafikerad och riktvärdena för utomhusnivåerna
kommer att överskridas vid ett antal hus. Bullernivåerna kan i vissa fall
sänkas med bullerskyddsskärmar, framförallt vid den västra delen av den
nya vägen, men bullskyddsskärmarna har begränsad effekt vid korsningar
med andra vägar och vid högre flerfamiljshus. Detaljplanen bedöms medföra
stora negativa konsekvenser avseende bullersituationen inom
detaljplaneområdet. Kommunen har för avsikt att, utöver de åtgärder som
redovisas i plankartan, erbjuda fasadnära åtgärder. Om dessa åtgärder
genomförs finns goda möjligheter för fastigheterna i planområdet att
innehålla aktuella riktvärden vid fasad och inomhus.

Beräkningar visar att bullernivåerna utmed Havsbadsvägen och Östergatan
kommer att minska med cirka 2-5 dBA och med mer än 10 dBA längs
Storgatan. Detaljplanen medför därmed positiva konsekvenser för ett antal
bostäder utmed dessa centrala gator.

Vid en sammanvägning mellan den bullerökning som sker inom
detaljplaneområdet och den sänkning av bullernivåer som kan väntas inom
stadens centrala gator bedöms detaljplanen sammanfattningsvis medföra
måttligt negativa konsekvenser avseende buller.

6.2 Stadsbild

6.2.1 Bedömningsgrunder
Gatans utformning vad gäller mått, beläggningar och möblering, liksom dess
omgivning beskrivs eftersom det har betydelse för hur stadsbilden uppfattas
och upplevs. Upplevelsen av stadsbilden kan vara olika beroende på om
man färdas med bil, cykel, till fots eller om man befinner sig på ett område
intill gatan.

Vid bedömning av påverkan för stads- och landskapsbilden har följande
kriterier använts:

Stora negativa konsekvenser uppstår där föreslagen åtgärd står i stor
kontrast med eller påverkar det omgivande landskapets värden. Det kan
exempelvis vara invanda stråk, landmärken, utblickar, avgränsningar.

Måttliga negativa konsekvenser uppstår där åtgärden kontrasterar
omgivningen i måttlig grad och påverkar det omgivande landskapets värden i
begränsad omfattning.

Små negativa konsekvenser uppstår där åtgärden harmonierar med
omgivande landskap (stadsmiljö) och underordnar sig det omgivande
landskapets värden, vilket påverkar upplevelsen av landskapet i liten grad.
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Obetydliga eller inga konsekvenser uppstår när stadsbilden bibehålls eller
när ändringarna är av den karaktären att de endast obetydligt påverkar
stadsbilden.

Positiva konsekvenser uppstår då föreslagna åtgärder innebär att
områdets landskapsbild tillförs nya värden, exempelvis ökad rumslighet,
förbättrad utsikt, förstärkande av stråk, målpunkter eller landmärken.

6.2.2 Förutsättningar
Stadsbilden inom planområdet är varierad, men består till största delen av ett
sammanhängande grönstråk som börjar vid Östergatan i öster och slutar vid
Havsbadsvägen i väster. Grönområdet är en del av ett större
sammanhängande skogsområde i norr, i vilket även Rönne å ingår.
Planområdet innehåller stråk för gående och cyklister som används både för
pendling och för rekreation. Det finns också värdefulla kopplingar från
området till de betydelsefulla rekreationsstråken längs Rönne å. En mer
detaljerad indelning kan göras, där området delas in i åtta delområden med
olika karaktärer enligt figur nedan.

1. Område vid korsningen mellan Klippanvägen – Östergatan
2. Område mellan Östergatan – Storgatan
3. Område mellan Storgatan och bro över Rönne å
4. Bro över Rönne å och dess anslutande stråk
5. Område med skogskaraktär mellan bro över Rönne å och Scoutstigen
6. Område mellan Scoutstigen och Reningsverksvägen
7. Reningsverksvägen med omgivande grönområden
8. Område vid korsning mellan Havsbadsvägen och Reningsverksvägen

Figur 25. Delområden med olika stads- och landskapsbild, inom planområdet, numrerade från 1
vid korsningen Klippanvägen-Östergatan, till 8 vid Reningsverksvägen-Havsbadsvägen.



Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl. Ängelholms kommun | 35

1. Område vid korsning mellan Klippanvägen – Östergatan

Den östra delen av planområdet börjar vid korsningen mellan Klippanvägen
och Östergatan där en cirkulationsplats har anlagts. Breda refuger finns
mellan körbanorna på inkommande och utgående tillfartsvägar till
cirkulationsplatsen.

Klippanvägen är idag en bred infartsväg, som leder från motorvägen (E6/E20
Malmö-Göteborg), vidare in mot centrum. Gång- och cykelstråk samt träd
saknas längs vägen. En trädrad står på den norra sidan av vägen, på
fastighetsmark. En bensinstation (Preem) ligger på södra sidan av
cirkulationsplatsen, i övrigt domineras omgivningen av bostadshus i tre till
fem våningar samt stora parkeringsytor kring Klippanvägen. Klippanvägen är
i första hand utformad för fordonstrafik och inte för stadsliv eller oskyddade
trafikanter och gaturummet upplevs som öppet och storskaligt.

Östergatan har en mer stadsmässig utformning med trottoarer och med
gång- och cykelstråk. Gaturummet avgränsas i sidled av bebyggelse som i
vissa fall är indragen i förhållande till gatan. Vegetationen inom
förgårdsmarken har stor betydelse för upplevelsen av gaturummet, det blir
grönare än vad det annars skulle vara.

Figur 26. Korsningen mellan Klippanvägen och Östergatan med cirkulationsplats.

2. Område mellan Östergatan – Storgatan

Mellan Östergatan och Storgatan finns idag en mindre park, med en mjukt
slingrande gång- och cykelväg längs södra sidan som leder från Östergatan
vidare mot Pyttebron. I parken finns träd av olika storlek och ålder. De stora
träden står norr om gång- och cykelvägen. På ömse sidor av parkens
långsidor finns flerbostadshus, mellan tre till fyra plan, parkeringsplatser
samt garage. Marken sluttar kraftigt från Östergatan ner mot Storgatan.
Stadsbilden och parkmiljön är småskalig och anpassad för gående och
cyklister med markbeläggning i olika material, sittplatser samt lägre
belysning.
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Figur 27. Parken mellan Östergatan och Storgatan är en grön länk till Danielslundsparken, med
en relativt nyanlagd gång- och cykelväg med belysning och möblering.

3. Område mellan Storgatan och bro över Rönne å

I området mellan Storgatan och Pyttebron finns idag en liten parkmiljö,
Danielslundsparken. I parken finns stora träd, prydnadsplanteringar samt
anläggningar som minner om tiden då området användes för
järnvägsändamål. Exempel är den gamla järnvägsbanken som idag används
som gång- och cykelstråk. Även det gamla stenfundamentet till den
järnvägsbro som tidigare gick över Storgatan finns kvar, samt en så kallad
”vattenhäst”, som användes när tågen skulle förses med vatten.
Parkområdet avgränsas av Storgatan och Danielslundsgatan i väster och
öster och Rönne å i norr. Banken där järnvägen låg skiljer rummet från en
angränsande parkeringsyta i väster. Höjdskillnaderna i området är relativt
stora, från Storgatan som ligger i en sänka upp till Pyttebron som ligger på
ett krön. Kring Danielslundsgatan finns lägre villabebyggelse med uppväxta
trädgårdar.

Figur 28. Danielslundsparken är en liten grön park med många spår från tiden då järnvägen gick
i området. Här syns brofästet till järnvägsbron som tidigare gick över Storgatan. Marken stiger
kraftigt från Storgatan, upp till Pyttebron.
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4. Bro över Rönne å och dess anslutande stråk

Pyttebron är en gammal järnvägsbro som är en länk i ett rekreationsstråk
och används som gång- och cykelväg över Rönne å. Det är också ett
landmärke i staden. Norr om bron finns det ett gång- och cykelstråk på den
östra sidan av Rönne å, medan det söder om bron finns gång- och cykelstråk
på bägge sidor av ån.

Rönne å meandrar mjukt och dalgången kring ån omges av stora lummiga
träd. Den omgivande bebyggelsen kan bara anas bakom krönet på
dalgången och de stora träden. Den rödmålade gamla Pyttebron och
naturmiljön kring den upplevs som mycket vacker och rofylld.

Figur 29. Pyttebron används idag för gång- och cykeltrafik och är en viktig länk över Rönne å.

Figur 30. Gång och cykelstråken längs Rönne å är värdefulla gröna stadsrum i Ängelholm.
Pyttebron är en länk för dessa, men även en viktig grön länk mellan stationsområdet och havet
samt de östra delarna av Ängelholm.
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5. Område med skogskaraktär mellan bro över Rönne å och
Scoutstigen

På den västra sidan av Pyttebron fortsätter gång- och cykelvägen på den
gamla järnvägsbanken vidare västerut, mot stationsområdet och havet. Stora
träd skapar ett lummigt och slutet rum kring det grusade stråket.

På den södra sidan av gång- och cykelvägen finns enfamiljshus och en
tennis- och idrottsanläggning. Här ligger även en scoutgård och förskola som
angränsar till områden med lövskog.

På den norra sidan av gång- och cykelvägen finns ett mindre skogsområde
med stora träd. Mellan träden finns också ett öppet område bestående av en
grusad yta. Området användes tidigare för växthusodling. Norr om gång- och
cykelvägen finns även ett båthusområde. Från gång- och cykelvägen på den
gamla järnvägsbanken, går mindre gångstigar ner till natur- och
båthusområdet. Ytterligare gång- och cykelstråk finns mellan intilliggande
bostäder och fritidsanläggningar söder om gång- och cykelvägen.

Möjligheten att röra sig i en bilfri miljö under de stora träden och intill ån, ger
upplevelsen att vara i mitt i naturen trots närheten till staden.

Figur 31. Gång- och cykelvägen ligger på den gamla järnvägsbanken som omges av områden
med höga träd. Vid soligt väder bildas ett vackert skuggspel på vägen, och man får upplevelsen
av att vara i mitt i naturen trots närheten till staden.
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Figur 32. På den norra sidan av vägen finns ett båthusområde med många små byggnader,
placerade tätt intill varandra, och nära gång- och cykelstråket.

6. Område mellan Scoutstigen och Reningsverksvägen

Öster om båthusområdet minskar bredden på grönstråket mellan Rönne å
och enfamiljshusen. Gång- och cykelvägen omges fortfarande av träd på
ömse sidor, men rummet är mindre slutet och kontakten till ån utgör en viktig
del av upplevelsen. I den branta slänten ner mot Rönne å finns en
vegetationsridå av träd och buskar. Ån skymtar fram mellan träden under
sommarhalvåret. Vattnet blir mer synligt när löven fallit på hösten.

Figur 33. Väster om båthusområdet ligger gång- och cykelvägen tätt intill Rönne å och
vattenkontakten med ån är viktig.
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7. Reningsverksvägen med omgivande grönområden

Reningsverksvägen och grönområdena kring denna väg, utgör den sista
delen av stråket fram till Havsbadsvägen. Reningsverksvägen har en V-
formad dragning. Vägen viker skarpt åt nordväst där gång-cykelstråket möter
an på den gamla järnvägsbanken och det bildas på så sätt en
trevägskorsning mellan det grusade gång-cykelstråket och den asfalterade
Reningsverksvägen. Reningsverksvägen har en smal sektion, cirka fem
meter, och saknar separerad trottoar.

Den västra delen av Reningsverksvägen, fram till Havsbadsvägen, omges på
ömse sida av villabebyggelse som döljs bakom täta vegetationsridåer av träd
och buskar. Den smala vägbanan med dess omgivande vegetation gör att
man upplever att grönstråket sträcker sig fram till Havsbadsvägen.

Figur 34. Reningsverksvägen är en smal asfalterad väg som leder fram till Havsbadsvägen i
öster där planområdet slutar. På bägge sidor av vägen finns trädvegetation. Man kan bara
skymta den intilliggande villabebyggelsen bakom träden.

8. Område vid korsning mellan Havsbadsvägen och
Reningsverksvägen

Havsbadsvägen har en mycket bred sektion, cirka 20 meter. På ömse sidor
av gatan finns trottoarer belagda med grus och cykelbanor har markerats
med linjer på asfaltsytan. Gatan omges av villabebyggelse med stora
trädgårdar. På den nordöstra sidan av vägen finns även en långsmal yta
med träd. Reningsverksvägen slutar i Havsbadsvägen men Spårgatan tar vid
på motsatta sidan av Havsbadsvägen och leder vidare mot stationsområdet.
Det finns visserligen plats för gående och cyklister i det överdimensionerade
gaturummet, men stadsrummet ger inte ett omhändertaget intryck, vilket är
särskilt markant i korsningspunkterna.
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Figur 35. Havsbadsvägen har en helt annan utformning och bredd, än de anslutande gatorna
Reningsverksvägen och Spårgatan.

6.2.3 Nollalternativets påverkan
I nollalternativet bevaras området mellan Östergatan fram till
Reningsverksvägen som ett stadsnära natur- och rekreationsområde med ett
sammanhängande gång- och cykelstråk. Förutsättningar finns att förstärka
värdena för stadsbilden och stadsmiljön i området.

Förutsättningar finns även kvar att stärka kopplingarna till natur- och
rekreationsstråken kring ån, liksom till Hembygdsparken norr om
planområdet, på andra sidan av Rönne å.

Nollalternativet bedöms medföra positiva konsekvenser för aspekten
stadsbild eftersom området kan förbli ett lugnt naturområde utan biltrafik och
möjligheter finns att utveckla detta till ett ännu mer värdefullt gång- och
cykelstråk samt grönstråk i staden.

6.2.4 Detaljplaneförslagets påverkan
Vid en avstämning mot bedömningsgrunderna för stadsmiljön i kapitel 6.2.1
kan detaljplaneförslaget förväntas medföra både negativa och positiva
konsekvenser. I sammanvägningen som görs av dessa konsekvenser
värderas dock de värden som förloras högre, än de som kan komma att
tillskapas med detaljplaneförslaget.

Detaljplaneförslaget kommer att medföra att en ny huvudgata för trafik
anläggs i ett område som tidigare har varit bilfritt.

Planförslaget bedöms också medföra att den totala upplevelsen av Rönne å
förändras genom att infrastrukturen ligger närmare strandzonen, och den
tidigare fridfulla och rogivande platsen påverkas av trafikbuller.

Den nya bron kan komma att medföra positiva konsekvenser för stadsmiljön
då målsättningen är att den blir ett nytt arkitektoniskt landmärke i Ängelholm.
Även Klippanvägens förlängning kan tillföra värden till stadsmiljön tex genom
ökade utblickar till Rönne å och omgivande grönområden.
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Planförslagets påverkan på stadsbilden beskrivs först per delområde,
därefter ges en samlad bedömning för planområdet som helhet.

Påverkan beskrivs för de delområden som tidigare har identifierats inom
planområdet. Bedömningen görs utifrån den utformning och stadsmiljö som
områdena har idag i relation till planförslaget. Namn och nummer på
delområdena är samma som i tidigare beskrivning.

Figur 36. Delområden inom planområdet, med olika förutsättningar för aspekten stadsbild.

1. Område vid korsningen mellan Klippanvägen – Östergatan

Befintlig cirkulationsplats föreslås byggas om i korsningen Klippanvägen/
Östergatan. Den nya parkeringsplatsen, med sin placering i korsningen med
Östergatan, kan komma att påverka gaturummet negativt om inte rumslighet
kring den utvecklas i förhållande till det som redovisas i detaljplaneförslaget.
Tillgänglighet för gående och cyklister blir bättre än idag eftersom nya stråk
för oskyddade trafikanter skapas.

Konsekvenserna på stadsbilden på delområde 1 bedöms sammantaget vara
liten.

2. Område mellan Östergatan – Storgatan

Mellan flerbostadshusen öster om Storgatan kommer parkmarken helt att
försvinna och en stadsmässig gata för trafik, med gång- och cykelbanor på
båda sidor, anläggs i dess ställe.

Stadsbilden förändras från att vara en småskalig, lugn, parkmiljö med stora
träd, gång- och cykelstråk och sittplatser till att bli ett hårdgjort gaturum.

Planförslaget bedöms medföra stora negativa konsekvenser på stadsbilden
inom delområde 2.
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3. Område mellan Storgatan och bro över Rönne å

Med detaljplanens genomförande kommer Danielslundsparken att förändras
från ett småskaligt parkområde till ett område som domineras av stadstrafik.
Bara små parkytor kommer att bli kvar av i form av restytor mellan gatorna.
Flera stora träd kommer att behöva fällas när gatan förlängs fram mot Rönne
å. Kulturhistoriska värden kopplade till tiden då järnvägen var i bruk,
påverkas. Vissa objekt som ”vattenhästen” kan flyttas och ges en ny
placering i närområdet, andra värden i miljön försvinner.

Detaljplanen bedöms medföra stora negativa konsekvenser för stadsbilden
på delområde 3.

4. Bro över Rönne å och dess anslutande stråk

När Pyttebron rivs försvinner ett befintligt värdefullt landmärke i staden.
Ängelholms kommun har utlyst en tävling för utformning av ny bro. Som mål
för dess utformning har man angett att bron bland annat ska upplevas som
ett naturligt tillägg i landskapet, utformas utifrån mänskliga behov och bli ett
nytt arkitektoniskt landmärke i Ängelholm. Brostöden ska utformas så att de
bibehåller passagen under bron längs med Rönne ås östra sida och medger
för en ny passage längs den västra sidan av Rönne å.

Den nya bron kommer att vara betydligt bredare och högre än nuvarande bro
och medföra att fordonstrafik och buller förs in i en tidigare ostörd miljö.
Detaljplaneförslaget möjliggör passage under bron för gående och cyklister
längs strandkanten. Beroende på hur den nya bron gestaltas kan den
komma att tillföra positiva eller negativa värden till stadsbilden.

Med planförslaget kommer den småskaliga och rofyllda och miljön som finns
i området idag ersättas med en trafikintensiv miljö med en ny bro med en
större skala en dagens bro.

Med en god gestaltning av den nya bron kan ett nytt arkitektoniskt landmärke
tillföras stadsbilden. Den sammanvägda bedömningen är trots detta att
planförslaget medför stora negativa konsekvenser på stadsbilden för
delområde 4.

5. Område med skogskaraktär mellan bro över Rönne å och
Scoutstigen

Gång- och cykelstråket på den gamla järnvägsbanken kommer att ersättas
med en väg för biltrafik samt med gång- och cykelstråk på båda sidor av
vägen från Pyttebron fram till den nya parkeringen vid tennishallen. Därefter
fortsätter gång- och cykelvägen längs vägens norra sida västerut. Längs en
del av området kommer gång- och cykelvägen ledas in i parken mellan
träden, i stället för att ligga intill vägbanan som den gör i övrigt.
Bullerskyddsplank ska uppföras i den sydöstra delen av delområdet, mellan
väg och villabebyggelse.

För att minska intrånget i omgivande mark kommer stödmurar sättas invid
Pyttebron, pumpstationen och vid båthusen. Båthusen med sitt speciella
byggnadssätt, med träd som tycks växa genom husen, kommer därmed
kunna bevaras. I övrigt finns möjlighet att ta upp höjdskillnaden mellan
vägbana och omgivande mark med en slänt, vilket ger ett mindre



Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl. Ängelholms kommun | 44

stadsmässigt uttryck och kan motiveras med att den gröna karaktären ska
bevaras.

Figur 37. Visualisering av en möjlig utformning vid båthusen.

Med planförslaget kommer den tidigare lugna naturmiljön förändras och
fordonstrafik och buller föras in i området. Med vägens breddning, gång- och
cykelvägar och en ny busshållplats kommer många av träden att behöva
fällas och därutöver kan släntutformningar och själva anläggningsarbetena
orsaka skada på kvarvarande träd och deras rotsystem. Hur många träd som
totalt påverkas av planförslaget beror därför på hur den slutliga utformningen
och höjdsättningen utförs samt hur anläggningsarbetena bedrivs. Det finns
även möjligheter att tillföra nya värden i stadsmiljön genom en väl genomförd
gestaltning av den nya stadsgatan.

Upplevelsen av gaturummet kommer förändras då träd och grönska tas bort.
Cyklister kommer nära den planerade parken på växthustomten på den
delsträcka där cykelvägen leds bort från bilvägen.

Detaljplanen bedöms medföra stora negativa konsekvenser för stadsbilden
inom delområde 5.

6. Område mellan Scoutstigen och Reningsverksvägen

Med planförslaget kommer all vegetation mellan vägen och ån inom området
nordöst om båthusområdet att behöva fällas då förstärkningsåtgärder och
stödmurar kommer att krävas i detta parti. Även de träd som står på södra
sidan vägen riskerar att försvinna när den nya vägen anläggs och slänter och
stödmurar i anslutning till den utförs.

Den idag lummiga miljön kommer bli öppen och naturkaraktären kommer
helt, eller till stora delar att försvinna. Detta kommer också att medföra att ån
exponeras mer vilket kan upplevas positivt för de trafikanter som rör sig på
den nya vägen eller på gång- och cykelbanan. Den lugna naturkaraktären
området har idag, kommer dock att försvinna.

Möjlighet finns att, inom detaljplaneområdet, utföra återplantering av träd och
andra växter kring vägen vilket skulle återskapa en del av de värden som
finns längs ån idag, samtidigt som värdefulla utblickar över ån skulle kunna
tillskapas.
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Figur 38. Visualisering av en möjlig utformning öster om korsningen med Reningsverksvägen.
Vyn mot ån kan bli en tillgång i den nya miljön som skapas längs denna sträcka

Detaljplanen bedöms medföra stora negativa konsekvenser för stadsbilden
inom delområde 6.

7. Reningsverksvägen med omgivande grönområden

Reningsverksvägen är idag en mycket smal asfalterad väg som går genom
ett grönområde med unga till medelålders träd. Planförslaget medför att den
befintliga vägen, delvis får en ny dragning, breddas och en stor del av den
befintliga vegetationen norr om vägen tas ned. Det kommer finnas möjlighet
att anlägga ny vegetation på den södra sidan av vägen. Stadsbilden upplevs
inte som lika värdefull i detta delområde, dels för att vegetationen är relativt
ung, men också för att det redan är påverkat av trafik.

Detaljplanen bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för
stadsbilden inom delområde 7.

8. Område vid korsning mellan Havsbadsvägen och
Reningsverksvägen

Planförslaget medför att den nya vägen förlängs fram till korsningen med
Havsbadsvägen och en cirkulationsplats anläggs. Parallellvägen nordöst om
korsningen, Palettvägen, görs om till återvändsgränd. Det storskaliga
gaturummet i korsningen till Havsbadsvägen ges en mer bearbetad
utformning med en cirkulationsplats. Kopplingen mot stationen och havet
förstärks. I korsningen, på båda sidor av Spårgatan, kommer
bullerskyddsskärmar att uppföras. Den mer stadsmässiga utformningen av
korsningen bedöms ge en positiv effekt på stadsbilden medan
bullerskyddsskärmarna kan komma att påverka stadsmiljön negativt.

Detaljplanen bedöms sammantaget medföra små negativa konsekvenser för
stadsbilden inom delområde 8.
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6.2.5 Åtgärder som regleras i detaljplan
Inga direkta åtgärder för stadsbilden regleras i detaljplanen. Indirekt kommer
dock planområdets utbredning utgöra styrande förutsättning för vägens
utformning, höjdsättning samt vilka släntutformningar, planteringar mm som
ryms inom planområdet.

Även de områden som inte har tagits med inom planområdet kan komma att
påverka stadsbilden om ny användning och utformning tas fram för dessa
områden.

6.2.6 Förslag på övriga skyddsåtgärder
Ett gestaltningsprogram bör tas fram för planområdet med syfte att beskriva
den framtida utformningen för området. Programmet bör omfatta både
befintliga och framtida kvaliteter och hur dessa kan bevaras, utvecklas och
förstärkas. Gestaltningsprogrammet bör omfatta riktlinjer för både helhet som
detaljer. Gatusektioner, beläggningar och markmaterial, släntutformningar,
stödmurar, dagvattenlösningar, möblering och belysning bör beskrivas.
Utformningen och höjdsättning bör anpassas så att så många som möjligt av
de befintliga, värdefulla träden kan bevaras.

Vid utformning av gång- och cykelvägar inom parkområde är det viktigt att
sträckningen känns gen och logisk, det finns annars risk för att cyklisterna
skapar egna genvägar. På samma sätt är det viktigt att gångvägar till och
från busshållplatser är gena och trafiksäkra, det bör exempelvis erbjudas
gångmöjlighet utmed vägen från busshållplats till närmsta övergångsställe.

Återplantering kan bli aktuellt i vissa partier för att bibehålla den lummiga
karaktären där träd måste tas ner. En möjlighet skulle kunna vara att
återplantera träd i enlighet med vad som föreslås i kommunens Trädplan där
mer värdefulla träd ska ersättas av två nya träd. En bibehållen skogskaraktär
är önskvärd i området till sin helhet, liksom träd som tillåts skapa ett ”grönt
tak” över vägen.

Där vägen går som närmast Rönne å, väster om båtområdet, bör åtgärder
för att skapa rumskänsla vidtas. Det finns annars risk att sträckan ser kal och
steril ut när träden som idag växer på slänten ner mot ån samt vid
tomtgränsen till enplanshusen, försvinner.

6.2.7 Sammanfattande bedömning
Detaljplaneförslaget kommer att medföra att en ny huvudgata för trafik
anläggs i ett område som tidigare huvudsakligen har varit bilfritt. Park- och
naturområden försvinner och en väg med fordonstrafik leds in i ett tidigare
relativt lugnt och tyst område. Man kan också anta att upplevelsen av
stadsrummet på andra sidan av Rönne å påverkas av trafikanläggningarna
samt bullret från dem.

Stadsbilden kommer att förändras eftersom planförslaget medför att många
befintliga träd och annan vegetation längs med den nya vägen kommer att
försvinna. Längs delar av sträckan kommer höga bullerskyddsplank att
uppföras vilket också kommer att påverka stadsbilden på ett negativt sätt då
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de även kommer fungera som visuella skärmar mellan gatan och omgivande
bebyggelse.

Planförslaget omfattar åtgärder för att intrånget i naturmiljön ska bli så
varsamt som möjligt. Med planförslaget finns möjlighet att tillföra nya värden
för stadsbilden. Exempelvis är målsättningen att den nya bron ska bli ett nytt
landmärke för staden. Det finns också möjlighet att utforma den nya
stadsgatan till ett vackert och grönt stråk i staden.

De befintliga stadsmiljövärden har i den sammanvägda bedömningen dock
tillskrivits högre värde än de nya värden som kan tillskapas. Effekten och
konsekvensen på stadsbilden för planområdet i sin helhet bedöms därför
medföra stora negativa konsekvenser.

6.3 Rekreation och friluftsliv

6.3.1 Bedömningsgrunder
Vid bedömning av värde och påverkan för rekreation och friluftsliv har
följande parametrar tagits i beaktande

· Ytan på området
· Närhet till bostäder
· Möjlighet att ta sig till området med olika kommunikationer,

respektive barriärer som hindrar
· Kvalitet och attraktivitet i form av exempelvis målpunkter, förekomst

av friluftsanläggningar
· Koppling till andra friluftsområden
· Upplevelsevärden såsom exempelvis natur- och kulturvärden,

aktivitet och rofylldhet

Parametrarna är ett urval av de faktorer som enligt Naturvårdsverkets
rapport ”Regionala och kommunala friluftsplaner - Inledande metodstudie i
Uppsala län” har särskild betydelse för friluftslivet och dess
upplevelsevärden.

På Naturvårdsverkets hemsida (Vägledning och riktvärden för buller från
vägar och järnvägar vid nybyggnationer) anges att 55 dBA ekvivalentnivå
ska eftersträvas för rekreationsområden i tätort. Med frilufts- och
rekreationsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet
eller andra områden som används mer frekvent för friluftsliv och rekreation
där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg ljudnivå utgör en
särskild kvalitet. Vad som är god ljudmiljö i parker och andra
rekreationsområden inne i tätorter anges bland annat vara beroende av
bakgrundsnivån på platsen. (Naturvårdsverket, 2013)

Vid bedömning av konsekvenser för aspekten friluftsliv har följande kriterier
använts:

Stora negativa konsekvenser uppstår om kärnområden i riksintressen eller
regionalt utpekade områden för friluftsliv förstörs, om det uppstår barriärer
mellan viktiga målpunkter och om upplevelsevärden kraftigt försämras.
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Måttliga negativa konsekvenser uppstår när mindre delar av nationella
eller regionala områden eller kärnområden i kommunala rekreationsområden
försämras, liksom när upplevelsevärden försämras men möjligheten till
rekreation och friluftsliv kvarstår.

Små negativa konsekvenser uppstår om möjligheten att nyttja området
försämras något och barriärer påverkar tillgängligheten och
upplevelsevärden i viss grad.

Ingen konsekvens uppstår om möjligheten att nyttja området är oförändrad
och inga nya barriärer tillkommer. Områdets tillgänglighet och
upplevelsevärden påverkas inte.

Positiva konsekvenser uppstår om möjligheten att nyttja området
förbättras i varierade grad och betydande barriärer avlägsnas eller minskar.
Områdets tillgänglighet och upplevelsevärden ökar.

6.3.2 Förutsättningar
Riksintresse

Det aktuella planområdet berör två områden som utgör riksintresse för
friluftsliv. Dessa utgörs av Bjärekusten-Skälderviken (beslut 2017-01-19,
beteckning FM 01) och området Rönne å (beslut 2017-05-04, beteckning FM
04), se Figur 39.

Figur 39. Inom detaljplaneområdet finns två olika riksintressen för friluftslivet.

Bjärehalvön och Skäldervikskusten är mycket populära utflykts- och
turistmål. Inom riksintresset finns bland annat goda förutsättningar för
vandring, cykling, promenader, bad, båtliv, fritidsfiske, fågelskådning och
ridning. I värdebeskrivningen anges att åtgärder, verksamheter och andra
intressen som påtagligt skadar områdets värden är särskilt hindrande
bebyggelse och anläggningar i strandområdet liksom negativ visuell inverkan
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av t.ex. master och vindkraft. För stort slitage i naturmarker och störande
användning av vattenområden kan skada områdets värden. Riksintresset
innefattar ett vidsträckt område utmed kusten, som berör aktuell plan längs
planområdets nordvästra sida mellan Palettvägen och Rönne å på en
sträcka som omfattar cirka 180 meter.

Även Rönne å är utpekat som riksintresse för friluftslivet. Rönne å är 85 km
lång och Skånes näst längsta vattendrag. I dess värdebeskrivning anges att
de vackra och varierade omgivningarna och det bitvis påtagliga lugnet och
tystnaden gör att ån har stort värde för rekreation, både för närboende och
mer långväga besökare. Utmed ån förekommer ett rikt fågelliv och ån har ett
ursprungligt bestånd av atlantlax. Aktiviteter som förekommer längs ån är
exempelvis fiske, vandring och paddling med kanot. De åtgärder,
verksamheter och intressen som påtagligt kan skada områdets värden är
särskilt hindrande bebyggelse och anläggningar i strandområdet. Försämring
av vattenkvaliteten kan skada värdena.

Regionala intressen

Norr om Rönne å ligger Ängelholms Hembygdspark, som är ett populärt
turistmål i nordvästra Skåne.

Grönstråket runt Rönne å finns med i Strukturplan för Familjen Helsingborg
(godkänd av Familjen Helsingborg 2013-11-29), vilket är ett samarbete
mellan elva kommuner i nordvästra Skåne. Samarbetet har som mål att göra
regionala naturområden tillgängliga för allmänheten och sprida information
om dessa. Vad gäller vattendrag finns en tanke om att skapa gröna
korridorer och sammanlänkande vandringsleder längs med vattendragen.
Dessa syftar till att sammanbinda kommunerna och de större grönområdena.

Lokala värden

Planområdet sträcker sig i ett smalt stråk längs med Rönne ås södra sida
mellan Pyttebron och Havsbadsvägen. Sträckan ligger nära stadens centrum
och ett flertal bostäder, vilket medför att stråket är lättillgängligt för
närboende.

Den aktuella sträckan upplevs av många närboende som ett
rekreationsstråk, och via stråket kan även motionsslingor längre västerut
nås. Eftersom Rönne å endast kan passeras på ett visst antal begränsade
platser, fungerar stråket för oskyddade trafikanter även som en genväg mot
kusten samt stationsområdet.

Det finns ett stort antal platser för idrott och rekreation i direkt angränsning till
detaljplaneområdet såsom tennishall, idrottshall, båtklubb, bryggor och
scoutstuga. Det finns möjlighet till lek i de angränsande skogsmiljöerna
utmed sträckan. Cirka 300 meter nedströms planområdet finns Ängelholms
rodd- och kanotklubbs anläggning.

Norr om planområdet har det påbörjats ett arbete för att göra Rönne ås
södra strandkant mer tillgängligt och attraktivt för allmänheten. Projektet är
en del av det så kallade Ängelholmspaketet (se beskrivning under kapitel
4.3). Ett tidigare inhägnat växthus har tagits bort och en gångstig har anlagts
mellan Pyttebron och båthusen. Längs stigen, intill Rönne å, har det
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anordnats grillplats och utsiktsplatser, vilket har skapat nya värden för
närrekreation. Ytterligare utveckling av området planeras.

Befintlig gång- och cykelväg längs med Rönne å ingår även i ett skyltat
cykelstråk, Lergöksrundan. En vandringsled, ”Ottos runda”, går längs med
åns strandzon på den södra sidan av Pyttebron.

Sammanfattningsvis kan sägas att de rekreativa värdena som finns inom
planområdet främst är kopplade till vegetationen längs med stråket och
strandzonen, närheten till ån samt möjligheten till rofylldhet och
återhämtning. De enskilda rekreativa värdena är inte unika, men dess
kombination och tätortsnära läge ger dem tillsammans ett högt lokalt värde.

6.3.3 Nollalternativets påverkan
Inom planområdet finns det möjligheter till fortsatt utveckling för den fastighet
som tidigare innehöll växthus. Det skulle kunna tillföra målpunkter och
kvalitéer i planområdets närhet och därmed öka områdets attraktion.
Kommunen har nyligen startat upp ett arbete med att planlägga denna
fastighet med syfte att främja friluftlivsvärden.

De nya bostäder som föreslås uppföras inom stationsområdet bedöms kunna
öka användningen av de tätortsnära grönområdena.

Nollalternativet bedöms därmed medföra positiva konsekvenser för
friluftslivet.

6.3.4 Detaljplaneförslagets påverkan
Två riksintressen för friluftsliv berörs av planförslaget, Bjärekusten-
Skälderviken och Rönneå.

Riksintresseområdet Bjärekusten-Skälderviken är ett långsträckt område
som ligger mellan Utvälinge och Båstad och som vid Ängelholm även
omfattar Kronoskogen. Det område som berörs av detaljplaneförslaget ligger
i riksintressets utkant och utgörs av en mindre sträcka norr om
Reningsverksvägen. Då de rekreativa värdena av riksintresset i denna del
bedöms vara låga och inga kärnområden berörs, och då intrånget i
riksintresseområdet är begränsat, bedöms de negativa konsekvenserna som
små.

Riksintresseområdet Rönne å är cirka åtta mil långt och går både genom
Ängelholms tätort och ut på landsbygden. Detaljplaneförslaget medför
intrång i riksintresseområdet vid Pyttebron över Rönne å samt öster om
korsningen med Reningsverksvägen, där den nya vägen kommer att gå i
direkt anslutning till ån. De negativa konsekvenserna för riksintresset
bedöms som små, eftersom tillgängligheten till Rönne å och årummet inte
påverkas negativt, men upplevelsen påverkas i viss grad eftersom trafiken
för in buller i området.

I anslutning till planområdet finns regionala rekreationsintressen i form av
Hembygdsparken och grönstråket runt Rönne å. Detaljplaneförslaget
kommer medföra ökade bullernivåer på den del av Hembygdsparken som
ligger närmast den planerade nya vägen. De ekvivalenta bullernivåerna
närmast Hembygdsmarken har beräknats till 54 dBA, vilket innebär att
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Naturvårdsverkets rekommenderade nivåer för rekreationsområden i tätort
klaras. Planförslaget bedöms därmed medföra små negativa konsekvenser
för Hembygdsparken.

Planförslaget medför att grönstråket runt Rönne å minskar då en del
vegetation kommer att behöva tas ner då den nya vägen byggs.
Underkanten på den nya brons överbyggnad kommer inte tillåtas vara lägre
än +4,2 meter. Det är något lägre än befintlig bro är idag (underkant
broöverbyggnad är ca +5 meter), men denna höjd regleras inte i gällande
detaljplan. Det kommer vara fortsatt möjligt att vandra och paddla utmed ån,
även om upplevelsen kommer att förändras från en parklik miljö till en
stadsmiljö. Bullernivåerna kommer att variera från cirka 65–70 dBA
ekvivalentnivå nära den nya vägen, till cirka 45–50 dBA där åstranden ligger
som längst från vägen. Eftersom delar av grönstråket längs med Rönne å
kommer att behöva tas ned och den totala upplevelsen av
rekreationsområdet förändras av den nya vägen, bedöms måttliga negativa
effekter uppstå på det regionala grönstråket.

Promenadstråket mellan Pyttebron och Havsbadsvägen har lokalt ett högt
rekreationsvärde för de människor som bor och verkar i dess närhet.
Planförslaget medför att ytan för närrekreation minskar när den nya vägen
byggs i området. Den nya vägen kommer att utgöra en barriär till
målpunkterna utmed ån samt grönområdet utmed åns norra sida.
Möjligheten att ta sig till målpunkterna utmed planområdet och motionsspår
längre västerut kommer att finnas kvar efter det att den nya vägen har
byggts, eftersom både bilväg och gång- och cykelväg säkerställs i
detaljplanen. Den känsla och möjlighet av rofylldhet, relativ tystad och
möjlighet till en kort återhämtning, kommer att bytas ut mot en trafikerad miljö
som kräver den oskyddade trafikantens uppmärksamhet, och som dessutom
är bullerpåverkad av fordonstrafik. I området där det tidigare fanns ett
växthus visar bullerberäkningarna att de ekvivalenta ljudnivåerna uppgår till
mellan 45 och 65 dBA ekvivalentnivå, beroende på avstånd från den nya
vägen.

Även om tillgängligheten till rekreationsmöjligheterna fortsatt komma att vara
hög, bedöms den nya vägen medföra en barriäreffekt eftersom passager
över vägen sannolikt endast kan ske på vissa utpekade platser. Den nya
vägen medför att upplevelsen och kvalitén av att vistas utomhus i området
försämras av trafik och trafikbuller. Upplevelsen av ett rekreationsstråk
kommer att försvinna. Detaljplanen bedöms medföra måttligt till stora
negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv på den lokala nivån.

6.3.5 Åtgärder som regleras i detaljplanen
Över Rönne å föreslås en ny bro. Detta säkerställs på plankartan med
bestämmelse ”W1, Öppet vattenområde där bro får uppföras till en högsta
totalhöjd på +30 meter. Lägsta nivå på underkant broöverbyggnad får inte
vara lägre än +4,2 meter.

Inom yta för park mitt emot idrottshallen skyddas större träd genom
bestämmelsen ”Träd1, Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en
säkerhetsrisk”.
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Inom yta för park utmed den nya vägens norra sida ska gång- och
cykelvägen ligga inom parkområdet. Det säkerställs på plankartan genom
bestämmelsen ”Gång- och cykelväg, Gång och cykelväg ska finnas”.

6.3.6 Förslag till övriga åtgärder
För friluftslivet är det viktigt att bron över Rönne å utformas så att möjligheten
att röra sig längs åns stränder, över ån och under den på vattnet, bibehålls.
Vid byte av bro finns även möjlighet att tillföra nya värden, exempelvis
genom att föreslå en utformning som ger utrymme för ett nytt promenadstråk
utmed åns västra strand. För att mildra den nya vägens barriäreffekt bör
passager tvärs vägen föreslås på lämpliga ställen.

Genom att bevara en del av de höga träd som finns utmed sträckan och
planera för fortsatt växtlighet kring den nya vägen finns möjlighet att
bibehålla lite av den skogliga känslan, även om vägen blir mer trafikerad.

6.3.7 Sammanfattande bedömning
Planförslaget bedöms medföra små konsekvenser för riksintressena, små till
måttliga för de regionala intressena och måttliga till stora negativa
konsekvenser för de lokala värdena för rekreation och friluftsliv.

Detaljplaneförslaget bedöms sammantaget medföra måttligt negativa
konsekvenser för rekreation och friluftsliv.

7 Alternativens bidrag till måluppfyllelse av
miljömål

7.1 Nationella miljömål
Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Till
varje miljökvalitetsmål finns ett antal preciseringar som ska konkretisera
innebörden av målet.

Av de 16 miljömålen har ett bedömts vara relevant för detta projekt och det
är miljömålet God bebyggd miljö.

God bebyggd miljö
Riksdagens definition av miljömålet: ”Städer, tätorter och annan bebyggd
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas."

Nollalternativet:
Nollalternativet innebär att trafiken ökar på de centrumnära gatorna, vilket
kan leda till minskade kvaliteter i form av trängsel och minskad
trafiksäkerhet. Tillgängligheten till det lilla området med tätortsnära natur är
god och området medför variation och en omväxling till de trafikerade
gatorna i staden.



Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl. Ängelholms kommun | 53

Planförslaget:
Planalternativet leder till avlastning av de centrumnära gatorna vilket i sin tur
leder till minskad trängsel, förbättrad trafiksäkerhet och sänkta bullernivåer i
dessa områden. Tillgängligheten till nya bostadsområden och havet på den
västra sidan av Rönne å blir bättre. Den nya vägen kommer att gå igenom ett
tätortsnära grönstråk och föra in buller i ett tidigare relativt ostört område.
Detaljplanen medför säker infrastruktur till nya bostadsområden men
kommer ta resurser i anspråk för att bygga.

Sammantaget medför detaljplanen både positiva och negativa konsekvenser
mot målet. Att få bort trafik från centrumnära gator innebär positiva värden i
de områdena, medan tillkomsten av en ny väg innebär negativ påverkan i ett
relativt ostört område som upplevs som ett rekreationsstråk och även går
genom tätortsnära natur.

8 Samlad bedömning av miljöpåverkan

8.1 Detaljplanens miljökonsekvenser
Ängelholms kommun har fattat beslut om att detaljplanen bedöms medföra
en betydande miljöpåverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller
hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Det innebär att en
miljöbedömning ska genomföras och att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) ska upprättas enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Följande aspekter har
bedömts kunna medföra en betydande miljöpåverkan; stadsbild, buller och
rekreation. Övriga aspekter beskrivs i planbeskrivningen.

Nedanstående tabell sammanfattar de konsekvenser som bedöms uppstå av
föreslagen planläggning.

Tabell 6. Sammanfattning av bedömda konsekvenser samt jämförelse mellan
detaljplaneförslaget och nollalternativet.

Aspekt Nollalternativet Planförslaget

Buller Små negativa Måttligt negativa

Stadsmiljö Positiva Stora negativa

Rekreation och
friluftsliv

Positiva Måttligt negativa

Nollalternativet innebär att stråket mellan Pyttebron och Havsbadsvägen
även fortsättningsvis kommer att vara bilfritt och det finns möjlighet att
utveckla värden för rekreation och friluftsliv utmed detta. Trafiken på
omgivande vägnät kommer öka och leda till något förhöjda bullernivåer för
boende utmed dessa gator. Sammantaget bedöms nollalternativet medföra
små negativa konsekvenser med anledning av lite ökade bullernivåer, och
positiva konsekvenser med avseende på stadsbild samt rekreation och
friluftsliv.
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Detaljplaneförslaget medför att trafik omfördelas från Havsbadsvägen,
Nybrogatan och de södra delarna av Storgatan och Östergatan till den nya
vägen. Trafiken leds in i ett tidigare bilfritt område, där stadsbilden förändras
när träd och annan vegetation försvinner. Bullernivåerna minskar utmed de
gator där trafikflödena minskar och ökar i anslutning till den nya vägen.
Vägnära bullerskyddsåtgärder i form av skärmar föreslås, vilka även
påverkar stadsbilden och kan fungera som visuella skärmar mellan vägen
och omgivande bebyggelse. Den känsla och möjlighet av rofylldhet och
relativ tystnad som kunnat upplevas i promenadstråket byts ut mot en
trafikerad miljö som är bullerpåverkad av fordonstrafik. Upplevelsen och
kvalitén av att vistas utomhus i området försämras. Detaljplaneförslaget
bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser rekreation, friluftsliv och
buller, och stora negativa konsekvenser på stadsbilden.

8.2 Överenskommelse med miljöbalken

8.2.1 Allmänna hänsynsregler
I miljöbalkens 2 kap. beskrivs de allmänna hänsynsreglerna. Syftet med
bestämmelserna är framförallt att förebygga negativa effekter på människors
hälsa och på miljön. De innebär bland annat att den som är ansvarig ska ha
den kunskap som behövs, välja lämplig plats för åtgärden, vidta åtgärder
eller begränsningar om det finns risk för skada eller olägenhet, använda
bästa produkt och teknik samt att hushålla med råvaror och energi.

Kommunen har i sin Trafikplan utrett alternativa lokaliseringar och genom
detaljplaneprocessen med tillhörande utredningar har hänsyn tagits till
värdena på plats vid utformningen av detaljplanen. Detaljplanen bedöms
vara förenlig med de allmänna hänsynsreglerna.

8.2.2 Hushållningsprinciperna
Miljöbalkens grundläggande och särskilda hushållningsregler 3 och 4 kap.
miljöbalken ska tillämpas.

I miljöbalkens 3 kap. anges att mark- och vattenområden ska användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpande med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Mark- och
vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Områden som är
av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska
skyddas mot påtaglig skada.

Delar av planområdet omfattar Rönne å, som utgör riksintresse för naturmiljö
enligt 3 kap. miljöbalken. Detaljplanen bedöms inte påverka
riksintresseområdet då det berörda området inte omfattas av områdets
kärnvärden.

Detaljplanen berör även två områden som utgörs av riksintresse för friluftsliv
enligt 3 kap. miljöbalken, Bjärekusten-Skälderviken och Rönne å.
Planförslaget bedöms inte påverka några av de kärnområden som finns inom
riksintresseområdet, och de rekreativa värdena av riksintresset i denna del
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bedöms vara låga. Intrånget är även begränsat och består till största delen
av arealbortfall. För Rönne å bedöms den negativa påverkan främst bestå av
en ökad bullerpåverkan. Dock är riksintresseområdet redan idag
bullerpåverkat. Mot bakgrund av ovanstående resonemang bedöms de
negativa konsekvenserna på riksintresseområdena för rekreation och
friluftsliv som små, och ingen påtaglig skada bedöms uppstå.

Detaljplanen ligger även inom riksintressen för flyget (hinderfria ytor) och
totalförsvaret (influensområde för väderradar). En flyghinderanalys har tagits
fram som visar att planförslaget inte medför någon påverkan riksintresset för
flyget. Riksintresset för totalförsvaret bedöms inte påverkas. Detaljplanen
berör inga riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken.

8.2.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap.
miljöbalken. En miljökvalitetsnorm ska ange de föroreningsnivåer eller
störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av
betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för
påtagliga olägenheter. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet, vattenförekomster, fisk- och musselvatten och buller.
Miljökvalitetsnormerna för buller är inte tillämpbara i tätorter under 100 000
invånare.

Den aktuella sträckan av Rönne å ingår i vattenförekomsten Rönne å:
Rössjöholmsån - Hunserödsbäcken (SE623915-131881) (VISS, 2020).
Antagna miljökvalitetsnormer är god ekologisk status år 2027 och god
kemisk ytvattenstatus (med undantag för bromerade difenyleter samt
kvicksilver och kvicksilverföreningar). Vattenförekomstens nuvarande
statusklassning är måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.
Bedömningen av måttlig ekologisk status baseras på provtagningar som
visar att ån är påverkad av övergödning. Miljökvalitetsnormen är satt till år
2027 eftersom det bedöms vara tekniskt omöjligt att uppnå god ekologisk
status med avseende på näringsämnen till år 2021 eftersom en eller flera
vattenförekomster uppströms har tidsundantag till år 2027.

Planförslaget kommer medföra förändringar i konstruktionen av Pyttebron.
Det kan även bli aktuellt med förstärkningsåtgärder i form av någon typ av
stödmur på en sträcka öster om korsningen med Reningsverksvägen, där
vägen ligger nära ån. Utformningen av eventuella åtgärder kommer
bestämmas genom en mer detaljerad geoteknisk undersökning samband
med projektering. Utformningen av bron kommer att utgå från målsättningen
att möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna inte motverkas.

Förändringar av den fysiska miljön vid Rönneås stränder berör
kvalitetsfaktorer kopplat till hydromorfologi. Detta innefattar
kvalitetsfaktorerna konnektivitet, hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd.

Planförslaget bedöms inte medföra påverkan på kvalitetsfaktorerna
hydrologisk regim eller konnektivitet, eftersom ingen påverkan kommer ske
på åfårans form eller vattnets flöde. Vad gäller morfologiskt tillstånd
(nuvarande status god) kan vattendragsfårans kanter påverkas genom de
fysiska förändringar som brons konstruktion och eventuella
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stabilitetsåtgärder medför. Detta gäller i så fall en mycket liten del av
vattenförekomstens hela sträcka (vars sammanlagda längd är 12 km).

Befintlig vegetation i åfårans kanter kommer även till viss del att kunna
bevaras vilket mildrar påverkan. Detaljplaneförslaget bedöms därför inte
medföra någon negativ påverkan på den samlade bedömningen av
vattendragets morfologiska tillstånd, och därigenom inte heller på
hydromorfologin eller den samlade bedömningen av Rönneås ekologiska
status.

Detaljplanen bedöms inte motverka uppfyllandet av fastställda
miljökvalitetsnormer (se även kap. 3.1.2 Sakmässig avgränsning).

9 Fortsatt arbete och uppföljning

När en plan har genomförts ska den beslutande myndigheten eller
kommunen enligt 6 kap. 18 § miljöbalken ”skaffa sig kunskap om den
betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt medfört”. Detta
ska göras för att myndigheten eller kommunen ”tidigt ska få kännedom om
sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga
åtgärder för avhjälpande kan vidtas”.

Det är viktigt att notera att det är både den förutsedda och den oförutsedda
betydande miljöpåverkan som ska följas upp. Enligt lagstiftningen ska därför
en MKB innehålla en redogörelse för ”de åtgärder som planeras för
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen eller programmet medför” (6 kap. 12 §
miljöbalken).

I kapitel 6.1.5, 6.2.5 och 6.3.5 redogörs för olika skadeförebyggande
åtgärder under respektive miljöaspekt. Uppföljningen av detaljplanens
betydande miljöpåverkan bör dels utvärdera utfallet av den beskrivna
miljöpåverkan, dels i vilken mån föreslagna åtgärder genomförts i senare
skeden.

De bullerberäkningar som utförts baseras på vissa förutsättningar, bland
annat den planerade vägens profil, vilken inte är fastställd i plan. Beräknade
bullernivåer bör därför följas upp. För att genomföra bullerskyddsåtgärder på
befintliga fastigheter krävs överenskommelse med respektive
fastighetsägare.

10 Prövningar enligt miljöbalken

10.1  Strandskydd
I planförslaget föreslås att strandskyddet upphävs inom områden för gata,
parkeringsplats eller vattenområde vilket är angivet som administrativ
bestämmelse om strandskydd i plankartan, vilket det krävs dispens för. I
miljöbalken 7 kapitlet 18c § anges särskilda skäl för att få dispens från
strandskyddet.
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18 c §   Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av
eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som
upphävandet eller dispensen avser
   1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
   2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
   3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
   4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte
kan genomföras utanför området,
   5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området, eller
   6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.

Genom Miljöbalken 7 kap 18c§ yrkas på upphävande av strandskydd:

Strandskyddat område behöver i denna detaljplan tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området. Detta angelägna intresse bedöms väga tyngre än
strandskyddsintresset.

Ett antal utredningar har utförts som visat att vald ny vägdragning på bästa
sätt uppfyller de övergripande mål kommunen har satt upp i den
avsiktsförklaring man har formulerat för att utveckla trafiken och stadsmiljön i
Ängelholm så att den blir långsiktigt hållbar.

Planförslaget innebär att strandskydd fastställs för ytor som planläggs som
park och natur. I de äldre planerna (B40, B46 och B240), som främst är de
som ligger inom 100 m från Rönne å, anges inget specifikt strandskydd.

Allmänheten kommer fortsättningsvis garanteras tillträde till hela
planområdet.

I den fladdermusinventering som upprättats 2021 så framkommer det att
åmiljön troligen är en viktig födosöks- och förflyttningslokal för
fladdermusfaunan. Inventeringar har också skett i närbelägna skogar under
2021 och en rekommendation i rapporten är att fatta beslut i vägfrågan efter
att en samlad bild skapats kring hur fladdermössen rör sig mellan dessa
sammankopplade områden (Eklöf, 2021). I rapporten framhålls vikten av att
bibehålla åmiljön som en mörk vegetationsbeklädd led.

Med befintligt underlag kan det inte säkerställas att planförslaget inte
försämrar livsbetingelserna för fladdermöss i området. Avrapportering från de
närbelägna inventeringarna behöver slutföras för att få en bättre bild av
fladdermusfaunan i närområdet och för att belysa Rönne ås betydelse för
fladdermöss i området.

I övrigt säkerställs fri passage för allmänheten under den nya bron och man
bevarar goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
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10.2  Tillstånd för vattenverksamhet
Byggande av ny bro samt uppförande av nya eller förstärkning av befintliga
erosionsskydd kan medföra arbete i vatten. Arbeten som bedrivs inom ett
vattenområde, det vill säga ett område som ligger under vatten vid högsta
högvatten, är att betrakta som vattenverksamhet. För all vattenverksamhet
gäller generell tillståndsplikt enligt 11 kap 9 § miljöbalken (MB) och prövning
sker i miljödomstol. Från och med den 15 maj 2007 omfattas vissa
vattenverksamheter av anmälningsplikt enligt förordning (1998:1388) om
vattenverksamhet. Anmälan ska göras till Länsstyrelsen som är
tillsynsmyndighet.

11 Medverkande

I arbetet med att redovisa och bedöma projektets påverkan har följande
personer deltagit, se Tabell 7.

Tabell 7. Medverkande konsulter i projektet samt deras utbildning och erfarenhet.

Sakområde Ansvarig
konsult

Utbildning Erfarenhet

Uppdragsansvarig,
slutgranskning

Jessica
Gilbertsson

M.Sc. Biologi med
inriktning
naturvård samt
MKB

Jessica arbetar som miljökonsult
med olika typer av ekologiska
utredningar samt MKB och
tillståndsfrågor sedan 2002.

Buller samt
rekreation och
friluftsliv

Åse
Pettersson

Civ. Ing. Väg- och
vattenbyggnad,
M.Sc.

Åse har arbetat med miljöfrågor
kopplade till infrastrukturprojekt i
drygt 20 år och bland annat tagit
fram förstudier och MKB:er till
vägplaner sedan 2004.

Stadsbild Siv
Degerman

Landskapsarkitekt
M.Sc. LAR/MSA

Siv är landskapsarkitekt och har
arbetat med olika landskaps-
analyser, planerings- och
gestaltningsfrågor sedan 1993.

Ytvatten och
naturmiljö

Malin
Stensson

M.Sc.
Miljövetenskap
med inriktning
naturvård

Malin arbetar som konsult med olika
typer av ekologiska utredningar samt
MKB och tillståndsfrågor sedan
2018.

Granskare Jessica
Andersson

Planarkitekt Jessica arbetar som konsult med
fokus på MKB för planläggning och
infrastruktur sedan 2000.
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VI ÄR WSP

WSP Sverige AB
Box 714
251 07 Helsingborg
Besök: Bredgatan 7

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com
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Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 111 Dnr. KS 2020/556 

Beslut om tillfälligt driftstöd för drift av den 
regionala flygplatsen Ängelholms flygplats 

Ärendebeskrivning 
Ängelholms kommun har ansökt om tillfälligt driftstöd för drift av Ängelholm 
Helsingborg Airport. Trafikverket har tagit beslut om att bevilja Ängelholms 
kommun tillfälligt bidrag med 14 060 000 kronor avseende driften av Ängelholms 
flygplats år 2022. Kommunen behöver ta beslut om att ersättningen ska betalas ut 
till Ängelholms flygplats i enlighet med villkoren i kommissionens allmänna 
gruppundantagsförordning, GBER (651/2014), för att kunna bevilja att stödet 
betalas ut till flygplatsen.  
 
Ängelholms kommun konstaterar att Ängelholms flygplats uppfyller villkoren i 
kapitel 1 och artikel 56a i kommissionens förordning (EU) 2017/1084. Stödet ska 
betalas ut i efterhand enligt fastställda belopp som bygger på de rörelseförlus-ter 
som har konstaterats 2019-2020. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande om tillfälligt driftstöd för den regionala flygplatsen Ängelholm 

Helsingborg Airport, daterat den 4 maj 2022. 
• Beslut om tillfälligt driftstöd för drift av regional flygplats, daterat 29 april 2022. 
• Ansökan om tillfälligt stöd till kommuner för drift av regionala flygplatser, 

daterad 30 mars 2022. 

Deltar inte i beslutet 
Karl-Otto Rosenqvist (MP) avstår från att delta i beslutet.  

Yrkande 
Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), Patrik Olsson (SD), Linda Persson (KD), Fanny 
Krumlinde Handreck (S) och Eric Sahlvall (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att bevilja Ängelholms flygplats AB tillfälligt bidrag om 14 060 000 kronor i 
enlighet med villkoren i GBER för drift av flygplatsen.  
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Lena Åström 
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Till: Kommunstyrelsen 
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Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-05-04 
 

Beslut om tillfälligt driftstöd för drift av den regio-
nala flygplatsen Ängelholms flygplats 

Ärendebeskrivning 
Ängelholms kommun har ansökt om tillfälligt driftstöd för drift av Ängelholm 
Helsingborg Airport. Trafikverket har tagit beslut om att bevilja Ängelholms kom-
mun tillfälligt bidrag med 14 060 000 kronor avseende driften av Ängelholms flyg-
plats år 2022. Kommunen behöver ta beslut om att ersättningen ska betalas ut till 
Ängelholms flygplats i enlighet med villkoren i kommissionens allmänna gruppun-
dantagsförordning, GBER (651/2014), för att kunna bevilja att stödet betalas ut till 
flygplatsen.  
 
Ängelholms kommun konstaterar att Ängelholms flygplats uppfyller villkoren i ka-
pitel 1 och artikel 56a i kommissionens förordning (EU) 2017/1084. Stödet ska be-
talas ut i efterhand enligt fastställda belopp som bygger på de rörelseförluster som 
har konstaterats 2019-2020.   

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande om tillfälligt driftstöd för den regionala flygplatsen Ängelholm 

Helsingborg Airport, daterat den 4 maj 2022. 
• Beslut om tillfälligt driftstöd för drift av regional flygplats, daterat 29 april 2022. 
• Ansökan om tillfälligt stöd till kommuner för drift av regionala flygplatser, da-

terad 30 mars 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Att bevilja Ängelholms flygplats AB tillfälligt bidrag om 14 060 000 kronor i enlig-
het med villkoren i GBER för drift av flygplatsen.  



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       2 
(2) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Lena Åström 
Chefsstrateg 

Beslutet expedieras till: 
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg. 
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Mottagare 
Ängelholms kommun

Kopia till 
[Kopia till]

 

Beslut om tillfälligt driftstöd för drift av 
regional flygplats  

Beslut 
Trafikverket beslutar att bevilja Ängelholms kommun tillfälligt bidrag med 14 060 

000 kronor avseende driften av Ängelholms flygplats år 2022.  

 

Beslutet sker i enlighet med regeringsbeslut 2022-03-03 (I2022/00571, 

I2022/00503) om ändring i Trafikverkets regleringsbrev anslag 1:6 Ersättning 

avseende icke statliga flygplatser, anslagspost 1 Icke statliga flygplatser. 

 

Bakgrund 
Regeringen har i beslut 2022-03-03 om ändring i Trafikverkets regleringsbrev utökat 

anslaget 1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser, anslagspost 1 Icke statliga 

flygplatser, med totalt 100 miljoner kronor för att finansiera delar av driftunderskott 

vid kommunala och privata flygplatser som 2019 fick statligt driftsstöd eller där det 

under hela 2019 bedrevs inrikes reguljär linjetrafik. 

Trafikverkets beslut om bidraget bygger på en modell som innebär att alla flygplatser 

får lika stor andel av det intäktsbortfall som godkänts i ansökan och kommer från 

linjeverksamhet och utrikes chartertrafik täckt. Dessa bedöms vara de två 

intäktsposter som i störst utsträckning fångar effekterna av coronapandemin. 

Trafikverkets generaldirektör har den 18 mars 2022 fastställt fördelningsmodellen. 

Ängelholms flygplats har tagit emot statligt driftstöd år 2019/har haft inrikes 

linjetrafik hela 2019 och Ängelholms kommun har i ansökan angett intäkter för 

flygplatsen avseende linjetrafik respektive utrikes charter för år 2021 som är lägre än 

motsvarande intäkter år 2019. Beräkningsmodellen ger att samtliga kommuner kan 

beviljas 52 procent av det intäktsbortfall som godkänts i och med ansökan om stödet. 

 

Föredragande, samråd och sakgranskning 
Föredragande i ärendet har varit handläggare Lisa Berglund. I ärendets slutliga 

handläggning har även verksjurist Carin Sandberg och tf enhetschef Andreas 

Hällbrant deltagit.  
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Övriga upplysningar 
En förutsättning för bidraget till flygplatsen är att det används för att 

finansiera driften av flygplatsen på ett sätt som är förenligt med Europeiska 

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier 

av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 

108 i fördraget, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1084. 

Ängelholms kommun ska tillse att flygplatsen uppfyller villkoren i kapitel 1 

samt artikel 56a.  

Kommunen ska senast den 31 maj 2023, redovisa bidraget på av Trafikverket 

fastställd blankett.  

Efter beslut ska kommunen skyndsamt förse Näringsdepartementet med den 

information som följer av artikel 11 a i Europeiska kommissionens förordning 

(EU) nr 651/2014 i syfte att departementet ska kunna rapportera till 

kommissionen inom 20 arbetsdagar från respektive stödbeslut. 

För stödbeslut över 500 000 euro vill Trafikverket upplysa om att artikel 9 i 

Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 uppställer särskilda 

krav på redovisning inom 6 månader från den dag då stödbeslutet beviljades. 

 

 

Lennart Kalander 

Avdelningschef Nationell planering 

 

 

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2022/41060, Motpartens ärendenummer [Motpartens ärendenummer], Dokumentdatum 2022-04-29, Beslutat av Lennart Kalander Dokumenttyp BESLUT 







Flygbolag 2019
kund nr Anmärkning

Inrikes linjetrafik
Scandinavian Airlines System 169162 Kund nr för handlingtjänster
SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 100099 Kund nr för flygplatsavgifter
BRA Sverige AB 169500

Utrikes charter till Turkiet (april-okt)
TAILWIND HAVAYOLLARI A.S 169378 Operatör april-sep
CORENDON AIRLINES 169437 Operatör sep-okt

Tankning flygplan
AIR BP SWEDEN AB 600014

Intäkter per tjänst, inrikes linjetrafik och utrikes chartertrafik
Radetiketter Summa av Belopp
Ramptjänst inrikes reg trafik -16 238 848
Passageraravg inrikes linjefar -12 756 171
Startavgift inrikes linjefart -7 160 650
Check-in services -2 175 750
Tankningstjänst -1 619 759
Avisning -796 867
Flygplanparkering, inrikes -486 720
Ramptjänst utr reg trafik -283 880
Städning av flygplan -248 649
Check-in services charter -206 400
Passageraravg utrikes övriga v -171 536
Ledsagning -169 152 Passagerarhandling
Startavgift utrikes övriga vär -147 160
Cateringtj till flygbolag -55 983
Rabatt ramptjänst utrikes 7 460
Rabatt ramptjänst inrikes 68 782
Totalsumma -42 441 284 kr



2019 Utdrag huvudbok intäkter inrikes linjetrafik och utrikes chartertrafik

Bokförings datum
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typ Verifikationsnr
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19-04-16 Faktura 1909862 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105645 Kund 169162 0 Scandinavian Airlines System -975,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-10 Faktura 1909533 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105504 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -81 479,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-14 Faktura 1909556 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105514 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -162 630,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-22 Faktura 1909573 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105522 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -217 289,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-29 Faktura 1909594 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105531 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -198 419,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-31 Faktura 1909621 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105542 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -151 297,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-21 Faktura 1909647 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105552 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -292 378,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-22 Faktura 1909658 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105563 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -195 436,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-27 Faktura 1909671 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105573 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -207 342,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-28 Faktura 1909695 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105582 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -140 193,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-12 Faktura 1909738 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105594 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -318 108,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-18 Faktura 1909749 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105605 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -217 257,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-26 Faktura 1909779 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105614 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -220 529,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-31 Faktura 1909792 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105623 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -237 137,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-09 Faktura 1909839 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105633 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -267 047,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-16 Faktura 1909862 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105645 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -236 342,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-23 Faktura 1909881 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105658 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -153 591,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909898 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105669 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -158 803,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-06 Faktura 1909932 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105686 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -83 203,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-14 Faktura 1909966 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105698 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -272 604,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-21 Faktura 1909985 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105711 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -248 641,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-29 Faktura 1910001 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105723 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -253 513,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-31 Faktura 1910018 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105737 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -150 880,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-12 Faktura 1910039 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105755 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -242 117,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-18 Faktura 1910073 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105769 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -268 127,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-25 Faktura 1910095 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105785 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -156 648,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-30 Faktura 1910119 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105804 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -148 960,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-09 Faktura 1910167 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105820 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -87 049,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910201 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105837 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -92 736,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910224 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105858 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -204 520,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-12 Faktura 1910255 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105881 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -157 333,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-19 Faktura 1910307 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105906 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -145 434,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-26 Faktura 1910330 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105922 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -206 166,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-31 Faktura 1910364 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105939 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -204 231,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-10 Faktura 1910399 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105956 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -304 446,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-18 Faktura 1910422 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105971 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -263 879,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-24 Faktura 1910434 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105980 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -264 759,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-30 Faktura 1910462 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105993 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -321 906,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-08 Faktura 1910481 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106008 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -214 166,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-14 Faktura 1910524 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106023 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -258 481,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-22 Faktura 1910545 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106031 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -273 340,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-28 Faktura 1910566 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106041 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -248 561,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-31 Faktura 1910584 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106055 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -134 303,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-12 Faktura 1910623 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106066 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -302 873,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-19 Faktura 1910635 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106073 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -235 850,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-26 Faktura 1910650 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106083 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -231 267,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-30 Faktura 1910669 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106091 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -185 398,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-10 Faktura 1910708 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106099 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -247 640,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-16 Faktura 1910726 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106109 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -218 523,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-31 Faktura 1910746 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106124 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -257 047,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-14 Faktura 1909966 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2019105698 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 2 032,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-21 Faktura 1909985 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2019105711 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 6 096,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-31 Faktura 1910018 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2019105737 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 4 064,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-18 Faktura 1910073 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2019105769 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 4 064,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-25 Faktura 1910095 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2019105785 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 4 248,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-30 Faktura 1910119 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2019105804 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 4 064,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-10 Faktura 1910399 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2019105956 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 6 976,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-30 Faktura 1910462 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2019105993 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 4 064,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-08 Faktura 1910481 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2019106008 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 6 536,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-22 Faktura 1910545 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2019106031 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 4 679,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-28 Faktura 1910566 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2019106041 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 6 096,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-30 Faktura 1910669 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2019106091 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 4 248,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-10 Faktura 1910708 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2019106099 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 6 280,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-16 Faktura 1910726 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2019106109 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 4 248,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-14 Faktura 1909556 34330 Avisning Faktura F2019105514 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -6 599,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-22 Faktura 1909573 34330 Avisning Faktura F2019105522 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -14 566,75 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-29 Faktura 1909594 34330 Avisning Faktura F2019105531 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -48 359,15 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-31 Faktura 1909621 34330 Avisning Faktura F2019105542 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -9 326,50 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-21 Faktura 1909647 34330 Avisning Faktura F2019105552 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -19 534,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-22 Faktura 1909658 34330 Avisning Faktura F2019105563 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -10 858,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-27 Faktura 1909671 34330 Avisning Faktura F2019105573 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -10 862,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
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19-02-28 Faktura 1909695 34330 Avisning Faktura F2019105582 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -6 801,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-12 Faktura 1909738 34330 Avisning Faktura F2019105594 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -5 509,50 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-18 Faktura 1909749 34330 Avisning Faktura F2019105605 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -8 865,50 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-26 Faktura 1909779 34330 Avisning Faktura F2019105614 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -5 272,25 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-31 Faktura 1909792 34330 Avisning Faktura F2019105623 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -792,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-09 Faktura 1909839 34330 Avisning Faktura F2019105633 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -8 956,75 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-16 Faktura 1909862 34330 Avisning Faktura F2019105645 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -8 500,50 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-23 Faktura 1909881 34330 Avisning Faktura F2019105658 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -13 645,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909898 34330 Avisning Faktura F2019105669 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -890,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-21 Faktura 1909985 34330 Avisning Faktura F2019105711 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -4 341,50 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-29 Faktura 1910001 34330 Avisning Faktura F2019105723 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -4 323,25 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-31 Faktura 1910018 34330 Avisning Faktura F2019105737 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -1 136,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-14 Faktura 1910524 34330 Avisning Faktura F2019106023 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -675,25 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-31 Faktura 1910584 34330 Avisning Faktura F2019106055 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -9 859,75 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-10 Faktura 1910708 34330 Avisning Faktura F2019106099 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -5 235,75 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-16 Faktura 1910726 34330 Avisning Faktura F2019106109 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -5 144,50 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-31 Faktura 1910746 34330 Avisning Faktura F2019106124 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -4 612,25 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-09 Faktura 1910167 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105820 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -122,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-10 Faktura 1909532 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105503 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -32 830,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-14 Faktura 1909555 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105513 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -75 780,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-22 Faktura 1909572 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105521 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -87 290,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-29 Faktura 1909593 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105530 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -92 990,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-31 Faktura 1909620 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105541 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -61 880,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-21 Faktura 1909646 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105551 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -104 730,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-22 Faktura 1909657 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105562 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -96 010,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-27 Faktura 1909670 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105572 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -101 470,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-28 Faktura 1909694 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105581 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -67 060,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-12 Faktura 1909737 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105593 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -129 810,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-18 Faktura 1909748 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105604 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -108 600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-26 Faktura 1909778 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105613 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -104 100,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-31 Faktura 1909791 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105622 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -112 100,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-09 Faktura 1909838 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105632 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -123 530,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-16 Faktura 1909861 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105644 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -111 560,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-23 Faktura 1909880 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105657 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -73 340,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909897 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105668 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -59 960,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-06 Faktura 1909931 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105685 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -31 890,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-14 Faktura 1909965 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105697 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -125 410,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-21 Faktura 1909984 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105710 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -120 460,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-29 Faktura 1910000 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105722 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -116 370,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-31 Faktura 1910017 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105736 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -76 050,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-12 Faktura 1910038 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105754 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -111 870,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-18 Faktura 1910072 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105768 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -125 260,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-25 Faktura 1910094 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105784 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -75 030,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-30 Faktura 1910118 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105803 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -69 010,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-09 Faktura 1910166 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105819 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -35 130,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910200 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105836 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -33 350,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910223 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105857 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -81 800,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-12 Faktura 1910254 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105880 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -64 270,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-19 Faktura 1910306 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105905 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -69 640,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-26 Faktura 1910329 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105921 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -94 090,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-31 Faktura 1910363 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105938 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -95 290,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-10 Faktura 1910398 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105955 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -122 790,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-18 Faktura 1910421 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105970 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -128 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-24 Faktura 1910433 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105979 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -125 820,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-30 Faktura 1910461 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105992 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -154 090,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-30 Faktura 1910476 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura 5606 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -10 280,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-08 Faktura 1910480 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106007 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -94 890,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-14 Faktura 1910523 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106022 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -125 150,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-22 Faktura 1910544 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106030 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -125 480,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-28 Faktura 1910565 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106040 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -121 220,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-31 Faktura 1910583 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106054 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -64 340,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-12 Faktura 1910622 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106065 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -138 070,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-12 Kreditnota 1910628 30100 Startavgift inrikes linjefart Kreditnota 1653 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 3 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-19 Faktura 1910634 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106072 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -114 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-26 Faktura 1910649 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106082 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -113 550,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-30 Faktura 1910668 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106090 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -89 460,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-10 Faktura 1910707 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106098 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -104 610,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-16 Faktura 1910725 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106108 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -97 980,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-31 Faktura 1910745 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106123 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -120 410,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-14 Faktura 1909555 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105513 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -4 860,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-22 Faktura 1909572 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105521 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -5 010,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-29 Faktura 1909593 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105530 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -5 160,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
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19-01-31 Faktura 1909620 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105541 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -4 005,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-21 Faktura 1909646 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105551 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -6 270,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-22 Faktura 1909657 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105562 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -6 165,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-27 Faktura 1909670 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105572 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -5 835,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-28 Faktura 1909694 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105581 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -4 140,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-12 Faktura 1909737 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105593 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -5 925,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-18 Faktura 1909748 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105604 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -5 040,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-26 Faktura 1909778 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105613 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -6 345,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-31 Faktura 1909791 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105622 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -6 195,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-09 Faktura 1909838 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105632 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -7 320,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-16 Faktura 1909861 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105644 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -7 365,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-23 Faktura 1909880 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105657 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -4 110,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909897 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105668 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -2 850,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-06 Faktura 1909931 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105685 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -975,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-14 Faktura 1909965 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105697 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -7 035,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-21 Faktura 1909984 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105710 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -6 015,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-29 Faktura 1910000 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105722 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -6 960,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-31 Faktura 1910017 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105736 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -4 080,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-12 Faktura 1910038 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105754 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -5 550,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-18 Faktura 1910072 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105768 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -7 365,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-25 Faktura 1910094 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105784 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -5 040,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-30 Faktura 1910118 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105803 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -3 960,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-19 Faktura 1910306 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105905 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -2 925,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-26 Faktura 1910329 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105921 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -5 310,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-31 Faktura 1910363 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105938 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -4 980,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-10 Faktura 1910398 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105955 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -6 060,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-18 Faktura 1910421 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105970 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -7 215,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-24 Faktura 1910433 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105979 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -6 420,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-30 Faktura 1910461 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105992 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -9 630,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-08 Faktura 1910480 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019106007 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -4 980,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-14 Faktura 1910523 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019106022 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -6 390,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-22 Faktura 1910544 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019106030 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -7 425,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-28 Faktura 1910565 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019106040 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -5 295,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-31 Faktura 1910583 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019106054 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -4 425,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-12 Faktura 1910622 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019106065 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -7 350,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-19 Faktura 1910634 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019106072 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -6 495,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-26 Faktura 1910649 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019106082 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -6 240,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-30 Faktura 1910668 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019106090 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -6 150,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-10 Faktura 1910707 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019106098 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -5 235,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-16 Faktura 1910725 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019106108 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -4 215,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-31 Faktura 1910745 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019106123 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -4 275,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-10 Faktura 1909532 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105503 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -59 568,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-14 Faktura 1909555 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105513 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -75 412,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-22 Faktura 1909572 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105521 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -95 608,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-29 Faktura 1909593 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105530 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -114 240,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-31 Faktura 1909620 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105541 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -80 444,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-21 Faktura 1909646 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105551 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -153 544,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-22 Faktura 1909657 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105562 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -118 728,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-27 Faktura 1909670 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105572 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -107 848,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-28 Faktura 1909694 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105581 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -66 164,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-12 Faktura 1909737 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105593 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -158 304,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-18 Faktura 1909748 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105604 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -124 712,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-26 Faktura 1909778 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105613 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -118 252,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-31 Faktura 1909791 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105622 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -120 904,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-09 Faktura 1909838 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105632 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -132 192,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-16 Faktura 1909861 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105644 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -131 104,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-23 Faktura 1909880 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105657 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -77 656,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909897 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105668 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -92 548,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-06 Faktura 1909931 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105685 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -23 732,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-14 Faktura 1909965 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105697 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -128 452,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-21 Faktura 1909984 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105710 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -155 720,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-29 Faktura 1910000 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105722 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -155 788,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-31 Faktura 1910017 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105736 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -80 172,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-12 Faktura 1910038 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105754 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -142 256,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-12 Kreditnota 1910051 31100 Passageraravg inrikes linjefar Kreditnota 1632 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 1 700,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-18 Faktura 1910072 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105768 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -144 024,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-25 Faktura 1910094 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105784 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -93 092,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-30 Faktura 1910118 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105803 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -101 116,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-09 Faktura 1910166 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105819 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -68 408,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910200 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105836 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -64 464,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910223 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105857 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -167 824,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-12 Faktura 1910254 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105880 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -115 940,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
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19-08-19 Faktura 1910306 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105905 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -101 116,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-26 Faktura 1910329 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105921 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -128 112,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-31 Faktura 1910363 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105938 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -117 640,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-10 Faktura 1910398 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105955 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -164 492,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-18 Faktura 1910421 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105970 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -156 060,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-24 Faktura 1910433 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105979 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -142 256,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-30 Faktura 1910461 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105992 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -173 536,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-08 Faktura 1910480 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106007 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -118 252,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-14 Faktura 1910523 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106022 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -136 952,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-22 Faktura 1910544 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106030 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -153 136,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-28 Faktura 1910565 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106040 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -145 180,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-31 Faktura 1910583 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106054 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -81 396,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-12 Faktura 1910622 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106065 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -186 116,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-19 Faktura 1910634 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106072 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -138 584,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-26 Faktura 1910649 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106082 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -144 228,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-30 Faktura 1910668 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106090 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -114 444,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-10 Faktura 1910707 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106098 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -145 588,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-16 Faktura 1910725 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106108 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -116 892,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-31 Faktura 1910745 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106123 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -138 924,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-06 Faktura 1909931 34330 Avisning Faktura F2019105685 Kund 100099 108 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -11 550,25 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-10 Faktura 1909538 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105509 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -23 100,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-14 Faktura 1909560 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105518 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -47 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-22 Faktura 1909578 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105527 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -49 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-29 Faktura 1909599 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105536 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -55 450,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-31 Faktura 1909626 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105547 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -35 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-21 Faktura 1909651 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105556 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -66 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-22 Faktura 1909664 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105569 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -52 800,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-27 Faktura 1909677 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105579 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -39 600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-28 Faktura 1909701 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105588 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -30 800,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-12 Faktura 1909746 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105602 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -58 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-18 Faktura 1909755 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105611 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -64 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-26 Faktura 1909783 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105618 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -50 600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-31 Faktura 1909799 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105630 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -58 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-09 Faktura 1909846 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105640 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -51 700,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-16 Faktura 1909871 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105654 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -50 600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-23 Faktura 1909887 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105664 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -45 800,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909906 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105677 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -71 750,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909911 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105682 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -68 450,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Kreditnota 1909912 30100 Startavgift inrikes linjefart Kreditnota 1627 Kund 169500 0 BRA Sverige AB 71 750,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-06 Faktura 1909937 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105691 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -28 600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-14 Faktura 1909975 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105707 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -50 600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-21 Faktura 1909992 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105718 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -49 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-29 Faktura 1910010 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105732 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -50 600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-31 Faktura 1910026 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105745 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -40 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-12 Faktura 1910047 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105763 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -53 700,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-18 Faktura 1910080 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105776 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -49 950,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-25 Faktura 1910106 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105796 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -41 800,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-30 Faktura 1910127 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105812 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -49 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-09 Faktura 1910175 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105828 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -48 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910212 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105848 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -38 950,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910237 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105871 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -92 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-12 Faktura 1910267 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105893 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -71 100,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-19 Faktura 1910313 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105912 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -51 700,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-26 Faktura 1910340 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105932 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -46 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-31 Faktura 1910376 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105951 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -45 100,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-10 Faktura 1910409 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105966 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -49 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-18 Faktura 1910424 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105973 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -42 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-24 Faktura 1910444 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019105990 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -44 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-30 Faktura 1910473 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106004 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -50 600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-08 Faktura 1910489 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106016 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -40 700,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-14 Faktura 1910529 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106028 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -47 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-22 Faktura 1910552 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106038 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -44 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-28 Faktura 1910573 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106048 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -46 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-31 Faktura 1910590 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106061 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -25 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-12 Faktura 1910627 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106070 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -66 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-19 Faktura 1910641 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106079 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -52 150,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-26 Faktura 1910654 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106087 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -53 250,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-30 Faktura 1910672 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106094 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -46 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-10 Faktura 1910715 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106106 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -53 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-16 Faktura 1910731 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106114 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -51 050,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-31 Faktura 1910747 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2019106131 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -75 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-31 Faktura 1909626 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105547 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -18 975,00 Redov.konto Försäljning INRIKES



Bokförings datum
Dokument 
typ Verifikationsnr

Redovisnings 
kontonr Redov.kontonamn Beskrivning Ursprungstyp Ursprungsnr Kst Kod Projekt Kod Belopp Motkontotyp Typ av bokföring

Gen. 
Rörelsebok 
föringsmall

19-02-21 Faktura 1909651 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105556 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -3 795,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-28 Faktura 1909701 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105588 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -18 975,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-31 Faktura 1909799 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105630 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -22 425,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909906 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105677 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -23 805,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909911 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105682 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -23 805,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Kreditnota 1909912 30701 Flygplanparkering, inrikes Kreditnota 1627 Kund 169500 0 BRA Sverige AB 23 805,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-31 Faktura 1910026 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105745 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -22 425,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-30 Faktura 1910127 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105812 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -20 355,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910237 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105871 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -14 145,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-31 Faktura 1910376 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019105951 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -18 630,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-30 Faktura 1910473 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019106004 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -16 215,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-31 Faktura 1910590 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019106061 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -17 250,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-30 Faktura 1910672 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019106094 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -22 425,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-31 Faktura 1910747 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2019106131 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -21 735,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-10 Faktura 1909538 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105509 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -72 624,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-14 Faktura 1909560 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105518 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -95 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-22 Faktura 1909578 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105527 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -133 008,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-29 Faktura 1909599 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105536 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -143 276,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-31 Faktura 1909626 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105547 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -103 428,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-21 Faktura 1909651 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105556 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -196 180,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-22 Faktura 1909664 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105569 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -139 128,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-27 Faktura 1909677 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105579 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -100 232,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-28 Faktura 1909701 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105588 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -64 668,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-12 Faktura 1909746 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105602 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -181 152,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-18 Faktura 1909755 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105611 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -129 268,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-26 Faktura 1909783 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105618 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -132 736,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-31 Faktura 1909799 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105630 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -136 136,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-09 Faktura 1909846 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105640 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -128 928,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-16 Faktura 1909871 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105654 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -144 908,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-23 Faktura 1909887 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105664 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -101 660,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909906 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105677 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -202 232,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909911 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105682 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -202 232,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Kreditnota 1909912 31100 Passageraravg inrikes linjefar Kreditnota 1627 Kund 169500 0 BRA Sverige AB 202 232,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-06 Faktura 1909937 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105691 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -83 232,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-14 Faktura 1909975 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105707 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -153 068,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-21 Faktura 1909992 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105718 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -163 608,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-29 Faktura 1910010 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105732 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -155 176,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-31 Faktura 1910026 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105745 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -92 752,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-12 Faktura 1910047 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105763 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -161 636,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-18 Faktura 1910080 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105776 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -143 480,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-25 Faktura 1910106 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105796 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -114 240,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-30 Faktura 1910127 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105812 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -160 956,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-09 Faktura 1910175 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105828 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -137 156,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910212 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105848 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -120 020,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910237 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105871 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -291 176,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-12 Faktura 1910267 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105893 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -209 168,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-12 Faktura 1910267 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105893 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -6 035,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-19 Faktura 1910313 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105912 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -140 964,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-26 Faktura 1910340 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105932 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -144 840,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-31 Faktura 1910376 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105951 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -129 608,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-10 Faktura 1910409 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105966 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -152 524,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-18 Faktura 1910424 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105973 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -130 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-24 Faktura 1910444 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019105990 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -127 976,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-30 Faktura 1910473 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106004 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -149 192,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-08 Faktura 1910489 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106016 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -108 664,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-14 Faktura 1910529 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106028 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -125 460,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-22 Faktura 1910552 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106038 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -134 096,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-28 Faktura 1910573 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106048 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -128 452,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-31 Faktura 1910590 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106061 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -71 128,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-12 Faktura 1910627 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106070 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -190 264,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-19 Faktura 1910641 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106079 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -148 172,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-26 Faktura 1910654 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106087 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -147 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-30 Faktura 1910672 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106094 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -135 592,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-10 Faktura 1910715 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106106 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -169 456,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-16 Faktura 1910731 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106114 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -137 088,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-31 Faktura 1910747 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2019106131 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -218 280,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-10 Faktura 1909538 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105509 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -53 340,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-14 Faktura 1909560 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105518 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -97 440,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-22 Faktura 1909578 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105527 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -105 240,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-29 Faktura 1909599 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105536 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -111 926,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-31 Faktura 1909626 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105547 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -149 006,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-21 Faktura 1909651 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105556 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -161 332,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
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19-02-22 Faktura 1909664 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105569 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -107 396,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-27 Faktura 1909677 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105579 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -80 820,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-28 Faktura 1909701 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105588 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -138 760,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-12 Faktura 1909746 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105602 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -129 918,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-18 Faktura 1909755 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105611 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -106 989,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-26 Faktura 1909783 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105618 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -105 665,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-31 Faktura 1909799 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105630 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -198 453,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-09 Faktura 1909846 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105640 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -109 065,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-16 Faktura 1909871 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105654 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -105 441,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-23 Faktura 1909887 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105664 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -85 209,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909906 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105677 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -209 235,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909911 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105682 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -209 715,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Kreditnota 1909912 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Kreditnota 1627 Kund 169500 108 BRA Sverige AB 209 235,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-06 Faktura 1909937 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105691 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -51 932,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-14 Faktura 1909975 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105707 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -103 991,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-21 Faktura 1909992 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105718 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -104 717,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-29 Faktura 1910010 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105732 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -105 804,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-31 Faktura 1910026 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105745 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -158 766,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-12 Faktura 1910047 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105763 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -105 623,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-18 Faktura 1910080 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105776 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -109 468,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-25 Faktura 1910106 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105796 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -94 329,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-30 Faktura 1910127 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105812 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -173 834,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-09 Faktura 1910175 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105828 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -98 919,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910212 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105848 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -75 164,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910237 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105871 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -233 256,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-12 Faktura 1910267 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105893 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -136 529,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-19 Faktura 1910313 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105912 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -94 807,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-26 Faktura 1910340 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105932 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -98 556,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-31 Faktura 1910376 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105951 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -165 523,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-10 Faktura 1910409 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105966 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -103 627,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-18 Faktura 1910424 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105973 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -92 754,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-24 Faktura 1910444 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019105990 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -97 469,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-30 Faktura 1910473 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106004 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -162 347,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-08 Faktura 1910489 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106016 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -80 918,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-14 Faktura 1910529 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106028 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -93 334,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-22 Faktura 1910552 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106038 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -92 760,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-28 Faktura 1910573 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106048 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -98 312,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-31 Faktura 1910590 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106061 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -119 687,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-12 Faktura 1910627 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106070 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -134 280,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-19 Faktura 1910641 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106079 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -114 662,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-26 Faktura 1910654 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106087 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -108 864,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-30 Faktura 1910672 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106094 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -172 832,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-10 Faktura 1910715 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106106 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -118 485,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-16 Faktura 1910731 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106114 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -104 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-31 Faktura 1910747 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2019106131 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -237 506,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-14 Faktura 1909560 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105518 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -1 582,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-22 Faktura 1909578 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105527 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -678,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-29 Faktura 1909599 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105536 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -904,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-21 Faktura 1909651 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105556 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -2 712,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-22 Faktura 1909664 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105569 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -904,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-27 Faktura 1909677 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105579 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -226,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-12 Faktura 1909746 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105602 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -1 596,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-18 Faktura 1909755 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105611 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -1 824,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-26 Faktura 1909783 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105618 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -912,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-31 Faktura 1909799 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105630 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -228,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-09 Faktura 1909846 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105640 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -1 140,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-16 Faktura 1909871 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105654 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -456,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-23 Faktura 1909887 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105664 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -456,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909906 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105677 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -1 140,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909911 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105682 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -1 140,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Kreditnota 1909912 34030 Cateringtj till flygbolag Kreditnota 1627 Kund 169500 108 BRA Sverige AB 1 140,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-06 Faktura 1909937 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105691 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -1 368,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-14 Faktura 1909975 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105707 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -456,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-21 Faktura 1909992 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105718 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -684,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-29 Faktura 1910010 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105732 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -684,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-31 Faktura 1910026 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105745 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -1 368,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-12 Faktura 1910047 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105763 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -1 140,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-18 Faktura 1910080 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105776 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -684,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-30 Faktura 1910127 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105812 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -228,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-09 Faktura 1910175 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105828 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -456,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910212 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105848 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -912,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910237 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105871 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -912,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
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19-08-12 Faktura 1910267 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105893 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -912,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-19 Faktura 1910313 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105912 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -3 192,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-26 Faktura 1910340 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105932 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -1 368,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-31 Faktura 1910376 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105951 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -2 280,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-10 Faktura 1910409 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105966 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -1 596,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-18 Faktura 1910424 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105973 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -3 192,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-24 Faktura 1910444 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105990 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -1 368,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-30 Faktura 1910473 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019106004 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -1 596,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-08 Faktura 1910489 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019106016 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -1 596,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-14 Faktura 1910529 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019106028 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -1 140,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-22 Faktura 1910552 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019106038 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -2 280,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-28 Faktura 1910573 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019106048 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -912,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-31 Faktura 1910590 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019106061 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -1 140,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-12 Faktura 1910627 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019106070 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -456,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-19 Faktura 1910641 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019106079 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -2 280,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-26 Faktura 1910654 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019106087 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -684,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-30 Faktura 1910672 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019106094 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -228,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-10 Faktura 1910715 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019106106 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -2 736,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-16 Faktura 1910731 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019106114 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -912,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-31 Faktura 1910747 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019106131 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -1 140,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-18 Faktura 1910424 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2019105973 Kund 169500 108 BRA Sverige AB 1 087,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-10 Faktura 1909538 34330 Avisning Faktura F2019105509 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -6 086,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-14 Faktura 1909560 34330 Avisning Faktura F2019105518 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -32 698,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-22 Faktura 1909578 34330 Avisning Faktura F2019105527 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -48 566,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-29 Faktura 1909599 34330 Avisning Faktura F2019105536 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -123 938,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-31 Faktura 1909626 34330 Avisning Faktura F2019105547 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -19 910,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-21 Faktura 1909651 34330 Avisning Faktura F2019105556 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -40 772,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-22 Faktura 1909664 34330 Avisning Faktura F2019105569 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -18 062,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-27 Faktura 1909677 34330 Avisning Faktura F2019105579 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -21 926,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-28 Faktura 1909701 34330 Avisning Faktura F2019105588 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -23 606,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-12 Faktura 1909746 34330 Avisning Faktura F2019105602 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 933,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-18 Faktura 1909755 34330 Avisning Faktura F2019105611 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -10 858,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-26 Faktura 1909783 34330 Avisning Faktura F2019105618 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -23 760,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-09 Faktura 1909846 34330 Avisning Faktura F2019105640 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -18 163,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-16 Faktura 1909871 34330 Avisning Faktura F2019105654 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -9 150,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-23 Faktura 1909887 34330 Avisning Faktura F2019105664 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -11 471,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-06 Faktura 1909937 34330 Avisning Faktura F2019105691 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -23 598,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-21 Faktura 1909992 34330 Avisning Faktura F2019105718 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -10 130,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-14 Faktura 1910529 34330 Avisning Faktura F2019106028 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -8 254,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-31 Faktura 1910590 34330 Avisning Faktura F2019106061 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -18 191,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-30 Faktura 1910672 34330 Avisning Faktura F2019106094 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -27 266,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-10 Faktura 1910715 34330 Avisning Faktura F2019106106 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -28 128,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-16 Faktura 1910731 34330 Avisning Faktura F2019106114 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -23 534,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-31 Faktura 1910747 34330 Avisning Faktura F2019106131 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -16 651,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-10 Faktura 1909538 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105509 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -2 530,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-14 Faktura 1909560 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105518 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -4 945,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-22 Faktura 1909578 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105527 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 175,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-29 Faktura 1909599 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105536 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 635,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-31 Faktura 1909626 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105547 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -3 680,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-21 Faktura 1909651 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105556 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -7 130,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-22 Faktura 1909664 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105569 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 290,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-27 Faktura 1909677 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105579 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -4 140,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-28 Faktura 1909701 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105588 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -3 220,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-12 Faktura 1909746 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105602 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -6 496,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-18 Faktura 1909755 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105611 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 452,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-26 Faktura 1909783 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105618 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 452,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-31 Faktura 1909799 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105630 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 452,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-09 Faktura 1909846 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105640 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 452,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-16 Faktura 1909871 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105654 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 336,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-23 Faktura 1909887 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105664 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -3 944,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909906 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105677 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 800,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909911 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105682 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 800,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Kreditnota 1909912 34340 Städning av flygplan Kreditnota 1627 Kund 169500 108 BRA Sverige AB 5 800,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-06 Faktura 1909937 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105691 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -2 436,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-14 Faktura 1909975 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105707 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 220,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-21 Faktura 1909992 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105718 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 220,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-29 Faktura 1910010 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105732 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 220,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-31 Faktura 1910026 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105745 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -3 712,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-12 Faktura 1910047 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105763 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -4 988,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-18 Faktura 1910080 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105776 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 220,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-25 Faktura 1910106 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105796 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -4 292,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-30 Faktura 1910127 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105812 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -4 872,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
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19-07-09 Faktura 1910175 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105828 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -4 988,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910212 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105848 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -3 828,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910237 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105871 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -9 280,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-12 Faktura 1910267 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105893 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -6 148,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-19 Faktura 1910313 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105912 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -4 408,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-26 Faktura 1910340 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105932 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -4 988,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-31 Faktura 1910376 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105951 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -4 756,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-10 Faktura 1910409 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105966 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 104,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-18 Faktura 1910424 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105973 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -4 408,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-24 Faktura 1910444 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105990 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -4 408,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-30 Faktura 1910473 34340 Städning av flygplan Faktura F2019106004 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 220,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-08 Faktura 1910489 34340 Städning av flygplan Faktura F2019106016 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -4 060,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-14 Faktura 1910529 34340 Städning av flygplan Faktura F2019106028 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -4 640,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-22 Faktura 1910552 34340 Städning av flygplan Faktura F2019106038 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -4 640,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-28 Faktura 1910573 34340 Städning av flygplan Faktura F2019106048 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -4 756,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-31 Faktura 1910590 34340 Städning av flygplan Faktura F2019106061 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -2 784,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-12 Faktura 1910627 34340 Städning av flygplan Faktura F2019106070 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -6 728,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-19 Faktura 1910641 34340 Städning av flygplan Faktura F2019106079 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 220,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-26 Faktura 1910654 34340 Städning av flygplan Faktura F2019106087 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 220,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-30 Faktura 1910672 34340 Städning av flygplan Faktura F2019106094 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -4 872,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-10 Faktura 1910715 34340 Städning av flygplan Faktura F2019106106 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 684,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-16 Faktura 1910731 34340 Städning av flygplan Faktura F2019106114 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -5 104,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-31 Faktura 1910747 34340 Städning av flygplan Faktura F2019106131 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -8 004,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-01-31 Faktura 1909626 34351 Ledsagning Faktura F2019105547 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -14 028,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-28 Faktura 1909701 34351 Ledsagning Faktura F2019105588 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -14 028,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-31 Faktura 1909799 34351 Ledsagning Faktura F2019105630 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -14 028,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909906 34351 Ledsagning Faktura F2019105677 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -14 028,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909911 34351 Ledsagning Faktura F2019105682 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -14 028,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Kreditnota 1909912 34351 Ledsagning Kreditnota 1627 Kund 169500 108 BRA Sverige AB 14 028,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-31 Faktura 1910026 34351 Ledsagning Faktura F2019105745 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -14 028,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-30 Faktura 1910127 34351 Ledsagning Faktura F2019105812 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -14 028,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910237 34351 Ledsagning Faktura F2019105871 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -14 028,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-31 Faktura 1910376 34351 Ledsagning Faktura F2019105951 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -14 028,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-30 Faktura 1910473 34351 Ledsagning Faktura F2019106004 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -14 028,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-31 Faktura 1910590 34351 Ledsagning Faktura F2019106061 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -14 028,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-30 Faktura 1910672 34351 Ledsagning Faktura F2019106094 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -14 436,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-31 Faktura 1910747 34351 Ledsagning Faktura F2019106131 Kund 169500 108 BRA Sverige AB -14 436,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-26 Faktura 1909783 34800 Check-in services Faktura F2019105618 Kund 169500 0 BRA Sverige AB -11 700,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-31 Faktura 1909799 34800 Check-in services Faktura F2019105630 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -72 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-09 Faktura 1909846 34800 Check-in services Faktura F2019105640 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -71 550,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-16 Faktura 1909871 34800 Check-in services Faktura F2019105654 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -71 550,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-23 Faktura 1909887 34800 Check-in services Faktura F2019105664 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -58 050,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909906 34800 Check-in services Faktura F2019105677 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -79 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Faktura 1909911 34800 Check-in services Faktura F2019105682 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -79 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-30 Kreditnota 1909912 34800 Check-in services Kreditnota 1627 Kund 169500 110 BRA Sverige AB 79 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-06 Faktura 1909937 34800 Check-in services Faktura F2019105691 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -27 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-08 Kreditnota 1909950 34800 Check-in services Kreditnota 1629 Kund 169500 110 BRA Sverige AB 48 150,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-14 Faktura 1909975 34800 Check-in services Faktura F2019105707 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -60 750,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-21 Faktura 1909992 34800 Check-in services Faktura F2019105718 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -60 750,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-29 Faktura 1910010 34800 Check-in services Faktura F2019105732 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -60 750,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-31 Faktura 1910026 34800 Check-in services Faktura F2019105745 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -42 750,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-12 Faktura 1910047 34800 Check-in services Faktura F2019105763 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -56 250,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-18 Faktura 1910080 34800 Check-in services Faktura F2019105776 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -58 050,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-25 Faktura 1910106 34800 Check-in services Faktura F2019105796 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -49 950,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-30 Faktura 1910127 34800 Check-in services Faktura F2019105812 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -57 600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-09 Faktura 1910175 34800 Check-in services Faktura F2019105828 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -58 050,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910212 34800 Check-in services Faktura F2019105848 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -45 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-30 Faktura 1910237 34800 Check-in services Faktura F2019105871 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -107 550,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-12 Faktura 1910267 34800 Check-in services Faktura F2019105893 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -74 250,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-19 Faktura 1910313 34800 Check-in services Faktura F2019105912 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -51 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-26 Faktura 1910340 34800 Check-in services Faktura F2019105932 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -55 350,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-31 Faktura 1910376 34800 Check-in services Faktura F2019105951 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -55 350,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-10 Faktura 1910409 34800 Check-in services Faktura F2019105966 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -59 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-18 Faktura 1910424 34800 Check-in services Faktura F2019105973 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -51 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-24 Faktura 1910444 34800 Check-in services Faktura F2019105990 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -52 650,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-30 Faktura 1910473 34800 Check-in services Faktura F2019106004 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -60 750,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-08 Faktura 1910489 34800 Check-in services Faktura F2019106016 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -47 250,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-14 Faktura 1910529 34800 Check-in services Faktura F2019106028 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -54 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-22 Faktura 1910552 34800 Check-in services Faktura F2019106038 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -54 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-28 Faktura 1910573 34800 Check-in services Faktura F2019106048 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -54 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-31 Faktura 1910590 34800 Check-in services Faktura F2019106061 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -31 050,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-12 Faktura 1910627 34800 Check-in services Faktura F2019106070 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -78 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
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19-11-19 Faktura 1910641 34800 Check-in services Faktura F2019106079 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -60 750,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-26 Faktura 1910654 34800 Check-in services Faktura F2019106087 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -62 550,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-30 Faktura 1910672 34800 Check-in services Faktura F2019106094 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -56 700,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-10 Faktura 1910715 34800 Check-in services Faktura F2019106106 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -66 150,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-16 Faktura 1910731 34800 Check-in services Faktura F2019106114 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -59 850,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-31 Faktura 1910747 34800 Check-in services Faktura F2019106131 Kund 169500 110 BRA Sverige AB -90 450,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-24 Faktura 1910443 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105989 Kund 169437 0 CORENDON AIRLINES -5 865,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-09-30 Faktura 1910471 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019106002 Kund 169437 0 CORENDON AIRLINES -11 730,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-10-14 Faktura 1910528 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019106027 Kund 169437 0 CORENDON AIRLINES -5 925,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-10-22 Faktura 1910551 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019106037 Kund 169437 0 CORENDON AIRLINES -5 865,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-10-28 Faktura 1910571 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019106046 Kund 169437 0 CORENDON AIRLINES -5 925,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-10-31 Faktura 1910588 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019106059 Kund 169437 0 CORENDON AIRLINES -5 925,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-11-12 Faktura 1910626 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019106069 Kund 169437 0 CORENDON AIRLINES -5 925,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-09-24 Faktura 1910443 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105989 Kund 169437 0 CORENDON AIRLINES -4 331,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-09-30 Faktura 1910471 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019106002 Kund 169437 0 CORENDON AIRLINES -12 283,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-10-14 Faktura 1910528 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019106027 Kund 169437 0 CORENDON AIRLINES -6 745,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-10-22 Faktura 1910551 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019106037 Kund 169437 0 CORENDON AIRLINES -5 680,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-10-28 Faktura 1910571 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019106046 Kund 169437 0 CORENDON AIRLINES -5 964,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-10-31 Faktura 1910588 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019106059 Kund 169437 0 CORENDON AIRLINES -3 479,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-09-24 Faktura 1910443 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105989 Kund 169437 108 CORENDON AIRLINES -9 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-09-30 Faktura 1910471 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019106002 Kund 169437 108 CORENDON AIRLINES -19 600,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-10-14 Faktura 1910528 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019106027 Kund 169437 108 CORENDON AIRLINES -9 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-10-22 Faktura 1910551 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019106037 Kund 169437 108 CORENDON AIRLINES -9 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-10-28 Faktura 1910571 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019106046 Kund 169437 108 CORENDON AIRLINES -9 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-10-31 Faktura 1910588 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019106059 Kund 169437 108 CORENDON AIRLINES -9 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-11-12 Faktura 1910626 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019106069 Kund 169437 108 CORENDON AIRLINES -9 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-11-12 Faktura 1910626 34098 Rabatt ramptjänst utrikes Faktura F2019106069 Kund 169437 108 CORENDON AIRLINES 2 450,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-11-12 Faktura 1910626 34098 Rabatt ramptjänst utrikes Faktura F2019106069 Kund 169437 110 CORENDON AIRLINES 1 450,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-09-24 Faktura 1910443 34810 Check-in services charter Faktura F2019105989 Kund 169437 110 CORENDON AIRLINES -5 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-09-30 Faktura 1910471 34810 Check-in services charter Faktura F2019106002 Kund 169437 110 CORENDON AIRLINES -11 600,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-10-14 Faktura 1910528 34810 Check-in services charter Faktura F2019106027 Kund 169437 110 CORENDON AIRLINES -5 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-10-22 Faktura 1910551 34810 Check-in services charter Faktura F2019106037 Kund 169437 110 CORENDON AIRLINES -5 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-10-28 Faktura 1910571 34810 Check-in services charter Faktura F2019106046 Kund 169437 110 CORENDON AIRLINES -5 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-10-31 Faktura 1910588 34810 Check-in services charter Faktura F2019106059 Kund 169437 110 CORENDON AIRLINES -5 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-11-12 Faktura 1910626 34810 Check-in services charter Faktura F2019106069 Kund 169437 110 CORENDON AIRLINES -5 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-04-30 Faktura 1909896 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105667 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -5 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-05-06 Faktura 1909929 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105683 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -5 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-05-14 Faktura 1909963 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105695 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -5 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-05-21 Faktura 1909983 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105709 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -5 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-05-29 Faktura 1909999 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105721 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -5 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-06-12 Faktura 1910035 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105751 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -10 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-06-18 Faktura 1910071 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105767 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -5 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-06-25 Faktura 1910091 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105781 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -5 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-06-30 Faktura 1910116 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105801 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -5 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-07-09 Faktura 1910165 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105818 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -5 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-07-30 Faktura 1910199 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105835 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -5 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-07-30 Faktura 1910221 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105855 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -10 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-12 Faktura 1910252 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105878 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -10 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-19 Faktura 1910305 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105904 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -5 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-26 Faktura 1910327 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105919 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -5 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-31 Faktura 1910362 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105937 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -5 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-09-10 Faktura 1910397 30200 Startavgift utrikes övriga vär Faktura F2019105954 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -5 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-04-30 Faktura 1909896 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105667 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -6 816,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-05-06 Faktura 1909929 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105683 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -6 532,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-05-14 Faktura 1909963 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105695 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -6 816,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-05-21 Faktura 1909983 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105709 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -7 455,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-05-29 Faktura 1909999 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105721 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -7 313,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-06-12 Faktura 1910035 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105751 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -9 940,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-06-18 Faktura 1910071 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105767 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -4 402,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-06-25 Faktura 1910091 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105781 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -4 402,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-06-30 Faktura 1910116 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105801 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -6 106,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-07-09 Faktura 1910165 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105818 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -8 946,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-07-30 Faktura 1910199 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105835 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -10 650,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-07-30 Faktura 1910221 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105855 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -19 525,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-12 Faktura 1910252 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105878 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -14 484,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-19 Faktura 1910305 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105904 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -3 905,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-26 Faktura 1910327 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105919 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -5 467,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-31 Faktura 1910362 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105937 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -5 751,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-09-10 Faktura 1910397 31200 Passageraravg utrikes övriga v Faktura F2019105954 Kund 169378 0 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -4 544,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-04-30 Faktura 1909896 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105667 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -9 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-05-06 Faktura 1909929 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105683 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -11 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-05-14 Faktura 1909963 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105695 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -9 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
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19-05-21 Faktura 1909983 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105709 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -9 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-05-29 Faktura 1909999 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105721 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -9 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-06-12 Faktura 1910035 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105751 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -21 630,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-06-18 Faktura 1910071 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105767 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -9 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-06-25 Faktura 1910091 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105781 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -9 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-06-30 Faktura 1910116 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105801 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -11 250,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-07-09 Faktura 1910165 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105818 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -9 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-07-30 Faktura 1910199 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105835 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -1 200,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-07-30 Faktura 1910221 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105855 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -19 600,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-12 Faktura 1910252 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105878 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -22 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-19 Faktura 1910305 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105904 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -9 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-26 Faktura 1910327 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105919 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -11 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-29 Faktura 1910346 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura 5553 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -9 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-31 Faktura 1910362 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105937 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -9 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-09-10 Faktura 1910397 34000 Ramptjänst utr reg trafik Faktura F2019105954 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -9 800,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-26 Faktura 1910327 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2019105919 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -1 325,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-04-30 Faktura 1909896 34098 Rabatt ramptjänst utrikes Faktura F2019105667 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S 1 960,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-04-30 Faktura 1909896 34098 Rabatt ramptjänst utrikes Faktura F2019105667 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S 1 600,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-07-30 Faktura 1910199 34340 Städning av flygplan Faktura F2019105835 Kund 169378 108 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -2 970,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-04-30 Faktura 1909896 34810 Check-in services charter Faktura F2019105667 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -8 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-05-06 Faktura 1909929 34810 Check-in services charter Faktura F2019105683 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -8 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-05-14 Faktura 1909963 34810 Check-in services charter Faktura F2019105695 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -8 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-05-21 Faktura 1909983 34810 Check-in services charter Faktura F2019105709 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -8 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-05-29 Faktura 1909999 34810 Check-in services charter Faktura F2019105721 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -8 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-06-12 Faktura 1910035 34810 Check-in services charter Faktura F2019105751 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -16 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-06-18 Faktura 1910071 34810 Check-in services charter Faktura F2019105767 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -8 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-06-25 Faktura 1910091 34810 Check-in services charter Faktura F2019105781 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -8 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-06-30 Faktura 1910116 34810 Check-in services charter Faktura F2019105801 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -8 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-07-09 Faktura 1910165 34810 Check-in services charter Faktura F2019105818 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -8 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-07-30 Faktura 1910199 34810 Check-in services charter Faktura F2019105835 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -8 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-07-30 Faktura 1910221 34810 Check-in services charter Faktura F2019105855 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -16 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-12 Faktura 1910252 34810 Check-in services charter Faktura F2019105878 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -16 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-19 Faktura 1910305 34810 Check-in services charter Faktura F2019105904 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -8 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-26 Faktura 1910327 34810 Check-in services charter Faktura F2019105919 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -8 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-08-31 Faktura 1910362 34810 Check-in services charter Faktura F2019105937 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -8 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-09-10 Faktura 1910397 34810 Check-in services charter Faktura F2019105954 Kund 169378 110 TAILWIND HAVAYOLLARI A.S -8 000,00 Redov.konto Försäljning EXPORT
19-01-08 Faktura 1909514 34300 Tankningstjänst Faktura 5191 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -166 036,46 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-02-08 Faktura 1909639 34300 Tankningstjänst Faktura 5268 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -114 864,74 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-05 Faktura 1909708 34300 Tankningstjänst Faktura 5280 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -18 675,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-05 Kreditnota 1909733 34300 Tankningstjänst Kreditnota 1618 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB 18 675,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-03-12 Faktura 1909734 34300 Tankningstjänst Faktura 5305 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -102 479,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-04-04 Faktura 1909801 34300 Tankningstjänst Faktura 5329 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -133 129,30 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-05-06 Faktura 1909941 34300 Tankningstjänst Faktura 5404 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -127 245,19 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-06-13 Faktura 1910052 34300 Tankningstjänst Faktura 5437 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -142 773,74 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-07-02 Faktura 1910135 34300 Tankningstjänst Faktura 5468 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -135 145,73 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-08-13 Faktura 1910277 34300 Tankningstjänst Faktura 5517 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -134 730,88 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-09-02 Faktura 1910358 34300 Tankningstjänst Faktura 5564 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -123 237,28 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-10-07 Faktura 1910479 34300 Tankningstjänst Faktura 5609 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -158 203,81 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-11-05 Faktura 1910605 34300 Tankningstjänst Faktura 5674 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -150 568,71 Redov.konto Försäljning INRIKES
19-12-05 Faktura 1910684 34300 Tankningstjänst Faktura 5717 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -131 344,44 Redov.konto Försäljning INRIKES

-42 441 283,68



Flygbolag 2021
kund nr Anmärkning

Inrikes linjetrafik
Scandinavian Airlines System 169162 Kund nr för handlingtjänster
SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 100099 Kund nr för flygplatsavgifter
Braathens Regional Airways AB 61731960 Nytt kund nr efter BRA:s företagsrekonstruktion
Air Leap Aviation AB 169812 Bolaget trafikerade perioden 24/8-20 till 10/10-21

Tankning flygplan
AIR BP SWEDEN AB 600014

Intäkter per tjänst, inrikes linjetrafik
Radetiketter Summa av Belopp
Ramptjänst inrikes reg trafik -6 563 220
Passageraravg inrikes linjefar -3 990 648
Startavgift inrikes linjefart -2 171 010
Avisning -919 380
Check-in services -767 496
Tankningstjänst -531 867
Flygplanparkering, inrikes -133 820
Städning av flygplan -64 217
Cateringtj till flygbolag -19 060
Rabatt startavg inr linjefart 450
Rabatt ramptjänst inrikes 16 771
Totalsumma -15 143 497 kr



2021 Utdrag huvudbok intäkter inrikes linjetrafik
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21-01-13 Faktura 2111641 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008136 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -58 381,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Faktura 2111649 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008164 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -40 170,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-25 Faktura 2111660 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008181 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -43 372,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-31 Faktura 2111667 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008213 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -55 314,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-08 Faktura 2111685 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008239 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -33 366,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-17 Faktura 2111695 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008260 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -33 366,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-22 Faktura 2111699 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008287 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -33 366,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-28 Faktura 2111715 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008305 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -39 230,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-08 Faktura 2111729 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008342 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -35 637,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-15 Faktura 2111746 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008357 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -33 316,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-23 Faktura 2111771 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008382 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -33 316,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-31 Faktura 2111779 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008417 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -54 708,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-13 Faktura 2111796 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008450 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -62 730,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-19 Faktura 2111807 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008489 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -30 642,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-26 Faktura 2111820 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008521 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -33 316,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-30 Faktura 2111838 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008543 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -29 414,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-10 Faktura 2111852 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008568 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -62 294,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111873 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008645 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -91 742,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-31 Faktura 2111911 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008704 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -94 904,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-08 Faktura 2111948 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008771 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -59 676,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-15 Faktura 2111968 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008836 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -68 938,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-21 Faktura 2111984 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008900 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -75 498,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-28 Faktura 2112008 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008966 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -52 203,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-30 Faktura 2112031 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009011 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -26 740,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-05 Faktura 2112054 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009053 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -29 414,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-12 Faktura 2112074 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009140 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -66 850,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-31 Faktura 2112091 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009353 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -160 440,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-13 Faktura 2112129 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009459 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -66 850,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-16 Faktura 2112149 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009516 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -84 831,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112171 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009575 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -74 841,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-31 Faktura 2112202 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009656 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -105 870,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-06 Faktura 2112223 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009711 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -67 291,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-13 Faktura 2112277 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009775 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -115 608,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-20 Faktura 2112296 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009819 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -110 613,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112311 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009881 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -118 282,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-30 Faktura 2112326 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009914 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -78 721,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-04 Faktura 2112344 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009929 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -27 968,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-12 Faktura 2112361 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009985 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -102 313,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-18 Faktura 2112369 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010027 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -91 583,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-25 Faktura 2112384 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010081 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -96 635,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-31 Faktura 2112388 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010112 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -89 252,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-09 Faktura 2112424 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010165 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -78 556,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-15 Faktura 2112434 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010196 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -93 154,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-24 Faktura 2112453 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010220 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -87 806,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-29 Faktura 2112461 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010257 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -98 502,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-30 Faktura 2112475 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010280 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -37 218,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-10 Faktura 2112487 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010290 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -64 388,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-14 Faktura 2112497 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010314 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -99 948,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-20 Faktura 2112505 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010338 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -89 252,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-31 Faktura 2112524 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2022010361 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -93 890,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-31 Faktura 2112091 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2021009353 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 2 674,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112171 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2021009575 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 4 995,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-30 Faktura 2112326 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2021009914 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 2 674,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-25 Faktura 2112384 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2021010081 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System 2 674,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-13 Faktura 2111641 34330 Avisning Faktura F2021008136 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -383,25 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Faktura 2111649 34330 Avisning Faktura F2021008164 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -11 810,75 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-25 Faktura 2111660 34330 Avisning Faktura F2021008181 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -4 655,25 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-31 Faktura 2111667 34330 Avisning Faktura F2021008213 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -34 603,75 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-08 Faktura 2111685 34330 Avisning Faktura F2021008239 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -10 625,15 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-22 Faktura 2111699 34330 Avisning Faktura F2021008287 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -12 615,10 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-28 Faktura 2111715 34330 Avisning Faktura F2021008305 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -31 809,85 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-08 Faktura 2111729 34330 Avisning Faktura F2021008342 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -4 793,84 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-15 Faktura 2111746 34330 Avisning Faktura F2021008357 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -4 126,88 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-31 Faktura 2111779 34330 Avisning Faktura F2021008417 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -4 722,54 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111873 34330 Avisning Faktura F2021008645 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -4 453,08 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-18 Faktura 2112369 34330 Avisning Faktura F2021010027 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -4 841,48 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-25 Faktura 2112384 34330 Avisning Faktura F2021010081 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -6 294,50 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-31 Faktura 2112388 34330 Avisning Faktura F2021010112 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -5 394,02 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-29 Faktura 2112461 34330 Avisning Faktura F2021010257 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -5 847,36 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-30 Faktura 2112475 34330 Avisning Faktura F2021010280 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -12 332,20 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-10 Faktura 2112487 34330 Avisning Faktura F2021010290 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -62 616,98 Redov.konto Försäljning INRIKES
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21-12-14 Faktura 2112497 34330 Avisning Faktura F2021010314 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -59 319,92 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-31 Faktura 2112524 34330 Avisning Faktura F2022010361 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -66 561,66 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-28 Faktura 2112008 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008966 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -123,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112311 34340 Städning av flygplan Faktura F2021009881 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -246,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-18 Faktura 2112369 34340 Städning av flygplan Faktura F2021010027 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -123,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-10 Faktura 2112487 34340 Städning av flygplan Faktura F2021010290 Kund 169162 108 Scandinavian Airlines System -123,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-13 Faktura 2111640 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008135 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -17 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Faktura 2111648 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008163 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -7 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-25 Faktura 2111659 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008180 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -12 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-31 Faktura 2111666 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008212 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -14 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-08 Faktura 2111684 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008238 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -9 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-17 Faktura 2111694 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008259 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -9 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-22 Faktura 2111698 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008286 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -9 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-28 Faktura 2111714 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008304 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -9 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-08 Faktura 2111728 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008341 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -12 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-15 Faktura 2111745 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008356 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -9 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-23 Faktura 2111770 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008381 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -9 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-31 Faktura 2111778 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008416 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -15 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-13 Faktura 2111795 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008449 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -15 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-19 Faktura 2111806 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008488 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -7 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-26 Faktura 2111819 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008520 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -9 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-30 Faktura 2111837 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008542 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -7 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-10 Faktura 2111851 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008567 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -15 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111872 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008644 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -28 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-31 Faktura 2111910 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008703 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -26 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-08 Faktura 2111947 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008770 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -21 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-15 Faktura 2111967 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008835 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -26 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-21 Faktura 2111983 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008899 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -24 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-28 Faktura 2112007 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008965 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -19 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-30 Faktura 2112030 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009010 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -6 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-05 Faktura 2112053 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009052 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -9 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-12 Faktura 2112073 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009139 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -15 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-31 Faktura 2112105 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009367 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -40 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-13 Faktura 2112133 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009463 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -18 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-16 Faktura 2112145 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009512 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -27 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112175 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009579 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -22 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-31 Faktura 2112185 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009639 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -41 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-06 Faktura 2112229 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009717 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -18 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-13 Faktura 2112276 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009774 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -36 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-20 Faktura 2112298 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009821 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -29 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112312 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009882 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -36 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-30 Faktura 2112325 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009913 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -22 470,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-04 Faktura 2112339 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009924 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -4 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-12 Faktura 2112353 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009977 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -27 150,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-18 Faktura 2112366 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010024 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -28 850,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-25 Faktura 2112382 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010079 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -27 940,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-31 Faktura 2112390 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010114 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -24 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-09 Faktura 2112420 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010161 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -21 970,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-15 Faktura 2112427 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010189 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -24 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-24 Faktura 2112456 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010223 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -28 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-29 Faktura 2112464 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010260 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -25 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-30 Faktura 2112480 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010285 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -9 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-10 Faktura 2112486 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010289 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -15 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-14 Faktura 2112494 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010311 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -25 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-20 Faktura 2112504 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010337 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -22 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-31 Faktura 2112525 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2022010362 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -26 470,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Faktura 2111648 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008163 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -345,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-25 Faktura 2111659 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008180 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -345,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-31 Faktura 2111666 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008212 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -690,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-08 Faktura 2111684 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008238 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -345,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-17 Faktura 2111694 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008259 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -345,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-22 Faktura 2111698 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008286 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -345,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-28 Faktura 2111714 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008304 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -345,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-08 Faktura 2111728 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008341 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -1 155,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-15 Faktura 2111745 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008356 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -345,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-23 Faktura 2111770 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008381 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -345,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-31 Faktura 2111778 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008416 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -690,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-19 Faktura 2111806 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008488 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -345,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-26 Faktura 2111819 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008520 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -345,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-30 Faktura 2111837 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008542 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -345,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-10 Faktura 2111851 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008567 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -1 380,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111872 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008644 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -1 380,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
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21-05-31 Faktura 2111910 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008703 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -2 070,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-08 Faktura 2111947 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008770 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -1 035,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-15 Faktura 2111967 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008835 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -2 190,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-21 Faktura 2111983 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008899 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -1 380,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-28 Faktura 2112007 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008965 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -1 845,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112175 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009579 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -1 155,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-31 Faktura 2112185 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009639 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -2 310,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-06 Faktura 2112229 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009717 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -345,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-13 Faktura 2112276 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009774 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -2 160,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-20 Faktura 2112298 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009821 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -2 190,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112312 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009882 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -2 145,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-30 Faktura 2112325 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009913 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -2 190,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-12 Faktura 2112353 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009977 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -1 035,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-18 Faktura 2112366 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021010024 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -1 260,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-25 Faktura 2112382 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021010079 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -690,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-31 Faktura 2112390 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021010114 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -1 035,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-09 Faktura 2112420 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021010161 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -1 035,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-15 Faktura 2112427 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021010189 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -1 380,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-24 Faktura 2112456 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021010223 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -1 380,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-29 Faktura 2112464 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021010260 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -1 380,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-30 Faktura 2112480 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021010285 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -690,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-10 Faktura 2112486 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021010289 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -690,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-14 Faktura 2112494 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021010311 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -1 380,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-20 Faktura 2112504 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021010337 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -1 035,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-31 Faktura 2112525 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2022010362 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -1 380,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-13 Faktura 2111640 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008135 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -28 696,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Faktura 2111648 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008163 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -12 784,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-25 Faktura 2111659 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008180 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -16 932,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-31 Faktura 2111666 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008212 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -16 252,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-08 Faktura 2111684 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008238 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -13 872,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-17 Faktura 2111694 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008259 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -15 708,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-22 Faktura 2111698 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008286 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -16 728,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-28 Faktura 2111714 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008304 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -18 496,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-08 Faktura 2111728 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008341 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -17 612,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-15 Faktura 2111745 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008356 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -18 428,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-23 Faktura 2111770 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008381 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -18 292,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-31 Faktura 2111778 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008416 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -28 152,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-13 Faktura 2111795 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008449 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -41 140,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-19 Faktura 2111806 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008488 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -16 252,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-26 Faktura 2111819 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008520 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -17 136,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-30 Faktura 2111837 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008542 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -13 940,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-10 Faktura 2111851 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008567 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -29 784,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111872 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008644 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -54 604,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-31 Faktura 2111910 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008703 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -41 616,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-08 Faktura 2111947 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008770 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -22 712,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-15 Faktura 2111967 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008835 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -31 484,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-21 Faktura 2111983 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008899 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -35 632,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-28 Faktura 2112007 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008965 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -24 820,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-30 Faktura 2112030 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009010 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -18 224,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-05 Faktura 2112053 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009052 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -25 704,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-12 Faktura 2112073 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009139 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -40 936,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-31 Faktura 2112105 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009367 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -101 456,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-13 Faktura 2112133 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009463 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -50 388,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-16 Faktura 2112145 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009512 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -42 908,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112175 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009579 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -35 224,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-31 Faktura 2112185 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009639 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -58 956,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-06 Faktura 2112229 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009717 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -35 904,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-13 Faktura 2112276 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009774 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -45 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-20 Faktura 2112298 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009821 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -46 308,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112312 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009882 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -55 556,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-30 Faktura 2112325 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009913 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -36 108,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-04 Faktura 2112339 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009924 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -12 988,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-12 Faktura 2112353 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009977 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -47 804,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-18 Faktura 2112366 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010024 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -53 856,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-25 Faktura 2112382 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010079 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -49 504,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-31 Faktura 2112390 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010114 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -51 272,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-09 Faktura 2112420 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010161 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -50 728,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-15 Faktura 2112427 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010189 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -58 548,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-24 Faktura 2112456 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010223 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -60 588,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-29 Faktura 2112464 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010260 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -62 492,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-30 Faktura 2112480 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010285 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -19 856,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-10 Faktura 2112486 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010289 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -32 980,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
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21-12-14 Faktura 2112494 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010311 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -51 136,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-20 Faktura 2112504 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010337 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -36 108,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-31 Faktura 2112525 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2022010362 Kund 100099 0 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM -39 508,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-13 Faktura 2111644 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008139 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -3 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Faktura 2111652 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008167 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -1 100,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-25 Faktura 2111663 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008184 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -2 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-31 Faktura 2111670 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008216 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -1 100,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-08 Faktura 2111687 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008241 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -2 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-17 Faktura 2111696 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008261 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -3 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-22 Faktura 2111703 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008291 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -1 100,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-28 Faktura 2111718 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008308 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -2 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-08 Faktura 2111735 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008348 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -4 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-15 Faktura 2111748 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008359 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -4 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-23 Faktura 2111774 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008385 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -1 100,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-31 Faktura 2111781 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008419 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -2 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-13 Faktura 2111801 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008455 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -4 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-19 Faktura 2111810 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008492 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -6 600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-26 Faktura 2111826 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008527 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -3 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-30 Faktura 2111840 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008545 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -4 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-10 Faktura 2111857 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008573 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -4 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111881 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008653 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -26 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-31 Faktura 2111922 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008715 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -27 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-08 Faktura 2111953 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008776 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -15 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-15 Faktura 2111975 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008843 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -19 800,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-21 Faktura 2111993 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008909 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -18 700,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-28 Faktura 2112015 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008973 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -15 650,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-30 Faktura 2112037 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009017 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -6 600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-05 Faktura 2112061 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009060 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -5 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-12 Faktura 2112083 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009149 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -13 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-31 Faktura 2112101 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009363 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -36 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-13 Faktura 2112140 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009470 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -13 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-16 Faktura 2112153 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009520 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -12 100,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112173 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009577 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -18 700,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-31 Faktura 2112193 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009647 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -24 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-06 Faktura 2112235 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009723 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -15 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-13 Faktura 2112271 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009769 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -20 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-20 Faktura 2112291 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009814 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -20 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112317 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009887 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -42 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112318 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009888 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -22 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Kreditnota 2112319 30100 Startavgift inrikes linjefart Kreditnota 1792 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB 42 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-30 Faktura 2112329 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009917 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -34 100,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-04 Faktura 2112345 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009930 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -7 700,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-12 Faktura 2112357 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009981 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -20 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-18 Faktura 2112367 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010025 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -20 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-25 Faktura 2112385 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010082 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -23 100,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-31 Faktura 2112393 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010117 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -20 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-09 Faktura 2112425 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010166 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -20 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-15 Faktura 2112432 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010194 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -20 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-24 Faktura 2112455 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010222 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -24 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-29 Faktura 2112463 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010259 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -20 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-30 Faktura 2112474 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010279 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -7 700,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-10 Faktura 2112485 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010288 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -15 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-14 Faktura 2112492 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010309 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -24 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-20 Faktura 2112506 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010339 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -22 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-31 Faktura 2112523 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2022010360 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -28 600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-25 Faktura 2112385 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021010082 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -345,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111881 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008653 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -31 620,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-31 Faktura 2111922 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008715 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -38 692,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-08 Faktura 2111953 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008776 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -23 596,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-15 Faktura 2111975 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008843 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -36 720,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-21 Faktura 2111993 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008909 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -42 364,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-28 Faktura 2112015 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008973 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -42 636,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-30 Faktura 2112037 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009017 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -25 024,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-05 Faktura 2112061 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009060 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -20 672,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-12 Faktura 2112083 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009149 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -45 220,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-31 Faktura 2112101 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009363 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -120 088,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-13 Faktura 2112140 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009470 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -51 748,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-16 Faktura 2112153 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009520 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -41 072,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112173 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009577 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -54 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-31 Faktura 2112193 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009647 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -70 788,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-06 Faktura 2112235 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009723 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -40 596,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-13 Faktura 2112271 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009769 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -52 156,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
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21-09-20 Faktura 2112291 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009814 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -56 508,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112317 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009887 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -116 280,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112318 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009888 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -59 772,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Kreditnota 2112319 31100 Passageraravg inrikes linjefar Kreditnota 1792 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB 116 280,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-30 Faktura 2112329 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009917 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -94 724,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-04 Faktura 2112345 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009930 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -25 976,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-12 Faktura 2112357 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009981 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -59 908,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-18 Faktura 2112367 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010025 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -70 312,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-25 Faktura 2112385 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010082 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -67 048,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-31 Faktura 2112393 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010117 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -65 824,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-09 Faktura 2112425 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010166 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -59 432,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-15 Faktura 2112432 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010194 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -73 848,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-24 Faktura 2112455 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010222 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -80 104,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-29 Faktura 2112463 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010259 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -74 528,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-30 Faktura 2112474 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010279 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -23 460,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-10 Faktura 2112485 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010288 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -47 600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-14 Faktura 2112492 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010309 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -64 532,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-20 Faktura 2112506 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021010339 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -51 272,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-31 Faktura 2112523 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2022010360 Kund 61731960 0 Braathens Regional Airways AB -80 444,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-13 Faktura 2111644 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008139 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -4 753,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Faktura 2111652 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008167 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -3 652,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-25 Faktura 2111663 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008184 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -2 202,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-31 Faktura 2111670 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008216 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -5 102,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-08 Faktura 2111687 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008241 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -7 304,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-17 Faktura 2111696 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008261 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -12 406,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-22 Faktura 2111703 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008291 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -4 001,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-28 Faktura 2111718 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008308 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -7 653,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-28 Faktura 2111718 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008308 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -2 551,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-08 Faktura 2111735 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008348 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -21 160,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-10 Faktura 2111740 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura 6190 Kund 61731960 101 Braathens Regional Airways AB -17 700,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-10 Kreditnota 2111743 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Kreditnota 1733 Kund 61731960 101 Braathens Regional Airways AB 17 700,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-10 Faktura 2111744 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura 6192 Kund 61731960 101 Braathens Regional Airways AB -8 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-15 Faktura 2111748 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008359 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -13 856,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-23 Faktura 2111774 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008385 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -12 241,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-31 Faktura 2111781 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008419 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -1 450,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-13 Faktura 2111801 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008455 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -8 938,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-19 Faktura 2111810 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008492 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -23 690,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-26 Faktura 2111826 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008527 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -6 671,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-30 Faktura 2111840 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008545 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -15 379,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111881 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008653 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -49 991,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-31 Faktura 2111922 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008715 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -56 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-04 Faktura 2111934 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura 6262 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -9 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-08 Faktura 2111953 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008776 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -29 727,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-15 Faktura 2111975 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008843 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -38 535,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-21 Faktura 2111993 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008909 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -41 838,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-28 Faktura 2112015 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008973 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -33 030,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-30 Faktura 2112037 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009017 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -13 212,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-05 Faktura 2112061 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009060 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -11 010,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-12 Faktura 2112083 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009149 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -27 525,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-31 Faktura 2112101 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009363 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -73 767,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-13 Faktura 2112140 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009470 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -27 874,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-16 Faktura 2112153 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009520 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -24 222,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112173 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009577 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -40 334,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-31 Faktura 2112193 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009647 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -55 023,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-06 Faktura 2112235 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009723 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -30 663,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-13 Faktura 2112271 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009769 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -49 902,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-20 Faktura 2112291 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009814 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -48 456,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112317 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009887 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -110 135,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112318 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009888 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -61 679,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Kreditnota 2112319 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Kreditnota 1792 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB 110 135,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-30 Faktura 2112329 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009917 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -78 492,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-04 Faktura 2112345 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009930 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -22 490,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-12 Faktura 2112357 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009981 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -48 757,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-18 Faktura 2112367 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010025 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -50 207,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-25 Faktura 2112385 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010082 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -61 073,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-31 Faktura 2112393 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010117 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -55 545,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-09 Faktura 2112425 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010166 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -48 803,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-15 Faktura 2112432 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010194 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -48 803,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-24 Faktura 2112455 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010222 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -54 306,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-29 Faktura 2112463 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010259 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -48 803,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-30 Faktura 2112474 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010279 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -19 678,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-10 Faktura 2112485 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010288 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -47 203,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
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21-12-14 Faktura 2112492 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010309 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -62 366,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-20 Faktura 2112506 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010339 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -51 352,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-31 Faktura 2112523 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2022010360 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -74 124,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-13 Faktura 2111644 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2021008139 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Faktura 2111652 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2021008167 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-25 Faktura 2111663 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2021008184 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-31 Faktura 2111670 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2021008216 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-08 Faktura 2111687 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2021008241 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -1 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-17 Faktura 2111696 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2021008261 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-22 Faktura 2111703 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2021008291 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-28 Faktura 2111718 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2021008308 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-08 Faktura 2111735 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2021008348 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -1 800,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-15 Faktura 2111748 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2021008359 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -2 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-23 Faktura 2111774 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2021008385 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -1 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-13 Faktura 2111801 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2021008455 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -1 800,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-19 Faktura 2111810 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2021008492 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -3 830,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-26 Faktura 2111826 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2021008527 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-30 Faktura 2111840 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2021008545 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -1 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111881 34030 Cateringtj till flygbolag Faktura F2021008653 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -830,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-25 Faktura 2112385 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2021010082 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB 550,50 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-13 Faktura 2111644 34330 Avisning Faktura F2021008139 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -19 028,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-08 Faktura 2111687 34330 Avisning Faktura F2021008241 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -9 340,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-22 Faktura 2111703 34330 Avisning Faktura F2021008291 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -2 110,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-28 Faktura 2111718 34330 Avisning Faktura F2021008308 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -7 778,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-08 Faktura 2111735 34330 Avisning Faktura F2021008348 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -4 290,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-19 Faktura 2111810 34330 Avisning Faktura F2021008492 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -4 066,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-18 Faktura 2112367 34330 Avisning Faktura F2021010025 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -6 066,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-31 Faktura 2112393 34330 Avisning Faktura F2021010117 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -5 926,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-29 Faktura 2112463 34330 Avisning Faktura F2021010259 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -13 308,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-30 Faktura 2112474 34330 Avisning Faktura F2021010279 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -23 851,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-10 Faktura 2112485 34330 Avisning Faktura F2021010288 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -107 174,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-14 Faktura 2112492 34330 Avisning Faktura F2021010309 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -51 964,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-31 Faktura 2112523 34330 Avisning Faktura F2022010360 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -89 464,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-13 Faktura 2111644 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008139 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -1 650,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Faktura 2111652 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008167 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -1 650,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-31 Faktura 2111670 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008216 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -3 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-08 Faktura 2111687 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008241 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -3 418,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-17 Faktura 2111696 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008261 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -1 650,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-28 Faktura 2111718 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008308 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -3 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-08 Faktura 2111735 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008348 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -5 292,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-15 Faktura 2111748 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008359 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -1 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-23 Faktura 2111774 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008385 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -5 175,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-31 Faktura 2111781 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008419 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -1 647,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-13 Faktura 2111801 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008455 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -3 294,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-19 Faktura 2111810 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008492 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -8 586,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-26 Faktura 2111826 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008527 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -3 411,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-30 Faktura 2111840 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008545 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -6 925,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111881 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008653 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -1 647,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-13 Faktura 2112271 34340 Städning av flygplan Faktura F2021009769 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -117,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112317 34340 Städning av flygplan Faktura F2021009887 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -1 881,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112318 34340 Städning av flygplan Faktura F2021009888 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -1 881,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Kreditnota 2112319 34340 Städning av flygplan Kreditnota 1792 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB 1 881,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-25 Faktura 2112385 34340 Städning av flygplan Faktura F2021010082 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -1 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-10 Faktura 2112485 34340 Städning av flygplan Faktura F2021010288 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -1 647,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-14 Faktura 2112492 34340 Städning av flygplan Faktura F2021010309 Kund 61731960 108 Braathens Regional Airways AB -1 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111881 34800 Check-in services Faktura F2021008653 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -25 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-31 Faktura 2111922 34800 Check-in services Faktura F2021008715 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -33 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-08 Faktura 2111953 34800 Check-in services Faktura F2021008776 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -44 748,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-15 Faktura 2111975 34800 Check-in services Faktura F2021008843 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -23 052,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-21 Faktura 2111993 34800 Check-in services Faktura F2021008909 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -21 696,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-28 Faktura 2112015 34800 Check-in services Faktura F2021008973 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -20 340,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-30 Faktura 2112037 34800 Check-in services Faktura F2021009017 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -8 136,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-05 Faktura 2112061 34800 Check-in services Faktura F2021009060 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -6 780,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-06 Kreditnota 2112065 34800 Check-in services Kreditnota 1766 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB 0,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-06 Kreditnota 2112066 34800 Check-in services Kreditnota 1767 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB 25 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-12 Faktura 2112083 34800 Check-in services Faktura F2021009149 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -16 272,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-31 Faktura 2112101 34800 Check-in services Faktura F2021009363 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -44 748,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-13 Faktura 2112140 34800 Check-in services Faktura F2021009470 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -16 272,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-16 Faktura 2112153 34800 Check-in services Faktura F2021009520 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -14 916,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112173 34800 Check-in services Faktura F2021009577 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -23 052,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-31 Faktura 2112193 34800 Check-in services Faktura F2021009647 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -31 188,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-06 Faktura 2112235 34800 Check-in services Faktura F2021009723 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -16 272,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
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21-09-13 Faktura 2112271 34800 Check-in services Faktura F2021009769 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -25 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-20 Faktura 2112291 34800 Check-in services Faktura F2021009814 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -25 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112317 34800 Check-in services Faktura F2021009887 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -51 528,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112318 34800 Check-in services Faktura F2021009888 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -25 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Kreditnota 2112319 34800 Check-in services Kreditnota 1792 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB 51 528,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-30 Faktura 2112329 34800 Check-in services Faktura F2021009917 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -42 036,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-04 Faktura 2112345 34800 Check-in services Faktura F2021009930 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -9 492,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-12 Faktura 2112357 34800 Check-in services Faktura F2021009981 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -24 408,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-18 Faktura 2112367 34800 Check-in services Faktura F2021010025 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -25 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-25 Faktura 2112385 34800 Check-in services Faktura F2021010082 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -25 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-31 Faktura 2112393 34800 Check-in services Faktura F2021010117 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -25 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-09 Faktura 2112425 34800 Check-in services Faktura F2021010166 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -25 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-15 Faktura 2112432 34800 Check-in services Faktura F2021010194 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -25 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-24 Faktura 2112455 34800 Check-in services Faktura F2021010222 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -27 120,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-29 Faktura 2112463 34800 Check-in services Faktura F2021010259 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -25 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-30 Faktura 2112474 34800 Check-in services Faktura F2021010279 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -8 136,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-10 Faktura 2112485 34800 Check-in services Faktura F2021010288 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -17 628,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-14 Faktura 2112492 34800 Check-in services Faktura F2021010309 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -24 408,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-20 Faktura 2112506 34800 Check-in services Faktura F2021010339 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -25 764,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-31 Faktura 2112523 34800 Check-in services Faktura F2022010360 Kund 61731960 110 Braathens Regional Airways AB -35 256,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-13 Faktura 2111646 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008141 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -5 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Faktura 2111655 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008170 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -6 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Kreditnota 2111656 30100 Startavgift inrikes linjefart Kreditnota 1729 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB 6 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Faktura 2111657 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura 6157 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -6 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-25 Faktura 2111664 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008185 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -5 100,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-31 Faktura 2111671 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008217 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -6 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-08 Faktura 2111688 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008242 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -5 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-17 Faktura 2111697 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008262 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -6 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-22 Faktura 2111705 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008293 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -7 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-28 Faktura 2111719 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008309 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -8 700,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-08 Faktura 2111736 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008349 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -5 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-15 Faktura 2111750 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008361 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -10 800,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-23 Faktura 2111775 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008386 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -9 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-31 Faktura 2111783 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008421 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -15 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-13 Faktura 2111803 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008457 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -9 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-19 Faktura 2111813 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008495 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -9 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-26 Faktura 2111827 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008528 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -9 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-30 Faktura 2111841 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008546 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -9 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-10 Faktura 2111858 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008574 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -10 800,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111884 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008656 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -24 149,85 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111884 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008656 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -3 449,85 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Kreditnota 2111885 30100 Startavgift inrikes linjefart Kreditnota 1751 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB 24 149,85 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Kreditnota 2111885 30100 Startavgift inrikes linjefart Kreditnota 1751 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB 3 449,85 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111886 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008657 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -28 649,85 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-31 Faktura 2111923 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008716 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -17 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-08 Faktura 2111954 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008777 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -14 400,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-15 Faktura 2111978 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008846 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -15 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-21 Faktura 2111995 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008911 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -16 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-28 Faktura 2112018 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021008976 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -13 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-30 Faktura 2112039 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009019 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -6 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-05 Faktura 2112063 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009062 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -5 700,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-12 Faktura 2112086 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009152 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -12 900,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-31 Faktura 2112115 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009377 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -33 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-13 Faktura 2112136 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009466 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -15 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-16 Faktura 2112147 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009514 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -12 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112163 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009567 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -18 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Kreditnota 2112176 30100 Startavgift inrikes linjefart Kreditnota 1772 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB 18 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112177 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura 6318 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -18 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Kreditnota 2112178 30100 Startavgift inrikes linjefart Kreditnota 1773 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB 18 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112179 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura 6319 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -18 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-31 Faktura 2112190 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009644 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -28 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-06 Faktura 2112234 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009722 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -19 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-13 Faktura 2112280 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009778 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -22 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-20 Faktura 2112293 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009816 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -22 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112316 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009886 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -22 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-30 Faktura 2112328 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009916 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -13 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-04 Faktura 2112340 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009925 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -9 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-12 Faktura 2112358 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021009982 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -21 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-18 Faktura 2112372 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2021010030 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -1 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-31 Faktura 2112528 30100 Startavgift inrikes linjefart Faktura F2022010365 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -1 460,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-15 Faktura 2111750 30129 Rabatt startavg inr linjefart Faktura F2021008361 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB 450,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-13 Faktura 2111646 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008141 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
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21-01-19 Faktura 2111655 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008170 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Kreditnota 2111656 30701 Flygplanparkering, inrikes Kreditnota 1729 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB 2 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Faktura 2111657 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura 6157 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-25 Faktura 2111664 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008185 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-31 Faktura 2111671 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008217 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-08 Faktura 2111688 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008242 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-17 Faktura 2111697 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008262 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-22 Faktura 2111705 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008293 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -1 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-28 Faktura 2111719 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008309 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-08 Faktura 2111736 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008349 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-15 Faktura 2111750 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008361 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-23 Faktura 2111775 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008386 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-31 Faktura 2111783 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008421 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -4 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-13 Faktura 2111803 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008457 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-19 Faktura 2111813 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008495 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-26 Faktura 2111827 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008528 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-30 Faktura 2111841 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008546 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-10 Faktura 2111858 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008574 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -3 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111884 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008656 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -4 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Kreditnota 2111885 30701 Flygplanparkering, inrikes Kreditnota 1751 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB 4 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111886 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008657 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -5 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-31 Faktura 2111923 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008716 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -3 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-08 Faktura 2111954 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008777 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-15 Faktura 2111978 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008846 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -3 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-21 Faktura 2111995 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008911 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -3 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-28 Faktura 2112018 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021008976 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-05 Faktura 2112063 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009062 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -1 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-12 Faktura 2112086 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009152 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -1 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-31 Faktura 2112115 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009377 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-13 Faktura 2112136 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009466 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -1 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-16 Faktura 2112147 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009514 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -1 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112163 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009567 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Kreditnota 2112176 30701 Flygplanparkering, inrikes Kreditnota 1772 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB 2 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112177 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura 6318 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Kreditnota 2112178 30701 Flygplanparkering, inrikes Kreditnota 1773 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB 2 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112179 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura 6319 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-31 Faktura 2112190 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009644 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -4 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-06 Faktura 2112234 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009722 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-13 Faktura 2112280 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009778 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-20 Faktura 2112293 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009816 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -3 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112316 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009886 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -3 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-30 Faktura 2112328 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009916 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-04 Faktura 2112340 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009925 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -1 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-12 Faktura 2112358 30701 Flygplanparkering, inrikes Faktura F2021009982 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -3 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-13 Faktura 2111646 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008141 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -3 604,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Faktura 2111655 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008170 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -3 128,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Kreditnota 2111656 31100 Passageraravg inrikes linjefar Kreditnota 1729 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB 3 128,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Faktura 2111657 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura 6157 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -3 128,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-25 Faktura 2111664 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008185 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 108,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-31 Faktura 2111671 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008217 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -4 080,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-08 Faktura 2111688 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008242 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -3 332,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-17 Faktura 2111697 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008262 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -5 100,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-22 Faktura 2111705 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008293 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -6 188,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-28 Faktura 2111719 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008309 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -4 828,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-08 Faktura 2111736 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008349 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -2 924,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-15 Faktura 2111750 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008361 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -5 984,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-23 Faktura 2111775 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008386 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -4 964,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-31 Faktura 2111783 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008421 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -8 704,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-13 Faktura 2111803 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008457 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -8 636,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-19 Faktura 2111813 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008495 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -9 112,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-26 Faktura 2111827 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008528 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -7 480,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-30 Faktura 2111841 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008546 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -7 276,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-10 Faktura 2111858 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008574 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -11 424,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111884 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008656 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -10 472,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Kreditnota 2111885 31100 Passageraravg inrikes linjefar Kreditnota 1751 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB 10 472,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111886 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008657 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -13 260,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-31 Faktura 2111923 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008716 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -9 656,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-08 Faktura 2111954 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008777 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -7 888,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-15 Faktura 2111978 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008846 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -8 772,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-21 Faktura 2111995 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008911 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -11 152,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-28 Faktura 2112018 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021008976 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -8 500,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-30 Faktura 2112039 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009019 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -6 392,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
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21-07-05 Faktura 2112063 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009062 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -7 820,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-12 Faktura 2112086 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009152 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -15 368,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-31 Faktura 2112115 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009377 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -46 172,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-13 Faktura 2112136 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009466 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -24 276,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-16 Faktura 2112147 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009514 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -15 300,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112163 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009567 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -17 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Kreditnota 2112176 31100 Passageraravg inrikes linjefar Kreditnota 1772 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB 17 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112177 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura 6318 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -17 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Kreditnota 2112178 31100 Passageraravg inrikes linjefar Kreditnota 1773 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB 17 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112179 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura 6319 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -17 000,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-31 Faktura 2112190 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009644 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -26 044,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-06 Faktura 2112234 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009722 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -15 708,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-13 Faktura 2112280 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009778 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -20 672,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-20 Faktura 2112293 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009816 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -17 816,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112316 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009886 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -18 632,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-30 Faktura 2112328 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009916 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -9 656,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-04 Faktura 2112340 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009925 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -9 588,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-12 Faktura 2112358 31100 Passageraravg inrikes linjefar Faktura F2021009982 Kund 169812 0 Air Leap Aviation AB -17 544,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-13 Faktura 2111646 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008141 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -22 875,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Faktura 2111655 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008170 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -24 550,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Kreditnota 2111656 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Kreditnota 1729 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB 24 550,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Faktura 2111657 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura 6157 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -24 550,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-25 Faktura 2111664 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008185 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -19 409,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-31 Faktura 2111671 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008217 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -23 478,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-08 Faktura 2111688 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008242 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -21 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-17 Faktura 2111697 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008262 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -21 700,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-22 Faktura 2111705 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008293 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -25 975,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-28 Faktura 2111719 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008309 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -28 106,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-08 Faktura 2111736 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008349 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -22 875,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-15 Faktura 2111750 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008361 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -37 200,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-23 Faktura 2111775 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008386 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -33 850,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-31 Faktura 2111783 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008421 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -55 550,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-13 Faktura 2111803 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008457 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -36 950,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-19 Faktura 2111813 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008495 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -34 100,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-26 Faktura 2111827 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008528 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -34 100,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-30 Faktura 2111841 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008546 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -29 575,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-10 Faktura 2111858 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008574 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -40 403,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111884 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008656 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -57 778,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Kreditnota 2111885 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Kreditnota 1751 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB 57 778,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-24 Faktura 2111886 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008657 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -72 751,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-31 Faktura 2111923 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008716 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -53 278,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-08 Faktura 2111954 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008777 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -35 351,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-15 Faktura 2111978 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008846 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -43 038,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-21 Faktura 2111995 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008911 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -40 566,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-28 Faktura 2112018 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021008976 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -32 004,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-30 Faktura 2112039 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009019 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -15 247,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-05 Faktura 2112063 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009062 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -15 662,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-12 Faktura 2112086 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009152 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -33 429,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-31 Faktura 2112115 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009377 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -82 910,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-13 Faktura 2112136 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009466 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -37 338,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-16 Faktura 2112147 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009514 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -26 670,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112163 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009567 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -44 450,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Kreditnota 2112176 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Kreditnota 1772 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB 44 450,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112177 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura 6318 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -44 450,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Kreditnota 2112178 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Kreditnota 1773 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB 44 450,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112179 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura 6319 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -46 228,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-31 Faktura 2112190 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009644 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -71 372,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-06 Faktura 2112234 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009722 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -48 006,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-13 Faktura 2112280 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009778 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -71 430,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-20 Faktura 2112293 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009816 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -60 540,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112316 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009886 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -61 120,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-30 Faktura 2112328 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009916 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -36 804,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-04 Faktura 2112340 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009925 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -23 736,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-12 Faktura 2112358 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021009982 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -69 102,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-18 Faktura 2112372 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2021010030 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -1 778,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-31 Faktura 2112528 34001 Ramptjänst inrikes reg trafik Faktura F2022010365 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -4 950,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-15 Faktura 2111750 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2021008361 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB 1 425,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112163 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura F2021009567 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB 889,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Kreditnota 2112176 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Kreditnota 1772 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -889,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112177 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura 6318 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB 1 778,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Kreditnota 2112178 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Kreditnota 1773 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -1 778,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112179 34099 Rabatt ramptjänst inrikes Faktura 6319 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB 1 778,00 Redov.konto Försäljning INRIKES



Bokförings datum
Dokument 
typ Verifikationsnr

Redovisnings 
kontonr Redov.kontonamn Beskrivning Ursprungstyp Ursprungsnr Kst Kod Projekt Kod Belopp Motkontotyp

Typ av 
bokföring

Gen. Rörelsebok 
föringsmall

21-01-19 Faktura 2111655 34330 Avisning Faktura F2021008170 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -99 802,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Kreditnota 2111656 34330 Avisning Kreditnota 1729 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB 99 802,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-19 Faktura 2111657 34330 Avisning Faktura 6157 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -99 802,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-31 Faktura 2111671 34330 Avisning Faktura F2021008217 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -13 440,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-08 Faktura 2111688 34330 Avisning Faktura F2021008242 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -42 624,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-22 Faktura 2111705 34330 Avisning Faktura F2021008293 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -6 512,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-28 Faktura 2111719 34330 Avisning Faktura F2021008309 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -5 532,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-08 Faktura 2111736 34330 Avisning Faktura F2021008349 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -5 461,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-15 Faktura 2111750 34330 Avisning Faktura F2021008361 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -27 560,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-23 Faktura 2111775 34330 Avisning Faktura F2021008386 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -11 808,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-31 Faktura 2111783 34330 Avisning Faktura F2021008421 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -4 160,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-19 Faktura 2111813 34330 Avisning Faktura F2021008495 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -6 372,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-30 Faktura 2111841 34330 Avisning Faktura F2021008546 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -3 936,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-21 Faktura 2111995 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008911 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -120,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-28 Faktura 2112018 34340 Städning av flygplan Faktura F2021008976 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -120,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-13 Faktura 2112136 34340 Städning av flygplan Faktura F2021009466 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -120,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112163 34340 Städning av flygplan Faktura F2021009567 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -360,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Kreditnota 2112176 34340 Städning av flygplan Kreditnota 1772 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB 360,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112177 34340 Städning av flygplan Faktura 6318 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -360,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Kreditnota 2112178 34340 Städning av flygplan Kreditnota 1773 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB 360,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-24 Faktura 2112179 34340 Städning av flygplan Faktura 6319 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -360,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-31 Faktura 2112190 34340 Städning av flygplan Faktura F2021009644 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -120,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-27 Faktura 2112316 34340 Städning av flygplan Faktura F2021009886 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -1 920,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-30 Faktura 2112328 34340 Städning av flygplan Faktura F2021009916 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -240,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-04 Faktura 2112340 34340 Städning av flygplan Faktura F2021009925 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -120,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-12 Faktura 2112358 34340 Städning av flygplan Faktura F2021009982 Kund 169812 108 Air Leap Aviation AB -600,00 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-01-08 Faktura 2111621 34300 Tankningstjänst Faktura 6138 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -41 575,20 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-02-02 Faktura 2111680 34300 Tankningstjänst Faktura 6166 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -19 694,07 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-03-01 Faktura 2111711 34300 Tankningstjänst Faktura 6177 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -18 362,29 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-04-07 Faktura 2111787 34300 Tankningstjänst Faktura 6215 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -23 015,89 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-05-06 Faktura 2111845 34300 Tankningstjänst Faktura 6223 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -25 879,63 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-06-04 Faktura 2111935 34300 Tankningstjänst Faktura 6263 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -36 803,50 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-07-01 Faktura 2112025 34300 Tankningstjänst Faktura 6292 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -49 141,34 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-08-10 Faktura 2112119 34300 Tankningstjänst Faktura 6307 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -56 126,28 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-09-02 Faktura 2112219 34300 Tankningstjänst Faktura 6333 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -66 734,19 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-10-04 Faktura 2112347 34300 Tankningstjänst Faktura 6383 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -60 795,93 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-11-01 Faktura 2112396 34300 Tankningstjänst Faktura 6393 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -49 390,65 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-03 Faktura 2112472 34300 Tankningstjänst Faktura 6434 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -47 779,24 Redov.konto Försäljning INRIKES
21-12-31 Faktura 2112531 34300 Tankningstjänst Faktura 6456 Kund 600014 0 AIR BP SWEDEN AB -36 568,57 Redov.konto Försäljning INRIKES

-15 143 496,69



















































































  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 107 Dnr. KS 2022/94 

Försäljning av delar av Släggan 3 och Munka-Ljungby 
34:6 till Willab Garden AB 

Ärendebeskrivning 
Fastigheterna Släggan 3 och Munka Ljungby 34:6 angränsar till varandra och är 
belägna i Tofta industriområde, Munka Ljungby. Delar av respektive fastighet 
skapar tillsammans en tilltänkt fastighet om cirka 21 500 m2.  

Willab Garden AB avser att uppföra lagerlokaler i två etapper för eget bruk. När 
etableringen är fullt utbyggd inom en treårsperiod beräknas den totala lagerytan 
uppgå till cirka 11 000 m2 och sysselsätta cirka 50 heltidsanställda. 

Genom att bolaget förvärvar delar av Släggan 3 och Munka Ljungby 34:6 inom 
detaljplanerat verksamhetsområde i Tofta industriområde kan de flytta hela sin 
lagerverksamhet från Östra Karup till Munka Ljungby. 

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Tofta.  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Willab Garden AB upprättat 
förslag till köpekontrakt. Willab Garden AB har undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 7 april 2022 
• Av Willab Garden AB signerat köpekontrakt  
• Kartskiss 

Yrkande 
Ola Carlsson (M), Åsa Larsson (S), Linda Persson (KD) , Eric Sahlvall (L), Karl-
Otto Rosenqvist (MP), Patrik Olsson (SD) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna upprättat köpekontrakt med Willab Garden AB avseende delar av 
Släggan 3 och Munka Ljungby 34:6 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-04-27 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 77 Dnr. KS 2022/94 

Försäljning av delar av Släggan 3 och Munka-Ljungby 
34:6 till Willab Garden AB 

Ärendebeskrivning 
Fastigheterna Släggan 3 och Munka Ljungby 34:6 angränsar till varandra och är 
belägna i Tofta industriområde, Munka Ljungby. Delar av respektive fastighet 
skapar tillsammans en tilltänkt fastighet om cirka 21 500 m2.  

Willab Garden AB avser att uppföra lagerlokaler i två etapper för eget bruk. När 
etableringen är fullt utbyggd inom en treårsperiod beräknas den totala lagerytan 
uppgå till cirka 11 000 m2 och sysselsätta cirka 50 heltidsanställda. 

Genom att bolaget förvärvar delar av Släggan 3 och Munka Ljungby 34:6 inom 
detaljplanerat verksamhetsområde i Tofta industriområde kan de flytta hela sin 
lagerverksamhet från Östra Karup till Munka Ljungby. 

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Tofta.  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Willab Garden AB upprättat 
förslag till köpekontrakt. Willab Garden AB har undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 7 april 2022 
• Av Willab Garden AB signerat köpekontrakt  
• Kartskiss 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-04-27 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att  godkänna upprättat köpekontrakt med Willab Garden AB avseende delar av 
Släggan 3 och Munka Ljungby 34:6 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original. 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 
(3) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

MEX-ingenjör 
Joakim Ziegler 
0431-46 89 88 
Joakim.Ziegler@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/94 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-04-07 
 

Försäljning av delar av Släggan 3 och Munka Ljungby 
34:6 (Tofta industriområde) till Willab Garden AB 

Ärendebeskrivning 
Fastigheterna Släggan 3 och Munka Ljungby 34:6 angränsar till varandra och är be-
lägna i Tofta industriområde, Munka Ljungby. Delar av respektive fastighet skapar 
tillsammans en tilltänkt fastighet om cirka 21 500 m2.  

Willab Garden AB avser att uppföra lagerlokaler i två etapper för eget bruk. När 
etableringen är fullt utbyggd inom en treårsperiod beräknas den totala lagerytan 
uppgå till cirka 11 000 m2 och sysselsätta cirka 50 heltidsanställda. 

Genom att bolaget förvärvar delar av Släggan 3 och Munka Ljungby 34:6 inom de-
taljplanerat verksamhetsområde i Tofta industriområde kan de flytta hela sin lager-
verksamhet från Östra Karup till Munka Ljungby. 

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Tofta.  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Willab Garden AB upprättat 
förslag till köpekontrakt. Willab Garden AB har undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 7 april 2022 
• Av Willab Garden AB signerat köpekontrakt  
• Kartskiss 

 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       2 
(3) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Utredning 
Bolaget 
Willab Garden AB är ett väletablerat bolag inom tillverkning och handel av bland 
annat uterum, växter och trädgårdsartiklar. Bolaget har varit verksamt i över 30 år 
och sysselsätter i dagsläget cirka 200 anställda. Willab Garden AB har idag huvud-
kontor, utställning, lager och produktion i Östra Karup, Båstad.  

Bolaget expanderar och är i behov av större lagerlokaler. Bolaget planerar en ut-
byggnad i två etapper på fastigheten i Munka Ljungby. Första etappen innefattar en 
lagerbyggnad om cirka 4 000 m2 som beräknas sysselsätta tre heltidsanställda. Inom 
cirka tre år ämnar bolaget utöka sin etablering med ytterligare cirka 7 000 m2 och i 
samband med detta flytta hela bolagets lagerverksamhet från Östra Karup till 
Munka Ljungby. Detta beräknas sysselsätta cirka 50 heltidsanställda. 

Köpekontrakt 
Aktuellt område uppgår till cirka 21 500 m² och är anpassat efter företagets behov. 
Priset på tomtmarken i aktuellt område är av Kommunfullmäktige vid tidigare för-
säljningar beslutat till 100 kronor/m². Kvadratmeterpriset i denna försäljning är 
fastställt till 150 kronor. Anslutningsavgift för VA och planavgift ingår inte i kö-
peskillingen.  

Försäljningen är villkorad av att Köparen söker bygglov senast fyra månader efter 
köpekontraktets undertecknande. 

Köparen ska dessutom inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja 
byggnation. Med påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov för lagerlokaler 
samt färdigställd betongplatta avseende första etappen. Om Köparen inte har på-
börjat byggnationen inom föreskriven tid har kommunen rätt att köpa tillbaka fas-
tigheten till samma pris utan räntekompensation och med avdrag för kommunens 
lagfartskostnad. Om kommunen inte väljer att köpa tillbaka fastigheten utgår ett 
vite motsvarande 150 kr/m² tomtyta, i det fall förseningen beror på omständighe-
ter köparen råder över. 

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för att avstycka området. Köparen 
svarar för avstyckningskostnaderna. 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       3 
(3) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta  

att  godkänna upprättat köpekontrakt med Willab Garden AB avseende delar 
av Släggan 3 och Munka Ljungby 34:6 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Mårten Nilsson 
Mark- och exploateringschef 

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original. 

 





































Kartskiss    Dnr 2022/94



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 108 Dnr. KS 2022/209 

Markanvisning till Bolivo AB beträffande fastigheten 
Kulan 2, Fridhem 

Ärendebeskrivning 
I markanvisningsavtalet som undertecknats av Exploatören har parterna enats om 
riktlinjer och förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för 
framtida marköverlåtelse.  

Bolivo AB är ett grönt fastighetsbolag som utvecklar och äger bostäder för 
seniorer. Exploatören har för avsikt att uppföra trygghetsbostäder med kooperativ 
hyresrätt. Förslaget innehåller 54 bostadslägenheter/enheter i radhuslängor 
fördelade på sju byggnadskroppar med två våningar. Huskropparna är förenade 
genom en glasad innergård. 

Köpeskillingen för fastigheten ska beräknas utifrån 2 800 kr/m² BTA för bostäder 
samt 1 200 kr/m² BTA för ljusgård. Utifrån inlämnat förslag till markanvisningen 
beräknas köpeskillingen till ca 11,35 miljoner kronor. Köpeskillingen grundas sig på 
en värdering av fastigheten upphandlad av Ängelholms kommun.  
 
Målsättning för Parterna är att bostäderna ska stå klara våren 2025. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 2022-04-07 
Markanvisningsavtal signerat av Bolivo AB 
 Bilaga 1. Föreslagen byggnation  
 Bilaga 2. Karta över Fastigheten blivande Kulan 2 
 Bilaga 3. PM – VA Fridhem Etapp 1 
 Bilaga 4. Miljöteknisk markundersökning avseende gasmätning i mark inom 
 fastigheterna Spjutet 1, Fotbollen 1 m.fl. 
 Bilaga 5. Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning i 
 mark inom fastigheterna Handbollen 1, Startpistolen 1 och Spjutet 1,       
 Ängelholms kommun 
 Bilaga 6. Handbollen 1, Ängelholm. Mätning av gasförekomst i mark  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Yrkande 
Liss Böcker (C), Maija Rampe (M), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L) och 
Patrik Olsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna upprättat markanvisningsavtal med Bolivo AB 

att  mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell          
 förlängning av  markanvisningsavtalet 

att  mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida           
 köpeavtal avseende blivande Kulan 2 under förutsättning att det är i linje 
 med de villkor som anges i markanvisningsavtalet. 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-04-27 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 78 Dnr. KS 2022/209 

Markanvisning till Bolivo AB beträffande fastigheten 
Kulan 2, Fridhem 

Ärendebeskrivning 
I markanvisningsavtalet som undertecknats av Exploatören har parterna enats om 
riktlinjer och förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för 
framtida marköverlåtelse.  

Bolivo AB är ett grönt fastighetsbolag som utvecklar och äger bostäder för 
seniorer. Exploatören har för avsikt att uppföra trygghetsbostäder med kooperativ 
hyresrätt. Förslaget innehåller 54 bostadslägenheter/enheter i radhuslängor 
fördelade på sju byggnadskroppar med två våningar. Huskropparna är förenade 
genom en glasad innergård. 

Köpeskillingen för fastigheten ska beräknas utifrån 2 800 kr/m² BTA för bostäder 
samt 1 200 kr/m² BTA för ljusgård. Utifrån inlämnat förslag till markanvisningen 
beräknas köpeskillingen till ca 11,35 miljoner kronor. Köpeskillingen grundas sig på 
en värdering av fastigheten upphandlad av Ängelholms kommun.  
 
Målsättning för Parterna är att bostäderna ska stå klara våren 2025. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 2022-04-07 
Markanvisningsavtal signerat av Bolivo AB 
 Bilaga 1. Föreslagen byggnation  
 Bilaga 2. Karta över Fastigheten blivande Kulan 2 
 Bilaga 3. PM – VA Fridhem Etapp 1 
 Bilaga 4. Miljöteknisk markundersökning avseende gasmätning i mark inom 
 fastigheterna Spjutet 1, Fotbollen 1 m.fl. 
 Bilaga 5. Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning i 
 mark inom fastigheterna Handbollen 1, Startpistolen 1 och Spjutet 1,       
 Ängelholms kommun 
 Bilaga 6. Handbollen 1, Ängelholm. Mätning av gasförekomst i mark  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-04-27 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Föredragande tjänsteperson 
Mårten Nilsson mark-o. exploateringschef och Johanna Lundblad mark-o. 
exploateringsingenjör föredrar ärendet för kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Deltar inte i beslutet 
Lars Nyander (S) avstår från att delta i beslutet.  

Yrkande 
Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Olsson (SD) yrkar bifall till 
föreliggande förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna upprättat markanvisningsavtal med Bolivo AB 

att  mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell          
 förlängning av  markanvisningsavtalet 

att  mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida           
 köpeavtal avseende blivande Kulan 2 under förutsättning att det är i linje 
 med de villkor som anges i markanvisningsavtalet. 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original 
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Mark- och exploateringsingenjör 
Johanna Lundblad 
0431-46 89 73 
johanna.lundblad@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/209 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-04-07 
 

Markanvisning till Bolivo AB beträffande blivande fas-
tigheten Kulan 2, Fridhem  

Ärendebeskrivning 
I markanvisningsavtalet som undertecknats av Exploatören har parterna enats om 
riktlinjer och förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för fram-
tida marköverlåtelse.  

Bolivo AB är ett grönt fastighetsbolag som utvecklar och äger bostäder för senio-
rer. Exploatören har för avsikt att uppföra trygghetsbostäder med kooperativ hy-
resrätt. Förslaget innehåller 54 bostadslägenheter/enheter i radhuslängor fördelade 
på sju byggnadskroppar med två våningar. Huskropparna är förenade genom en 
glasad innergård. 

Köpeskillingen för fastigheten ska beräknas utifrån 2 800 kr/m² BTA för bostäder 
samt 1 200 kr/m² BTA för ljusgård. Utifrån inlämnat förslag till markanvisningen 
beräknas köpeskillingen till ca 11,35 miljoner kronor. Köpeskillingen grundas sig 
på en värdering av fastigheten upphandlad av Ängelholms kommun.  
 
Målsättning för Parterna är att bostäderna ska stå klara våren 2025. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande daterat den 2022-04-07 
Markanvisningsavtal signerat av Bolivo AB 
 Bilaga 1. Föreslagen byggnation  
 Bilaga 2. Karta över Fastigheten blivande Kulan 2 
 Bilaga 3. PM – VA Fridhem Etapp 1 
 Bilaga 4. Miljöteknisk markundersökning avseende gasmätning i mark inom 
 fastigheterna Spjutet 1, Fotbollen 1 m.fl. 
 Bilaga 5. Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning i 
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 mark inom fastigheterna Handbollen 1, Startpistolen 1 och Spjutet 1,       
 Ängelholms kommun 
 Bilaga 6. Handbollen 1, Ängelholm. Mätning av gasförekomst i mark  

Utredning 
Projektet 
Exploatören har i dialog med Mark- och exploateringsenheten samt Stadsarkitek-
ten tagit fram ett projekt som förväntas passa bra in i området och erbjuda attrak-
tiva bostäder till seniorer, se Bilaga 1 till markanvisningsavtalet. Exploatören har 
för avsikt att uppföra trygghetsbostäder med kooperativ hyresrätt. Förslaget inne-
håller 54 bostadslägenheter/enheter i radhuslängor fördelade på sju byggnadskrop-
par med två våningar. Huskropparna är förenade genom en glasad innergård.  

I utformningen av förslaget har särskilt vikt lagts på att uppnå trygghet och trivsel 
genom balans mellan privata och gemensamma rum. Samtliga bostäder har en pri-
vat uteplats eller balkong samtidigt som de boende delar på ljusgården som ett ge-
mensamt socialt rum. Stort fokus finns även på att skapa en grön aktiv utemiljö. I 
hyrorna ingår alla kostnader som utgörs av Exploatörens koncept för boendet med 
tillgång till gemensamhetslokal, övernattningslägenhet, bil- och cykelpool samt bo-
värd. 

Exploatören kommer äga och långsiktigt förvalta fastigheten. Byggprojektet omfat-
tar omkring 4 800 m2 BTA inklusive ljusgård. Målsättning för Parterna är att bostä-
derna ska stå klara våren 2025. 

Exploatören 
Bolivo AB är ett helägt dotterbolag till Altaal AB. Bolivo AB är ett fastighetsbolag 
som utvecklar, äger och långsiktigt förvaltar bostäder för seniorer. Fokus för bola-
get är erbjuda seniorer ett socialt boende med trygghetsperspektiv. 

Markanvisningsavtal 
Syftet med markanvisningsavtalet är att enas kring riktlinjer och lägga fast förutsätt-
ningar för framtida marköverlåtelse av Fastigheten. Exploatören får under en tid av 
9 månader ensamrätt att förhandla med kommunen om exploatering och slutligt 
förvärv.  
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En markanvisningsavgift om 570 000 kronor, motsvarande fem (5) procent av be-
räknad köpeskilling ska betalas i samband med undertecknande av detta markanvis-
ningsavtal. 

En förutsättning för att upprätta köpeavtal är att lagakraftvunnet bygglov förelig-
ger. Bygglovet ska vara i linje med de intentioner och skisser som parterna varit 
överens om, se Bilaga 1 till markanvisningsavtalet. 

Kommande marköverlåtelse 
Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt övriga villkor skall inom 9 månader 
från tecknandet av markanvisningsavtalet regleras i ett köpeavtal. Om kommunen 
och exploatören inte kan komma överens om villkoren för överlåtelsen har kom-
munen rätt att återta markanvisningen utan någon rätt till ersättning för exploatö-
ren. 

Återgångsvillkor 
Som återgångsvillkor i kommande köp gäller att Exploatören inom 12 månader 
från dagen då köpeavtalet upprättas ska ha påbörjat byggnation inom Fastigheten. 
Med påbörjad byggnation avses gjutning av grundläggningsplatta eller motsvarande 
konstruktionsarbete. Först när detta har skett tillträds fastigheten och överlåtelsen 
kan slutregleras. 

Köpeskilling 
Köpeskillingen för fastigheten ska beräknas utifrån 2 800 kr/m² BTA för bostäder 
samt 1 200 kr/m² BTA för ljusgård. Utifrån inlämnat förslag till markanvisningen 
beräknas köpeskillingen till ca 11,35 miljoner kronor. Köpeskillingen grundas sig 
på en värdering av fastigheten upphandlad av Ängelholms kommun.  

Anläggningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. 

Köpeskillingen erläggs med en handpenning om 1,13 miljoner kronor (motsva-
rande tio (10) procent av uppskattad köpeskilling ) vid köpekontraktets tecknade, 
samt resterande belopp senast på tillträdesdagen. 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       4 
(5) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Blivande fastigheten Kulan 2 (markerad med lila yta) är föremål för markanvisningen till 
Bolivo AB. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att  godkänna upprättat markanvisningsavtal med Bolivo AB 

att  mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell          
 förlängning av  markanvisningsavtalet 

att  mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida           
 köpeavtal avseende blivande Kulan 2 under förutsättning att det är i linje 
 med de villkor som anges i markanvisningsavtalet. 
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Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Mårten Nilsson 
Mark-och exploateringschef 

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original. 

 















SENIORBOENDE ÄNGELHOLM 
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Bolivo är ett grönt fastighetsbolag som utvecklar 
och äger bostäder för seniorer. Hos oss ska man 
uppleva gemenskap och glädje på sina egna 
villkor – för en bättre livskvalitet. Vi är engagerade 
och värdedrivna med finansiell förmåga att vara 
en mycket långsiktig ägare av de hus vi uppför. 
Den överordnade målsättningen är att minska 
ensamheten bland Sveriges äldre och skapa en 
modern produkt som man vill bo i länge, oavsett 
om man är 65 eller 100 år. 

I våra trygghetsboenden kombinerar vi större bo-
stadsrätter för den som vill äga och mindre koope-
rativa hyresrätter där man ges möjlighet att hyra 
sitt boende samtidigt som man får en stor möjlig-
het att vara med och påverka. 

Våra hus är Svanenmärkta med ljusa bostäder i 
genomgående planlösningar. Husen har energief-
fektiva FTX-ventilationssystem och varje boende 
kan genom en app optimera sin energiförbrukning.

Genom att aktivt arbeta med våra hörnstenar 
skapar vi ett boende där man vill bo länge med 
låg omflyttning och ett stärkt välbefinnande för de 
boende.

Fördelarna med ett trygghetsboende och Bolivos 
hörnstenar möjliggör en mängd kvalitativa inslag 
som skapar mervärden utöver det regelrätta bo-
endet. Dessa inslag utgör bland annat gemensam-
hetslokal, övernattningslägenhet, bil- och cykel-
pool, bovärd och utökat skalskydd för en fullgod 
trygghet. 

Vi arbetar även med Mat-Niklas för att uppmuntra 
och stärka den boendes mat- och hälsoprofil.

Kontaktperson: Peter Hogren
peter.hogren@altaal.com
0705 327669

OM BOLIVO

SENIORBOENDE FRIDHEM ÄNGELHOLM 2021.12.13



SENIORBOENDE "SAMBOHUS" MED GLASAD GÅRD

ARKITEKTONISK IDÉ
I utformningen har vi lagt särskild vikt vid att:
▶ Skapa en fin övergång mellan befintlig 

villabebyggelse och nya, högre flerbostadshus

▶ Koppla promenadvägar mot park i norr och 
öster

▶ Skapa ett halvklimatiserat gårdsrum med 
goda vistelsekvaliteter

▶ Uppnå trygghet och trivsel genom balans mel-
lan privat, delat och gemensamt

▶ Ge alla bostäder en generös uteplats eller bal-
kong mot öster, söder eller väster

▶ Satsa på gemensamma sociala rum för vardag 
och fest

GESTALTNING FÖR PLATSEN
Läget ger goda förutsättningar för en lugn och 
bekväm vardag, med trivsamma promenader rätt 
utanför dörren. 

Husen i två våningar möter villabebyggelsen på 
andra sidan parkstråket på ett bra sätt. Uttrycket 
är småskaligt och marknära. Enbart den glasade 
innergården avslöjar att detta inte är vanliga rad-
hus. Två bostäder över varandra samspelar i varje 
enhet. Varje markbostad har egen uteplats, vilket 
ger liv ute. 
Bebyggelsen angörs från förplatsen i söder. Parke-
ring av cyklar och bilar sker här utan att bostäder-
na blir störda. 

EXTERIÖR
Som fasadmaterial föreslås träpanel i svart slam-
färg i kombination med trären panel i de indragna 
balkongerna/uteplatserna och mot den inglasade 
innergården. 
En kombination av liggande och stående träpanel 
accentuerar de enskilda bostäderna.

Nedan: Referensbilder exteriör.

INSPIRATIONSBILD
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ÖKAT BOSTADSUTBUD
Seniorboendet blir komplement till planerad och 
befintlig bebyggelse i området och erbjuder en 
äldre målgrupp ett anpassat boendealternativ 
som genomsyras av trygghet, gemenskap och en 
hållbar livsstil. 

Ett seniorboende innebär att rörligheten på den 
lokala bostadsmarknaden ökar och fler människor 
får tillgång till en relevant bostad som är anpas-
sad efter behov. 

BOKOSTNAD
Hyresspann:
2:a 37 kvm: 5 550 - 6 320 kr/månad
2:a 52 kvm: 7 800 - 8 800 kr/månad
3:a 62 kvm: 9 450 - 10 700 kr/månad

I våra hyror ingår alla kostnader som nämns i kon-
ceptet gällande gemensamhetslokal, tillgång till 
hyrbil och cyklar, bovärd, kaffe och tidningar mm.

FAKTA OM FÖRSLAGET
Byggnadsarea (BYA): 3 555 kvm inkl ljusgård och 
balkonger
Bruttoarea (BTA): exkl ljusgård 3 476 kvm, inkl ljus-
gård 4 825 kvm
Boarea (BOA): 2 748 kvm

Lägenhetsfördelning:
2:a 37 kvm 12 stk
2:a 52 kvm 30 stk
3:a 62 kvm 12 stk
Totalt: 54 bostäder

Upplåtelseform: Kooperativ hyresrätt

Förslaget visar 40 p-platser, fler är möjligt att an-
ordna. Parkering föreslås vid förplats i söder.

Nedan: Referensbilder glasad gård.

SENIORBOENDE "SAMBOHUS" MED GLASAD GÅRD
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SAMBOHUS - BOSTADSKVALITETER

PLANERAT FÖR GEMENSKAP
Den goda livsmiljön handlar både om bostaden 
i sig och om de gemensamma rummen. För att 
skapa vardagliga kontakter och möten kommer 
välgestaltade gemensamma ytor erbjudas på den 
halvklimatiserade innergården och i utemiljön. 

Den inglasade innergården är seniorboendets 
hjärta. Syftet är att främja samvaro och sällskap 
genom att sänka tröskeln till bostadsnära gemen-
skap. Koppla av, odla eller spela boule tillsam-
mans med grannarna.

Utemiljön utgör en viktig beståndsdel för en aktiv, 
social och hållbar livsstil. Utanför byggnaden pla-
neras bland annat uteplatser, promenadstråk och 
cykelparkering. 

Stort fokus kommer läggas på att skapa en grön 
utemiljö med gynnsamma förutsättningar för 
biologisk mångfald, ekosystemtjänster och lokal 
dagvattenhantering.

BOSTÄDERNA
Bostäderna är alla genomgående och har goda 
ljusförhållanden. Alla bostäder har visuell kontakt 
med den gemensamma innergården vilket gör att 
de boende kan “se och synas” i vardagen. 

Samtliga bostäder har rymlig uteplats eller bal-
kong i öster, söder eller väster.

Balans mellan privat, delat och gemensamt upp-
nås genom att hemmet “expanderar” till inbjudan-
de sociala ytor på den inglasade innergården.

BOSTADSENTRÉER FRÅN INGLASAD GÅRD
Genom entréer från den inglasade innergården, i 
markplan eller på balkonger en trappa upp, ska-
pas vardagssituationer där grannar möts. Det 
bidrar till en vardagstrygghet där din granne hejar 
och kan fråga hur du mår idag. 

Med plats att rymma växtlighet och sittplatser 
blir entrébalkongerna en personlig och trivsam 
miljö. Varje entrébalkong kopplar till trappor och 
hiss som är placerade centralt på den inglasade 
gården.

Nedan: Inspirationsbilder för gemensamma funktioner 
på innergården.
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Bolivo Simrishamn är skapat för seniorer med 
utflugna barn, som inte vill göra avkall på kvalitet 
och som önskar ett bekvämt boende med ledor-
den – trygghet, glädje och samvaro. I huset pla-
neras sällskapsutrymmen för aktivitet och gemen-
skap. Det finns till exempel möjlighet att nyttja den 
gemensamma takterrassen där du kommer att 
kunna bjuda in vännerna till en härlig grillkväll och 
njuta av den angränsande parken.

Bolivo har tillsammans med Liljewalls Arkitekter 
tagit fram ett hus som levererar de kvalitéer som 
Bolivo kräver utifrån sina sex hörnstenar. 

Den Svanenmärkta byggnaden erbjuder ett hav-
snära boende med ljusa bostäder i genomgående 
planlösningar. Det kommer att erbjudas större 
bostadsrätter för den som vill äga och mindre ko-
operativa hyresrätter där du ges möjlighet att hyra 
ditt boende samtidigt som du får en stor möjlighet 
att vara med och påverka.

Till Simrishamn flyttar många seniorer från Sveri-
ges större städer efter att ha gått i pension. Detta 
gör att vi kan skapa en spännande och dynamisk 
tillvaro där seniorer från olika bakgrunder, både 
geografisk och ekonomisk får tillfälle att mötas. På 
så sätt kan vi minska den ofrivilliga ensamheten i 
Sverige.

Vi hoppas att med denna byggnation kunna lösa 
upp flyttkedjorna och vitalisera livet för seniorer 
genom att skapa en ny dynamisk boendemiljö. 

REFERENSPROJEKT – RESIDENS SIMRISHAMN
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PM - VA Fridhem etapp 1

 
Generella förutsättningar: 
Fridhem etapp 1 är höjdsatt så att huvudgator följer områdets höjdrygg och avvattnas ned 
via lokalgator till magasinsområdena. Ledningar för spillvatten-, dagvatten- och vatten är 
placerade längs områdets dagvattenmagasinsstråk på östra sidan och västra sidan.  
  
I ”Bygglov” och ”Anmälan om vatten och avloppsinstallation” kommer VA-enheten 
kontrollera följande punkter extra: 

1. Kvarter ska höjdsättas så att färdig golvhöjd hamnar ca 1,0 m ovan högsta 
vattennivåer (räknat på 10-års regn) i dagvattenmagasin. 

2. Dränering av grundvatten från den enskilda fastigheten får ej avledas till allmän 
dagvattenanläggning. Det är således endast dagvatten som uppkommer från 
takavvattning, hårdgjorda ytor och dräneringsvatten från husgrund som får 
avledas till förbindelsepunkt för dagvatten. 

3. Samlingsbrunn för dagvatten skall vara försedd med sandfång. 
4. Förbindelsepunkter för VA upprättas för fastigheterna längs dagvattenmagasinen i 

vändplatser, samt för vissa fastigheter vid cirkulationsplatsen mot fotbollsplanerna. 
Respektive kvarters förbindelspunkt redovisas på nybyggnadskarta. 

5. Vatteninstallationen skall utföras så att återsugning och backströmning förhindras 
enl. Boverkets byggregler (Återsugningsskydd enl. svensk standard SS-EN 1717). 

6. Spillvatteninstallationen skall luftas genom att minst en luftningsledning i huset står 
i direkt förbindelse med ytterluften. 

7. Ritningar över ut- och invändiga VA-installationer skall inlämnas till 
Bygglovsenheten. 

8. Intyg över att VA-installationen uppfyller kraven i gällande bestämmelser och är 
rätt ansluten till kommunens ledningsnät skall inlämnas till bygglovsenheten efter 
arbetenas färdigställande. 

 
 
Ängelholm 2017-05-09 
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1 Bakgrund och syfte 
Fastigheter inom området för den nya stadsdelen Fridhem i Ängelholms kommun är 
aktuella för försäljning och i samband med detta har marktekniska undersökningar 
genomförts. 
 
Vid tidigare utförda undersökningar har gas påträffats inom området  
(på fastigheterna Handbollen 1 samt Spjutet 1). De fastigheter i området som nu är 
aktuella för försäljning är (totalt 3 stycken): Fotbollen 1 samt två ytterligare 
fastigheter utmed Cirkusgatan. 
 
En utredning gällande gas, ytlig samt djupare, har efterfrågats inom dessa samt inom 
den tidigare utredda fastigheten Spjutet 1. Föreliggande rapport beskriver den 
undersökning som är utförd i syfte att mäta och avgränsa förekomsten av metangas i 
området.  

2 Områdesbeskrivning 
Fastigheten Spjutet 1, Fotbollen 1 och dess angränsande fastigheter som utgör 
undersökningsområdet ligger i södra delen av Ängelholm, figur 1. Söder om 
undersökningsområdet finns ett koloniområde och i norr en idrottsanläggning. I 
nordväst och sydöst återfinns bostäder, figur 2.  
 
Fastigheten Spjutet 1 består idag av högt gräs, utan några byggnader och på 
fastigheten återfinns en parkering som är asfalterad. En asfalterad väg löper ner 
mellan fastigheterna Fotbollen 1 och Spjutet 1, längs denna går även en gång- och 
cykelbana. En asfalterad parkeringsplats finns söder om Spjutet 1. 
 
På fastigheten Fotbollen 1 är marken påverkad av byggtrafik, byggbodar är uppställda 
och byggmaterial finns upplagt på ytan.   
 

 
Figur 1. Översiktskarta över Ängelholm. Aktuellt undersökningsområde är ungefärligt markerat 

med röd figur. © Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001 
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Figur 2. Flygbild med fastigheterna (Spjutet 1, Fotbollen 1 och de aktuella delarna av Ängelholm 
5:53) som utgör undersökningsområdet ungefärligt markerade med rödstreckad figur. Strierat 
område är bebyggt och omfattades ej i föreliggande undersökning © Lantmäteriet Medgivande 
R50086180_200001 

3 Geologi och hydrogeologi 
Enligt SGU:s jordartskarta består de ytliga marklagren inom fastigheterna samt dess 
närhet av postglacial grovsilt-finsand, figur 3. Troligen återfinns även fyllnadsmassor 
av varierande karaktär på fastigheten Startpistolen 1 där en parkering förekommer. 
Enligt SGU är jorddjupet i närområdet cirka 90 meter.  
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Figur 3. Utdrag ur SGUs kartdatabas för jordarter skala 1:25 000 – 1:1 000 000. 
Undersökningsområdets ungefärliga läge är inringat i svart. Orange färg illustrerar postglacial 
grovsilt-finsand.   
 
I tidigare utförd undersökning 2019 påvisades humushaltig sand översta metern följt 
av siltig sand ner till 2 meter under markytan (m.u.my.). Från 2 ner till 19 m.u.my. 
noterades lera med tunna lager av siltig sand1. 

4 Tidigare utförda undersökningar  
PQ Geoteknik och Miljö AB utförde år 2018 en markundersökning2 i samband med att 
grannfastigheten Handbollen 1 eventuellt skulle förvärvas. Gas påträffades som av 
Ängelholms kommun konstaterades vara brännbar samt att den inte härstammade 
från en läckande ledning.  
 
Sweco utförde 2019, med anledning av ovan påträffad gas, en mätning och 
riskbedömning av gasförekomst i mark1. Två grundvattenrör sattes och metangas 
påträffades vid fältmätning i hög halt i ett av rören (1901) på den östra delen av 
fastigheten Handbollen 1. Halten ökade vid längre tids pumpning men avtog sedan 
efter en tid. Som högst påträffades 96 % metangas i röret placerat på sydöstra delen 
av fastigheten.  
 
AFRY genomförde i maj 2020 en provtagning i samtliga installerade 
grundvattenrör/gasrör. Förekomst av metan konstaterades i två av grundvattenrören 
(tidigare installerade röret 1901 samt det nyinstallerade röret med benämning 2006). 
Gasen pumpades ut och skickades för analys vid laboratorium i syfte att med hjälp av 
resultatet bestämma ursprunget. Den höga metanhalten i rör 1901 bekräftades och 
även i ett av de nya rören på fastigheten Spjutet 1 påträffades gas (2006). Resultatet 
av undersökningen kunde konstatera att gas förekommer djupt nere i marken inom 
nordvästra delen av Spjutet 1. Gasens ursprung bedömdes vara av naturlig härkomst. 
 
Förekomsten av gas kan av tidigare undersökningar sägas vara avgränsad åt nordväst, 
väst och sydväst från norvästra delen av Spjutet 1. 

                                                
1 Sweco AB, 2019. Mätning av gasförekomst i mark. 
2 PQ Geoteknik & Miljö AB, 2018. Geoteknisk och markmiljöundersökning.  
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5 Historisk inventering 
Miljöenheten anger att det finns en gammal deponi i anslutning till Kullavallen som 
ligger cirka 1,5 km från undersökningsområdet. Det är osäkert om deponigas kan ha 
bildats i deponin samt om deponin i så fall kan vara källa till påträffad gas inom 
aktuellt undersökningsområde men bedömningen är att detta är mindre troligt, se 
utvärdering i tidigare upprättade rapporter.  

I övrigt har det inte framkommit några uppgifter i Ängelholms kommuns diarie som 
bedöms kunna påverka potentiell gasbildning i området.  

På historiska flygbilder från 1960 och 1975, figur 4 och 5, syns ingen verksamhet inom 
aktuellt undersökningsområde. Troligen har marken använts för jordbruk.   

Figur 4. Historisk flygbild från år 1965. Aktuellt undersökningsområde är ungefärligt utmärkt 
med rödstreckad figur. © Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001   

 
Figur 5. Historisk flygbild från år 1970. Aktuellt undersökningsområde är ungefärligt utmärkt 
med rödstreckad figur. © Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001   
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6 Genomförande 
Arbetet följer Naturvårdsverkets rapporter 4310, 4311, 4918, 5976 och Svenska 
Geotekniska Föreningens rapport 2:2013 i tillämpliga delar.  

Inför fältarbetet utfördes ledningskoll och berörda ledningsägare kontaktades. 
Beställaren ansvarade för eventuella interna ledningar.  

6.1 Avgränsning av påträffad gas 
Grundvattenrör/gasrör i metall installerades i fyra punkter på följande fastigheter: 
Spjutet 1, Fotbollen 1 och ytterligare två på intilliggande fastigheter söder om dessa 
(benämnda ”väster om Cikusgatan” och ”öster om Cirkusgatan”). Placering av rören 
framgår av situationsplanen i Bilaga 1 samt figur 6. Inmätning av provtagningspunkter 
utfördes med hjälp av GPS. Rören drevs ner till önskat djup, 19 meter under markytan 
(m.u.my.) och filter sattes på 12–19 m.u.my. Det stora filterspannet användes för att 
möjliggöra en så optimal inträngning för gas och grundvatten som möjligt. 
Fältprotokoll med avseende på jordart fördes.  

Efter installation utfördes fältmätning av gas i de fyra rören för att undersöka 
förekomst av metan. Mätningen gjordes med instrument GeoTech GA5000. 
Fältmätningen utfördes den 18 September av personal från AFRY.  

Fältmätning av eventuell ytlig förekomst av gas utfördes genomfördes av personal från 
AFRY den 21 September 2020. Fältmätning av ytlig gas utfördes genom en så kallad 
walk over mätning över fastigheterna. Provtagningen gjordes med hjälp av 
instrumentet EX-TEC® HS 680 Sewerin. Mätningen utfördes genom att fältpersonal 
rörde sig i ett rutnät i nord/sydlig respektive öst/västlig riktning över respektive 
fastighet med en sond som hölls nära marken och mätare som uppmätte metanhalt 
kontinuerligt. 

Vid respektive provtagningstillfälle fördes fältprotokoll. 

Figur 6 visar ungefärlig lokalisering av provtagningspunkter samt 
undersökningsområdena för walk over mätning inom streckad röd linje. 
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Figur 6. Karta över undersökningsområdet. Streckad röd linje markerar område som undersökts 
genom walk over mätning, röd punkt markerar grundvattenrör. Karta från eniro.se 

I syfte att avgränsa förekomsten av gas har även en geofysisk undersökning 
(resistivitetsundersökning) genomförts av AFRY som ett komplement till de ytliga och 
djupa gasmätningarna. De geofysiska fältundersökningarna har utförts av AFRY vid två 
tillfällen. Första dagen den 18 september  och andra dagen den 22 September. Totalt 
omfattar fältarbetet 4 resistivitetsprofiler på 300-400m (ursprunglig plan var mätning i 
5 profiler men delar av området var inhägnat och täckt med byggmateriel vilket 
omöjliggjorde representativa mätningar). Mätningarna har utförts med en ABEM 
terrameter LS med mätning enligt gradientprotokoll med IP fönster. Modelleringen av 
den insamlade data har utförts med Res2Dvin. 

De fyra profilerna har blivit inmätta med start och slutpunkt samt däremellan med ett 
avstånd av 5m. Rapporten i sin helhet återfinns i bilaga 3. 

7 Resultat 
I Bilaga 1 presenteras situationskarta med provpunkernas utplacering. 

I Bilaga 2 presenteras samtliga fältobservationer (mätdata - 2a samt borrprofiler - 2b). 

I Bilaga 3 redovisas PM Resistivitetsundersökning Ängelholm, AFRY. 

  

Spjutet 1 

Fotbollen 1 

Fastighet benämnd 
”väster om 
cirkusgatan” 

Fastighet benämnd 
”öster om 
cirkusgatan” 
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7.1 Fältobservationer 
Provtagning i grundvattenrör utfördes fredag 11 september och walk over mätning 
utfördes 21 september. Inom fastigheten Fotbollen 1 (där punkt 2008 är placerad) har 
markarbete påbörjats och tjänar som uppställningsområde för byggbaracker och 
byggmaterial.  

Fastigheten söder om Spjutet 1 är mestadels täckt av grus och sand. De andra 
fastigheterna består av grönområden med varierad växtlighet, gräs och småbuskar, i 
vissa delar något sankt med vassliknande växter. 

7.2 Fältmätning – mätning i grundvattenrör/gasrör 
Fältmätning utfördes i de nya rören benämnda: 2007, 2008, 2009 och 2010. 

Resultat av mätningarna presenteras i tabell nedan.  

Tabell 1. Resultat av provtagning gas i grundvattenrör september 2020 

Provpunkt 
Metan Koldioxid Syre Svavelväte 

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) H2S (ppm) 

2007 
Stabil 0,1 0,1 10 3,8 

Min/Max 0/0,1 0,1 6,8/11,1 1/6 

2008 
Stabil 0,1 0,3 19,5 0 

Min/Max 0/0,2 0,3/0,2 19,1/19,7 0 

2009 
Stabil 0 0 18,5 0 

Min/Max 0 0 18,4/18,7 0 

2010 
Stabil 0 0,1 20,1 0 

Min/Max 0 0,1 19,5/20,8 0 

 

Ingen eller mycket liten förekomst av metan kunde uppmätas i rören 2007 och 2008 
inom fastigheterna Spjutet 1 respektive Fotbollen 1. Låga halter av svavelväte kunde 
konstateras. I de övriga två rören benämnda 2009 och 2010 inom fastigheterna 
kallade ”väster om Cirkusgatan” respektive ”öster om Cirkusgatan” kunde ingen metan 
uppmätas. 

Ingen återbildning kunde detekteras i fält med aktuell mätmetod och samtliga 
provpunkter visar på generellt låg eller ingen förekomst av metan. Ej heller kunde 
något övertryck av gas registreras likt de provpunkterna där gas tidigare konstaterats. 
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Tabell 2. Resultat av fältmätning gas i provpunkt 2007. 

Provpunkt 

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) H2S (ppm) Kommentarer 

Initial Stabil Initial Stabil Initial Stabil Initial Stabil 

2007 0,1 0,1 0,1 0,1 6,8 9,2 5,0 6,0 09:55 

2007 0,0 0,0 0,1 0,1 11,8 12,0  3,0 3,0 10:10 

2007 0,0 0,1 0,1 0,1 10,2 12,7  0  2 10:35 

2007 0,0 0,1 0,0 0,1 11,1 12,2  0  2 11:11 

 

Tabell 3. Resultat av fältmätning gas i provpunkt 2008. 

Provpunkt 

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) H2S (ppm) Kommentarer 

Initial Stabil Initial Stabil Initial Stabil Initial Stabil 

2008 0,1 0,1 0,3 0,3 18,9 19,1 0 0 10:50 

2008 
0,2 0,1 0,2 0 19,1 19,1 0 0 11:05 

2008 
0,1 0,1 0,3 0,2 21,3 19,1 0 0 11:27 

2008 
0 0,0 0,2 0,2 21,0 19,7 0 0 12:21 

7.3 Fältmätning – ytlig gasmätning (walk over) 
Vid den tidigare genomförda undersökningen (2019) uppmättes låga halter av 
metangas vid markytan. För att kontrollera förekomst av eventuell gas intill markytan 
utfördes en ytlig (ca 0,1 m över markytan) walk over mätning över området. 
Mätningen gjordes över fastigheterna i ett rutnät av fältpersonal. Låga halter av metan 
kunde konstateras.  

Fastigheterna benämndes undersökningsområde område 1-4.  

Tabell 4. Resultat av fältmätning ytlig gasförekomst. 

Område Uppmätt intervall (CH4) 
1 (”väster om Cirkusgatan”) 0-1 ppm 
2 (Spjutet 1) 0-5 ppm 
3 (”öster om Cirkusgatan”) 0-3 ppm 
4 (Fotbollen 1) - 

 

Mätning utfördes kontinuerligt i ett rutnät över respektive markerat område i figuren 
(figur 7) nedan. Vid mätningen konstaterades låga halter av metan nära markytan. I 
figuren nedan visas de ungefärliga områden där låga halter (1-5 ppm) av metan 
uppmättes med en röd skuggning. 
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Figur 7. Grafisk redovisning av uppmätt metan ovan markytan. Låga uppmätta halter av metan 
ovan mark syns som skuggade områden i figuren. 

7.4 Geofysisk mätning - resistivitet 
Undersökningen har gett en god inblick gällande den rådande geologin och stratografin 
i området.  

Undersökningen redovisar en enhetlig bild av området med en dränerad zon om 2-3 
meter och därefter en sötvattenförande zon ner till ca 0 m.ö.h. vart vid resistiviteten 
sjunker och detta tolkas som övergången till det salta grundvattnet. 

Resistiviten är generellt mycket låg i samtliga delar av profilerna, detta indikerar en 
finjord med ganska högt lerinehåll.  

Undersökningarna indikerar generellt ingen förekomst av gas i de djupare liggande 
lagren. Dock finns inget resultat för den markprofil som täcker tidigare funnen gas då 
mätningen försvårades av hårdgjorda ytor samt pågående byggnation. Modellen av 
profil 2, se figur 8, som löper över fastigheterna från nordväst mot sydost hade flera 
felkällor och var svårtolkad på grund av asfalterade ytor och att den löper längs en 
gång och cykelväg vilket gav en större osäkerhet i mätningen. Noterbart är att det vid 
90 till 160 m på en nivå mellan ca 10 till 25 m djup påträffas ett område med högre 
resistivitet vilket kan indikera förekomsten av gas, alternativt ett mer grovkornig 
material. 
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Figur 8. Uppmätta resistivitetsprofiler över området syns som gula linjer, områden som ej gått 
att mäta har markerats med gula polygoner/rutnät.  

8 Analys av föroreningssituation 

8.1 Avgränsning av påträffad gasförekomst 
I uppdraget ingick att försöka avgränsa den tidigare påträffade gasförekomsten i 
provpunkterna 1901 och 2006 samt undersöka eventuell gasförekomst inom nu 
aktuella fastigheter. Detta har gjorts genom att fyra nya grundvattenrör installerats, 
fältmätning av gas har genomförts i kombination med geofysiska mätningar av 
resistivitet.  
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I bilden nedan, figur 9, visas de grundvattenrör som installerats i september 2020 
samt grundvattenrören 1901 och 2006 som installerades vid undersökningar utförda 
2019 respektive maj 2020 och där gasförekomst är konstaterad.  

 

Figur 9. Provtagningspunkternas ungefärliga placering. 

Resultatet av nu utförd provtagning, i de nyinstallerade grundvattenrören benämnda 
2007-2010, visar ingen eller mycket liten halt av metan. Genom tidigare 
undersökningar har förekomsten kunnat avgränsas åt nordväst och sydväst från de 
provpunkter där gas finns konstaterad.  

Resultatet av föreliggande undersökning visar på att ingen gas förekommer i 
provpunkter söder eller öster om källan. Noterbart är att ingen provtagning har 
genomförts norrut från den konstaterade gasförekomsten. 

Vid den ytliga undersökningen påträffades ytlig marknära metangas inom 3 av 4 
fastigheter. Halterna varierade från 0 till maximalt 5 ppm vilket är att likställa med 
mycket låga halter, i nivå med eller strax över normala bakgrundnivåer i atmosfären 
(ca 2 ppm). I förhållande till den walk over mätning som utfördes på Handbollen 1 av 
Sweco 2019 så är nu uppmätta halter lägre än vad som då påvisades (då uppmättes 
kontinuerligt halter på 6-8 ppm) vilka bedömdes som något förhöjda för en normal 
tomt. Sannolikt härrör nu uppmätta halter från det vattensjuka området utmed 
trädridån som omgärdar koloniträdgårdarna i kombination med det midjehöga gräset 
på området. Metan förekommer naturligt i ex våtmarker och dylikt samt att en god 
cirkulation av luften till viss del förhindras av den höga och täta växtligheten på 
området, i synnerhet på den nivå (<0,1 m över markytan) som den s.k. walk-over 
mätningen genomfördes. 
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Den geofysiska resistivitetsundersökning som är utförd kunde ej visa på några 
förekommande gasfickor inom aktuella områden undantaget den del av profil 2 som 
låg i anslutning till Handbollen 1 där misstänkt hög resistivitet noterades på djup 
mellan 10 och 25 meter under markytan. Detta kan tyda på förekomst av gas och att 
denna då även förekommer inom de sydvästra delarna av Handbollen 1, dvs en något 
större utbredning är vad tidigare mätningar visat. Noterbart är att samtliga 
markprofiler inte kunde avläsas. Exempelvis kunde ingen profil skapas över området 
med tidigare påvisad gasförekomst, detta på grund av pågående markarbeten. 

Eftersom ingen metangas påträffats i något av de nyinstallerade rören har ej heller 
någon flödeshastighet ”gas screening value” kunnat beräknas. Därmed har ingen 
klassificering utifrån gasförhållandena i marken (Modified Wilson & Card classification3) 
utförts i föreliggande undersökning. 

9 Slutsats och rekommendationer 
Resultatet av föreliggande undersökning visar på ingen eller mycket låg halt av metan 
varvid återbildning av metan ej kunnat detekteras med det för provtagningen aktuella 
instrumentet och tidpunkten.  

Tidigare klassificering av fastigheten Spjutet 1 placerar denna inom riskgrupp 4, 
medelhög till hög risk enligt vedertagen klassificeringsmetod (Modified Wilson & Card 
classification). De tidigare utredningarna och rekommendationerna kvarstår för 
området där gas påträffats och bör läsas i sin helhet i tidigare utredning utförd av 
AFRY4 . 

Någon klassificering utifrån gasförhållandena i marken har ej utförts i föreliggande 
undersökning då gas ej detekterats i tillräckliga halter (endast försumbara nivåer har 
kunnat påvisas = ingen riskklass). Dock bör hänsyn tas till närheten till övriga 
förekomster av gas och erforderliga försiktighetsmått bör vidtas vid byggnation, 
framförallt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ur ett konservativt perspektiv sätts med fördel 
motsvarande rekommendationer som finns för Spjutet 1, liksom Handbollen 1, för de 
fastigheter som ligger i direkt anslutning till dessa.  

I tillägg till ovan: installerade gas-/grundvattenrör där gas påträffats kan med fördel 
kapas strax under markytan och därefter tätas med bentonitlera. 

Genom tidigare undersökningar har förekomsten kunnat avgränsas åt nordväst, 
sydväst från de provpunkter där gas finns konstaterad.  

Resultatet av denna undersökning visar på att ingen gas förekommer på fastigheterna 
söder om fastigheten Spjutet 1. Ingen provtagning har genomförts norrut från den 
konstaterade gasförekomsten. Förekomsten kan således mot bakgrund av dessa 
underlag sägas vara begränsad i samtliga vädersträck utom mot norr där ingen 
provtagning utförts. Dessutom finns en osäkerhet om gas eventuellt kan sträcka sig in 
på det angränsande koloniområdet. Detta då en av de geofysiska profilerna (nr 2) som 
låg i anslutning till Handbollen 1 visade på misstänkt hög resistivitet. Detta kan tyda 
på förekomst av gas och att denna då även förekommer inom de sydvästra delarna av 
Handbollen 1, dvs en något större utbredning är vad tidigare mätningar visat.  

  

                                                
3 CIRIA C659/C665 – Assessing risks posed by hazardous ground gases to buildings, London: 
CIRIA. 
4 PM Kompletterande gasteknisk undersökning avseende gas i mark – 783304, AFRY, 2020.  
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Fältprotokoll gasmätning i 
grundvattenrör/gasrör 

 

BILAGA 2a 



Provtagningsprotokoll
Projektnamn: Miljöteknisk gasundersökning Ängelholm Datum: 2020-09-11

Uppdragsnr: 789166 Plats: Ängelholm, Fridhem
Uppdragsledare: Sven Ardung Provtagare: Mårten Arbrandt

Väderlek:
Temperatur:

Initial Stabil Initial Stabil Initial Stabil Initial Stabil

2007 0,1 0,1 0,1 0,1 6,8 9,2 5,0 6,0 1021,0

2007 0,0 0,0 0,1 0,1 11,8 10,0 3,0 3,0 1021,0

2007 0,1 0,1 0,1 0,1 10,2 9,0 1,0 1,0 1021,0

2007 0,0 0,1 0,0 0,0 11,1 10,0 6,0 3,0 1021,0

2008 0,1 0,1 0,3 0,2 18,9 18,9 0,0 0,0 1021,0

2008 0,2 0,2 0,2 0,2 19,1 19,1 0,0 0,0 1021,0

2008 0,1 0,1 0,2 0,2 19,3 18,3 0,0 0,0 1021,0

2008 0,0 0,0 0,2 0,1 19,7 19,1 0,0 0,0 1021,0

2009 0 0 0 0 18,7 19,3 0 0 1021,0

2009 0 0 0 0 18,7 19,3 0 0 1021,0

2009 0 0 0 0 18,4 19,1 0 0 1021,0

2010 0 0 0,1 0 21 20,8 0 0 1021,0

2010 0 0 0,1 0,1 20 20,5 0 0 1021,0

2010 0 0 0,1 0 19,5 20,1 0 0 1021,0

2010 0 0 0,1 0,1 20,4 20 0 0 1021,0

2010 0 0 0,1 0 19,6 19,8 0 0 1021,0

Provpunkt

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) H2S (ppm) Atmosfärs-
tryck (mbar)

Växlande molnighet
15°C

11:44

12:06

Kommentarer

10:59

11:32

10:35

11:11

09:55

10:10

10:20

10:59

11:32

12:06

10:18

10:43

11:16

10:26



 

Fältprotokoll installation grundvattenrör 

 

BILAGA 2b 



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) 12,94 Lock Plast med kulv Rör dia 2"

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 13,94 Låst Ja Material Stål

Rör Benämning 2007_GV Nivå spets (Z3) -6,06 Dexel Nej FilterLängd 7,0 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ Borrat

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå  
m    WZ

Anmärkning Sign

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 20,00 Total längd

B= 1,00 Rök över my

C= Rök under my

Skiss

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

EN

Urtappning

Kapning

Funktionskontroll Åtgärd
Uppfyllning

UPPDRAG UPPDRAGSNR.

BORRHÅL DATUM

2007

Gasmätning i Ängelholm

INSTALLERAT AV

Spolning

Förlängning

783304

2020-08-26

WZ

W1

A

B

C

+Z3

+Z1

+Z1

+Z2

Gasrör_2007.xlsx, GW rör



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) 13,04 Lock Plast med kulv Rör dia 2"

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 14,04 Låst Ja Material Stål

Rör Benämning 2007_GV Nivå spets (Z3) -5,96 Dexel Nej FilterLängd 7,0 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ Borrat

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå  
m    WZ

Anmärkning Sign

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 20,00 Total längd

B= 1,00 Rök över my

C= Rök under my

Skiss

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

EN

Urtappning

Kapning

Funktionskontroll Åtgärd
Uppfyllning

UPPDRAG UPPDRAGSNR.

BORRHÅL DATUM

2008

Gasmätning i Ängelholm

INSTALLERAT AV

Spolning

Förlängning

783304

2020-09-03

WZ

W1

A

B

C

+Z3

+Z1

+Z1

+Z2

Gasrör_2008.xlsx, GW rör



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф ) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф ) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,9

0,9 1,3

1,3 2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

-

-

1,3

Anmärkning

Mörkbrun

Ljusbrun

Ljusgrå

siSaf

siSa

- F: muSa

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

783304 Gasmätning i Ängelholm 2008

Emil NilssonSkruvprovtagningGeotech 504D

2020-09-03

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) 12,12 Lock Plast med kulv Rör dia 2"

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 13,12 Låst Ja Material Stål

Rör Benämning 2009_GV Nivå spets (Z3) -6,88 Dexel Nej FilterLängd 7,0 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ Borrat

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå  
m    WZ

Anmärkning Sign

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 20,00 Total längd

B= 1,00 Rök över my

C= Rök under my

Skiss

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

Spolning

Förlängning

783304

2020-08-26EN

Urtappning

Kapning

Funktionskontroll Åtgärd
Uppfyllning

UPPDRAG UPPDRAGSNR.

BORRHÅL DATUM

2009

Gasmätning i Ängelholm

INSTALLERAT AV

WZ

W1

A

B

C

+Z3

+Z1

+Z1

+Z2

Gasrör_2009.xlsx, GW rör



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) 12,23 Lock Plast med kulv Rör dia 2"

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 13,23 Låst Ja Material Stål

Rör Benämning 2010_GV Nivå spets (Z3) -6,78 Dexel Nej FilterLängd 7,0 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ Borrat

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå  
m    WZ

Anmärkning Sign

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 20,00 Total längd

B= 1,00 Rök över my

C= Rök under my

Skiss

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

Spolning

Förlängning

783304

2020-09-03EN

Urtappning

Kapning

Funktionskontroll Åtgärd
Uppfyllning

UPPDRAG UPPDRAGSNR.

BORRHÅL DATUM

2010

Gasmätning i Ängelholm

INSTALLERAT AV

WZ

W1

A

B

C

+Z3

+Z1

+Z1

+Z2

Gasrör_2010.xlsx, GW rör



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф ) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф ) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,4

0,4 0,6

0,6 1,0

1,0 2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

783304 Gasmätning i Ängelholm 2010

Emil NilssonSkruvprovtagningGeotech 504D

2020-09-03

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

-

-

-

1,5

Anmärkning

Mörkbrun

Ljusbrun

Ljusbrun

Ljusgrå

F: Sa

siLe_sa_

siLe_si_

- F: muSa

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY
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1 Objekt 
På uppdrag av Ängelholms kommun ÅF Infrastructure AB (AFRY) utfört geofysiska 

undersökningar inför exploateringen av området vid Ängelholms idrottsplats. 

2 Syfte 
AFRYs syfte med undersökningen är att utreda förekomsten av gas som påträffades i 

samband med den geotekniska borrningen som utförts i tidigare skede. 

3 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Planering och 

redovisning av utförda fältundersökningar har utförts i enlighet med standarder i  Tabell 

1 och Tabell 2. 

Tabell 1. Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997–2 med korrigering SS-EN 1997–2:1997/AC:2010 

Fältutförande 
Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013  

SS-EN-ISO 22475–1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

Tabell 2. Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Beteckning Standard eller annat styrande dokument 

Geofysiska metoder 

(Resistivitet) 
El 

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SGF 

Metodblad – Geofysiska metoder (www.sgf.net) 

 

4 Befintliga förhållanden 
Undersökningsområdet för de planerade resistivitetslinjerna utgjordes av främst av 

ängsmarker men även en del asfalterade ytor samt aktiva byggplatser.  

Resistivitetsprofilernas läge i plan har anpassats efter de förutsättningar som rådde på 

platsen. Detta innebär främst att undersökningarna har flyttats för att undvika aktiva 

byggplatser samt större asfalterade ytor. Planerade lägen för undersökningen redovisas 

i Figur 1.  

Vid mättillfällena både den 18 och 22 september var vädret torrt och med en temperatur 

på ca 15°C till 18°C. 
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Figur 1. Översiktskarta över resistivitetsprofiler. 
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4.1 Topografi 

Marknivån i undersökningsområdet är mellan nivå +9 till +13. Den generella topografin 

sluttar svagt åt söder och medför en topografisk variation i höjdled på ca 3 m längs varje 

resistivitetsprofil. 

4.2 Befintliga byggnader och anläggningar 

Området är under aktiv byggfas och nya vägar och hus är under byggnation i områdets 

utkanter. 

5 Utsättning/Inmätning 
Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta med DGPS. Inmätning har skett i 

enlighet med geoteknisk mätningsklass B. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 13:30 

Höjdsystem: RH2000 

6 Fältundersökningar 

6.1 Nu utförda undersökningar 

Fältundersökningarna har utförts av AFRY vid två tillfällen, den 18 september av Ulf 

Kristensson och Sasa Sisriak och den 22 september av Ulf Kristenson och Jakob Dinger. 

under september 2020. 

Totalt omfattar fältarbetet 4 resistivitetsprofiler på 300 till 400 m vardera. 

Undersökningslinje 1 kunde inte mätas då undersökningens läge huvudsakligen 

utgjordes av ej mätbara områden, se Figur 1. Mätningarna har utförts med en ABEM 

Terrameter LS med mätning enligt gradientprotokoll med IP fönster. Modelleringen av 

insamlad data utfördes med Res2Dinv. 

De fyra profilerna har blivit inmätta med start och slutpunkt samt däremellan med ett 

avstånd av 5m. Alla inmätningar är utförda med en topcon D-GPS. 

7 Utvärdering resistivitetsundersökning 
Vid tolkning av resistivitetsmätningar jämförs uppmätt resistivitet med typiska 

resistivitetsvärden i jord och berg. I Figur 2 redovisas legend för samtliga 

resistivitetsprofiler och i Figur 3 ges exempel på typiska resistivitetsvärden i jord och 

berg. 

 

Figur 2. Teckenförklaring till resistivitetsprofiler. Färgskalan representerar uppmätt resistivitet i 
ohm-m  



 

 

PM Geofysik Ängelholm 

Sida 7/9 

 

 

 

Figur 3. Typiska resistivitetsvärden i jord och berg. 

7.1 Profil 1 

Profil 1 gick ej att mäta på grund av pågående byggnation och flera asfalterade ytor, 

endast ca 180 meter var mätbara vilket inte är långt nog för att få tillräckligt med 

datapunkter. 

7.2 Profil 2 

Profil 2 har sin start i nordväst några få meter in i skogsområdet och går sedan parallellt 

med gångbanan mot sydväst. Vid ca 210 - 240 m passerar profilen över en asfalterad 

vändplats och går sedan ut över en sandig jord och vidare ut över en gräsbevuxen äng. 

Vid ca 330-340 m passerar profilen även en nybyggd GC- bana och tillhörande bilväg. 

Hela profilen uppvisar generellt mycket låga motstånd som indikerar en finjord med 

relativt högt lerinnehåll. De översta 2 - 3 m har en något högre resistivitet vilket troligen 

motsvarar den dränerade zonen i jordlagret (Figur 4). 

Vid 90 till 160 m på nivå ca +0 till -15 påträffas ett område med högre resistivitet vilket 

kan indikera förekomsten av gas, alternativt ett mer grovkornig material. 

 

Figur 4. Modellering av resistivitetsprofil 2. Område inom svart markering har förhöjd uppmätt 
resistivitet vilken kan indikera förekomsten av gas, alternativt ett mer grovkornigt material. 
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7.3 Profil 3 

Profilen har sin början vid GC–banan i norr och går sedan sydvästligt parallellt med 

kolonilotterna.   

Hela profilen uppvisar generellt mycket låga resistivitetsvärden som indikerar en finjord 

med relativt högt lerinnehåll. De översta 2 - 3 m har en något högre resistivitet och 

detta motsvarar troligen den dränerade zonen i jordlagret (Figur 5). 

Kring ca +0 noteras en tydlig sänkning av resistiviteten, detta är tolkat som övergången 

till ett saltare grundvatten som sänker resistiviteten. 

Ingen indikation på gas har identifierats. 

 

Figur 5. Modellering av resistivitetsprofil 3. 

7.4 Profil 4 

Profilen har sin början vid den nyasfalterade vägen som byggts genom område. 

Profilen går först över en sandig grusig jord innan den passerar nästa tvärgata och 

därefter över en mindre jordvall, sedan fortsätter den ut på ängsmark till slutet av 

profilen. 

Hela profilen uppvisar generellt mycket låga resistivitetsvärden som indikerar en finjord 

med relativt högt lerinnehåll. De översta 2 - 3 m har en något högre resistivitet och 

detta motsvarar troligen den dränerade zonen i jordlagret (Figur 6). 

Kring ca +0 noteras en tydlig sänkning av resistiviteten, detta är tolkat som övergången 

till ett saltare grundvatten som sänker resistiviteten. 

Ingen indikation på gas har identifierats. 

 

Figur 6. Modellering av resistivitetsprofil 4. 
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7.5 Profil 5 

Profilen har sin början vid nybygget i nordöst och går sedan i sydvästlig riktning ned 

mot handelsträdgården. Hela linjen utgörs av ängsmark, med undantag för ett fåtal 

meter i början av profilen i norr, där profilen ligger på gräsmatta och korsar en GC-bana. 

Hela profilen uppvisar generellt mycket låga resistivitetsvärden som indikerar en finjord 

med relativt högt lerinnehåll. De översta 2 - 3 m har en något högre resistivitet och 

detta motsvarar troligen den dränerade zonen i jordlagret (Figur 7). 

Kring ca +0 noteras en tydlig sänkning av resistiviteten, detta är tolkat som övergången 

till ett saltare grundvatten som sänker resistiviteten. 

Ingen indikation på gas har identifierats. 

 

Figur 7. Modellering av resistivitetsprofil 5. 

8 Värdering av undersökningen 
Undersökningen utfördes under torra förhållanden vilket medför förhöjda 

resistivitetsnivåer i ytan men bedöms inte väsentligt påverka mätresultaten.  

Profil 1 fick utgå då denna inte var möjlig att genomföra med avseende på 

förutsättningarna på platsen. 

Gällande profiler 2, 3, 4 och 5 har mätningarna gått bra och modellerna har gått att 

färdigställa med godtagbar modelleringsosäkerhet. 

8.1 Generell tolkning 

Undersökningen har gett en god inblick gällande den rådande geologin och stratigrafin i 

området.  

Den redovisar en enhetlig bild av området med en dränerad zon på 2 till 3 meter och 

därefter en sötvattenförande zon ner till ca +0. Under nivå +0 sjunker resistiviteten och 

detta tolkas som en övergång till ett mer salt grundvatten. 

Resistiviteten är generellt mycket låg i samtliga delar av profilerna, detta indikerar en 

finjord med högt lerinnehåll och låg porositet. 

Det är endast i profil 2 som indikation på gas har påträffats. 

9 Övrigt 
Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För förklaring 

till de geotekniska benämningarna hänvisas till SGF:s hemsida: www.sgf.net (Svenska 

Geotekniska Föreningen). 



 



 

 

 

Bilaga 2 Resistivitets profiler 

Markgasundersökning Ängelholm 

 

Profil2

 

  



 

 

 

Profil 3 

 

  



 

 

 

Profil 4  

 

  



 

 

 

Profil 5 

 

 



 
 

 

ÅF Infrastructure AB 
Grafiska vägen 2 
Box 1551 
412 63 Göteborg 
Sweden 

Phone +46 10 505 00 00 
Registered office in Stockholm 
Corp. id: 556185-2103 
VAT: SE556185210301 

afry.com 

 
Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning i mark inom fastigheterna Handbollen 1, Startpistolen 1 och 
Spjutet 1, Ängelholms kommun  

   

Handläggare 

Fiali Olander 
Uppdragsgivare 

Ängelholms kommun 
ATT: Sara Elmefjärd Telefon 

+4610-505 24 17 
Mobil 

+4672-00 29 80  
E-post 

fiali.olander@afry.com 
 
Datum 

2020-06-17 
Projekt-ID 

783304 

 

Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende 
gasmätning i mark inom fastigheterna Handbollen 1, 
Startpistolen 1 och Spjutet 1, Ängelholms kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFRY 

Upprättad av: Fiali Olander och Mårten Arbrandt  

Granskad av: Sven Ardung 

 

                    

     

LUJH
Maskinskriven text
Bilaga 5



 
 

 

1 
Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning i mark inom fastigheterna Handbollen 1, Startpistolen 1 och 
Spjutet 1, Ängelholms kommun  
 

 

1 Bakgrund och syfte 
Vid tidigare utförd geoteknisk undersökning påträffades en brännbar gas i ett av 
borrhålen. Gasens sammansättning och härkomst bedömdes vara okänd. Ytterligare 
en undersökning har utförts genom fältmätning av gas i två grundvattenrör. I det ena 
röret påträffades hög halt av metangas. Platsen har getts riskklass 4. Baserat på de 
utförda undersökningarna bedömdes det inte möjligt säkerställa var gasen kommer 
ifrån eller dess utbredning, utan det krävs ytterligare undersökningar.  
 
Syftet med den utförda undersökningen var att försöka avgränsa förekomsten av 
metan, utreda eventuell förekomst av ytlig gas samt om möjligt utreda gasens 
härkomst.  

2 Områdesbeskrivning 
Fastigheten Handbollen 1 och dess angränsande fastigheter i norr och söder 
(Startpistolen 1 och Spjutet 1) som utgör undersökningsområdet ligger i södra delen 
av Ängelholm, figur 1. Söder om undersökningsområdet finns ett koloniområde och i 
norr en idrottsanläggning. I nordväst och sydöst återfinns bostäder, figur 2.  
 
Fastigheten Handbollen 1 samt Spjutet 1 består idag av gräsyta och ett tunt växtskikt, 
utan några byggnader och på fastigheten Startpistolen 1 återfinns en parkering som är 
delvis asfalterad.  
 

 
Figur 1. Översiktskarta över Ängelholm. Aktuellt undersökningsområde är ungefärligt markerat 
med röd figur. © Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001 
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Figur 2. Flygbild med fastigheterna (Handbollen 1, Startpistolen 1 och Spjutet 1) som utgör 
undersökningsområdet ungefärligt markerade med rödstreckad figur. © Lantmäteriet Medgivande 

R50086180_200001 

3 Geologi och hydrogeologi 
Enligt SGU:s jordartskarta består de ytliga marklagren inom fastigheterna samt dess 
närhet av postglacial grovsilt-finsand, figur 3. Troligen återfinns även fyllnadsmassor 
av varierande karaktär på fastigheten Startpistolen 1 där en parkering förekommer. 
Enligt SGU är jorddjupet i närområdet cirka 90 meter.  
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Figur 3. Utdrag ur SGUs kartdatabas för jordarter skala 1:25 000 – 1:1 000 000. 
Undersökningsområdets ungefärliga läge är inringat i svart. Orange färg illustrerar postglacial 

grovsilt-finsand.   
 
I tidigare utförd undersökning 2019 påvisades humushaltig sand översta metern följt 
av siltig sand ner till 2 meter under markytan (m.u.my.). Från 2 ner till 19 m.u.my. 
noterades lera med tunna lager av siltig sand1. 

4 Tidigare utförda undersökningar  
PQ Geoteknik och Miljö AB utförde år 2018 en markundersökning2 i samband med att 
fastigheten Handbollen 1 eventuellt skulle förvärvas. Gas påträffades som av 
Ängelholms kommun konstaterades vara brännbar samt att den inte härstammade 
från en läckande ledning.  
 
Sweco utförde 2019, med anledning av ovan påträffad gas, en mätning och 
riskbedömning av gasförekomst i mark3. Två grundvattenrör sattes och metangas 
påträffades vid fältmätning i hög halt i ett av rören (1901) på den östra delen av 
fastigheten Handbollen 1. Halten ökade vid längre tids pumpning men avtog sedan 
efter en tid. Som högst påträffades 96 % metangas i röret placerat på sydöstra delen 
av fastigheten. Gasförekomsten är inte avgränsad och dess härkomst har inte kunnat 
fastställas.  

5 Historisk inventering 
I Skåne länsstyrelses EBH-register4 har inga objekt registrerats inom aktuella 
fastigheter. Väster om undersökningsområdet har en grafisk industri tidigare varit 
placerad, ej riskklassad. Nordöst om området har växthus tidigare varit placerade. 
Inga av dessa verksamheter bedöms ha någon påverkan på eventuell gasförekomst 
inom undersökningsområdet.  

                                                
1 Sweco AB, 2019. Mätning av gasförekomst i mark. 
2 PQ Geoteknik & Miljö AB, 2018. Geoteknisk och markmiljöundersökning.  
3 Sweco AB, 2019. Mätning av gasförekomst i mark.  
4 https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c  
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Miljöenheten i Ängelholms kommun anger att det inte finns några ärenden för 
fastigheterna Startpistolen 1 eller Spjutet 1.  

På Handbollen 1 har gas tidigare påträffats och i miljöenhetens diarie finns uppgifter 
om att det även ska ha påträffats gas i fickor söder om aktuellt område på gamla 
Vilhelmsfältet. På Handbollen 1 har även förorening i form av PAH-H och bly påträffats 
i halt över KM. 

Miljöenheten anger även att det finns en gammal deponi i anslutning till Kullavallen 
som ligger cirka 1,5 km från undersökningsområdet. Det är osäkert om deponigas kan 
ha bildats i deponin samt om deponin i så fall kan vara källa till påträffad gas inom 
aktuellt undersökningsområde men bedömningen är att detta är mindre troligt.  

I övrigt har det inte framkommit några uppgifter i Ängelholms kommuns diarie som 
bedöms kunna påverka potentiell gasbildning i området.  

På historiska flygbilder från 1960 och 1975, figur 4 och 5, syns ingen verksamhet inom 
aktuellt undersökningsområde. Troligen har marken använts för jordbruk.   

Figur 4. Historisk flygbild från år 1965. Aktuellt undersökningsområde är ungefärligt utmärkt 
med rödstreckad figur. © Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001   
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Figur 5. Historisk flygbild från år 1970. Aktuellt undersökningsområde är ungefärligt utmärkt 
med rödstreckad figur. © Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001   

6 Generellt om gas  

Under anaeroba (syrefria) förhållanden bryts organiskt avfall ner och gas frigörs. Så 
länge det finns tillgång till organiskt nedbrytbart material och vatten kommer 
gasbildning att pågå. Hur mycket gas som bildas samt i vilken hastighet beror på typ 
av organiskt material samt hur finfördelat materialet är5. 

Gas transporteras där motståndet är minst. Speciell uppmärksamhet måste därför 

ägnas dräneringar för husgrunder och ledningar6. 

6.1 Sammansättning  
Gas av olika härkomst har generellt olika sammansättning. Det finns mest information 
tillgänglig gällande deponigas men gas kan även bildas från andra källor7: 
 

• Deponigas 
• Naturgas (natural mains gas) 
• Geologiskt härledd gas, gruvgas (geologically-derived methane (mine gas)) 
• Sumpgas (marsh gas) 
• Avloppsgas (sewer gas) 

 
I tabell 1 nedan från Environmental agency UK sammanfattas innehåll som är vanligt i 
olika typer av gas. 

                                                
5 Avfall Sverige, 2012. Avfall Sveriges deponihandbok, rapport D2012:02. 
6 SGI, 2011. Underlag för vägledning beträffande inventering, undersökning och riskklassning av gamla 
deponier. 
7 Environmental agency UK, Guidance on the management of landfill gas.  
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Tabell 1. Vanliga sammansättningar i olika typer av gas 

 
I nedanstående figur (figur 7) illustreras olika typer av gaser och källan till dem. 
Figuren är hämtad från den brittiska vägledningen om deponigaser från UK 
Environmental agency8. 

 

Figur 7. Gaser i mark och dess ursprung. 

 
I deponigas är generellt metangas och koldioxid de dominerande gaserna, ungefär 50 
% av varje, men det kan även förekomma mindre mängder av väte, kväve och 
svavelväte. Metangas och koldioxid är lukt- och färglösa medan exempelvis svavelväte 

                                                
8 Guidance on the management of landfill gas – Landfill directive LFTGN 03, The Environment Agency, Bristol, 
September 2004. 
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kan medföra dålig lukt. I en deponi kan gasen (deponigasen) även innehålla låga 

halter av andra ämnen, beroende på vad som deponerats9.  

 
I tabell 2 nedan från Avfall Sverige visas generell sammansättning för deponigas. 
Variationen är väsentlig mellan olika deponier beroende på vad som deponerats9.  
 

Tabell 2. Generell sammansättning deponigas 

 

6.2 Risker  
Halter som bedöms medföra explosionsrisk är en metankoncentration på 5–15 
volymprocent i luft9.  
 
Generellt bedöms gas/deponigas inte utgöra risk för människors hälsa utomhus, i det 
fria, men försiktighetsåtgärder bör vidtas i slutna utrymmen som exempelvis 
byggnader. Risker som då bör beaktas är explosionsrisk samt kvävning. En hög 
gasproduktion innebär ökad risk, men risker även vid låg till måttlig gasproduktion kan 
ej bortses ifrån. Gas kan under lång tid ansamlas i slutna utrymmen och resultera i 

explosion eller kvävning10. 

7 Genomförande 
Arbetet följer Naturvårdsverkets rapporter 4310, 4311, 4918, 5976 och Svenska 
Geotekniska Föreningens rapport 2:2013 i tillämpliga delar.  

Inför fältarbetet utfördes ledningskoll och berörda ledningsägare kontaktades. 
Beställaren ansvarade för eventuella interna ledningar.  

7.1 Avgränsning av påträffad gas 
Grundvattenrör i metall installerades i fyra punkter på fastigheten Handbollen 1 samt 
de angränsande fastigheterna Startpistolen 1 och Spjutet 1. Placering av rören 
framgår av situationsplanen i Bilaga 1. Inmätning av provtagningspunkter utfördes 
med hjälp av GPS. Rören drevs ner till önskat djup, 19 meter under markytan 

                                                
9 Avfall Sverige, 2012. Avfall Sveriges deponihandbok, rapport D2012:02.  
 
10 SGI, 2011. Underlag för vägledning beträffande inventering, undersökning och riskklassning av gamla 
deponier.  
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(m.u.my.) och filter sattes på 12–19 m.u.my. Det stora filterspannet användes för att 
möjliggöra en så optimal inträngning för gas och grundvatten som möjligt. 
Fältprotokoll med avseende på jordart fördes.  

Efter installation utfördes fältmätning av gas i de fyra nyinstallerade rören (benämnda 
2003-2006) samt de två befintliga (benämnda 1901 och 1902). Mätning utfördes med 
Gas Analyser Biogas 5000.  

Utöver mätningen i grundvattenrören gjordes även en uppmätning av 
återbildningshastigheten av gas i de rör där metangas påträffats. Syftet med 
mätningarna var att kontrollera hur snabbt rörvolymen åter fylls med markgas för att 
beräkna återbildningshastigheten. Detta görs genom att använda de högst uppmätta 
metankoncentrationerna och högsta partialtrycken och/eller flödeshastigheterna för att 
på så sätt beräkna så kallade gas screening values, GSV. Genom att beräkna detta kan 
olika platser klassificeras utifrån gasförhållanden i marken (Modified Wilson and Card 
classification11). Återbildningshastigheten i föreliggande fall mättes genom att rören 
tömdes på gas med hjälp av en extern pump. Innan rören tömdes uppmättes 
haltnivån av metan i rören.  

För utökad analys av de ämnen som förekommer i deponigaserna togs även ett antal 
luftprover ut i de fyra nya grundvattenrören samt från ett av de redan befintliga rören, 
rör 1901. Luftprover uttogs i lufttäta och för ändamålet speciellt anpassade påsar som 
samlades upp med hjälp av en vakuumpump. Se figur 6 nedan. 

 

Figur 6. Uttag av provluft från grundvattenrör 

                                                
11 CIRIA C659/C665 – Assessing risks posed by hazardous ground gases to buildings, London: 
CIRIA. 
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De uttagna luftproverna skickades till RISE (Research Institutes of Sweden) för analys. 
Vid RISE utfördes en bred skanning av de organiska och svavelhaltiga föreningar för 
att analysera de ämnen som förekommer i provluften. Analys utfördes med 
gaskromatografi (GC) med olika detektorer.  

7.2 Utredning gällande eventuell ytlig förekomst av gas 
Provtagning av eventuell ytlig naturlig gas/deponigas genomfördes av personal från 
AFRY. Provpunkterna var jämt utplacerade på fastigheterna inom området, se Bilaga 1. 

Fältmätning av gas utfördes vid sex ytliga provpunkter (provpunkt 2008-2013). Ett 
perforerat jordspett slogs ner i marken till ca 0,7 meters djup. Efter detta monterades 
en koppling på spettet som i sin tur anslöts till mätinstrumentet. Instrumentet mäter 
metan, koldioxid, syre, kolmonoxid och svavelväte. Därefter pumpades gasen upp och 
halten av aktuella parametrar avlästes i displayen under cirka tre minuter. Stabilt 
värde samt högsta värde noterades. 

Vid provtagningstillfället fördes fältprotokoll. 

8 Resultat 
I Bilaga 1 visas provpunkternas placering.  

I Bilaga 2 redovisas samtliga fältintryck.  

I Bilaga 3 redovisas analysrapport.  

8.1 Fältobservationer 
Inom undersökningsområdet finns ett övre lager av fyllnadsmaterial bestående av 
sand eller mull med en mäktighet på mellan 0,8 till 1,4 m. I provpunkt 2005 
påträffades även antropogent inslag i fyllnadsmaterialet bestående av tegel. Det 
naturliga materialet består främst av sand och lera i olika nivåer samt inslag av silt 
och grus. Samtliga iakttagelser som gjordes vid borrning redovisas i Bilaga 2.  

8.2 Avgränsning av tidigare påträffad gasförekomst 
I uppdraget ingick att försöka avgränsa den påträffade gasförekomsten i provpunkt 
1901. Detta har gjorts genom att fyra nya grundvattenrör installerats och fältmätning 
av gas samt uttag av gasprover för analys har utförts i respektive rör.  

8.2.1 Fältmätning av ämnen med direktvisande instrument 
Fältmätning utfördes i de två gamla rören (1901 och 1902) samt de fyra nya rören 
(2003-2006). En sammanställning av halterna visas i tabell 3. 

I 1901 uppmättes halt av metan, maximal halt 17,4 %. I samma rör uppmättes även 
halt av metan vid den förra mätningen år 2019, då var maximal uppmätt halt 96 %. I 
övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda halter i aktuellt rör.  

I det nyinstallerade röret 2006 uppmättes en maximal metanhalt på 92,5 %. Utöver 
detta uppmättes en högsta halt av kolmonoxid på 65 ppm samt låg syrehalt.  

I övriga rör uppmättes ingen halt av metan. I 2005 och 2003 uppmättes dock en 
något förhöjd halt kolmonoxid på 22 ppm respektive 9 ppm som högst.  
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Tabell 3. Sammanställning av uppmätta halter av gaser i grundvattenrören.  

Provpunkt 
Metan Koldioxid Syre Kolmonoxid Svavelväte 

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) CO (ppm) H2S (ppm) 

Explosionsrisk12 5 - 15  -   -   -   -  

Deponigas typisk 

sammanstättning12 
40 - 60 30 - 40 0-2 -  10-1000  

Naturlig gas typisk 

sammansättning13 

17-97  

(11-88 i sumpgas) 
0-9,5 - 4,7 - 

1901 
Stabil 11,3 0,2 18,7 0 0 

Min/Max 17,4 0,1 20,6 0 0 

1902 
Stabil 0 0,1 22,0 0 1 

Min/Max 0 0,1 21,9 0 0 

2003 
Stabil 0 0,1 21,5 0 1 

Min/Max 0 0,2 20,6 9 0 

2004 
Stabil 0 0,1 21,8 0 0 

Min/Max 0 0,1 21,6 0 0 

2005 
Stabil 0 0,1 20,8 3 0 

Min/Max 0 0,1 20,7 22 0 

2006 
Stabil 87,6 0,1 1,3 65 0 

Min/Max 92,5 0,1 12,2 61 0 

 

8.2.2 Återbildningshastighet 
I de två rör där metangas har påträffats har kontroll av återbildningshastighet gjorts.  
Sweco har vid tre tillfällen under 2019 beräknat återbildningshastigheten i rör 1901. 
AFRY har kompletterat med kontroll av återbildningshastighet i rör 2006.  

Efter initial mätning tömdes röret på luft med hjälp av en luftpump. Därefter gjordes 
mätningar med intervallen i tabell 4 nedan.  

  

                                                
12 Avfall Sverige, 2012. Avfall Sveriges deponihandbok, rapport D2012:02. 
13 Environmental agency UK, Guidance on the management of landfill gas. 
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Tabell 4. Resultat från mätning av återbildningshastighet i provpunkt 2006. Första stabila 

uppmätta värde var 87,6 % (mätning direkt då röret stått stängt sedan mätning veckan innan) 

övertryck i röret vid första mätning. Vid senare "startmätning" uppmättes ett stabilt värde på 

27,3%.  

Provpunkt: 2006 

Tid Metan CH4 (%) Kommentar  
Startvärde 27,3 Uppmätt värde innan utpumpning 

0 min 0 Rör tömt, antas 0 värde 

5 min 11,8 Momentant värde 

10 min 20,7 Momentant värde 

15 min 24,1 Momentant värde 

20 min 27,4 Momentant värde 

 

8.2.3 Analysresultat 
I tabell 5 redovisas resultaten från analysen av organiska och svavelhaltiga ämnen 
som gjordes av RISE. Påsarna analyserades för permanentgaser med MicroGC, för 
kolväten med GC utrustad med FID-detektor och för svavelkomponenter GC med 
detektor PFPD. Analysrapport bifogas som bilaga 2. 

Tabell 5. Resultat av analys organiska svavelhaltiga ämnen 

Prov-

punkt 

Metan 

(ppm) 

Etan 

(ppm) 

Metanol 

(ppm) 

Propen/ 

propan 

(ppm) 

Isobutan 

(ppm) 

CO2 

(%) 

N2 

(%) 

O2 

(%) 

H2 (%) 

     

2003 35 - - - - 0,07 76,4 20,3 0,009 

2004 52 - - - - 0,05 76,0 20,7 0,008 

2005 35 - 7 2 6 0,07 76,2 20,5 0,009 

2006 416800 6 - - - 0,23 44,1 11,4 0,026 

1901 407300 2 - - - 0,40 44,2 12,0 0,003 

 

Som framgår av ovanstående tabell påträffades förhöjd gasförekomst i rör 2006 och 
1901. I övriga provpunkter påträffades i stort sett bara något förorenad luft. Det 
påträffades även mindre mängder av vätgas i provpunkterna. Vätgas är mycket 
flyktigt och det finns därför en risk att analyserade halter i tabellen ovan är något 
underskattade då tiden mellan provtagning och analys var ett par dygn. 

Värt att notera är också att inga detekterbara halter av svavelföreningar hittades i 
någon av provpunkterna. 

8.3 Ytlig förekomst av gas 
Vid den tidigare genomförda undersökningen (2019) uppmättes låga halter av 
metangas vid markytan. För att kontrollera förekomst av eventuell gas i ytlig jord 
utfördes gasmätning i sex ytliga provtagningspunkter.  

Inga halter av metan uppmättes och endast låga halter av koldioxid, kolmonoxid och 
svavelväte uppmättes. En sammanställning av uppmätta halter visas i tabell 6. 
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Tabell 6. Sammanställning av uppmätta halter av gaser ytligt inom området.  

Provpunkt 
Metan Koldioxid Syre Kolmonoxid Svavelväte 

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) CO (ppm) H2S (ppm) 

Explosionsrisk14 5 - 15  -   -   -   -  

Deponigas typisk 

sammanstättning14 
40 - 60 30 - 40 0-2 - 10-1000  

Naturlig gas typisk 

sammansättning15 

17-97  

(11-88 i sumpgas) 
0-9,5 - 4,7 - 

2008 
Stabil 0 0,1 21,1 1 1 

Min/Max 0 0,1 21,1 0 1 

2009 
Stabil 0 0,1 21,1 0 1 

Min/Max 0 0,1 21,1 0 0 

2010 
Stabil 0 0,1 21,6 0 0 

Min/Max 0 0,1 21,5 2 0 

2011 
Stabil 0 0,1 21,5 0 0 

Min/Max 0 0,2 21,0 0 0 

2012 
Stabil 0 0,1 21,2 0 1 

Min/Max 0 0,1 21,1 0 0 

2013 
Stabil 0 0,1 21,3 0 0 

Min/Max 0 0,1 21,2 0 0 

 

9 Föroreningssituation 

9.1 Avgränsning av påträffad gasförekomst 
Förhöjd gasförekomst i provpunkt 1901, placerad på fastigheten Handbollen 1, 
bekräftades vid utförd fältmätning 2020, men metangashalten var markant lägre vid 
den nu utförda fältmätningen än den som utfördes 2019. Sydöst om 1901, på 
fastigheten Spjutet 1 finns provpunkt 2006 placerad. Även i denna provpunkt 
uppmättes förhöjd halt av metangas. I övriga provpunkter placerade nordväst och 
söder om 1901, på fastigheterna Handbollen 1 och Startpistolen 1, uppmättes inga 
anmärkningsvärda gashalter vid fältmätning. Ingen provpunkt är placerad norr om 
1901 då detta var utanför undersökningsområdet.  

Påträffad gasförekomst kan utifrån utförd fältmätning sägas avgränsad åt nordväst, 
väst och söder men är inte avgränsad åt sydöst och öster. Det föreligger även 
osäkerhet om eventuell gasförekomst har en ytterligare utbredning åt norr.  

9.2 Återbildningshastighet  
Återbildningshastigheten har beräknats vid de provpunkter där förhöjda 
metangashalter påträffats. 
 
Gasåterbildningshastigheten (GSV) beräknas enligt formeln nedan: 
GSV (l/h) = maximal gaskoncentration (% v/v) * maximalt gasflöde (l/h) 
 

                                                
14 Avfall Sverige, 2012. Avfall Sveriges deponihandbok, rapport D2012:02. 
15 Environmental agency UK, Guidance on the management of landfill gas. 
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Resultatet av provtagningen av återbildningshastigheten i rör 1901 har under 2019 
beräknats av Sweco vid tre tillfällen och resulterade i en GSV på 12,5 , 19,6 respektive 
12,9.  
 
I figur 7 nedan illustreras gasåterbildningshastigheten i rör 2006. Pumphastigheten i 
mätinstrumentet är ungefär 550 ml/min. 
 

 

Figur 7. Gasåterbildningshastighet rör 2006 

I beräkningen av GSV för rör 2006 har pumphastigheten för mätinstrumentet använts. 
Detta bedöms ge en konservativ beräkning som motsvarar ”worst-case” då 
provvolymen i röret var litet och inte räckte för att instrumentet skulle kunna mäta i 
en minut. GSV-värdet för rör 2006 har beräknats till 11 l/h.   

9.3 Ursprung påträffad gas 
Från analysen av organiska och svavelhaltiga ämnen som gjordes i luftproverna visade 
analysen att i provpunkter 2003-2005 detekterades i stort sett bara omgivningsluft. I 
grundvattenrör 1901 och 2006 analyserades förhöjda metanhalter runt 40 vol-%, 
syrehalter runt 12 vol-% och koldioxidhalter runt 0,2-0,4 vol-% vilket tyder på att 
gasföroreningar förekommer.  

I tabell 7 nedan redovisas analyserade halter i rör 1901 och 2006 med en jämförelse 
mot den generella sammansättningen av deponigas som redovisas från Avfall Sverige 
samt UK Environment Agency. Variationen är väsentlig mellan olika deponier beroende 
på vad som deponerats16.  
 
I kolumnen till vänster redovisas de så kallade bulkgaserna från deponier. Bulkgaser 
innebär de ämnen som förekommer i procentnivåer. Det finns normalt även ett stort 
antal andra spårämnen i lägre haltnivåer. Flera av spårämnen har låga lukttrösklar och 
orsakar ofta de luktstörningar som är associerade med deponigas. 

  

                                                
16 Avfall Sverige, 2012. Avfall Sveriges deponihandbok, rapport D2012:02. 
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Tabell 7 Analyserade halter i rör 1901 samt 2006 samt en jämförelse mot typiska värden från 
deponier som redovisas av Avfall Sverige samt UK Environment Agency. 

Gaskomponent 

Analys-

resultat 

rör 

1901 

Analys-

resultat 

rör 

2006 

Typiska värden 

redovisade av 

Avfall Sverige 

Typiska värden redovisade 

av UK Environmental 

Agency 

Generell 

sammansättning 

Typiska 

värden 

Observerade 

maximala 

halter 

Metan (vol-%) 40,7 41,7 40-60 63,8 88,0 

Koldioxid (vol-%) 0,40 0,23 30-40 33,6 89,3 

Kväve (vol-%) 44,2 44,1 1-20 2,4 87,0 

Vätgas (vol-%) <0,003 0,03 0,2 0,05 21,1 

Syre (vol-%) 12,0 11,4 0,2 0,16 20,9 

 
 
Som framgår av ovanstående tabell skiljer sig analyserade värden i rör 2006 och 1901 
framförallt mot de typiska haltnivåer av syre, koldioxid och kväve som normalt 
förekommer i deponigaser. 

9.4 Ytlig gas 
Vid undersökningen påträffades inga halter av gaser vid den ytliga provtagningen som 
generellt förekommer i deponier som medför misstanke om deponigasbildning eller 
ansamling av deponigas. Generellt påträffades inga anmärkningsvärda halter och 
risken för gasbildning från deponi eller naturlig källa bedöms som liten.   

10 Riskklassning/riskbedömning 
Riskklassning och riskbedömning görs utefter metodik (brittisk) som beskrivs i 
rapporter från CIRIA11, 17 samt NHBC18. Organisationerna CIRIA (the Construction 
Industry Research and Information Association) och NHBC (National House-Building 
Council) är brittiska oberoende forsknings- och informationsorganisationer som verkar 
inom byggindustrin. 

Baserat på framräknat GSV och högsta uppmätta koncentrationer av, i föreliggande 
fall, metan tilldelas varje provpunkt en bedömningskriterie i form av en så kallad 
”karakteristisk situation” enligt tabell 8. Utifrån detta kan förslag på åtgärder vid 
uppförande av byggnader tas fram. Omfattning av åtgärderna skiljer sig åt beroende 
på vilken typ av byggnad (enligt information från kommunen och vad som angetts i 
tidigare upprättad rapport22 – ingen källare ska byggas samt att pålning inte kommer 
att ske på fastigheten) det rör sig om och framgår av tidigare refererade CIRIA-
rapporter.  

Observera att såväl beräkningen av GSV som den vidare riskbedömningen inte enbart 
är en beräkning, utan likväl en bedömning, där också andra aspekter vägs in såsom 
gassammansättning, variationer mellan olika mättillfällen och geologi. 

En sammanfattande tabell med riskklassificering utifrån olika bedömda GSV och/eller 
uppmätta koncentrationer presenteras i Tabell 8. 

                                                
17 CIRIA R131 – The measurements of methane and other gases from the ground, London: 
CIRIA. 
18 Guidance on Evaluation of Development Proposals on sites where methane and carbon dioxide 
are present. Amersham: NHBC. 
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Tabell 8. Bedömning enligt modifierad Wilson-Card-klassificering.  

Karakteristisk 

situation 

Riskklass GSV 

(l/h) 

Ytterligare faktorer Antal barriärer 

(flerbostadshus) 

1 Mycket låg 
risk 

<0,07 Typiskt metanhalt 

<1% och/eller 

koldioxid ≤5%. 

Om halter överstiger 
dessa använd 

situation 2. 

Inga 

2 Låg risk <0,7 Flöde från borrhål 

<70 l/h. Överskrids 
detta använd 
situation 3. 

2 

3 Medelhög 
risk 

<3,5  2 

4 Medelhög 
till hög risk 

<15 Kvantitativ 

riskbedömning krävs 
för bedömning av  

skyddsåtgärder  

3 

5 Hög risk <70  4 

6 Mycket hög 
risk 

>70  5 (gaskälla 
behöver minskas 

först) 

 

Ett uppmätt GSV på 11 l/s medför att den karakteristiska situationen bedöms 
motsvara riskklass 4 (medelhög till hög risk). Detta förstärker tidigare bedömning där 
den karakteristiska situationen bedömdes motsvara riskklass 4. Övriga förutsättningar 
som styrker detta är att gasen förekommer på större djup, ca 12–19 m u my, samt att 
geologin ovan gasen består av lera. Att källare inte ska byggas samt att pålning inte 
kommer att ske på fastigheten bidrar är också förutsättningar för denna bedömning.  

11 Slutsats och rekommendationer  
Fältmätningar samt analysresultat visar att det förekommer gas djupt i marken inom 
nordöstra delen av Handbollen 1 och nordvästra delen av Spjutet 1. Gasförekomesten 
är inte avggränsad åt öst/sydöst samt åt norr där ingen provtaging är utförd. 
Gasförkomsten kan däremot sägas vara avgränsas åt nordväst, väst och sydväst.  

Provtagning för analys av organiska och svavelhaltiga ämnen har visat att luften i 
rören västerut och söderut (rör 2002-2005) i stort sett innehåller normal 
omgivningsluft. I grundvattenrör 2006 och 1901 har förhöjda haltnivåer av metan 
påvisats vilket tyder på gasförekomst. I tabell 9 nedan redovisas typiska värden för 
olika gaser som publiceras av den brittiska motsvarigheten till Naturvårdsverket (The 
Environment Agency)19. Analysen av organiska och svavelhaltiga halter i de två rör där 
gasförekomst påvisades visade metanhalter runt 40 vol-%, koldioxid lägre än 0,4 vol-
% samt kvävgashalter runt 44 vol-% vilket, vid en jämförelse mot gaserna i tabell 9 
nedan, främst påminner om sumpgas (Marsh gas). Det ska dock poängteras att endast 
                                                
19 Guidance on the management of landfill gas – Landfill directive LFTGN 03, The Environment Agency, Bristol, 
September 2004. 
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en analys per provpunkt har gjorts på GC och intervallområdet för flera av ämnena är 
stort. 

Tabell 9. Sammansättning av några vanliga gaser i mark 

Gasåterbildningshastigheten i rör 2006 har beräknats till ett liknande GSV-värde som 
Sweco tidigare beräknat för rör 1901. De säkerhetsåtgärder som Sweco 
rekommenderade20 vid riskbedömningen/riskklassningen till Skanska 2019 bedöms 
fortfarande vara representativa för gasförekomsten efter den här utökade studien. Det 
vill säga den karakteristiska situationen motsvarar en 4:a enligt Wilson-Card-
klassificeringen (medelhög till hög risk).  

Under förutsättning att den tilltänkta konstruktionen av de planerade flerbostadshusen 
(ej källarkonstruktion eller pålning) inte ändras så kvarstår även kravet på tre nivåer 
av barriärer. Den första barriären är den fördelaktiga geologin vilken utgörs av det 
mäktiga lerlagret inom området och utöver det rekommenderas att minst två av 
nedanstående åtgärdsförslag, tillika barriärer, utförs: 

• Passivt ventilerad bottenplatta
• Gastätt membran på bottenplattan
• Täta fogar och genomföringar
• Installation av gaslarm vid utrymmen under marknivå, ex hisschakt.

12 Bilagor 
Bilaga 1 – situationsplan med provpunkter 

Bilaga 2 – fältprotokoll

Bilaga 3 – analysrapporter  

20 Mätning av gasförekomst i mark, Handbollen 1, Ängelholm, Rapport 13009985, Sweco 2019. 
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Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 1,4

1,4 4,5

4,5 15,5

15,5 18,2

18,2 19,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Sa

1,0m

Le

Prov nr Mtrl.   Typ

Sa

Le

- F:saMu

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

783304 Gasrör i Ängelholm 2003

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2020-04-30

Befintlig

82 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,8

0,8 15,5

15,5 19,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

1,0m

Prov nr Mtrl.   Typ

Le_sa_

(gr)Sa

- F:Sa

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

783304 Gasrör i Ängelholm 2004

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2020-04-29

Befintlig

82 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 1,3

1,3 4,0

4,0 15,5

15,5 17,5

17,5 19,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

(gr)Sa

1,0m

Le_si_

Prov nr Mtrl.   Typ

Fsa_le_

Le

- F:Sa, tegel

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

783304 Gasrör i Ängelholm 2005

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2020-04-29

Befintlig

82 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 1,0

1,0 16,5

16,5 18,0

18,0 19,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Le

1,0m

Prov nr Mtrl.   Typ

Le_si_

Sa

- F:muSa

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

783304 Gasrör i Ängelholm 2006

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2020-04-30

Befintlig

82 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB
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SAMMANFATTNING 

 
Påsarna analyserades för permanentgaser med MicroGC, för kolväten med GC med 
FID och för svavelkomponenter  GC med PFPD. 
 
Tabell 1. Resultat från analyserna 

  ppm     %     

  metan  etan meOH 

propen/ 

propan isobutan CO2 N2 O2 H2 Ar 

1a 35136 7     0.0653 76.1931 20.4728 0.0090 0.9114 

1b 35137 35     0.0449 76.3711 20.3284 0.0070 0.9135 

2a 35138 52     0.0432 75.9870 20.7018 0.0080 0.9089 

2b 35139 14     0.0462 75.9956 20.6945 0.0060 0.9090 

3a 35140 35  7 2 6 0.0653 76.1931 20.4728 0.0090 0.9114 

4a 35142 416793 6    0.2316 44.0510 11.3772 0.0261 0.5269 

5a 35144 407262 2    0.4015 44.1928 11.9919 < 0.0030 0.5286 

 
Endast påse 4a och 5a innehöll högre halter av metan. Övriga påsar innehöll luft med 
låg grad av förorening. 
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1 INTRODUKTION 

 
Mårten Arbrandt, ÅF Pöyry Sweden AB undersöker förutsättningarna för att bebygga mark 
som visats avge gas. En del i den undersökningen är att fastställa vilken sammansättning 
som den avgivna gasen har. För detta fylldes fem provpåsar som skickades till RISE 
ETC AB i Piteå för analys.  
 

2 METOD 

 
Afry fyllde 7 påsar som gjorts av Nalophan NA, PET från Olfasense GmBH.    
 
Gasen i påsarna analyserades dels med en MicroGC för permanent gaser och dels med 
en GC (gaskrommatograf) med FID för kolväten och en GC med PFPD (pulsed flame 
photometric detector) för svavel innehållande komponenter. 
 
MicroGCn är utrustad med en molsikt för separation vätgas (H2), syrgas (O2), kvävgas 
(N2), metan (CH4) och kolmonoxid (CO) och en Poraplot U för separation av koldioxid 
(CO2), kolväten med två kolatomer (C2), vätesulfid (H2S) och karbonylsulfid (COS). 
MicroGCn är kalibrerad med 4 flaskor med kalibrergaser innehållande H2, N2, CH4, CO 
och CO2 i varierande halter, en flaska innehållande 2 % eten och 2 % acetylen, en flaska 
innehållande 2 % etan. 62 % H2, 26 % CH4 och en flaska innehållande 0,5 % H2S och 
83,1 ppm COS samt en flaska innehållande 1000 ppm H2S, 1000 ppm COS och 1020 
ppm metylmerkaptan (MM). 
 
GCn med FID är kalibrerad med samtliga ovanstående kalibrergaser som innehåller 
komponenter som ger utslag på FID samt utspädda kalibrergaser från en flaska 
innehållande dimetylsulfid (DMS) och dimetyldisulfid (DMDS). Responsen justerades 
med hjälp av ett totalsvavelinstrument. Detta gällde också responsen för GCn med 
PFPD.  
 

3 RESULTAT 

Alla gaspåsar förutom 4a och 5a innehöll i princip endast luft.  I Tabell 1 finns samtliga 
resultat inklusive påsbetckningen 
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Tabell 1. Resultat från analyserna 

  ppm     %     

  metan  etan meOH 

propen/ 

propan isobutan CO2 N2 O2 H2 Ar 

1a 35136 7     0.0653 76.1931 20.4728 0.0090 0.9114 

1b 35137 35     0.0449 76.3711 20.3284 0.0070 0.9135 

2a 35138 52     0.0432 75.9870 20.7018 0.0080 0.9089 

2b 35139 14     0.0462 75.9956 20.6945 0.0060 0.9090 

3a 35140 35  7 2 6 0.0653 76.1931 20.4728 0.0090 0.9114 

4a 35142 416793 6    0.2316 44.0510 11.3772 0.0261 0.5269 

5a 35144 407262 2    0.4015 44.1928 11.9919 < 0.0030 0.5286 

 
Påsarna inga detekterbara halter av svavelföreningar. Argon beräknades från uppmätt 
N2 halt utgående från att luft innehåller 78,084 % N2 och 0,934 % Ar. Analyserade 
halter normaliserades under antagande att analyserad gas innehöll vatten motsvarande 
4 C.  
 
 
 

4 DISKUSSION  

Påsarna 4a och 5a innehöll höga halter av metan. Övriga påsar innehöll  något förorenad 
luft. En del av påsarna innehöll låga halter av H2. Normalt använder RISE ETC 
FlexFoil påsar från SKC om proverna innehåller H2.  
 
Dessa påsar har god 48 timmars stabilitet för H2, H2S, COS, metyl -och etyl merkaptan 
enligt leverantören. Nalophan påsarna från OlfaSense är tunna och ger förmodligen 
relativt stora förluster av vätgas. Några siffror på detta kan dock inte hittas i litteraturen.  
Om ytterligare analyser önskas är förslaget att FlexFoil påsar från SKC lånas av RISE 
ETC för att vätgashalterna skall kunna bli korrekta.  
 
För övriga komponenter bl. a. H2S så finns det rapporter som säger att förlusterna beror 
huvudsakligen på diffusion genom Nalophan påsarna (Papuello 2019).  Enligt Coyne 
et al 2011 gäller detta inte för FlexFoil påsar från SKC. 
 
  

5 LITTERATUR 

Coyne et al. 2011  Coyne, L., Kuhlman, C., Zovack, N. The stability of Sulfur 
Compounds, Low Molecular Weight Gases and VOCs in Four Air sampling Bag 
materials.  SKC, 25 Jan 2011 

 

Papurello 2019  Papurello, D. Direct injection mass spectrometry technique for 
the odorant losses at ppb(v) level from nalophan sampling bags. Int J Mass Spectro 
436 (2019) 137-146  
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Sammanfattning 

I samband med ett eventuellt fastighetsförvärv av fastigheten Handbollen 1, i området 

Fridhem i Ängelholm, utfördes en markundersökning 2018. En brännbar gas påträffades 

vid borrningen. Kommunen, som är fastighetsägare, konstaterade att det inte rörde sig 

om en läckande gasledning. 

 

Sweco har därför i slutet av 2019 fått i uppdrag av Skanska Sverige AB att bedöma 

förekomsten av gas i mark på platsen (typ av gas, flöde, tryck etc.). En riskbedömning 

med avseende på gas i mark har utförts och åtgärder vid byggnation på platsen 

föreslagits. 

 

Två nya grundvattenrör har installeradats på fastigheten i diametralt motsatta hörn av 

fastigheten. Mätningar av gas har utförts vid tre olika tillfällen; 27 och 29 november samt 

2 december 2019. Undersökningen har genomförts genom att växelvis pumpa ur gas ur 

rören och mäta gassammansättning i dem. Grundvattenrören går ner till 18 meters djup 

och har filter mellan 12 och 18 m under markytan, där gas och grundvatten kan tränga in. 

 

I ett av rören påträffades ingen anmärkningsvärd gassammansättning. I det andra röret, 

placerat på samma plats som gasen påträffades vid tidigare undersökning, uppmättes 

metangas med maxkoncentrationen 96 vol-%. Ett övertryck på som mest 53 mbar 

uppmättes. Gasflöden till rören har beräknats till som mest 19 liter metangas/timme.  

 

En riskbedömning enligt den internationellt vedertagna Wilson-Card-metodiken har 

utförts. Platsen där gasen påträffades har fått riskklass 4; medelhög till hög risk. Detta 

innebär att det krävs tre nivåer av barriärer mellan gasen och planerad byggnation på 

fastigheten. Leran som överlagrar gasfickan anses kunna utgöra en av dessa barriärer. 

 

Exempel på möjliga åtgärder baserat på medelhög-hög risk är: 

- Gastätt membran på bottenplattan, 

- täta genomföringar, 

- passivt ventilerad bottenplatta och 

- att samtliga utrymmen under marknivå, exempelvis hisschakt, förses med 

gaslarm. 

Vidare får ingen pålning ske på området och enfamiljshus inte byggas. Om källare eller 

annan byggnation under markytan ska byggas behöver riskbedömningen uppdateras. 

Baserat på nuvarande underlag går det inte att säkerställa var gasen kommer ifrån, utan 

det krävs ytterligare undersökningar, exempelvis att gas samlas in för att skickas iväg på 

analys. För att kunna avgränsa den gasficka som påträffats rekommenderas installation 

av fler grundvattenrör – både inom och i angränsande fastigheter – samt mätning och 

pumpning i dessa. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

I samband med ett eventuellt fastighetsförvärv av fastigheten Handbollen 1 (se figur 1), i 

området Fridhem i Ängelholm, har en markundersökning utförts av PQ Geoteknik och 

Miljö AB på uppdrag av Skanska under 2018. Vid markundersökningen påträffades gas i 

marken vid ett av borrhålen. Fastigheten ägs av Ängelholms kommun, som konstaterat 

att det rör sig om en brännbar gas. Kommunen har även konstaterat att det inte rör sig 

om en läckande gasledning. Gasens sammansättning, härkomst och innehåll är okänt.  

Sweco Environment har därför fått i uppdrag av Skanska Sverige AB att bedöma 

förekomsten av gas i mark på platsen (typ av gas, flöde, tryck etc.). Om gas påträffas ska 

en riskbedömning utföras och åtgärder vid byggnation på platsen föreslås. 

Fastigheten består idag av grus och ett tunt växtskikt, utan några byggnader. Söder om 

fastigheten finns ett koloniområde och norr om en idrottsanläggning. Det finns en ishall ca 

1,5 km från fastigheten och nordost om denna finns en gammal deponi.  

 

Figur 1 Fastigheten Handbollen 1 är markerad med en röd fyrkant i bilden (Källa: Open street map). 

Fastigheten 
Handbollen 1 

N 
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1.2 Allmänt om metangas 

Vid förekomst av gas i mark är det sannolikt att gasen utgörs av en blandning av metan 

och koldioxid. Detta beror på att när organiskt material bryts ned under syrefria 

förhållanden bildas metangas, även kallat sumpgas och naturgas. Förekommer syre kan 

även koldioxid och kolmonoxid bildas. Metan är en explosiv gas om den är blandad med 

luft och metanhalten i blandningen är mellan 5 volym-% (Lower Flammable Limit, LFL) 

och 15 volym-% (Upper Flammable Limit, UFL). Explosion kan endast ske om gasen är i 

ett slutet utrymme, men brand kan uppstå i öppna utrymmen om metan antänds. 

Kolmonoxid är giftigt i relativt låga koncentrationer och kan också orsaka kvävning.  

Metan och andra gaser kan spridas genom markens porer. Beroende på 

markförhållanden, grundvattennivåer och omkringliggande byggnader kan gasen förflytta 

sig långt från källan. Gasen kan tränga in i byggnader genom sprickor och håligheter i 

bottenplattan, eller genom ledningar och rör.  

Om markförhållanden i området förändras, t ex genom förtätning av markytan 

(byggnation), grundläggning, pålning eller ledningsdragning finns det en ökad risk att 

eventuell metangas får ändrade spridningsvägar i marken och kan ansamlas under 

byggnaden, vilket kan leda till att ett gastryck byggs upp. Gasen kan också tvingas hitta 

nya vägar ut ur marken vilket kan leda till att den sprids till omgivningarna. Det finns även 

en risk att gas tar sig in i byggnader, om inte rätt åtgärder vidtas. 

Gasblandningen av metan och koldioxid kan vara lättare eller tyngre än luft beroende på 

dess sammansättning. Ofta är den tyngre än luft, och ansamlas då i låga punkter, varför 

även risk för kvävning måste beaktas vid arbete i låga punkter, såsom i brunnar och i 

källare. Metangas är dessutom en kraftig växthusgas och utsläpp till atmosfären bör 

därför minimeras. 

Om metangas ansamlas i ett slutet utrymme eller en byggnad, kan alltså allvarliga hälso- 

och säkerhetsrisker uppkomma. När gasen sprids genom marken sker utspädning och 

koncentrationer av metan högre än 15 % kan därför spädas in i det explosiva intervallet. 

Syrgashalten minskar också där annan gas än luft förkommer. Syrgasnivåer under 10 % 

leder till kvävning.  
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2 Metod och genomförande 

2.1 Walkoverundersökning 

Vid mätning av ytutsläpp på fastigheten den 27 november utfördes mätningen enligt 

metodiken i LFTGN071. Metoden går ut på att områdets yta undersöks systematiskt med 

hjälp av ett handhållet mätinstrument. I detta fall har fältpersonal gått fram och tillbaka två 

gånger längs linjer över fastigheten. Mätning sker ca 1 dm ovan markytan. 

Mätinstrumentet som användes var Sewerin EXTEC HS680 med en detektionsgräns på 

1 ppm metan. Vid undersökning ovan mark, d.v.s. i öppna utrymmen där luft blandas in 

direkt i eventuell metangas, påverkas resultatet bl.a. av hur lufttrycket är just den dag 

som mätningarna görs. Vid mätningen den 27 november var lufttrycket sjunkande, vilket 

generellt sett ger högre utsläpp av markgas. 

2.2 Installation av grundvattenrör 

Mätningar har utförts i två stycken grundvattenrör, 1901 och 1902, som installerades i 

samband med de inledande mätningarna den 27 november, se sidan 4 för karta. 

Fältprotokoll från installationen finns i bilaga 1 och jordlagerprotokoll för rör 1901 i 

bilaga 2. 

1901 är placerat på samma plats som gasen påträffades vid markundersökningen 2018. 

Rör 1902 är placerad diagonalt tvärs över fastigheten. Grundvattennivån har vid mätning i 

rören uppmätts till 5,6 respektive 3,8 meter under markytan (m u my). 

Gasrören har ett djup på 18 meter med en inre diameter på 42 mm. Rören har försetts 

med ett filter på sex meter (mellan 12 och 18 m under markytan), samt med stängbar 

ventil för att möjliggöra gasmätning. 

 

                                                      
1 Environment Agency (2010). LFTGN07 Guidance on monitoring landfill gas surface emissions. Bristol: 

Environmental Agency. 
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2.3 Mätning 

Mätning utfördes med instrumenten Gas Analyser Biogas5000 från GeoTech och EXTEC 

HS680 från Sewerin. 

Gas Analyser Biogas5000 mäter trycket i röret samt bestämmer koncentrationer av 

följande ämnen: 

• Metangas (volym-%) 

• Koldioxid (volym-%) 

• Syre (volym-%) 

• Övriga gaser (volym-%) 

Sewerin EXTEC HS680 bestämmer koncentrationer av följande ämnen: 

• Metangas (ppm-volym) 

• Koldioxid (ppm-volym) 

• Syre (volym-%) 

• Kolmonoxid (ppm-volym) 

• Vätesulfid (ppm-volym) 

Instrumenten suger in gas med en inbyggd pump och mäter koncentrationer av ämnena 

ovan i fält. Mätning utfördes i 60–90 sekunder per provpunkt. Maxvärde under 

mätperioden noterades samt värde efter 60–90 sekunder. 

2.4 Pumpning 

För att undersöka flödet av metan och koldioxid till grundvattenrören, som ett mått på 

gaspotentialen i området, har rören först pumpats ur på gas. Detta har utförts med en 

extern gaspump (pumpflöde 7 l/min), se Figur 2. Mätning av gassammansättningen 

utfördes strax innan pumpning påbörjades.  
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Figur 2. Pumpning i rör 1901 den 29 november 2019. 

Den 27 november skedde pumpning för punkt 1901 i 10 minuter och för 1902 i 5 minuter. 

Gassammansättningen mättes sedan direkt efter pumpningen samt fyra respektive tre 

gånger till utöver det. Den 29 november och 2 december skedde pumpning endast för 

1901, eftersom inga förhöjda koncentrationer av metan påträffades i det andra röret. Den 

29 november skedde pumpning i 20 min, varefter gassammansättningen mättes direkt 

efter, följt av ytterligare sex mätningar. Den 2 december skedde pumpning två gånger. 

Den första gången skedde pumpning i 30 min varefter gassammansättningen mättes 11 

gånger. Sedan pumpades gasen ur under 27 minuter och mätning av 

gassammansättningen utfördes ytterligare fem gånger. Syftet med mätningarna är att 

mäta hur snabbt rörvolymen fylls med markgas. Dessa värden används för att beräkna 

återbildningshastigheten, se avsnitt 2.6 och 3.   

2.5 Väderförhållanden 

Utsläpp av gas ur mark tenderar att vara högre vid sjunkande lufttryck. Vid mätningen 

den 27 november var lufttrycket sjunkande, medan det var ökande både den 29 

november och den 2 december. Lufttrycken och övriga väderförhållanden vid 

mätningarna framgår av tabell 1. Dock är påverkan mindre då gasförekomsten är djup, 

vilken den är här, varför lufttryckvariationerna är av mindre betydelse i detta fall.  
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Tabell 1. Väderförhållanden vid fältmätningarna. 

Datum Väder Vind Luft-

temperatur 

Lufttryck 

under 

mätning 

2019-11-27 Mulet, 

uppehåll 

SO 4 m/s, 

byvind 

7 m/s 

8ºC Sjunkande, 

ca 998 hPa 

2019-11-29 Mulet med 

snö 

SO 6 m/s, 

byvind 14 

m/s 

1ºC Ökande från 

989 hPa till 

993 hPa 

2019-12-02 Växlande 

molnighet 

och sol 

SO 3 m/s, 

byvind 6 

m/s 

2-3 ºC Ökande från 

1013 hPa till 

1015 hPa 

 

2.6 Databehandling 

De högst uppmätta metan- och koldioxidkoncentrationerna och högsta partialtrycken 

och/eller flödeshastigheterna används för att beräkna gas screening values, GSV. 

Genom att beräkna dessa kan olika platser klassificeras utifrån gasförhållanden i marken 

(Modified Wilson and Card classification). GSV beräknas enligt nedan:  

GSV (l/h) = maximal gaskoncentration (% v/v) * maximalt gasflöde (l/h) 

För att beräkna maximalt gasflöde beräknas ökningen av metankoncentrationen i 

mätrören efter avslutad pumpning. Linjär regression används. Lutningen på den trendlinje 

som anpassats till metankoncentrationens förändring över tid ger flödeshastigheten. Den 

maximala flödeshastigheten erhålls genom att undersöka olika avsnitt i mätserien för ett 

borrhål. För att få fram ett flöde krävs en bestämd volym. I detta fall har volymen av 

gasrören använts. Mätrören har en liten volym i förhållande till de gasmängder som 

pumpats ut vid åtgärdspumpningarna, vilket ger lågt beräknade gasflöden. Därför ska 

även högsta uppmätta halterna av metan och koldioxid tas hänsyn till vid bestämning av 

riskklass.  
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3 Resultat 

3.1 Resultat från mätning av gas på markytan 

Vid walk-overmätningarna uppmättes kontinuerligt halter på 6–8 ppm vid mätning 1 dm 

ovan markyta. Mätningen genomfördes vid optimala väderförhållanden; låg vindstyrka 

och sjunkande lufttryck. Resultatet av undersökningen tyder på att ett svagt diffust 

utsläpp av metangas sker. 

3.2 Fältprotokoll 

I samband med installationen av grundvattenröret i punkt 1901 noterades 

jordlagerföljden. Av den framgår att den översta metern under markytan består av 

humushaltig sand följt av siltig sand ner till 2 m u my. Från 2 ner till 19 m u my noterades 

lera med tunna lager av siltig sand. För fullständigt protokoll, se bilaga 2. Jordlagerföljden 

noterades inte i punkt 1902. 

Vid borrningen i november 2019 påträffades ingen gas, till skillnad från undersökningen 

hösten 2018. 

3.3 Resultat från gasmätning 

Metan har uppmätts i båda punkterna. I 1901 uppmättes som högst en metanhalt på 

96 %, medan den högsta halten i 1902 var 3,2 %. 

Halterna av koldioxid som uppmätts i 1901 och 1902 understiger 5 %. Kolmonoxid har 

uppmätts i båda punkterna, dock i låga halter. Ingen svavelväte/vätesulfid (H2S) har 

detekterats vid mätningarna.  

En sammanställning av resultatet av mätningarna i sin helhet redovisas i bilaga 3. 

Pumpning i 1901 skedde fyra gånger för att ge större noggrannhet i beräkningarna och 

därmed riskbedömningen. Vid första tillfället, den 27 november, skedde pumpning i 10 

minuter efter uppmätt metanhalt på 1,6 %. Efter pumpningen var halten 0 % vid tre 

efterföljande mätningar, varefter den gick upp till 0,4 %. Den 29 november skedde 

pumpning i 20 minuter efter uppmätt metanhalt på 96 %. Efter pumpning var halten nere 

på 57,6 %, men ökade sedan successivt till 88,5 %. Den 2 december skedde pumpning 

två gånger. Den första gången skedde pumpning i 30 minuter efter uppmätt metanhalt på 

95,1 %, som efter pumpning sjunkit till 2,2 %. Halten ökade sedan för att plana ut strax 

över 60 %. Pumpning skedde sedan igen i 27 minuter ner till en halt på 2,8 % metan för 

att sedan öka igen. Vid sista mätningen var metanhalten 25,3 %. 

GSV har beräknats för tre olika mätserier. Deras återhämtningskurvor visas i figur 3–5. 

GSV framgår av tabell 2, beräkningarna redovisas i bilaga 4. 
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Figur 3 Återhämtningskurva efter pumpning för mätserie 1 mellan kl. 10:12 och 10:55. Halten metan 
innan pumpningen var 96 vol-%. 

 
 

 
Figur 4 Återhämtningskurva efter pumpning för mätserie 2 mellan 09:40 och 10:34. Halten metan 
innan pumpningen var 95,1 vol-%. 
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Figur 5 Återhämtningskurva efter pumpning för mätserie 3 mellan 11:30 och 12:03. 

Tabell 2 Resultat av GSV-beräkningarna för 1901. 

Beräkning GSV (l/h) 

1 12,5 

2 19,6 

3 12,9 

 

Pumpning i rör 1902 skedde vid ett tillfälle den 27 november. Metanhalten innan och efter 

pumpningen var 0 %. Eftersom halten inte ökade har inget GSV beräknats. 

27 november och 4 december skedde även gasmätning i det befintliga grundvattenröret 

(BR) mitt på fastigheten. Ingen metangas uppmättes, bara luft. 
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4 Riskbedömning 

Insamlade mätdata utgör underlag för värdering av risker förknippade med gas inom 

området. Riskbedömning görs utefter brittisk metodik. Den metodik som används beskrivs 

i CIRIA-rapporter 6592 och R1313, samt NHBC-rapporten ”Guidance on Evaluation of 

Development Proposals on sites where methane and carbon dioxide are present”4. 

Organisationerna CIRIA (the Construction Industry Research and Information Association) 

och NHBC (National House-Building Council) är brittiska oberoende forsknings- och 

informationsorganisationer i byggindustrin. 

Baserat på bedömd GSV och högsta uppmätta koncentrationer av metan och koldioxid 

tilldelas varje mätpunkt en viss så kallad ”karakteristisk situation” enligt tabell 3. Utifrån 

detta kan lämpliga åtgärder vid uppförande av byggnader tas fram. Omfattning av 

åtgärderna skiljer sig åt beroende på vilken typ av byggnad det rör sig om och framgår av 

CIRIA-rapport 6595 och ytterligare källor angivna däri.  

Det är viktigt att poängtera att såväl beräkningen av GSV som den vidare 

riskbedömningen inte enbart är en beräkning, utan snarare en bedömning, där även 

andra aspekter ska tas hänsyn till. Exempel på sådana aspekter är gassammansättning 

och dess variationer mellan olika mättillfällen, geologin i området och hur lätt gas migrerar 

i marken och eventuell tryckskillnad mellan gas i marken och atmosfären. 

En sammanfattande tabell med riskklassificering utifrån olika bedömda GSV och/eller 

uppmätta koncentrationer presenteras i Tabell 3. 

  

                                                      
2 CIRIA (2006). CIRIA C659/C665 – Assessing risks posed by hazardous ground gases to buildings, London: 

CIRIA. 
3 CIRIA (2005). CIRIA R131 – The measurements of methane and other gases from the ground, London: 

CIRIA. 
4 NHBC (2007). Guidance on Evaluation of Development Proposals on sites where methane and carbon dioxide 

are present. Amersham: NHBC. 
5 CIRIA (2006). CIRIA C659/C665 – Assessing risks posed by hazardous ground gases to buildings, London: 

CIRIA. 

bilaga 4, Dnr 2019/505



   

 
 

 

12(14) 
 
RAPPORT 

2019-12-10 

SLUTVERSION 

HANDBOLLEN 1, ÄNGELHOLM 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

KJ \\semmafs001\projekt\21235\13009985_handbollen_gas\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport handbollen gas_2019-12-10.docx 
 

 

 

Tabell 2. Modifierad Wilson-Card-klassificering (CIRIA Rapport 659), omgjord och översatt6. 

Karakteristisk 

situation 

(CIRIA 

rapport 149) 

Risk-

klassificering 

GSV 

 

(CH4 eller 

CO2) (l/h) 

Ytterligare 

faktorer 

Antal barriärer 

(flerfamiljshus) 

1 Mycket låg 

risk 

<0,07 Typiskt metanhalt 

<1 vol-% och/eller 

koldioxid ≤5 vol-%. 

Annars överväg att 

gå vidare till 

situation 2. 

Inga 

2 Låg risk <0,7 Flöde från borrhål 

<70 l/h. Annars 

överväg att gå 

vidare till situation 

3. 

2 

3 Medelhög risk <3,5  2 

4 Medelhög till 

hög risk 

<15 Kvantitativ 

riskbedömning är 

nödvändig för att 

bedöma grad av 

skyddsåtgärder 

3 

5 Hög risk <70  4 

6 Mycket hög 

risk 

>70  5, dock behöver 

gaskällan först 

minskas.  

 

Trots ett uppmätt GSV på 19 l/s bedöms den karakteristiska situationen till 4 

(medelhög till hög risk) och inte 5; de två övriga beräknade GSV var 12 l/s, dvs 

situation 4. Att gasen förekommer på ca 12–18 m djup under markytan bidrar också till 

bedömningen samt att geologin ovan gasen består av lera. Att källare inte ska byggas 

samt att pålning inte kommer att ske på fastigheten bidrar också till att denna bedömning 

kan göras. Förändras konstruktionen av husen, framförallt med avseende på 

byggnation under mark, kan ovanstående riskbedömning behöva uppdateras.  

                                                      
6 NHBC (2007). Guidance on Evaluation of Development Proposals on sites where methane and carbon dioxide 

are present. Amersham: NHBC. 
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5 Diskussion och slutsats

Resultatet av gasmätningen på ytan, 6–8 ppm metangas, visar på förhöjda halter för en

vanlig tomt och tyder på någon form av diffust läckage av metangas från marken.

Resultatet från installationen av borrhål/grundvattenrör både initialt 2018, samt nu och det

efterföljande gasmätningen tyder på att gasen ligger djupt, troligen någonstans mellan 12

och 18 m under markytan. Halterna på ytan är inte hälsofarliga, men visar på att läckage

sker genom markytan.

Den högsta koncentrationen av metangas som uppmättes i rör 1901 var 96 vol-%. Det

kan konstateras att vid pumpning sjunker metankoncentrationen, men att den sedan

stiger relativt fort igen. För rör 1901 kunde GVS, dvs gasflödet av metan i röret, beräknas

till som mest 19 l/s. Detta flöde innebär att gasen klassas som riskklass 5 enligt Tabell 2.

I rör 1902 uppmättes ingen anmärkningsvärd gassammansättning, men låga halter av

metan uppmättes även här (maximalt 3 vol-%). Det kan därmed konstateras att viss

kontakt mellan gasfickan vid rör 1901 och rör 1902 möjligen finns.

Naturlig koncentration av metangas i sumpgas är 11-88 %, i naturgas 17-97 % och i

deponigas 20-65 %. Koldioxidhalten i sumpgas är 0 %, i naturgas 0-9,5 % och i

deponigas 16-57 %.7 Att låga koldioxidhalter och höga metanhalter uppmätts i 1901

förklaras av att koldioxid löser sig i vatten, till skillnad från metan. Gasens härkomst kan

inte bedömas med befintliga mätresultat. För att bedöma om gasen härstammar från

deponin kan t ex analys av kolväten (etan, butan, propan) göras.

Utifrån de geologiska kartorna för området är en möjlig källa till gasen förmultnad torv. På

grund av det tjocka lager av lera samt det höga tryck som uppmätts på fastigheten

bedöms det inte som sannolikt att gasen kommer från den gamla deponin som ligger ca

1 km söderut. Baserat på nuvarande underlag går det dock inte att utesluta detta, utan

det krävs ytterligare undersökningar innan en eventuell sådan slutsats kan dras.

5.1 Slutsats riskbedömning

Den karakteristiska situationen (se Tabell 2) bedöms till 4, dvs medelhög till hög risk.

 
Förändras konstruktionen av husen, framförallt med avseende på byggnation under mark, 
kan riskbedömningen behöva uppdateras.  

                                                      
7 Environmental Agency (2010). LFTGN03 Guidance on the management of landfill gas. (Appendix B) Bristol: 

Environmental Agency. 
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6 Åtgärder vid byggnation 

Baserat på de tre GSV som beräknats tilldelas punkt 1901 den karakteristiska situationen 

4 som medför medelhög till hög risk. Konstruktion av enfamiljshus och radhus 

rekommenderas inte, men flerfamiljsbostäder, kontorslokaler eller andra lokaler kan 

byggas på fastigheten om adekvata byggnadstekniska åtgärder vidtas. Pålning eller 

andra djupgående markarbeten ska undvikas. Enligt tabell 3 innebär detta att det krävs 

tre nivåer av barriärer mellan gasen och byggnation på fastigheten. Då gasen överlagras 

av ett cirka 12 meter mäktigt lager lera, bedöms leran kunna agera som en naturlig 

barriär (en åtgärdsnivå). Utöver det kan till exemplet följande åtgärder rekommenderas 

(minst två av dessa): 

 

• Gastätt membran på bottenplattan 

• Täta genomföringar 

• Passivt ventilerad bottenplatta 

• Att samtliga utrymmen under marknivå, exempelvis hisschakt, förses med 

gaslarm 

7 Rekommendation av ytterligare utredningar 

Den påträffade gasen i punkt 1901 skulle kunna vara en lokal gasficka, eftersom så pass 

höga halter inte uppmätts i rör 1902. Gasfickans omfattning är okänd, och fler 

undersökningar krävs för att kunna avgränsa den. Till exempel genom installation av fler 

grundvattenrör. För att bedöma gasens härkomst kan en mer omfattande analys av 

gassammansättningen göras. 

Sammanfattningsvis rekommenderas; 

• Samla in gas och skicka iväg för analys för att exempelvis undersöka eventuella 

halter av etan, butan och propan eller klorinerade spårgaser. Syftet är att ta reda 

på gasens ursprung, t.ex. om det skulle kunna vara deponigas eller något annat. 

• Installation av fler rör på fastigheten och på angränsande fastigheter, där mätning 

kan utföras för att på så sätt kunna avgränsa gasfickan. Fler mätdata kan förfina 

riskbedömningen då data blir mer representativ för ett större område. 

• En möjlig åtgärd/utredning är att försöka pumpa ur gasen ur gasfickan, dvs 

genomföra pumpningar under en längre tid. Genom att pumpa i flera rör under en 

längre tid, exempelvis ett par veckor, kan gasförekomsten eventuellt pumpas ur, 

gaskoncentrationerna och / eller mängderna eventuellt minska i omfattning (om 

dess omfattning är begränsad) och då kan riskerna förknippade med gasfickan 

komma att sänkas. Dvs syftet med en sådan utredning är att försöka pumpa ur 

gasen ur gasfickan och därmed eventuellt sänka risken. 
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2019-12-04 
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Fältprotokoll – installation av grundvattenrör 
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Uppdragsnr:

13009985

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

Anmärkning

Installation och mätning av grundvattenrör

-17,94

Rf

Tätning

Punkt nr/namn

1901

Ref.linje Installationsdatum

2019-11-27

Handbollen Gas Fredrik Zanders

Markyta nivå

Grundvatten 

nivå

ÖK rör nivå

Total rörlängd

Höjd över markytan

Rörtyp (Rö, Rf, Pp)

Rörmaterial

Diameter

1,06

19,00

1,06

FältgeoteknikerUppdragsnamn:

Huv,lock verktyg?

Spetsnivå

Anmärkning

Peh

50 mm

slitsat

6,00

Bentonit

Plugg för gas

Filtertyp

Filterlängd

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Avläsningar

SignDatum

Funktionskontroll
Djup under 

ÖK-rör. d=
Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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Uppdragsnr:

13009985

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

Installation och mätning av grundvattenrör

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Handbollen Gas Fredrik Zanders

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

1902 2019-11-27

Diameter 50 mm

Markyta nivå

ÖK rör nivå 1,00

Total rörlängd 19,00

Höjd över markytan 1,00

Spetsnivå -18,00

Rörtyp (Rö, Rf, Pp) Rf

Rörmaterial Peh

Filtertyp slitsat

Filterlängd 6,00

Tätning Bentonit

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Huv,lock verktyg? Plugg för gas

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=

Grundvatten 

nivå
Sign

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

Anmärkning

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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2019-12-04 

13009985 

Fältprotokoll – jordlagerföljd i punkt 1901 
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Uppdragsnr:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje

1901

Datum: Djup [m] under ref.nivå:

Mailadress:

Telefon:

Fältbedömning Prov- Lab- Anmärkning

av provet: märkning analys

0,00  - 0,25 Mg:(hu)Sa

0,25  - 0,95 Mg:Sa

0,95  - 1,05 (hu)Sa

1,05  - 2,00 siSa

2,00  - 19,00 Clsisa

19,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov- Lab-
av provet: märkning analys

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

Miljöteknik.
Djup (m) 

Anmärkning Pid Xrf
under ref.yta

13 m torr sa 3 cm

rör tot 19 m filter 6 m rök my+1,06

rör 1902 tot 19 m rök my+1,0

under ref.yta

Datum:

Skr 2019-11-27

Grundvattenobservationer Kontaktperson

19-11-27

Djup (m) 

Protokoll provtagning

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

13009985 Handbollen Gas Fredrik Zanders
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Sammanställning av resultat av gasmätning 
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GASMÄTNING

Punkt Datum Tidpunkt CH4 (%) CO2  (%) O2   (%) CO (ppm) H2S (ppm) Bal (%) Rel. tryck (mb) Tid mätning (s) Mätinstrument Kommentar

Max Slut Max Slut Min Slut

1901 2019-11-27 11:05 1,8 1,8 -44.5 60 Gas Analyser Biogas5000 Pyste

1901 2019-11-27 11:10 1,6 1,6 0,2 0,2 77,4 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-27 11:15 2,4 0 0 60 Sewerin EXTEC HS680

1901 2019-11-27 11:18 2,35 0,12 19,2 0 0 60 Sewerin EXTEC HS681

Pumpning 10 min

1901 2019-11-27 11:44 0 0 0,1 0,1 21,4 21,4 78,5 -62,64 95 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-27 12:35 0 0 0,1 0,1 21,2 21,2 78,7 1,7 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-27 13:15 0 0 0,1 0,1 21,4 21,4 78,5 3,09, sjunkande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-27 13:18 0,45 0,1 19,6 0 0 60 Sewerin EXTEC HS681

1901 2019-11-27 14:00 0,4 0,2 0,1 21,2 78,5 3,37, sjunkande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 09:05 96 91,1 1 0,9 0,2 1 6,9 13,76, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 09:12 4,4 0,9 0,6 1 0 60 Sewerin EXTEC HS681

Pumpning 20 min

1901 2019-11-29 09:45 60 Gas Analyser Biogas5000 Inget flöde

1901 2019-11-29 09:48 4,1 0,18 19 0 0 60 Sewerin EXTEC HS681

1901 2019-11-29 10:12 57,6 57,6 0,9 0,9 7,8 7,8 33,7 47,7, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 10:25 75,2 75,2 0,9 0,9 4,3 4,3 19,6 41,59, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 10:30 78,8 78,8 0,9 0,9 3,5 3,5 16,7 38,07 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 10:35 81,3 81,3 0,9 0,9 3 3 14,8 42,38, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 10:45 84,9 84,9 0,9 0,9 2,2 2,2 12,1 35,78 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 10:55 88,5 88,5 0,8 0,8 1,4 1,4 9,3 53,11, sjunkande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 08:59 95,1 83 0,9 0,8 0,9 2,7 13,5 11,57, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 09:01 4,4 0,68 6,4 0 1 60 Sewerin EXTEC HS681 Pyste lite med jämna mellanrum

Pumpning 30 min

1901 2019-12-02 09:40 2,2 2,2 0,1 0,1 21,6 21,6 76 -321, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 09:59 26,2 26,2 0,4 0,4 15,7 15,7 57,7 7,31, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:04 30,9 30,9 0,5 0,5 14,5 14,5 54,1 9,71, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:09 36,1 36,1 0,5 0,5 13,1 13,1 50,3 10,17, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:14 40,8 40,5 0,6 0,6 11,9 11,9 47 10,44, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:19 45,3 45,1 0,6 0,6 10,7 10,7 43,6 14,36, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:34 59,4 59,3 0,7 0,7 7,5 7,5 32,4 31,37, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:39 62,3 62,1 0,7 0,7 6,9 6,9 30,3 10,18, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:44 63,1 62,4 0,7 0,7 6,9 6,9 30,1 8,15, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:49 62,9 62,2 0,7 0,7 6,9 6,9 30,2 8,05, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:54 61,6 60,7 0,7 0,7 7,2 7,2 31,5 8,01, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

Pumpning 27 min

1901 2019-12-02 11:30 2,8 2,8 0,1 0,1 20,8 20,8 76,3 -10,ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 11:46 15,6 15,6 0,3 0,3 17,7 17,7 66,4 2,85,ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 11:52 20 20 0,4 0,4 16,7 16,7 62,9 2,56, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 11:57 22,5 22,5 0,4 0,4 16,2 16,2 61 2,94, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 12:03 25,3 25,3 0,4 0,4 15,6 15,6 58,7 4,63, sjunkande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-04 19:28 96 92,6 0,8 0,8 1,1 1,1 5,4 3,76 GEM5000 Gas Analyser 

1902 2019-11-27 12:50 0 0 0,1 0,1 21,2 21,2 78,7 8,17, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-27 12:55 0,1 0,18 19,4 0 0 60 Sewerin EXTEC HS681

Pumpning 5 min

bilaga 4, Dnr 2019/505



GASMÄTNING

Punkt Datum Tidpunkt CH4 (%) CO2  (%) O2   (%) CO (ppm) H2S (ppm) Bal (%) Rel. tryck (mb) Tid mätning (s) Mätinstrument Kommentar

1902 2019-11-27 13:07 0 0 0,4 0,4 13,4 13,4 82,6 5,3 --> 0,27 90 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-27 13:10 0,1 2,85 12,7 0-1 0 60 Sewerin EXTEC HS681

1902 2019-11-27 13:24 0 0 3,5 3,5 14,5 14,5 82,1 4,2 --> 0 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-27 14:05 0 0 3,5 3,3 14,2 14,4 82,2 0,5, sjunkande 70 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-29 09:24 1,6 0 3,8 3,3 17,2 17,4 79,2 5,2, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-29 09:25 0,1 1,95 17 8 0 60 Sewerin EXTEC HS681

1902 2019-11-29 10:00 0 0 1,5 1,4 20,6 20,6 77,9 -7,78, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-29 10:20 0,2 0 1,2 1,2 20,6 20,6 78,2 -8,25 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-29 10:40 0,1 0 0,9 0,9 21,1 21,1 77,9 0,24 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-12-02 09:12 3,2 0 2,7 2,6 17,9 18 79,4 3.47, sjunkande 90 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-12-02 09:16 1 1,55 17,5 8 0 60 Sewerin EXTEC HS681

1902 2019-12-02 09:45 0 0 0,9 0,8 21 21,1 78,1 3,76, sjunkande 90 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-12-02 10:22 0,4 0 0,6 0,6 21,3 21,3 78,1 3,42, sjunkande 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-12-04 19:37 1,3 0,1 1,9 1,8 19 19 12 0 79,1 0,14 GEM5000 Gas Analyser 

BR 2019-11-27 0 0 0 0 Sewerin EXTEC HS681

BR 2019-12-04 0 0 0 0 GEM5000 Gas Analyser 
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Beräkning av GSV 
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1901 #1
Datum Timmar Metan (%) c L/L Beräkning av rörets volym:

10:12:00 0 57,6 0,58 V=r^2*PI*l*1000

10:25:00 0,22 75,2 0,75

10:30:00 0,30 78,8 0,79 där r=rörets diameter, 0,042 m

10:35:00 0,38 81,3 0,81 l =längden på röret, 5,6 m

10:45:00 0,55 84,9 0,85

10:55:00 0,72 88,5 0,89

dc/dt 0,4040 L/L/h Flödet beräknas enligt följande formel:

Pumpflöde 7 l/min V 31 L/h Flöde=dc/dt*V

Pumptid 20 min Flöde 12,5 L/h

1901 #2
Datum Timmar Metan (%) c L/L

09:40:00 0 2,2 0,022

09:59:00 0,32 26,2 0,262

10:04:00 0,40 30,9 0,309

10:09:00 0,48 36,1 0,361

10:14:00 0,57 40,8 0,408

10:19:00 0,65 45,3 0,453

10:34:00 0,90 59,4 0,594

dc/dt 0,6300 L/L/h

Pumpflöde 7 l/min V 31 L

Pumptid 30 min Flöde 19,6 L/h
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1901 #3
Datum Timmar Metan (%) c L/L

11:30 0 2,8 0,03

11:46 0,27 15,6 0,16

11:52 0,37 20 0,20

11:57 0,45 22,5 0,23

12:03 0,55 25,3 0,25

dc/dt 0,42 L/L/h

Pumpflöde 7 l/min V 31 L/h

Pumptid 27 min Flöde 12,9 L/h
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 109 Dnr. KS 2022/225 

Försäljning av Söndrebalj 7:138, Hjärnarp, till  AB 
Ängelholmslokaler 

Ärendebeskrivning 
En ny detaljplan har år 2020 vunnit laga kraft för att möjliggöra fler boendeformer, 
b.la. LSS-boende inom fastigheten Söndrebalj 7:138. AB Ängelholmslokaler ämnar 
i enlighet med nu gällande detaljplan uppföra ett LSS-boende inom området och 
önskar därför köpa en tomt för detta ändamål från kommunen. 

LSS-boendet är under projektering och beräknas kunna tas i drift under Q4 
2023/Q1 2024.  

Ett förslag till köpeavtal har upprättats för tomt till ett LSS-boende som uppförs av 
AB Ängelholmslokaler. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 2022-04-07 
• Förslag till köpekontrakt undertecknat av AB Ängelholmslokaler 
• Bilaga 2 Utredning 

Yrkande 
Karl-Erik Asp (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L) och 
Patrik Olsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna förslag till köpekontrakt med AB Ängelholmslokaler för 
 Söndrebalj 7:138  

Beslutet ska expedieras till 
• Mark-och exploateringsenheten med två köpekontrakt i original 
• AB Ängelholmslokaler 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-04-27 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 79 Dnr. KS 2022/225 

Försäljning av Söndrebalj 7:138, Hjärnarp, till  AB 
Ängelholmslokaler 

Ärendebeskrivning 
En ny detaljplan har år 2020 vunnit laga kraft för att möjliggöra fler boendeformer, 
b.la. LSS-boende inom fastigheten Söndrebalj 7:138. AB Ängelholmslokaler ämnar 
i enlighet med nu gällande detaljplan uppföra ett LSS-boende inom området och 
önskar därför köpa en tomt för detta ändamål från kommunen. 

LSS-boendet är under projektering och beräknas kunna tas i drift under Q4 
2023/Q1 2024.  

Ett förslag till köpeavtal har upprättats för tomt till ett LSS-boende som uppförs av 
AB Ängelholmslokaler. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 2022-04-07 
• Förslag till köpekontrakt undertecknat av AB Ängelholmslokaler 
• Bilaga 2 Utredning 

Yrkande 
Lars Nyander (S) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna förslag till köpekontrakt med AB Ängelholmslokaler för 
 Söndrebalj 7:138 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark-och exploateringsenheten med två köpekontrakt i original 
• AB Ängelholmslokaler 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 
(3) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Mark- och exploateringsingenjör 
Johanna Lundblad 
0431-46 89 73 
johanna.lundblad@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/225 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-04-07 
 

Försäljning av Söndrebalj 7:138, Hjärnarp, till AB 
Ängelholmslokaler 

Ärendebeskrivning 
En ny detaljplan har år 2020 vunnit laga kraft för att möjliggöra fler boendeformer, 
b.la. LSS-boende inom fastigheten Söndrebalj 7:138. AB Ängelholmslokaler ämnar 
i enlighet med nu gällande detaljplan uppföra ett LSS-boende inom området och 
önskar därför köpa en tomt för detta ändamål från kommunen. 

LSS-boendet är under projektering och beräknas kunna tas i drift under Q4 
2023/Q1 2024.  

Ett förslag till köpeavtal har upprättats för tomt till ett LSS-boende som uppförs av 
AB Ängelholmslokaler. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande 2022-04-07 

• Förslag till köpekontrakt undertecknat av AB Ängelholmslokaler 

• Bilaga 2 Utredning 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       2 
(3) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Utredning 

En ny detaljplan har upprättats (Ändring av detaljplan för Söndrebalj 7:2, ÄDP 038) för 
att möjliggöra fler boendeformer, b.la. LSS-boende. För detta ändamål har ett ut-
rymme motsvarande fyra villatomter tagits i anspråk.  
 
AB Ängelholmslokaler ämnar uppföra ett LSS-boende inom området och önskar 
därför köpa en tomt för detta ändamål från kommunen. Ett förslag till köpekon-
trakt har upprättats med AB Ängelholmslokaler för Söndrebalj 7:138. 
LSS-boendet är under projektering och beräknas kunna tas i drift under Q4 
2023/Q1 2024.  
 
Fastigheten kommer efter fastighetsbildning motsvara fyra villatomter. Kommunen 
ombesörjer lantmäteriförrättningen. Kommunen har (KS 2021/409) beslutat om 
nytt tomtpris för de kommunala villatomterna, 475 000 kronor. Tomtpriset är ex-
klusive anläggningsavgiften för vatten och avlopp samt med hänsyn till att det 
kommer utgå en planavgift vid bygglov. 
 
Prissättningen för LSS-tomten utgår från tomtpriset för fyra villa tomter (4 * 475 
000 kr), till detta tillkommer de faktiska plankostnaderna som kommunen har haft 
för att ändra detaljplanen som möjliggjort för LSS-boende (125 000 kr). Totalt 
uppgår köpeskillingen till  2 025 000 kronor. Planavgift utgår inte vid bygglov. 
 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       3 
(3) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att  godkänna förslag till köpekontrakt med AB Ängelholmslokaler för 
 Söndrebalj 7:138 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Mårten Nilsson 
Mark-och exploateringschef 

Beslutet expedieras till: 
Mark-och exploateringsenheten med två köpekontrakt i original 

AB Ängelholmslokaler 
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Hjärnarp 3:23, Ängelholm
Teknisk PM Geoteknik

1. Inledning

Ramböll Sverige AB har, på uppdrag av Ängelholms kommun, utfört en översiktlig
geoteknisk undersökning som underlag för fortsatt projektering för planerad
exploatering av ca 31 villatomter med tillhörande gator, ledningar, parkmark mm
inom fastigheten Hjärnarp 3:23 i Hjärnarp, Ängelholms kommun.

Denna PM avser beskrivning av de geotekniska förutsättningarna inom aktuellt
området samt översiktliga rekommendationer för grundläggning och utförande.

2. Beskrivning av området

Området är ett gräsbevuxet område som begränsas söder av Söndrebaljsvägen,
norr av befintlig bebyggelse, väster och öster av små skogsmarker med enstaka
bostäder placerade invid.

Marknivåerna i undersökningspunkterna inom exploateringsområdet varierar
mellan +44,3 och +54,5, generellt med stigande nivå från väst till öst. Vid
korsningen mellan Söndrebaljsvägen och väg 1788 ligger marknivån kring ca
+42,8.

3. Utförda undersökningar

Utförda geotekniska undersökningar redovisas i en separat rapport ”Rapport
geoteknisk undersökning, RGeo” upprättad av Ramböll Sverige AB, daterad 2010-
03-17 med revidering B 2011-07-04.

4. Geotekniska och geohydrologiska förhållanden

Enligt SGU: jordartskarta består aktuellt område av isälvssediment av sand och
grus förutom i den östra delen där marken består av morän som kan vara svallad i
de övre skikten. Nu utförd undersökning bekräftar de förväntade förhållandena
även om morän endast påträffats vid provtagningen i Söndrebaljsvägen.

Enligt utförda undersökningar består jordlagerföljden inom exploateringsområdet
överst av en mullhaltig ytjord vilande på sand- och grussediment.



2 av 4

Teknisk PM Geoteknik

Hjärnarp 3:23, Ängelholm

Unr 61671037956

p:
\6

4m
as

2\
67

10
\6

16
71

03
79

56
\4

_p
ro

j\
g\

te
xt

\2
01

10
70

4\
te

kn
is

k 
pm

 g
eo

te
kn

ik
.d

oc

Undersökningarna har utförts till ett djup av mellan 1,6 och 7,6 m under befintlig
markyta. Slagsonderingar är gjorda på östra delen av undersökningsområdet där
stopp har skett på nivån 2 m resp. 5 m under befintlig markyta. Slagsonderingar
har stoppats troligtvis i morän.

Undantaget från ovanstående förhållanden är undersökningspunkt HJ1 inom den
nordvästra delen av området. I denna punkt har ett lager av gyttjig eller något
gyttjig sand påträffats på mellan 1,7 och 3,5 m djup under markytan. Detta lager
både överlagras och underlagras av sandsediment förutom de översta 0,9 m som
utgörs av mulljord. Sannolikt utgörs området i läge för denna undersökningspunkt
av fyllning efter en tidigare damm eller lokalt grustag. Kompletterande
undersökningar i juni 2011 visar att fyllningsområdet är begränsat till planerat
område för dagvattenmagasin.

Mulljorden är normalt sandig och 0,3 till 0,7 m mäktig i undersökningspunkterna.
De kompletterande undersökningspunkterna HJ21 – HJ23 visar dock på en något
mäktigare mulljord (0,8 – 1,2 m) i anslutning till lågpunkten inom den nordvästra
delen av området.

Sandens mäktighet varierar inom provområdet. Inom den västra delen av
området har provtagningen kunnat utföras ner till 4 - 7 m djup utan stopp medan
inom den östra delen så har provtagningen stoppat redan på 1 – 2,5 m djup.
Stoppen inom den östra delen är sannolikt i underlagrande morän. Sandens
relativa fasthet är normalt hög till mycket hög och den underlagrande moränen
bedöms ha en mycket hög relativ fasthet.

Utförda undersökningspunkter i Söndrebaljsvägen visade på att vägen är
uppbyggd av ca 20 cm asfalt på ett tunt lager bärlager (0,2 – 0,35 m tjockt).
Därunder påträffades en mullhaltig sand ner till 0,8 m djup som i sin tur
underlagrades av främst finkorniga sandsediment på morän. Sandsedimenten
utgörs i huvudsak av en något siltig finsand med lokala inslag av lerig silt med
finsandskikt. Moränen utgörs av en sandmorän.

Grundvattennivån har bedömts okulärt i skruvborrhål och blivit avläst från
grundvattenrör vid undersökningstillfället i mars 2010. Grundvattennivån har
uppskattats till ca 1,8 – 3,5 m under befintlig markyta vilket motsvarar nivåerna
+41,4 – +51,9 m. Generellt stiger grundvattennivån från väst till öst. För
undersökningspunkterna i Söndrebaljsvägen görs bedömningen att inget
grundvatten påträffades inom 3,0 m djup.

5. Utlåtande/Åtgärder

Det föreligger överlag goda grundläggningsförhållanden för planerad bebyggelse
av enfamiljsbostäder med tillhörande gator, ledningar mm. Undantaget från detta
är i läge för undersökningspunkt HJ1 inom den nordvästra delen av området där
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okontrollerad fyllning noterats. I samband med detaljprojektering erfordras
kompletterande undersökningar inom detta område för att fastställa utbredning
och mäktigheten av denna fyllning. Eventuellt kan fyllningen ligga kvar under
lättare byggnader efter kompletterande undersökningar och åtgärder i form av
t.ex. ompackning.

Återinfiltration av dagvatten är möjlig inom exploateringsområdet då marken
utgörs av genomsläppliga jordar och grundvattennivån återfinns, framför allt inom
den västra delen av området, på stort djup. För planerade perkolationsbrunnar i
Söndrebaljsvägen är förhållandena dock sämre. Förekommande jordar av något
siltig finsand och sandmorän är betydligt tätare än jordarna inom exploaterings-
området. Permeabiliteten, k, bedöms i dessa jordar till 10-5 – 10-6 m/s.

Grundläggning av planerade hus i ett och två plan kan ske med platta på mark
efter det att mulljord och övrigt otjänligt material schaktats bort och ersatts med
komprimerad friktionsjord.

Byggnadens grundkonstruktion dimensioneras och utförs i geoteknisk klass 1
(GK1) enligt BKR. Inom områden med naturliga sandsediment kan det
dimensionerande grundtrycksvärdet, fd, sättas till 100 kPa under förutsättning att
grundvattenytan är belägen djupare än dubbla plattbredden under
grundläggningsnivån.

Om dimensioneringen ger oekonomiska grundkonstruktioner i GK1 kan
dimensioneringen istället utföras i geoteknisk klass 2
(GK2) enligt BKR. För dimensionering i brottgränstillstånd kan följande
karakteristiska materialparametrar och partialkoefficienter användas:

Material Hållfasthetsparametrar Moduler Tunghet
[kN/m3]

Kontrollerad,
komprimerad ny
fyllning av
friktionsmaterial

’k = 37°, m = 1,2 Ek = 30 MPa
m = 1,6

k = 18
’k = 10

Sand- och
grussediment

’k = 36°, m = 1,2 Ek = 30 MPa
m = 1,6

k = 19
’k = 10

Morän ’k = 38°, m = 1,2 Ek = 50 MPa
m = 1,6

k = 20
’k = 12

Partialkoefficienten i bruksgränstillståndet beräknas som 90% av värdet i
brottgränstillstånd.

6. Utförande

6.1 Schakt
Innan grundläggningsarbetet påbörjas ska all mulljord samt eventuellt övrigt
otjänligt material först schaktas bort.
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Schaktbarheten i sandsedimenten bedöms i genomsnitt vara klass 2 enligt
Arbetsmiljöverket:s/SGI:s handbok ”Schakta säkert-en handbok om säkerhet vid
schaktning” medan schaktbarheten i moränen bedöms till 3-4. Block och större
sten förekommer naturligt i moränen och enstaka block kan även förekomma i
sandsedimenten.

Vid grundläggning förutsätts att grundläggningsarbeten utförs i torrhet.

6.2 Grundvattensänkning
Vid schaktningsarbetena ska grundvattennivån avsänkas till minst 0,5 m under
aktuell schaktbotten. Omhändertagande av tillrinnande yt-, sjunk- och
grundvatten bedöms kunna utföras i pumpgropar inom schakten.

Genomsläppligheten i förekommande jordar bedöms som hög till mycket hög.

7. Kontroll och kompletterande undersökningar

Ovanstående förutsättningar ska verifieras genom schaktbottenbesiktning i
byggskedet. Om avvikelser noteras ska sakkunnig påkallas för beslut om åtgärd.

Packningskontroll ska ske på uppfyllnader >0,5 m under grundläggning.
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Hjärnarp 3:23, Ängelholm 
Teknisk PM Geoteknik 

1. Inledning 

Ramböll Sverige AB har, på uppdrag av Ängelholms kommun, utfört en översiktlig 
geoteknisk undersökning som underlag för fortsatt projektering för planerad 
exploatering av ca 31 villatomter med tillhörande gator, ledningar, parkmark mm 
inom fastigheten Hjärnarp 3:23 i Hjärnarp, Ängelholms kommun. 
 
Denna PM avser beskrivning av de geotekniska förutsättningarna inom aktuellt 
området samt översiktliga rekommendationer för grundläggning och utförande. 
 

2. Beskrivning av området 

Området är ett gräsbevuxet område som begränsas söder av Söndrebaljsvägen, 
norr av befintlig bebyggelse, väster och öster av små skogsmarker med enstaka 
bostäder placerade invid. 
 
Marknivåerna i undersökningspunkterna varierar mellan +44,3 och +54,5, 
generellt med stigande nivå från väst till öst. 

3. Utförda undersökningar 

Utförda geotekniska undersökningar redovisas i en separat rapport ”Rapport 
geoteknisk undersökning, RGeo” upprättad av Ramböll Sverige AB, daterad 2010- 
03-17. 

4. Geotekniska och geohydrologiska förhållanden 

Enligt SGU: jordartskarta består aktuellt område av isälvssediment av sand och 
grus förutom i den östra delen där marken består av morän som kan vara svallad i 
de övre skikten. Nu utförd undersökning bekräftar de förväntade förhållandena 
även om inte morän påträffats vid provtagningen inom den östra delen.  
 
Enligt utförda undersökningar består jordlagerföljden inom området överst av en 
mullhaltig ytjord vilande på sand- och grussediment.  
Undersökningarna har utförts till ett djup av mellan 1,6 och 7,6 m under befintlig 
markyta. Slagsonderingar är gjorda på östra delen av undersökningsområdet där 
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stopp har skett på nivån 2 m resp. 5 m under befintlig markyta. Slagsonderingar 
har stoppats troligtvis i morän. 
 
Undantaget från ovanstående förhållanden är undersökningspunkt HJ1 inom den 
nordvästra delen av området. I denna punkt har ett lager av gyttjig eller något 
gyttjig sand påträffats på mellan 1,7 och 3,5 m djup under markytan. Detta lager 
både överlagras och underlagras av sandsediment förutom de översta 0,9 m som 
utgörs av mulljord. Sannolikt utgörs området i läge för denna undersökningspunkt 
av fyllning efter en tidigare damm eller lokalt grustag.  
 
Mulljorden är normalt sandig och 0,3 till 0,7 m mäktig i undersökningspunkterna. 
 
Sandens mäktighet varierar inom provområdet. Inom den västra delen av 
området har provtagningen kunnat utföras ner till 4 - 7 m djup utan stopp medan 
inom den östra delen så har provtagningen stoppat redan på 1 – 2,5 m djup. 
Stoppen inom den östra delen är sannolikt i underlagrande morän. Sandens 
relativa fasthet är normalt hög till mycket hög och den underlagrande moränen 
bedöms ha en mycket hög relativ fasthet. 
 
Grundvattennivån har bedömts okulärt i skruvborrhål och blivit avläst från 
grundvattenrör vid undersökningstillfället i mars 2010. Grundvattennivån har 
uppskattats till ca 1,8 – 3,5 m under befintlig markyta vilket motsvarar nivåerna 
+41,4 – +51,9 m. Generellt stiger grundvattennivån från väst till öst.  

5. Utlåtande/Åtgärder 

Det föreligger överlag goda grundläggningsförhållanden för planerad bebyggelse 
av enfamiljsbostäder med tillhörande gator, ledningar mm. Undantaget från detta 
är i läge för undersökningspunkt HJ1 inom den nordvästra delen av området där 
okontrollerad fyllning noterats. I samband med detaljprojektering erfordras 
kompletterande undersökningar inom detta område för att fastställa utbredning 
och mäktigheten av denna fyllning. Eventuellt kan fyllningen ligga kvar under 
lättare byggnader efter kompletterande undersökningar och åtgärder i form av 
t.ex. ompackning. 
 
Återinfiltration av dagvatten är möjlig inom området då marken utgörs av 
genomsläppliga jordar och grundvattennivån återfinns, framför allt inom den 
västra delen av området, på stort djup. 
 
Grundläggning av planerade hus i ett och två plan kan ske med platta på mark 
efter det att mulljord och övrigt otjänligt material schaktats bort och ersatts med 
komprimerad friktionsjord.  
 
Byggnadens grundkonstruktion dimensioneras och utförs i geoteknisk klass 1 
(GK1) enligt BKR. Inom områden med naturliga sandsediment kan det 
dimensionerande grundtrycksvärdet, fd, sättas till 100 kPa under förutsättning att 
grundvattenytan är belägen djupare än dubbla plattbredden under 
grundläggningsnivån. 
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Om dimensioneringen ger oekonomiska grundkonstruktioner i GK1 kan 
dimensioneringen istället utföras i geoteknisk klass 2 
(GK2) enligt BKR. För dimensionering i brottgränstillstånd kan följande 
karakteristiska materialparametrar och partialkoefficienter användas: 
 
 
Material Hållfasthetsparametrar Moduler Tunghet 

[kN/m3] 
Kontrollerad, 
komprimerad ny 
fyllning av 
friktionsmaterial 

ϕ’k = 37°, γm = 1,2 
 

Ek = 30 MPa 
γm = 1,6 

γk = 18 
γ’k = 10 

Sand- och 
grussediment  

ϕ’k = 36°, γm = 1,2 
 

Ek = 30 MPa 
γm = 1,6 

γk = 19 
γ’k = 10 

Morän ϕ’k = 38°, γm = 1,2 
 

Ek = 50 MPa 
γm = 1,6 

γk = 20 
γ’k = 12 

 
Partialkoefficienten i bruksgränstillståndet beräknas som 90% av värdet i 
brottgränstillstånd. 

6. Utförande 

6.1 Schakt 
Innan grundläggningsarbetet påbörjas ska all mulljord samt eventuellt övrigt 
otjänligt material först schaktas bort. 
 
Schaktbarheten i sandsedimenten bedöms i genomsnitt vara klass 2 enligt 
Arbetsmiljöverket:s/SGI:s handbok ”Schakta säkert-en handbok om säkerhet vid 
schaktning” medan schaktbarheten i moränen bedöms till 3-4. Block och större 
sten förekommer naturligt i moränen och enstaka block kan även förekomma i 
sandsedimenten. 
 
Vid grundläggning förutsätts att grundläggningsarbeten utförs i torrhet. 
 

6.2 Grundvattensänkning 
Vid schaktningsarbetena ska grundvattennivån avsänkas till minst 0,5 m under 
aktuell schaktbotten. Omhändertagande av tillrinnande yt-, sjunk- och 
grundvatten bedöms kunna utföras i pumpgropar inom schakten. 
 
Genomsläppligheten i förekommande jordar bedöms som hög till mycket hög. 
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7. Kontroll och kompletterande undersökningar 

Ovanstående förutsättningar ska verifieras genom schaktbottenbesiktning i 
byggskedet. Om avvikelser noteras ska sakkunnig påkallas för beslut om åtgärd. 
 
Kompletterande undersökningar ska dock utföras i samband med 
detaljprojekteringsskede i läge för undersökningspunkt HJ1 inom den nordvästra 
delen av området där okontrollerad fyllning noterats, se även under kapitel 5 
ovan. 
 
Packningskontroll ska ske på uppfyllnader >0,5 m under grundläggning. 
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Hjärnarp 3:23, Ängelholm 
Rapport geoteknisk undersökning, RGeo 

1. Inledning 

Ramböll Sverige AB har, på uppdrag av Ängelholms kommun, utfört en översiktlig 
geoteknisk undersökning som underlag för fortsatt projektering för planerad 
exploatering av ca 31 villatomter med tillhörande gator, ledningar, parkmark mm 
inom fastigheten Hjärnarp 3:23 i Hjärnarp, Ängelholms kommun. 
 
Denna rapport utgör dokumentation av utförda geotekniska fältundersökningar. 

2. Fältundersökningar 

2.1 Utförda undersökningar 
 
Undersökningen, som utfördes under mars 2010, har omfattat: 
 
 Skruvprovtagning i fjorton punkter 
 CPT-sondering i en punkt 
 Trycksondering i sju punkter 
 Slagsondering i två punkter 
 Installation av grundvattenrör i två punkter 

 
Fältundersökningen har utförts med bandvagn av modell Geotech 605DD med 
digital registrering av mätdata. 

2.2 Metodbeskrivning 
De geotekniska fältundersökningarna utfördes i enlighet med SGF Rapport 1:96 
Geoteknisk fälthandbok med följande förtydliganden: 
 

- Skruvprovtagning utfördes med skruv ø = 100 mm och med en längd av 
1000 mm. Vid skruvprovtagningen användes stänger med ø = 32 mm. 

- CPT-försök utfördes som klass 2 enligt SGF Rapport 1:93 med mätning av 
spetstryck, mantelfriktion och genererat portryck. 

- Trycksondering utfördes enligt SGF beskrivningsblad Beskrivning av 
totaltrycksondering med viktsondspets (TrT) 2008-01-28 med undantaget 
att stänger med ø = 32 mm användes istället för ø = 25 mm. 

 

2.3 Ledningar i mark 
Ledningskartering över berört område har utförts av Ramböll Sverige AB med 
hjälp av erhållna ledningsritningar. 
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3. Redovisning 

Resultaten av fältundersökningen har sammanställts på bifogade ritningar och 
bilagor. I projekteringsarbetet har AutoCad och AutoGraf använts. Resultaten av 
fältundersökningen finns lagrade i Autografs databas. 

4. Inmätning och avvägning 

Inmätning och avvägning av de geotekniska undersökningspunkterna har utförts 
med DGPS. Mätningen uppfyller krav enligt klass B I SGF Rapport 1:96. Följande 
koordinat- och höjdsystem har använts: 

• Koordinatsystem: Sweref 99 13 30 
• Höjdsystem: RH 70 
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Inledning 
Detta beteckningssystem är framtaget i samarbete mellan Svenska Geotekniska 
Föreningen (SGF) och Byggnadsgeologiska Sällskapet (BGS). Beteckningssystemet ger 
riktlinjer för geoteknisk, geologisk och miljöteknisk redovisning i plan och i sektion. 
Systemet omfattar redovisning av undersökningar, tolkade grundförhållanden, 
grundkonstruktioner samt olika former av förstärkningsåtgärder. 

Beteckningssystemet vänder sig till 

• de som utför geotekniska utredningar (fältpersonal, handläggare, laboratoriepersonal, 
rit- och CAD-personal) 

• beställare av geotekniska utredningar och mark- och grundläggningsarbeten 

• entreprenörer för mark- och grundläggningsarbeten 

• övriga som kommer i kontakt med någon form av geoteknisk redovisning 

Giltighet 

Detta beteckningssystem, Version 2001:2, gäller från 2001-01-01 och därmed upphör 
samtliga tidigare av SGF utgivna beteckningsblad att gälla.  

För att beteckningarna i detta system skall gälla måste hänvisning till SGF/BGS 
beteckningssystem med aktuell version åberopas i aktuella dokument. 

Struktur 

Beteckningssystemet har jämfört med tidigare beteckningsblad utökats med nya 
geotekniska, ingenjörsgeologiska och miljötekniska undersökningsmetoder. Dessutom 
ingår redovisning av grundkonstruktioner och förstärkningsåtgärder. 

Beteckningssystemet är indelat med avsikt att följa normal arbetsgång från projektering 
till produktion, dvs redovisning av: 

• Undersökningar 

• Tolkning av grundförhållanden från undersökningsresultat 

• Grundläggningsmetod och förstärkningsåtgärder 

• Grundläggning och förstärkning 
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Förutom de olika symbolerna, redovisning av sonderingar och andra undersökningar, 
raster för grundläggningsmetoder och förstärkningsåtgärder etc, redovisar beteck-
ningssystemet tillhörande beskrivningskoder och attribut enligt SGF:s ”Dataformat  
för överföring av data från geotekniska undersökningar” (Rekommenderad 
standard 1994-10-12).  

SGF:s överföringsformat tillämpas normalt för fältminnesregistrering. Det ger även 
möjligheter till neutral överföring av geoteknisk information mellan olika 
programsystem. 

Det är möjligt att utnyttja SGF/BGS beteckningssystem för att "plocka" önskade 
textavsnitt och symboler, som är relevanta för aktuell redovisning. 

 

Tillgänglighet 

Beteckningssystemet är tillgängligt via SGF:s hemsida på Internet med adressen 
www.sgf.net. Användare kan hämta hela eller delar av beteckningssystemet för egen 
användning. En vägledning för användning kan hämtas på startsidan för 
beteckningssystemet. 

En pappersversion kan beställas från SGF sekretariat, 581 93 Linköping. 

 

SVENSKA GEOTEKNISKA FÖRENINGEN BYGGNADSGEOLOGISKA 
SÄLLSKAPET 
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Redovisning i plan 
Allmänt 

Undersökningspunktens läge anges med en cirkel med en diameter av 3 mm med  
centrum i undersökningspunkten. Cirkeln kan sedan byggas på med attribut, t ex streck, 
cirklar och skrafferingar. Attributen anger vilken typ av sondering, provtagning och 
mätning som utförts. 

Exempelvis betyder en ofylld 3 mm cirkel att en ”enkel sondering” utförts, t ex en 
sticksondering utan angivande av sonderingsmotstånd. Om den undre cirkelhalvan är 
fylld innebär detta att statisk sondering utförts, t ex viktsondering. Ifylld övre cirkel- 
halva innebär att dynamisk sondering utförts, t ex hejarsondering eller slagsondering.  
Ett lodrätt streck under cirkeln och streckets avslutning - eller avsaknaden av lodrätt 
streck - anger hur sonderingen avslutats, t ex om sondering utförts till för metoden  
normenligt stopp eller om sondering utförts i berg. 

En yttre omgivande 5 mm cirkel lagd över en 3 mm cirkel anger att provtagning av jord 
utförts. Fylld övre respektive undre cirkelhalva anger om provtagningen är störd eller 
ostörd, d v s taget med t ex skruvborr respektive taget med kolvprovtagare. 

Cirkeln (3 mm) avser undersökning i jord. Ett lodrätt streck ovan cirkeln anger någon 
form av hydrogeologisk mätning. Ett lodrätt streck under cirkeln anger att stopp erhållits 
vid sondering eller att sondering utförts i eller till förmodat berg.  

Intill undersökningspunkten anges identitetsnummer. Till vänster om punkten anges  
markytans nivå eller annan referensnivå. 

Lutande borrhål, vilket är vanligt vid långa undersökningshål i berg, anges med ett streck 
som utgör borrhålets planprojektion. Ibland kompletteras information med uppgifter om 
lutning, längd och riktning. 
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Sondering 

Undersökningspunkt (grundsymbol) utan attribut vid sondering samt enkel 
sondering utan redovisning av sonderingsmotstånd (t ex sticksondering eller 
slagsondering utan registrering av sonderingsmotstånd) 
 
Statisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord 
(t ex vikt- och trycksondering) 
 
CPT-sondering 
 
Dynamisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord (t ex 
hejarsondering) 

Tillägg för djup- och bergbestämning 

Sondering avslutad utan att stopp erhållits 

Sondering till förmodad fast botten, d v s sonden kan inte med normalt 
förfarande utan svårighet drivas ned ytterligare 

Sondering till förmodat berg 

Sondering mindre än 3 m i förmodat berg 

Sondering minst 3 m i förmodat berg 

Sondering minst 3 m i förmodat berg samt analys av borrkax 

Kärnborrning minst 3 m i förmodat berg 

Lutande borrhål genom jord ned i förmodat berg. Planprojicerat läge 
redovisas samt bergnivå och borrhålsslut. Lutning och längd kan anges. 
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Provtagning 
 

 

 

Störd provtagning 
(vanligen med kann-, skruv- eller spadprovtagare, provtagningsspets 
eller specialprovtagare, t ex ballastprovtagare) 
 

Ostörd provtagning 
(vanligen med kolvprovtagare av standardtyp eller kärnprovtagare) 
 

Provgrop. Större provgrop redovisas skalenligt. 
 
Ytlig provtagning i berg/knackprov. 
Utförda analyser och mätningar på prover kan anges med 
bokstavsförkortningar enligt följande: 

T = annan teknisk analys  
P = petrografisk analys, tunnslipsanalys 
C = kemisk analys 
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In situförsök   

 

Vingförsök (Vb) 
 
Dilatometerförsök (DMT) 
 
Pressometerförsök (PMT) 
 
Annan undersökning (metod anges med förkortning) 
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Hydrogelogiska undersökningar 
 

Vattennivå bestämd, t ex i provtagningshål 
 
Grundvattennivå bestämd vid korttidsobservation i öppet system 
 
Grundvattennivå bestämd vid långtidsobservation i öppet system 

Avslutad observation 
 
Portrycksmätning 
 
Provpumpning eller infiltrationsförsök 
 
Vattenförlustmätning i berg 

Brunn (grävd, sprängd eller borrad) 
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Redovisning i sektion 
Sondering 

Allmänt 

Resultat från sondering redovisas vid sidan av sonderingsstapeln. Denna utgörs av 
dubbla vertikala linjer och motsvarar sonderingshålets längd. Över stapeln anges 
undersökningspunktens identitet, mätningsklass enligt SGF:s Fälthandbok (SGF 
Rapport 1:96)i förekommande fall utrustningsklass, markytans nivå samt utförda 
undersökningar i kronologisk ordning. Vid sidan av stapeln redovisas resultat från 
sondering, in situ-försök och laboratorieanalyser. Dessa uppgifter kompletterar uppgift 
om nivå respektive metod. 

Vid sondering registreras neddrivningsmotståndet som ett mått på jordens fasthet. 
Motståndet kan mätas som t ex antal vridna halvvarv för neddrivning (hv/0,2 m, 
viktsondering), antal slag för neddrivning (sl/0,2 m, hejarsondering), tidsåtgång för 
neddrivning (sek/0,2 m, slagsondering) eller med angivande av spetsmotstånd, 
mantelfriktion och portryck (CPT-sondering). Neddrivningsmotståndet anges vid 
sonderingsstapeln med olika typer av stapeldiagram eller kontinuerliga diagram.  

Vid sticksondering registreras vanligtvis inte neddrivningsmotståndet. Även 
slagsondering och jord-bergsondering kan utföras utan registrering av 
neddrivningsmotstånd. 

Sonderingsstapelns avslut anger erhållen typ av stopp och är kopplad till plansymbolen.  

Angiven kod i följande stycken, t ex kod HM=91, avser kod enligt SGF:s ”Dataformat 
för överföring av data från geotekniska undersökningar”. 

 

Påbörjande av sondering med förborrning 

 

Förborrningsdjupet anges med vidgad stapel 
enligt figuren. 
Metod för förborrning och borrdiameter anges, t 
ex ODEX-borrning. 

 

ODEX
Ø76
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Beteckningar i sonderingsstapel 

I fält bedömda jordarter vid sondering redovisas enligt följande. 

 
 
Fritt vatten (kod 81) 
 
 
Fyllningsjord (kod 30) 
 
 
Torv (kod 83) 
 
 
Torrskorpelera (kod 31) 
 
 
Lera och kohesionsjord  
(kod 37) 
 
Siltjord (kod 82) 
 
 
Sandjord (kod 38) 
 
 
|X| (icke bedömd jordart) 
(kod 36) 

 
 

 
 

 
 
Grusig jord (kod 39) 
 
Stenig jord och blockjord  
(kod 40) 
 
Friktionsjord, allmänt  
(kod 32, kod 33-35, 37) 
 
Moränjordar, exkl lermorän 
(kod 84) 
 
Genomborrat block eller 
sten (kod 41) 
 
Lermorän (kod 85) 
 
Bergyta (kod 94) 
 
 
Sondering i berg 
 
 
Sondering i berg avslutad 
(kod 95) 

 
 

|X|
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Avslutning av sondering  

Exemplen nedan redovisas med tillhörande plansymbol.  
 

  

Sonderingen avslutad 
utan att stopp erhållits  
(kod 90) 
 
 
Sonden kan ej 
neddrivas  
ytterligare enligt för 
metoden normalt 
förfarande (kod 91)  
 
Stopp mot sten eller 
block (kod 92) 

 

 
 

Block eller berg (kod 
93) 
 
 
 
Stopp mot förmodat 
berg 
(kod 94) 
 
 
Jord-bergsondering. 

Sondering i förmodat 
berg (kod 95). Vid 3 m 
eller längre borrlängd i 
berg redovisas undre 
plansymbol annars 
övre 
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Trycksondering  

Grundsymbol i plan:  

(kod HM=01) 

Neddrivningskraften i kN när en pyramidformad spets penetrerar jorden. Stångfriktionen 
mäts på vissa nivåer med hjälp av en glappkoppling. 

Registrering av sonderingsmotstånd skall göras och redovisas minst var 0,05 m och 
mantelfriktionen minst varannan meter. 

Redovisning av sonderingsmotstånd och mantelfriktion görs i kN eller MPa. 
Redovisning skall omfatta alla nivåer mellan vilka vridning utförts och nivå för bedömt 
sondstopp. 

 

 
Tr anger använd metod.  

TR1 anger hålets identifikation. 

+13.6 anger utgångshöjd för 
sondering. 

Skrafferat intervall och vr anger 
att vridning utförts. 

Heldragen linje anger 
sonderingsmotstånd. 

Streckad linje anger 
mantelfriktion. 

 

 

Plansymbol i exemplet:  

 

 

+13.6

TR1

 

Bilaga 4 s14 (26)



Redovisning i sektion  

   SGF/BGS Beteckningssystem  20 
Version  2001:2 

 

CPT-sondering 

Grundsymbol i plan:    

(kod HM=07)  

Använd sonderingsklass, CPT 1, 2 eller 3, anges. Redovisning omfattar kurvor för de 
uppmätta basparametrarna spetsmotstånd (qT, alt. qC), mantelfriktion (fT alt. fC) och i 
förekommande fall portryck (u).  

CPT 1 
Neddrivningsmotståndet redovisas i diagramform.  
 

I diagrammet anger den heldragna kurvan spetsmotstånd, qc och den streckade 
mantelfriktion, fc, mätt vid spetsen. x anger längre uppehåll i sonderingen (> 5 min).  

Kurvorna för spetsmotstånd och portryck kan samredovisas till höger om stapeln och 
kurvan för mantelfriktion speglas till vänster. 

CPT 2 och CPT 3 
För CPT 2 och 3 redovisas även portryckskurvan. Spetsmotstånd och mantelfriktion 
anges areakorrigerade (qC, fC). I vissa fall redovisas även kurvor för de beräknade 
parametrarna friktionskvot (Rf) och portryckskvot (DPPR). Bedömda jordarter kan 
anges i borrhålsstapeln. 
 

Aktuell sonderingsklass skall anges ovan sonderingsstapeln.  

Vid uppritning skall följande skalor väljas: 

Djup 1,0 m/cm  

qT 2 MPa/cm (heldragen linje)  

fT 50 kPa/cm (heldragen linje)  

u 200 kPa/cm (heldragen linje) 

 

Kurvorna för spetsmotstånd och mantelfriktion redovisas till höger om stapeln medan 
porvattentrycket redovisas till vänster.  

Bedömda jordarter kan redovisas i borrhålsstapeln. Uppehåll i sonderingen längre än 5 
minuter anges med x.  
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I vissa fall redovisas också kurvorna för friktionskvot (Rf) och portryckskvot (DPPR). 
Följande skalor skall då användas: 

Rf 2 %/cm 
DPPR 0,5/cm 

Redovisning av dessa parametrar utföres alltid tillsammans med de uppmätta 
parametrarna. Redovisningen kan då antingen göras i den geotekniska sektionen eller 
separat. 

CPT +4.9

6

5 10 15 20 25 30
Spetstryck, qc (MPa)

50 100
Mantelfriktion, fc (kPa)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Portryck, u (kPa)

 

OBS! Figuren ej skalenlig 

Plansymbol i exemplet: 
 
 

CPT +4.9

6

5 10 15 20 25 30

Spetstryck, qT (MPa)

50 100

Mantelfriktion, fT (kPa)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Portryck, u (kPa)

2.0 4.0 6.0 8.0

Friktionskvot, Rf (%)

-1.0 -0.5 0.5 1.0

Portryckskvot, Bq

 

OBS! Figuren ej skalenlig 

 
Plansymbol i exemplet:  

6

+4.9

 

6

+4.9
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Slagsondering med registrering

Grundsymbol i plan: 

(kod HM=10)

Motstånd anges som tid för neddrivning per djupintervall 
(sek/0,2 m) och redovisas i stapeldiagram.

Jordarter, bedömda i samband med sondering, kan anges i 
borrstapeln.

Siffrorna till höger om diagram för neddrivningsmotståndet
anger antal sek/0,2 m neddrivning i de fall de överskrider 
angiven skala.

80/5 innebär att 80 sekunder erfordrats för att driva sonden 5 
cm (innan stopp erhållits).

Maskintyp och stångdiameter bör anges.

Plansymbol i exemplet:

Slagsondering utan registrering

Grundsymbol i plan: 

(kod HM=11) 

+5.1

N6220

Slb +7.5
23
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Provtagning 

Allmänt 

Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel respektive text till vänster om 
sonderingsstapeln. Stapelns längd motsvarar neddrivningsdjupet och redovisas 
skalenligt. Över stapeln anges undersökningspunktens identitet. Över stapeln till höger 
anges markytans nivå. Över stapeln till vänster anges utförda undersökningar i den 
ordning de utförts. Fylld stapeldel anger ostört prov, skrafferad stapeldel anger stört 
prov. Jordarter angivna  vid horisontellt streck markerar centrum av prov undersökt i 
laboratorium. Jordartsbenämning som anges vid sonderingsstapeln är fältpersonalens 
bedömning vid sonderingen. Generellt används laboratoriepersonalens 
jordartsbedömning vid sondering. 

Resultat från laboratoriebestämningar av vattenkvot, densitet, förkonsolidering etc  
redovisas på diagram placerade intill sonderingsstapeln.  

Benämning på berg och jord anges enligt bilaga 1. Exempelvis innebär (si)Lesaf  ”något 
siltig lera med finsandskikt”. Tilläggsord är placerade före huvudord och så att den 
kvantitativt större fraktionen står efter den mindre. Skiktangivelsen står efter huvudordet. 
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, (f, m, och g), t ex Saf 
= finsand.  
 

Bilaga 4 s18 (26)



Redovisning i sektion  

   SGF/BGS Beteckningssystem  28 
Version  2001:2 

 

Provtagning av jord 

 

Störd provtagning, grundsymbol i plan: 
(kod HM = 26, 27, 31, 32, 33, 34) 

Ostörd provtagning, grundsymbol i plan: 
(kod HM = 25, 28, 29, 30) 

 

Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel till vänster om sonderingsstapeln.  
Horisontellt streck anger att prov undersökts på laboratorium. Jordart anges med 
förkortning till vänster om redovisningsstapel.  xx anger förlorat prov. 
I diagrammen redovisas okorrigerad skjuvhållfasthet (τk) och sensitivitet (Stk), 
vattenkvoter (naturlig wN, flytgräns wL) och skrymdensitet (ρ). Förkonsolideringstryck  
(σ'c) och kompressionsmodul ML, bestämda vid kompressionsförsök, i detta fall CRS-
försök. 

Skr

Let

Le

Kv(StI)

CRS  Le

CRS  Le

CRS  siLe

Sa

XX

0

0

10

20

20

40

30

60

40

80

40

1.0

60

1.5

80

2.0

f kPa (oreducerad) Vattenkvot w %

Sensitivitet St Skrymdensitet    t/m3

K

M  (kPa)
0 1000 2000 3000

Förkonsolidering (   )
80604020
c

L

Konförsök 

Skjuvhållfasthet (    ) enligt:f

Sensitivitet (S  ) enligt:t

Konförsök 

Vattenkvot och densitet (w)

Naturlig vattenkvot

Konflytgräns

Skrymdensitet 

(  )

 

 

Plansymbol i exemplet:  
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In situ-försök 

Allmänt 

In situ-försöken redovisas antingen på sektionsritningar (vingförsök och pressometer) 
eller som enskild redovisning (dilatometerförsök). 

Försöken redovisas med en stapel till vänster om sonderingsstapeln och med en 2 mm 
fylld markering på respektive undersökningsnivå. 
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Hydrogeologiska undersökningar 

Grundvattenrör och portryckspets redovisas med 1 mm bred stapel. Filterspets visas 
med verklig längd av filtret. Portrycksspets anges med 1 mm fylld stapel. Rörspets, filter- 
eller portrycksmätares nivå anges . Ovanför observationsröret anges observationsperiod . 

Vatten-, grundvatten- samt portrycksnivåer anges utefter observationsröret med ett 
horisontellt streck tillsammans med datum för observationen. De högsta och lägsta 
observationsnivåerna redovisas enligt:  

GW grundvattenyta eller nivå 
W andra vattennivåer och portryck 
Rö öppet rör 
Rf filterspets 
Pp portryckmätare 

Uppmäts inget vatten i röret anges ”torrt”, alternativt ”< nivå ” 

 
  

  

+3.77

1993-03-15
W+8.7

1993-04-24
1993-03-15
18GW

Pp +9.3

1993-04-27

W≤+7.1
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Kommentarer till observationer vid redovisning av grundvattendiagram utförs med 
symboler enligt nedan. 

FÖRKLARINGAR 

Torr 
Ersatt 
Funktionskontroll godkänd 
Hinder 
Fruset 
Flödar 
Avslutat 
Funktionskontroll ej godkänd 
Spolat 

Nivå

+14.0

+13.0

+12.0

+11.0
1995 1996 1997 År

S

 

S
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Analysmetoder 
AAS atomabsorbtions-spektrofotometri 
DT detector tubes 
FID flamjonisationsdetektor 
GC gaskromatografi 
HPLC vätskekromatografi 
ICP Induktiv kopplad plasma-spektrometri 
IR infraröd-spektrofotometri 
MS masspektrometri 
PID fotojonisationsdetektor 
TK övriga testkits för fältbruk 
XRF röntgenfluorescensdetektor 

Speciella metoder 
γ total gammastrålning  

γs total gammastrålning vid mätning med gammaspektrometer 
EL elektrisk 
EM elektromagnetisk 
GM gravimetrisk 
GPR georadar 
Ikl inklinometermätning 
MG magnetisk 
Pg provgrop 
Pu  provpumpning 
Rf rör med filter 
Rö öppet rör, foderrör 
SE seismisk 
Vfm  vattenförlustmätning (falling- resp constant head eller brunnförsök ) 

Mineral och sprickfyllnad 
an  andalusit ho  hornblände le  lera 
co  cordierit jo  jord of  ofylld 
ep  epidot ka   kalcit ore  malmmineral 
fe  järn kfsp  kalifältspat plag  plagioklas 
fs  flusspat kl   klorit si   sillimanit 
ga  granat kv  kvarts su  sulfider 
gf    grafit ky  kyanit ta   talk 

Gångbergarter 
A Amfibolit Gö Grönsten 
Ap Aplit M Mylonit 
B Breccia P Pegmatit 
Db Diabas Pf Porfyr 
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Berg och jord 
Huvudord  Tilläggsord Skikt/lager 
 
B  berg        
Bl  blockjord bl  blockig    
Br  rösberg       
         
Dy  dy dy  dyig dy  dyskikt 
Cs    Misstänkt förorenad jord 

enligt rutinbedömning i fält 
cs  lokalt förkommande 

föroreningar 
cs  föroreningar finns som 

tunnare skikt 
F    fyllning        
Gy  gyttja gy  gyttjig gy  gyttjeskikt 
Gy/Le   kontakt, gyttja överst, lera 

underst 
( )    något, t ex(sa)= något 

sandig 
( )   tunnare skikt 

Gr  grus gr   grusig gr  grusskikt 
J  jord       
Le  lera le   lerig le  lerskikt 
Mn  morän       
BlMn   block- och stenmorän       
StMn  stenmorän       
GrMn  grusmorän       
SaMn  sandmorän       
SiMn  siltmorän       
LeMn   lermorän (moränlera)       
Mu  mulljord (mylla, matjord) mu    mullhaltig mu    mullskikt 
Sa   sand sa  sandig sa   sandskikt 
Si   silt si   siltig si    siltskikt 
Sk  skaljord sk  med skal sk   skalskikt 
Skgr  skalgrus     
Sksa   skalsand     
St   stenjord st   stenig st   stenskikt 
Su  sulfidjord  su  sulfidjordshaltig su  sulfidjordsskikt 
SuLe    sulfidlera     
SuSi  sulfidsilt     
T   torv    t  torvskikt 
Tl  lågförmultnad torv (tidigare 

benämnd filttorv) 
      

Tm    mellantorv       
Th    högförmultnad torv (tidigare 

benämnd dytorv) 
      

Vx  växtdelar (trärester) vx    med växtdelar vx   växtdelskikt 
         
t   (efter huvudord) torrskorpa,  

t ex Let och Sit = torrskorpa 
av lera resp silt 

v  varvig, t ex vLe = varvig 
lera (beteckningen varvig 
bör förbehållas glaciala 
avlagringar) 

   

 

Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den mindre. 
Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exempel : sisaLe si = siltig, sandig lera med siltskikt. 
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand. 
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Berg- och jordparametrar 
ED  dilatometermodul (DMT) 
Epm  pressometermodul (PMT (Menard)) 
σ´c  förkonsolideringstryck (effektivt) 

σ´k  karakteristisk spänning (effektiv) 
fT  mantelmotstånd (areakorrigerat (CPT)) 
ID  materialindex 
τfu  odränderad skjuvhållfasthet 

τRV  horisontal skjuvhållfasthet efter omrörning (från Vb) 

τv  okorrigerad skjuvhållfasthet (från Vb) 
KD  horisontellt spänningsindex (DMT) 
ML  kompressionsmodul 
p0  kontakttryck (DMT) 
p0m  gränstryck (PMT) 
p1  expansionstryck (DMT) 
pl  gränstryck (PMT) 
pl*  nettogränstryck (PMT) 
qT  spetsmotstånd (areakorrigerat (CPT)) 
St  sensitivitet 
Stv  sensitivitet (från Vb) 
u  portryck 
w   vattenkvot  
WL  flytgräns 
wN  naturlig vattenkvot 
wp  plasticitetsgräns 
VO  initiell volym (PMT) 
Vf  krypvolym (PMT) 

Sammanfattande förkortningar 
Fr  friktionsjord 
Ko  oorganisk kohesionsjord 
O  organisk jord 
P  oorganisk eller organisk kohesionsjord 

Beteckningen används när man ej kan skilja på dessa jordar. 
X  används när jordart ej bestämts eller jord ej bedömts 
 
Fr, Ko och O används när man genom neddrivningsmotstånd eller hörselintryck (eller av närliggande 
provtagning) ej kunnat ange jordart. Kan även användas som sammanfattande beteckning vid provtagning. 
 
Anmärkning: 
Jord  jordskorpans lösa avlagringar (ej närmare definierade) 
Jordart klassificerad jord (enligt olika indelningssätt)  
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Övriga förkortningar 
A analys (speciell) 
fb förborrning 
GW grundvattennivå 
MkA, MkB, MkC inmätningsklass A, B och C enl. HMK-BA2 
My markyta 
Ro rotationsborrning (tidigare Rt) 
Sb sänkhammarborrning 
W fri vattenyta, portrycksnivå 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 110 Dnr. KS 2022/107 

Utveckling av medborgarförslag - Ängelholmsförslaget 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 42 om en plan för utveckling av IT 
och digitalisering i Ängelholms kommun. Ökad demokrati och medborgardialog är 
ett utpekat strategiskt utvecklingsområde med koppling till kommunfullmäktiges 
mål Medborgarfokus. Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-31, § 296 att ge 
kommunikationschefen i uppdrag att ta fram en modell för digitalt 
medborgarförslag.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 76 att införa digitalt 
medborgarförslag benämnts Ängelholmsförslaget som under 2019-2022 ersätter 
medborgarförslag. Ängelholmsförslaget utvärderades under hösten 2020 där 
samtliga nämndspresidier bjöds in till samtal. En rutin infördes för systematiserad 
årlig uppföljning och återkoppling till nämnderna.  

Då Ängelholmsförslaget ersatte medborgarförslag mellan 2019-2022 behöver det 
nu fattas beslut kring om Ängelholmsförslaget ska anses vara en permanent modell, 
och ersätta medborgarförslaget till fullo.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande utvärdering och revidering av digitalt medborgarförslag daterat 

2021-02-02 
•  Beslut KF § 76, sammanträdesdatum 2019-04-20 kommunfullmäktige  
• Utvärdering Ängelholmsförslaget  

Yrkande 
BrittMarie Hansson (S), Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), 
Patrik Olsson (SD), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Eric Sahlvall (L) yrkar bifall till 
föreliggande förslag.  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta  
 
att det digitala Ängelholmsförslaget från 2023 permanent ersätter det tidigare 
analoga medborgarförslaget.  

Beslutet ska expedieras till 
• Samtliga nämnder och styrelser 
• Kanslichef 
• Kundtjänstchef 
• Planeringschefer för huvuduppdragen 
• Beredningskoordinator  
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Beredningskoordinator 
Malin Klintfjäll 
468180 
Malin.Klintfjall@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS Dnr. 
Ytterligare dnr: 2016/682 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-02-17 
 

Utveckling av medborgarförslag - Ängelholmsförsla-
get 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 42 om en plan för utveckling av IT 
och digitalisering i Ängelholms kommun. Ökad demokrati och medborgardialog är 
ett utpekat strategiskt utvecklingsområde med koppling till kommunfullmäktiges 
mål Medborgarfokus. Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-31, § 296 att ge kom-
munikationschefen i uppdrag att ta fram en modell för digitalt medborgarförslag.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 76 att införa digitalt medborgarför-
slag benämnts Ängelholmsförslaget som under 2019-2022 ersätter medborgarför-
slag. Ängelholmsförslaget utvärderades under hösten 2020 där samtliga nämnds-
presidier bjöds in till samtal. En rutin infördes för systematiserad årlig uppföljning 
och återkoppling till nämnderna.  

Då Ängelholmsförslaget ersatte medborgarförslag mellan 2019-2022 behöver det 
nu fattas beslut kring om Ängelholmsförslaget ska anses vara en permanent mo-
dell, och ersätta medborgarförslaget till fullo.   

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande utvärdering och revidering av digitalt medborgarförslag date-

rat 2021-02-02 
•  Beslut KF § 76, sammanträdesdatum 2019-04-20 kommunfullmäktige  
• Utvärdering Ängelholmsförslaget  

Utredning 
Ängelholmsförslaget har sen lanseringen 2019 gett goda resultat. Utvärderingen 
som skedde hösten 2020 visade att i princip samtliga är positiva till den digitala 
modellen och anser den vara bättre än det äldre analoga medborgarförslaget. Politi-
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ker ser det som ett bättre demokratiskt verktyg. Tjänstepersonerna anser det betyd-
ligt mer effektivt administrativt. Politikerna i presidierna som det fördes dialog med 
är positiva till modellen och anser att den ska ersätta medborgarförslaget efter 
dessa inledande tre år. En del åtgärdsförslag för att utveckla Ängelholmsförslaget 
beslutades om efter utvärderingen, se tjänsteutlåtande.  

Möjligheten finns för förslagsställare att få hjälp med att publicera sitt förslag digi-
talt antingen i stadshuset eller på biblioteket – detta för att möta alla våra invånares 
förutsättningar.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta  
 

att det digitala Ängelholmsförslaget från 2023 permanent ersätter det tidigare ana-
loga medborgarförslaget.  

 

 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Eva Sturesson 
Stadsjurist 

Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kanslichef 
Kundtjänstchef 
Planeringschefer för huvuduppdragen 
Beredningskoordinator  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
Sammanträdesdatum 2019-04-29  

 

 
 

 
Kommunfullmäktige 

 

 
 

  

 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 
 
KF § 76                   Dnr   KS 2018/682 
 
Utveckling av medborgarförslag 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 42 om en plan för utveckling av IT och 
digitalisering i Ängelholms kommun. Ökad demokrati och medborgardialog är ett utpekat 
strategiskt utvecklingsområde med koppling till kommunfullmäktiges mål Medborgarfokus. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-31, § 296 att ge kommunikationschefen i uppdrag att ta 
fram en modell för digitalt medborgarförslag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen 
senast april 2019. Digitalt medborgarförslag, även kallat e-förslag eller e-petition, innebär att 
öppna upp för skriftliga förslag på utveckling eller förändring till politikerna i Ängelholm via 
kommunens webbplats.  
 
Kommunstyrelsens presidium har varit referensgrupp i arbetet. Syfte, mål och riktlinjer för 
digitalt medborgarförslag har tagits fram samt förslag till revidering avseende § 32 i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Alla som är intresserade av Ängelholms kommuns utveckling, boende, besökare och 
företagare kan lämna förslag. När förslaget är upplagt på webbplatsen är det möjligt att 
kommentera och stödja förslaget. Om ett tillräckligt antal medborgare väljer att stödja 
förslaget bereds det och hanteras av berörd nämnd eller styrelse.  
 
Verktyget har en agendasättande funktion och kan bidra till att öka delaktigheten, ge 
förtroendevalda ett bättre underlag för frågans tyngd hos medborgarna samt göra processen 
mer transparent. Riktlinjer för digitalt medborgarförslag utgör ramar för hela processen kring 
Ängelholmsförslag; lämna, stötta och kommentera, hantera, återkoppla, avsluta och följa upp. 
 
Det digitala medborgarförslaget föreslås benämnas Ängelholmsförslaget så att det tydligt framgår 
att det handlar om förslag om hur Ängelholms kommun kan utvecklas. Ängelholmsförslaget 
föreslås ersätta medborgarförslag under en tvåårsperiod för att därefter utvärderas. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 17 april 2019, § 59 
Beslut KSAU 2019-03-27  
Tjänsteutlåtande daterat 2019-03-01 
Riktlinjer för digitalt medborgarförslag, daterade 2019-03-01 
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige § 32, daterat 2019-03-01 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
Sammanträdesdatum 2019-04-29  

 

 
 

 
Kommunfullmäktige 

 

 
 

  

 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige § 32, antagen 2014-06-23 
Kommunstyrelsens beslut § 296, 2018-10-31 
Tjänsteutlåtande daterat 2018-09-28 
SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! Kap. 13 Medborgarförslag och folkmotion 
 
Yrkanden  
Robin Holmberg (M), Anders Bengtsson (EP), Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD), Eric 
Sahlvall (L) och Helena Böcker (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  införa digitalt medborgarförslag, benämnt Ängelholmsförslaget, under en treårsperiod 

med lansering hösten 2019, 
 
att  Ängelholmsförslaget ersätter medborgarförslag, 
 
att  därmed revidera § 32 i fullmäktiges arbetsordning,  
 
att  anta riktlinjer för digitalt medborgarförslag samt 
 
att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera Ängelholmsförslaget senast den 31 

december 2021. 
 
_____ 
 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kanslichef 
Kundtjänstchef 
Planeringschefer för huvuduppdragen 
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Beredningskoordinator 
Malin Klintfjäll 
0431-468180 
malin.klintfjall@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2020/477 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2021-02-02 

Utvärdering och revidering av digitalt medborgarför-
slag (Ängelholmsförslaget) 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2014 finns möjlighet för den som är folkbokförd i Ängelholms kommun att 
väcka ärende i kommunfullmäktige, så kallat medborgarförslag. 2019 infördes ett 
nytt digitalt medborgarförslag, kallat Ängelholmsförslaget, som ersätter medborgar-
förslaget under en treårsperiod. Det bestämdes att en utvärdering skulle ske innan 
2021 och att Enheten för juridik och kansli skulle ansvara för detta.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, 2021-02-02 
Utvärderingsrapport Ängelholmsförslaget, 2020-10-26 
Bilaga 1 reviderade riktlinjer 

Utredning 
Metod 
Utvärderingen baseras på en SWOT-analys (analys av styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot) med fokus på möjligheter. Detta då syftet är att se hur vi kan utveckla 
modellen och revidera riktlinjer, för en mer effektiv processhantering där vi gör verk-
tyget bättre för medborgarna. Utvärderingen genomfördes främst genom dialog, och 
inriktades på process. Dialog har skett med hela eller delar av presidierna i samtliga 
nämnder. KS-presidium har varit referensgrupp. För att få med tjänstepersonernas 
perspektiv har dialog skett med nämndsekreterarna, kundtjänst och den planerings-
chef som tog fram förslaget. För att få det externa perspektivet och perspektivet hos 
de som Ängelholmsförslaget finns till för, har en kort enkätundersökning skickats ut 
till 25 förslagsställare.  

Sammanfattning av resultat 
Samtliga som det förts dialoger med är positiva till den digitala modellen och anser 
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den vara bättre än det äldre analoga medborgarförslaget. Politiker ser det som ett 
bättre demokratiskt verktyg. Tjänstepersonerna anser det betydligt mer effektivt 
administrativt. Politikerna i presidierna är positiva till modellen och anser att den 
ska ersätta medborgarförslaget efter dessa inledande tre år. Det behövs dock åter-
kommande uppföljning och möjlighet till revidering för att göra det enklare för 
medborgarna och se till att de känner sig hörda. Det är viktigt att vi  uppmuntrar 
till mer diskussioner och försöker bredda vilken typ av förslag som kommer in.  

Utvärderingen visar på en god måluppfyllelse. Förslagsställarna har ökad spridning 
avseende kön och ålder jämfört med medborgarförslagen. Svarstiden är kortare, och 
håller i nästan samtliga fall tidsfristen på sex månader. Flera förslagsställare anser 
dock att processen fortfarande tar alltför lång tid, från inlämnat förslag till svar från 
kommunen och vidare till återkoppling av vad som hänt med godkända eller delvis 
godkända förslag. De kan noteras att de flesta andra kommuner med digitala med-
borgarförslag också har en handläggningstid på ett sex månader.  

Utvärderingen visar att det finns behov av att revidera riktlinjerna och hemsidan. 
Detta för att förtydliga processen och göra den mer effektiv både för professionen 
och för förslagsställarna. Föreslagna revideringar har tagits fram tillsammans med 
kundtjänst och nämndsekreterarna. Det är även  möjligt att tänka sig riktade mark-
nadsföringsinsatser gällande underrepresenterade verksamhetsområden. Exempelvis 
olika typer av offentliga lokaler så som bibliotek, förskolor och skolor. På så sätt 
skulle förslagsställande kunna stärkas.  

Det finns inget behov av att ändra de satta målen redan nu. Dock finns behov av 
revidering i ett av de mätbara målen. Då statistiken för ”bakgrund” på förslagsstäl-
laren är godtycklig och då vi inte har något bra sätt att mäta detta, anses vi att detta 
kriterium bör tas bort ur det mätbara målet.  

Sammanfattning av utvecklingsåtgärder:  

• Skapa en kommunikationsplan med strategi där Ängelholmsförslaget åter-
kommande marknadsförs i olika kanaler och på offentliga platser i linje 
med de förtroendevaldas önskemål, 

• Införa återkommande rapportering till nämnderna 2-3 ggr om året,  
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• Att revidera ett av de mätbara målen där bakgrund stryks på grund av otill-
räcklig data,  

• Att ta fram förslag för bättre återkoppling tillförslagsställarna som fått sina 
förslag godkända även senare i processen,  

• Att utse en ansvarig handläggare för kommunstyrelsen likt de andra nämn-
derna som samordnar de Ängelholmsförslag av mer politisk karaktär,  

• Utveckla hemsidan enligt föreliggande förslag med en ”Q&A” med ofta fö-
rekommande förslag och hur de besvarats, samt lyfta exempel på goda för-
slag,  

• Att införa ett fjärde svarsalternativ för nämnderna ”delvis godkänt” (utöver 
besvarat, avslaget och godkänt), eller byta ut ”besvarat” mot ”delvis god-
känt”. 
 

Avslutningsvis visar utvärderingen att Ängelholmsförslaget är ett bra sätt för med-
borgarna att göra sin röst hörd. Det finns inomorganisatoriska utmaningar och möj-
ligheter att bredda och utveckla modellen.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

att godkänna utvärdering av Ängelholmsförslaget, 

att revidera riktlinjer enligt liggande förslag, 

att införa ett fjärde svarsalternativ för nämnderna ”delvis godkänt” (utöver 
besvarat, avslaget och godkänt),  

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan,  

att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta med övriga utvecklingsåtgär-
der.  
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Eva Sturesson 
Tf. Kommundirektör 

Malin Lundberg 
Kanslichef 

Beslutet expedieras till: 
Beredningskoordinator 
Nämndsekreterare 
Kundtjänst  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 113 Dnr. KS 2022/210 

Återrapporteringen av internkontrollplanen för 
Ängelholms kommun 2021 

Ärendebeskrivning 
En god intern kontroll innebär att kommunen har en ändamålsenlig och effektiv 
verksamhet, vilket ger bra förutsättningar för en god service och ett högt 
förtroende för kommunen hos medborgarna och andra parter.  
 
Enligt kommunens policy för intern kontroll ska kommunstyrelsen med 
utgångspunkt från nämndernas rapportering sammanställa en rapport avseende 
kommunens interna kontroll. Rapporteringen ska årligen ske till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 
• Bilaga uppföljning intern kontrollplan 2021 – Ängelholms kommun 
• Avrapportering internkontrollplan 2021 AB Ängelholmshem och AB 

Ängelholmslokaler 

Yrkande 
BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna återrapporteringen av nämndernas internkontrollarbete för 2021, 
 
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna. 

Beslutet ska expedieras till 
• Redovisningschef Karin Jung 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-04-27 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 72 Dnr. KS 2022/210 

Återrapporteringen av internkontrollplanen för 
Ängelholms kommun 2021 

Ärendebeskrivning 
En god intern kontroll innebär att kommunen har en ändamålsenlig och effektiv 
verksamhet, vilket ger bra förutsättningar för en god service och ett högt 
förtroende för kommunen hos medborgarna och andra parter.  
 
Enligt kommunens policy för intern kontroll ska kommunstyrelsen med 
utgångspunkt från nämndernas rapportering sammanställa en rapport avseende 
kommunens interna kontroll. Rapporteringen ska årligen ske till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 
• Bilaga uppföljning intern kontrollplan 2021 – Ängelholms kommun 
• Avrapportering internkontrollplan 2021 AB Ängelholmshem och AB 

Ängelholmslokaler 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna återrapporteringen av nämndernas internkontrollarbete för 2021, 
 
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna. 

Beslutet ska expedieras till 
• Redovisningschef Karin Jung 
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 Redovisningschef 
 Karin Jung 
 0431-468188 
 karin.jung@engelholm.se 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 
  

  
 

Återrapportering av nämndernas internkontrollarbete 2021 
 
Ärendebeskrivning 
En god intern kontroll innebär att kommunen har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, 
vilket ger bra förutsättningar för en god service och ett högt förtroende för kommunen hos 
medborgarna och andra parter.  
 
Enligt kommunens policy för intern kontroll ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från 
nämndernas rapportering sammanställa en rapport avseende kommunens interna kontroll. 
Rapporteringen ska årligen ske till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
Beslutsunderlag   

- Tjänsteskrivelse 
- Bilaga uppföljning intern kontrollplan 2021 – Ängelholms kommun 
- Avrapportering internkontrollplan 2021 AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler 

 
Utredning 
Samtliga Huvuduppdrag, Servicestöd och de kommunala bolagen har till sina respektive 
nämnder och styrelser avrapporterat uppföljningen av den interna kontrollen under 2021. 
Återrapporteringen till de kommunala bolagens styrelser som ägs av Ängelholms Stadshus AB 
har behandlats och antagits av respektive bolags styrelse på styrelsemöten i bolagen. 
Avrapporteringen till bolagens styrelser bifogas som bilaga till denna tjänsteskrivelse.   
 
Sammantaget kan konstateras att den interna kontrollen i stort har genomförts i enlighet med 
antagna planer. I de flesta fall visar kontrollmomenten inga eller mindre avvikelser. I några fall 
är dock bedömningen att avvikelserna är av större karaktär. Nedan redogörs för de risker som 
följts upp under året och som har större avvikelser. 
 
Kommunstyrelsen 
Risk att delegationsbeslut hanteras felaktigt.  
Granskning har skett genom att stadsjurist och kanslichef har samtalat med/intervjuat 
planeringscheferna för Kommunstyrelsen, Hälsa, Samhälle samt Lärande och familj. 
Kunskapsnivån och hur strukturerad hanteringen av delegationsbeslut är varierar mycket i 
organisationen. Det bedöms sannolikt att delegationsbeslut ibland hanteras felaktigt på grund av 
otillräcklig kunskap om vad det innebär att fatta beslut på delegation samt på grund av att 
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rutiner för anmälan av delegationsbeslut är bristfälliga. Större avvikelser bedöms finnas. En 
tydlig rutin för den praktiska hanteringen av delegationsbeslut ska tas fram. Innefattar även 
mallar samt översyn av behörigheter i diariesystemet. Hantering av delegationsbeslut läggs in i 
kommunens introduktion för nyanställda och övrig berörd personal kommer också att få 
utbildning. 
 
Risk för att felaktiga arvoden betalas ut till förtroendevalda. 
Risk för att felaktiga arvoden betalas ut till politiker har granskats och större avvikelser 
framkommit i Kommunstyrelsen och mindre avvikelser i Nämnden för omsorg och stöd samt 
smärre administrativa avvikelser i Familje- och utbildningsnämnden och Kommunfullmäktige. 
Totalt görs bedömningen att större avvikelser för denna risk framkommit. Det finns 
otydligheter gällande kommunens ersättningsregler, olika tillämpning av regelverk, process och 
hantering mot HR servicecenter, varningssystem för personer med fast arvode som inte har rätt 
till sammanträdesarvode m.m. Trots att de större avvikelserna är begränsade till vissa instanser 
bedöms risken för fortsatta avvikelser så pass hög att åtgärder behöver vidtas. Givet de 
otydligheter som finns föreslås att extern part genomlyser kommunens processer kring 
arvodeshantering inför nästa mandatperiod. 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Risk för att GDPR inte efterlevs 
Inga nyanställda har gått GDPR-utbildningen under perioden 210801-211214, vilket innebär att 
kontrollmomentet bedöms ha större avvikelser. Kommunens dataskyddsutbildning har lagts till 
på checklistan för nyanställda. System för registerförteckning av personuppgiftsbehandlingar är  
implementerat, arbetet fortsätter nu med att  skapa en god systemstruktur så att 
registerförteckningens funktioner kan börja användas brett i verksamheterna.   
 
Effekter av pandemin 
Coronapandemin har medfört att riskerna kring felservering av specialkost i förskola, skola, 
äldreomsorg inte kunnat kontrolleras, då pandemin hindrat platsbesök i köken. Därför har 
punkterna inte kunnat bedömas och flyttas därmed över till internkontrollplan 2022. 
 
Miljö- och tillståndsnämnden 
Risk att inkomna allmänna handlingar inte diarieförs i rätt tid och på rätt sätt. 
Det har skett felregistreringar som varit allvarliga och under våren var det även stor 
eftersläpning i registreringen vilket påverkat ärendegången för handläggare och kund. 
 
Därefter har arbetssätten förändrats på flera punkter efter dialog med registraturen. Enheten 
återkopplar kontinuerligt felaktigheter. Handläggarna registrerar fortfarande en hel del själva. 
Fortsatt chefssamarbete kring problem och lösningar.  
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Nämnden för kultur och fritid 
Risk för att skolor inte nyttjar aktiviteter kopplade till Kulturgarantin. 
Pandemin slog hårt mot elevernas kulturupplevelser under 2021. Av grundskolans 5730 elever 
fick knappt 3 000 elever ta del av Kulturgarantin.  

 
Program samt aktuella datum att boka föreställningar eller visningar inom ramen för 
Kulturgarantin ska vara klart vid läsårets början i augusti 2022, vilket förhoppningsvis kommer 
att öka deltagandet under nästa läsår. 
 
Risk för att verksamheten inte lever upp till barnkonventionen 
Det har inte genomförts några utbildningstillfällen gällande barnkonventionen för medarbetare 
inom Kultur och stad under 2021, främst med anledning av pandemin. Kulturskolan har under 
2021 vidareutbildat en medarbetare inom barnrättsfrågor. Denna kunskap kan komma hela 
verksamheten till gagn under 2022. Utbildning i barnkonventionen kommer genomföras under 
2022. 
 
Sammanfattning 
Som framgår av underlagen har en stor mängd risker granskats under året. En uttalad ambition i 
det arbete som genomförts för att förbättra den interna kontrollen har varit att öka fokus på 
risker i verksamheten snarare än att bara granska ekonomiska kontrollmoment. Som framgått 
har detta också genomförts. De flesta kontrollmoment visar små eller inga avvikelser. Däremot 
är vissa av de ovan beskrivna avvikelserna av större karaktär. Genom arbetet med intern 
kontroll har dessa också synliggjorts och åtgärder genomförs för att komma tillrätta med 
bristerna. Det visar i sig att internkontrollarbetet fungerar.  Kommunledningens bedömning är 
sammantaget att den interna kontrollen är tillfredställande.  
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna återrapporteringen av nämndernas internkontrollarbete för 2021, 
 
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna. 
 
 
 
 
 
 
Kristina Magnusson Stefan Marthinsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Beslutet expedieras till:   
Redovisningschef Karin Jung 



Titel Riskanalys Titel Bedömning Resultat Åtgärd

Risk för att felaktiga 

anställningsavtal upprättas.

Risk för att felaktiga anställningsavtal upprättas på 

grund av okunskap och slarv, vilket kan leda till 

ökade kostnader och överanställning. 

Sannolikheten för att detta ska inträffa bedöms 

som hög.  Konsekvensen om det skulle förekomma 

brister bedöms ha påverkan på verksamheten.

Kontroll av slumpvis utvalda anställningsavtal 

som  lagts upp under året. Mindre avvikelse

Under perioden 2101-2112 har 100 anställningsavtal kontrollerats. Av dessa upprättade 

anställningsavtal har det inte framkommit några större felaktigheter av 

betydelse.Felaktigheten består i att två avtal med anställningsform AVA  skulle rätteligen 

varit VIK. Framgår av avtalet i anmärkning, vem personen är vikarie för.

Fortsatta  informationsåtgärder till chefer och 

chefsstöd.

Risk för att oattesterade 

poster inte hanteras i tid i 

Personec.

Risk för att oattesterade poster inte hanteras i 

Personec på grund av att chefer inte attesterar i tid 

bedöms som stor, vilket kan leda till att felaktiga 

löner betalas ut. Sannolikheten bedöms som stor.

Kontroll av antalet oattesterade poster i 

Personec. Mindre avvikelse

Av 618 oattesterade poster har 30 slumpvis utvalda kontrollerats. Av dessa är det ingen 

som har stor påverkan för medarbetaren. Det handlar främst om frånvaro som istället 

dras månaden efter, vilket är ok med anledning av preliminärlön. En för sent inlagd 

timlönepost som betalas ut månaden efter, samt fem  poster som avser arbetade timmar 

som inte beviljats p g a av byte av anställning eller felaktigt inlagda och ej borttagna. 

Fortsatta  informationsåtgärder till chefer och 

chefsstöd.

Risk att regelverket kring 

upphandling inte följs, att 

avtalstroheten blir låg samt 

att inköp sker i strid mot 

gällande lagstiftning. 

Sannolikheten att regelverket kring upphandling inte 

följs bedöms som hög och konsekvensen kan bli 

allvarlig då kommunen kan riskera att få 

upphandlingsskadeavgift alternativt bli 

skadeståndsskyldiga samt skada kommunens 

förtroende.

Kontroll av slumpvis utvalda avtal. Kontroll av 

att köp är gjorda hos rätt leverantör, med rätt 

avtalspris enligt gällande avtal.

Mindre 

avvikelser

Risk att regelverket kring upphandling inte följs har granskats. Det kan innebära att inköp 

sker i strid med gällande avtal och att avtalstroheten för kommunen blir låg. Uppföljning 

är gjord på avtalen för kontorsmaterial, arbetskläder samt järnhandelsvaror. Granskning 

även genomförd av hur fakturorna ser ut kopplade till avtalet anläggningsarbete med 

leverantören MVB. 

Avtalstroheten vid uppföljningarna var följande: 

kontorsmaterial HU-LoF 99%,  HU – Hälsa 90%, HU SAM 37%, SST 98%

Arbetskläder HU-LoF 43%,  HU – Hälsa 98%, HU SAM 100%, SST inga köp

Järnhandelsvaror HU-LoF 100%,  HU – Hälsa inga köp%, HU SAM 88%, SST inga 

köp.Avtalstroheten har ökat i förhållande till tidigare granskningar.

För avtalet anläggningsarbete har 12 fakturor granskats under 2021 där delvis felaktiga 

priser funnits. 

Upphandlarna har följt upp med verksamheten 

kring de felköp som gjorts. För avtalet på 

anläggningsarbete har uppföljning gjorts med både 

intern beställare och leverantör.                                                                                         

Arbetet med att informera om vikten att handla på 

avtal kommer fortsätta. Under 2022 kommer 

Upphandlingsenheten fortsätta arbetet med att 

följa upp alla nya samt pågående avtal, bland annat 

vad gäller besparingar och köp utanför avtal i ett 

nytt system.  

Risk att vi inför tekniska 

lösningar som inte medför 

förbättringar, effektiviseringar 

eller ekonomiska fördelar

Sannolikheten att införa tekniska lösningar utan att 

en nyttokalkyl (ROI) görs bedöms som stor och 

konsekvensen bedöms som allvarlig både gällande 

ekonomi och och brist på effektiviseringsvinster Framtagning av reviderad/ny ROI Ingen avvikelse

Tagit fram en ny Nyttokalkyl som är kommunicerad till KLG och alla inom 

samarbetsmodellen.  Information att nyttokalkyl måste utföras inför införande av nya 

system och tekniska lösningar har presenterats i samband med digitaliseringsråd och 

finns tillgänglig på intranätet. Under året har Kommunstyrelsen fått information om 

pågående och genomförda digitaliseringssatsningar samt förväntade effekter av dessa.

Kommunstyrelsen
Rapportering av internkontrollplan 2021 Ängelholms kommun

Risk Kontrollmoment

Kommunstyrelsen



Titel Riskanalys Titel Bedömning Resultat Åtgärd

Risk för att IT-system köps in 

utan samordning inom 

kommunen.

Sannolikheten att IT-system köps in utan att köpet 

samordnas inom kommunen och översyn sker av 

nuvarande och framtida behov bedöms som stor 

och konsekvensen bedöms som allvarlig både 

ekonomiskt och kan medföra  att kommunen 

utsätts för onödiga IT-säkerhetsrisker.

Nya rutiner sätts genom ny 

kommunövergripande samarbetsmodell kring 

IT- och digitaliseringsfrågor. Ingen avvikelse

Nya rutiner har tagits fram. Digitaliseringsenheten ska involveras vid upphandling av 

tekniska lösningar och system. Närmare samarbete mellan Upphandlingsenheten och 

Digitaliseringsenheten.

Risk att kommunen betalar 

felaktiga kostnader för 

pensioner till KPA.

Sannolikheten att fakturor till KPA är felaktiga 

bedöms som stor och konsekvensen bedöms som 

allvarlig och kan innebära ekonomisk skada för 

kommunen. Kontroll av fakturaunderlag från KPA Ingen avvikelse

Genomgång utförd med ansvarig på KPA av 20 personer i stickprovet.

Tidigare års noteringar har beaktats och det kan konstateras att KPA har genomfört en 

förbättring i att avsluta dubbla anställningar.

Vid en genomgång av personerna i stickprovet med KPA kunde det inte konstateras några 

felaktigheter. De höga premierna på en del personer i urvalet förklaras likt tidigare år av att 

personerna är nära pensionen, eller har börjat i Ängelholms kommun med en högre 

befattning än hos tidigare arbetsgivare och därmed måste Ängelholms kommun komma 

"ikapp" med pensionsinbetalningarna. Enligt genomförd intern kontroll görs bedömningen 

att KPA har god kontroll och hanteringen av pensionerna är tillfredsställande.

Risker i hanteringen av 

kundfakturering.

Risk för att fakturering inte sker i rätt tid, att 

debitering inte sker enligt gällande taxor och avtal , 

vilket kan leda till att kunder betalar för lite/för 

mycket, ökad administration och att förtroendet för 

kommunen skadas. Sannolikheten för att detta ska 

inträffa bedöms som stor. Även konsekvensen 

bedöms som stor då skadan kan bli allvarlig om 

fakturering inte sker i tid eller med fel belopp eller 

inte sker alls. Felaktig fakturering leder till ökad 

administration och att förtroendet gentemot 

kommunen skadas. Kommunen kan också förlora 

intäkter, vilket kan påverka verksamheten.

Kontrollera att debiterade avgifter i 

kundreskontran. 

Mindre 

avvikelser

Genomgång utförd av 100 st kundfakturor från olika verksamheter. Urvalet har skett 

genom stickprov från lista på kundfakturakategorier, barnomsorg, vårdomsorg, miljö samt 

arrendeavtal. Granskningen resulterade i tre felaktigt debiterade avgifter inom 

arrendeavtal. Indexuppräkningen har inte reglerats på avgifterna. Berörd enhet har 

informerats och rättning skett.

Kontroll över avtal med index samt uppräkning. 

Uppföljning enligt indexdatum, varje år efter 

oktober månad. 

Risk för felaktiga upplägg av 

nya leverantörer.

Risk att felaktiga ändringar görs i fasta register. 

Kan leda till felaktiga utbetalningar och kan öka 

risken för bedrägeri. Eftersom det förekommer en 

del leverantörer som försöker skicka bluffakturor till 

kommunen och  kommunen lägger upp ett stort 

antal leverantörer under året ökar risken för 

felaktigheter. Det kan även kan ske ändringar av 

befintliga leverantörer som vi inte får kännedom 

om.

Kontroll att uppgifterna i de fasta registren i 

ekonomisystemet (Raindance)är korrekta.

Mindre 

avvikelser

Granskning utförd av 40 leverantörer. Urvalet har skett genom stickprov från en lista på 

nya leverantörer. Uppgifterna har hämtats ifrån ekonomisystemet Raindance. 

Granskningen resulterade i tre leverantörer med felaktig information vid registrering. 

Informationen som var fel gällde två  leverantör med fel adress registrerat samt en  

leverantör med fel namn registrerat, , men i övrigt korrekta betalningsuppgifter. 

Uppgifterna har uppdaterats  och bedöms som mindre avvikelser.

Rutinen är att alla nya leverantörer kontrolleras 

leverantörens information på fakturorna mot 

tjänsten Inyett för att säkerställa korrekt 

information läggs in i ekonomisystemet.

Risk för brister i hanteringen 

av leverantörsfakturor. 

Risk för felaktig hantering av 

representationskostnader då moms ej får dras om 

deltagarförteckning och syfte inte bifogas fakturan. 

Även risk för att moms ej dras enligt Skatteverkets 

regler för representation.

Stickprov på representationskontot samt 

kontroll av tre leverantörer (restauranger). 

Mindre 

avvikelser

Kontroll har genomförts på fakturor som konterats på både intern och extern 

representation. Avvikelser upptäcktes i första hand av att deltagarlista och syfte saknades 

alternativt att kostnaden var konterat på fel konto. Verksamheterna har kontaktats och 

information om hur representation ska hanteras har kommunicerats. Konteringen har 

därefter rättats i bokföringen. Under året har samtliga uppbokade kostnader på 

representationskontona gåtts igenom för att säkerställa korrekt hantering.

Information kring vad man ska tänka på vid 

representation  kommer upp som en 

infomationsruta i Proceedo. Fortsatt arbete med 

information kring Skatteverkets regelverk om vad 

som räknas som representation. Rättningar av 

felaktiga poster sker löpande. 

Redovisningsenheten kommer framöver att 

kontrollera alla uppbokade poster på konton för 

representation för att säkerställa korrekt hantering.

Risk Kontrollmoment

Kommunstyrelsen



Titel Riskanalys Titel Bedömning Resultat Åtgärd

Risk att delegationsbeslut 

hanteras felaktigt. 

Det bedöms sannolikt att delegationsbeslut ibland 

hanteras felaktigt på grund av otillräcklig kunskap 

om vad det innebär att fatta beslut på delegation 

samt på grund av att rutiner för anmälan av 

delegationsbeslut är bristfälliga. 

Intervjuer med planeringschefer om 

delegation. Större avvikelser

Granskning har skett genom att stadsjurist och kanslichef har samtalat med/intervjuat 

planeringscheferna för kommunstyrelsen, Hälsa, Samhälle samt Lärande och familj. 

Kunskapsnivån och hur strukturerad hanteringen av delegationsbeslut är varierar mycket i 

organisationen. Det bedöms sannolikt att delegationsbeslut ibland hanteras felaktigt på 

grund av otillräcklig kunskap om vad det innebär att fatta beslut på delegation samt på 

grund av att rutiner för anmälan av delegationsbeslut är bristfälliga. 

Tydlig rutin för den praktiska hanteringen av 

delegationsbeslut ska tas fram. Innefattar även 

mallar samt översyn av behörigheter i 

diariesystemet.  Hantering av delegationsbeslut 

läggs in i kommunens introduktion för nyanställda 

samt övrig berörd personal i kommunen får 

utbildning. 

Granskning av antal anmälda delegationsbeslut för 

KS, FUN, NOS, NKIF, SBN och MTN under 2022, 

samt jämförelse med antal anmälda 

delegationsbeslut i samma nämnder 2021 och 

2020. 

Risk för att felaktiga arvoden 

betalas ut till förtroendevalda. 

Det bedöms finnas en relativt hög sannolikhet att 

felaktiga arvoden betalas ut till förtroendevalda då 

hanteringen är manuell i stor utsträckning och då 

man årligen hanterar ett stort antal arvoden. 

Kontrollera att korrekta arvoden har betalats 

ut. Större avvikelser

Granskning har genomförts enligt plan. 

FUN: Inga avvikelser avseende utbetalning. Smärre administrativ avvikelse. 

KF: Inga avvikelser avseende utbetalning. Smärre administrativa avvikelser. 

KS: Större avvikelser gällande såväl utbetalningar som administration. 

MTN: Inga avvikelser. 

NKIF: Inga avvikelser.

NOS: Mindre avvikelse utbetalning samt även administrativ avvikelse. 

SBN: Inga avvikelser.

ÖFN (granskning utöver fastställd plan): Inga avvikelser.                                   Det finns 

otydligheter gällande kommunens ersättningsregler, olika tillämpning av regelverk, 

process och hantering mot HR servicecenter, varningssystem för personer med fast 

arvode som inte har rätt till sammanträdesarvode, m.m. Trots att de större avvikelserna är 

begränsade till vissa instanser bedöms risken med fortsatta avvikelser så pass hög att 

åtgärder behöver vidtas. 

Givet de otydligheter som finns föreslås att extern 

part genomlyser kommunens processer kring 

arvodeshantering inför nästa mandatperiod. 

VUX ekonomiskt bistånd
Att utredningar inte 

genomförs i tid enligt gällande 

lagstiftningar

Klienten riskerar en icke rättssäker hantering av sitt 

ärende. Kommunen riskerar också en avgift i form 

av vite. Kollegie-granskning av utredningar Ingen avvikelse Inga utredningar visar på avvikelse

Kurs genomförd september 2021 Juridik och 

handläggning Ek.bistånd

Biståndsbeslut fattas i strid 

med lagstiftning och gällande 

rättspraxis

Klienten riskerar en icke rättssäker hantering av sitt 

ärende. Kommunen riskerar också en avgift i form 

av vite. Kollegie-granskning av biståndsbeslut.

Mindre 

avvikelser

Ett ärende saknas arbetsplan men klienten är i behandling och samarbete finns med 

vuxengruppen (IFO). Ett ärende behöver barnens individuella situation belysas bättre men 

barnkonsekvensanalysen finns. Barnperspektivet finns men behöver utvecklas mer.

Kurs genomförd september 2021 Juridik och 

handläggning Ek.bistånd. Gruppen arbetar med att 

utveckla arbetet kring dokumentation,utredning 

och rättssäkerhet på sina verksamhetsmöten.

Arbetsmarknad och vux

Att rutiner för 

avvikelsehantering inte 

efterlevs

Brister i verksamheten som kan leda till 

försämringar för medborgaren. 

Systematisk uppföljning av hur rutiner har 

efterlevts i samband med konstaterade 

avvikelser. Inga avvikelser Rutiner för avvikelser följs

Rutiner upprättas/revideras vid behov på 

verksamhetsmöte som gruppen har 2-3 ggr/månad

Att framtagna rutiner för 

avvikelsehantering  inte 

efterlevs.

Brister och felaktigheter i verksamheten inte 

identifieras och åtgärdas. Analys av inkomna avvikelser Inga avvikelser Samtliga kontroller visar på att rutiner efterlevs.

Risk Kontrollmoment

Kommunstyrelsen



Titel Riskanalys Titel Bedömning Resultat Åtgärd

Att riskanalyser inte upprättas 

vid verksamhetsförändringar.

Att ev. risker som en förändring medför inte 

synliggörs. 

Analys av inkomna avvikelser för 

verksamhetsförändringar Inga avvikelser

Samtliga kontroller visar att riskanalyser har upprättats vid förekomna 

verksamhetsförändringar.

Barn- och elevhälsan

Risk att avvikelsehanteringen 

inte efterlevs. Kan få konsekvenser på individnivå Systematiskt arbete enligt SOFS 2011:9 Inga avvikelser Väl etablerade rutiner för avvikelsehantering efterföljs.

Risk att sekretessen bryts 

vilket kan få konsekvenser på 

både verksamhets- och 

individnivå Att obehörig tar del av journaler Systematiskt arbete enligt SOFS 2011:9 Inga avvikelser Journalföringen sker digitalt och hanteras korrekt.

För- och grundskola

Risk att verksamheterna inte 

kan ge alla barn och elever 

stöd att nå upp till sin fulla 

potential utifrån egna 

förutsättningar.

Verksamheterna tenderar att arbeta reaktivt i stället 

för förebyggande utifrån uppdraget att skapa 

likvärdig utbildning. Vi ser att det finns ett utökat 

behov av att hantera uppkomna problem med 

utagerande barn och elever genom mindre 

undervisningsgrupper, elevassistenter och 

resursskoleplacering. 

Uppföljning av pågående uppdrag Likvärdig 

BEH, ett samarbete med SPSM tillsammans 

med IFO, BEH, förskola, grundskola och 

gymnasiet kring kompentshöjande insatser 

inom barn- och elevhälsoområdet Uppföljning 

av uppstartad Kommunövergripande särskild 

undervisningsgrupp (KÖSU).

Mindre 

avvikelser

Arbete pågår tillsammans med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).Det har 

inneburit självvärdering i värderingsverktyg. Utifrån dessa resultat har vi bedrivit 

kompetensutveckling. Arbetet har även lett till förbättringsområden i enheternas 

systematiska kvalitetsarbete.Vi har ett pågående arbete tillsammans med 

verksamhetsområdena  IFO, GY, och BEH kring en handbok för Hälsa och lärande som ett 

paraplydokument för angränsande dokument i våra verksamheter. KÖSU 

(Kommunövergripande särskild undervisningsgrupp) har följts upp och vi ser behov av 

ytterligare förbättringsarbete.

Framtagandet och användandet av Handbok för 

Hälsa och lärande. Förbättringsarbete inom ramen 

för målområdena för KÖSU.

Risk för att det finns brister i 

verksamheternas 

informationssystem. 

Rektorer upplever att man inte har tillgång till 

advekata data för resultatanalys.  Rektors, samt 

huvudmans,  systematiska kvalitetsarbete riskerar 

att bli ineffektivt, vilket i sin tur riskerar att leda till 

felaktiga insatser och ytterst lägre måluppfyllelse. 

Genomlysning av nuvarande tillgängliga 

system och analysera identiferade brister, 

samt åtgärda genom att komplettera/ersätta.

Mindre 

avvikelser

Framkommit brister i Hypergene tillsammans med identifierade problem kopplade till 

Procapitas integration med Hypergene.

Översyn av Hypergene och integrationen med 

Procapita för att komma tillrätta med de problem 

som identifierats i våra verksamehter. Diskussioner 

har förts i digitaliseringsråd kring behov av system 

för beslutsstöd. 

Individ och familjeomsorg

Risk att förhandsbedömningar 

inte genomförs i tid enligt 

gällande lagstiftning

Klienten riskerar en icke rättssäker hantering av sitt 

ärende. Kollegie-granskning av myndighetsutövning

Mindre 

avvikelser

I 6 av 10 ärenden har förhandsbedömning genomförts i tid. Av de fyra ärenden där 

förhandsbedömning inte slutförts inom 14 dagar beror det på att handläggare inte fått tag 

i klient eller att klient avbokat möte pga sjukdom.

Orsakerna till bedömd Mindre avvikelse  är 

kopplade till klienters tillgänglighet och sjukdom 

och kräver att rutinerna kring att snabbt omboka 

inställda besök ses över.

Risk att utredningar inte 

genomförs i tid enligt gällande 

lagstiftningar

Klienten riskerar en icke rättssäker hantering av sitt 

ärende. Kommunen riskerar också en avgift i form 

av vite. Kollegie-granskning av barnavårdsutredningar

Mindre 

avvikelser Resultatet visade att 14 av 15 granskade utredningar genomförts i tid.

Analys sker och åtgärder kommer vidtas angående 

det ärende som ej utretts inom stipulerad tid. 

Risk att utredningsförfarandet 

strider mot lagstiftning och 

gällande rättspraxis av 

myndighetsutövning inom 

stöd- och behandlingsenheten

Klienten riskerar en icke rättssäker hantering av sitt 

ärende. Kollegie-granskning av familjerättsärenden Inga avvikelser

15 av 15 ärenden har väl belysta behovsområden utifrån god kvalitativ utredning enl. 

socialstyrelsens godkännande av behovsområden

Risk att biståndsbeslut fattas i 

strid med lagstiftning och 

gällande rättspraxis och att 

utredningsförfarandet strider 

mot lagstiftning och gällande 

rättspraxis

Klienten riskerar en icke rättssäker hantering av sitt 

ärende. Kollegie-granskning av myndighetsutövning Inga avvikelser

Utifrån en samlad bild av utredningsförfarandet kan det konstateras att beslut fattats i 

enighet med lagstiftning och gällande rättspraxis vid 8 av 8 ärenden.

Inför Intern kontroll 2022 kommer dock underlaget 

till kollegiegranskning att revideras

Risk Kontrollmoment

Familje- och utbildningsnämnden



Titel Riskanalys Titel Bedömning Resultat Åtgärd

Risk att rättssäkerheten 

påverkas på grund av brister i 

verksamheten

Att eventuella brister i verksamheten leder till 

avvikelser som kan påverka rättssäkerheten Analys av inkomna avvikelser

Mindre 

avvikelser Av de två brister som rapporterats är en enligt Lex Sarah och  en Fel & Brist.

Fortlöpande uppdatering av rutiner och fortbildning 

gällande avvikelsehantering. Systematisering av 

uppföljningar och lärandet kring avvikelser.

Gymnasieskolan

Risk för att ny elevkategori till 

IM och nationella program 

med hög frånvaro och hög 

grad av funktionsvariation inte 

får det stöd som erfordras.

Viktigt att iaktta korrekt bemanning vad gäller 

personal, t ex lärare med specialpedagogiskt 

kompetens och personal med socionomexamen, 

som kopplas till programmet. Elevhälsoteamsträffar varje vecka. Inga avvikelser

Genom veckovisa Elevhälsoteammöten kan det konstateras att bemanning är god i 

förhållande till den påtalade risken och att verksamheten har resurser att ändra 

bemanningen då behov uppstår.

Risk för att upplevt oroligt 

samhällsklimat ger även 

oroligt skolklimat. Behov av 

säkerhetsåtgärder, såsom 

larmzoner, värmekameror, låst 

skola

Viktigt att upprätta kontakt med 

säkerhetsfunktioner inom och utanför kommunen. 

Möten / kontakt regelbundet med polis och 

säkhetsavdelning Inga avvikelser

Behov av olika säkerhetsåtgärder har lyfts och regelbundet återkommande samarbete 

med polis och säkerhetsavdelningen har varit en framgångsrik väg att gå. Samarbetet 

utvecklas hela tiden vilket ger positiva effekter och kommer utvecklas framöver.

Risk kan finnas  att 

kvalitetsarbetet ej är förankrat 

i den dagliga verksamheten 

och det riskerar då att ej bli 

det stöd för måluppfyllelse 

och genomförande av 

uppdrag som är avsikten. 

Viktigt att SKA används till verksamhetens gagn 

och inte endast som en pappersprodukt. Enligt årshjul för SKA Inga avvikelser

Förfining och delvis omdagning av systematiskt kvalitetsarbete (SKA). Arbete med 

utvecklingen av kvalitetsarbetet kommer fortsätta.

Risk för att det finns brister i 

läroplanen vad gäller hänsyn 

till eleven i form av många 

valsituationer och splittrad 

utbildningsgång.

Skapa stabila programstrukturer och 

utbldningsplaner 

uppföljning i juni och revidering av 

programplaner i september Inga avvikelser

Finns behov att fortsätta utveckla arbetet med att skapa stabila programstrukturer och 

utbildningsplaner. 

Risk för att kontroll inte finns 

på register (GDPR) Alla register ska nagelfaras i och med ny lag. terminsslut

Mindre 

avvikelser

Alla register gås noggrant igenom och stäms av relaterat till aktuella lagar. Viktigt då 

detta arbete ännu ej är helt i fas. 

Kontroll av samtliga register sker i samband med 

terminsslut och arbetet kommer fortsätta 

framöver.

Risk för att äldre utrustning 

inte uppdateras. 

IKT-utrustning som inte fungerar är förödande för 

verksamheten och skapar klara hack i uutbildnings- 

och undervisningsnivån. Nya noder fungerar för 

tillfället sämre än de äldre. regelbundna samtal med underhållsansvariga

Mindre 

avvikelser

Viktigt att säkerställa att äldre utrustning uppdateras. Det behövs en bättre kontroll på de 

register som visar på utrustningarnas ålder och status. IKT-utrustning som inte fungerar 

innebär en allvarlig risk för utbildnings- och undervisningsnivån. Arbetet är ännu inte helt i 

fas. Behöver ses över i form av en justerad plan.

Fortsatt arbete med att säkerställa att kontrollen 

följs upp med regelbundna samtal med 

underhållsansvariga samt vid behov med 

systemadministratör ÄGY. 

Risk att enheterna inte får ut 

korrekt information från 

verksamhetssystemet

Verksamhetssystemet är inte korrekt format utifrån 

den faktiska organisationen, varför felsökning och 

överblick på mindre områden än hela verksamheten 

inte är görlig.

Kontakt med verksamhetssystemsansvarig 

för felsökning och rättelser

Mindre 

avvikelser

Verksamhetssystemets bristande överensstämmelse med den faktiska organisationen, 

innebär nödvändig kontakt med verksamhetssystemsansvarig för felsökning och rättelser 

samt vid behov dialog med skolekonom och rektorer. Resultatet visar att arbetet ännu ej 

är helt i fas.  Behöver ses över i form av en justerad plan.

Här krävs ett fortsatt arbete, även om vi hitintills 

kunnat se klara förbättringar. 

Risk Kontrollmoment

Familje- och utbildningsnämnden



Titel Riskanalys Titel Bedömning Resultat Åtgärd

Risk för att beslut om bostad 

med särskild service (LSS) 

inte verkställs inom 3 

månader

Sannolikheten för att vi inte kan verkställa beslut 

om bostad med särskild service (LSS) inom 3 

månader. Då beslut inte kan verkställas kan det 

även innebära att andra kostnadskrävande 

lösningar måste genomföras. Konsekvensen för 

brukaren kan bli stor i det fall verkställighet inte kan 

ske. Kommunen riskerar att beläggas med särskild 

avgift, vite.

Kontroll av ej verkställda beslut i 

dokumentationssystem.

Mindre 

avvikelser

Vid rapportering tll IVO för period 4, 2021, har två beslut om bostad med särskild service 

LSS inte kunnat verkställas inom tre månader från beslutsdatum.

Ny bostad med särskild service avseende sex (6) 

platser beräknas inflyttningsklar maj 2022 på 

saftstationen. Arbete pågår med projektering för 

bostad med särskild service med sex plus sex 

(6+6) platser i Hjärnarp med inflyttning våren 2024.

Risk för att beslut om 

dagverksamhet (SoL) inte 

verkställs inom 3 månader

Sannolikheten för att vi inte verkställer beslut om 

dagverksamhet inom 3 månader ökar med den 

demografiska utvecklingen i Ängelholm. 

Konsekvensen för brukaren kan bli stor i det fall 

verkställighet inte sker i tid. Kommunen riskerar att 

beläggas med särskild avgift, vite.

Kontroll av ej verkställda beslut i 

dokumentationssystem Mindre avvikelse

Vid rapportering tll IVO för period 4, 2021, har två (2) beslut om dagverksamhet (SoL) inte 

kunnat verkställas inom tre månader från beslutsdatum. Under 2021 har enheten arbetat 

med mindre och homogena grupper för att minska risken för smittspridning av Covid 19. 

Arbetssättet har medfört att antalet besökstillfällen minskat och full kapacitet inte har 

kunnat nyttjas. Under 2021 har det förekommit att beslut inte har kunnat verkställas inom 

tre månader från beslutsdatum.

Under 2022 kommer enheten att göra förändring 

avseende gruppindelning vilket möjliggör en 

utökning med totalt arton (18 ) besökstillfällen. 

Med ökade antal besökstillfällen kommer beslut att 

kunna verkställas i tid.

Risk för att vi inte 

uppmärksammar ej utförda 

HSL-ordinationer inom rimlig 

tid.

Sannolikheten att vi inte uppmärksammar ej 

utförda HSL-ordinationer inom rimlig tid bedöms 

som mycket stor till följd av mauell hantering. 

Konsekvenserna kan innebära allvarlig skada eller 

påverkan för patienterna.

Följa inrapporterade HSL-avvikelser avseende 

ej utförda ordinationer i Procapita.

Mindre 

avvikelser

Under 2021 har implementeringen av digitala signeringslistor slutförts på alla enheter 

inom Hälsa. Verktyget ger verksamheterna möjlighet att dagligen se och årgärda de 

ordinationer från HSL-perosnal som eventuellt inte utförts. Systemet behöver ineldningsvis 

trimmas in varför vi fortfarande kan se en mindre mängd avvikelser Fortsatt anpassning av systemet.

Titel Riskanalys Titel Bedömning Resultat Åtgärd

Risk för att bemanningsluckor 

vid längre tids sjukdom, annan 

frånvaro eller uppsägning.

Längre tids oplanerad personalfrånvaro  kan 

medföra risker i form av att medborgare inte får rätt 

service,  bristfällig kvalitet i beslut, sämre 

rättsäkerhet, minskat förtroende för 

verksamheten/kommunen. Dessutom utgör det en 

stor risk inte bara för verksamhetens uppdrag utan 

också för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa.

Uppföljning av att personaltätheten matchar 

beslutad personalbudget. Inga avvikelser

T1: Personaltäthet matchar budget. Följer plan.

T2: Personaltäthet matchar budget. Följer plan.

T3: Personaltäthet matchar budget. Följer plan.

Risk att politiska uppdrag inte 

genomförs 

Risk att uppdrag från t.ex. MTN, KS och KF inte 

genomförs eller blir fördröjda.

Uppföljning av rutin för hur dessa ärenden ska 

hanteras och följas upp. 

Uppdragen förs in i verksamhetsplanen. 

Genomgång av listan, med påminnelse till 

ansvarig handläggare. Inga avvikelser

T1: Finns inga politiska uppdrag ännu som berör Miljöenheten. 

T2: Finns inga politiska uppdrag ännu som berör Miljöenheten

T3: Uppdraget om digitaliseringsinitiativ (Dnr. KS 2020/578) hanteras för alla nämnder av 

handläggare inom SHU stab.

Risk för att lagar och interna 

rutiner inte efterlevs.

Risk för att lagar och interna rutiner inte efterlevs, 

vilket leder till bristande kvalitet, bristande 

rättssäkerhet samt tappat förtroende. 

Att de beslut som fattas är korrekta och av 

god kvalitet. Att handläggning av 

beslutsärenden och tillsynsärenden har gjorts 

i enlighet med gällande lagar och rutiner.

Samtliga ärenden inom miljöenhetens 

ansvarsområde.

Lista samtliga överprövade beslut under året 

som gått oss emot. Ange i listan vilka 

åtgärder som vidtagits.

Mindre 

avvikelser

Slumpurval första halvåret (januari-juni). Endast en avvikelse i form av för lång 

handläggning. Detta redovisas i kvalitetsdeklarationen i samband med årsrapporten. (Se 

kontrollmoment "Risk att inkomna allmänna handlingar inte diarieförs i rätt tid och på rätt 

sätt") 

Två ärenden har överprövats och återförvisats för vidare handläggning: 2018-101, buller 

Trafikverket Åstorpsbanan samt 2019-297, buller Trafikverket E6 Hjärnarp. Vi tar vid 

denna typ av ärenden hjälp av Miljöjuristerna i Helsingborgs kommun.    Slumpurval för 

andra halvåret (juli-december) visar inga avvikelser.

Fortsatt dialog kring registreringen av handlingar. 

Fortsatt juriststöd.

Risk Kontrollmoment

Risk Kontrollmoment

Nämnden för omsorg och stöd

Miljö - och tillståndsnämnden



Titel Riskanalys Titel Bedömning Resultat Åtgärd

Risk för att ärenden ligger 

obevakade och bortglömda i 

ärendehanterings-systemen 

Ecos, Alk-T och OL2.

Ärenden riskerar att ligga obevakade i systemet, 

vilket kan leda till att handläggningen inte slutförs. 

En löpande genomgång av pågående ärenden är 

viktigt med tanke på rättssäkerheten.

Kontroll att ärenden avslutas i tid eller 

överförs till annan handläggare vid bland 

annat avslut av tjänst eller långvarig frånvaro.

Omfattning/avgränsning: Kontroll av ärenden 

äldre än två år samt pågående ärenden med 

handläggare som slutat sin anställning eller 

har längre frånvaro. Granskningsmetod: 

utdata från Ecos, Alk-T samt OL2.

Mindre 

avvikelser

Inga avvikelser som inte fångats upp i den löpande kontrollen, förutom tre 

avloppsärenden som registrerats utan angiven handläggare och som därför inte kommit 

handläggare till kännedom. (Se kontrollmoment "Risk att inkomna allmänna handlingar 

inte diarieförs i rätt tid och på rätt sätt") 

Vi har ändrat arbetssätt på flera punkter efter 

dialoger med registraturen. Enheten återkopplar 

kontinuerligt felaktigheter. Handläggarna 

registrerar fortfarande en hel del själva. Fortsatt 

chefssamarbete kring problem och lösningar.

Risk att inkomna allmänna 

handlingar inte diarieförs i rätt 

tid och på rätt sätt. 

Risk för att offentlighetsprincipen och allmänna 

förvaltningsrättsliga regler undermineras.Om inte 

alla handlingar diarieförs eller inte registreras på 

rätt sätt, kan detta få både juridiska och 

verksamhetsmässiga konsekvenser.

Kontroll av att inkommande handlingar 

diarieförs i rätt tid och på rätt sätt. 

Mäta tid från inkommen till när handläggare 

har fått handlingen. 

Excelblad för dokumentation av upptäckta 

felaktigheter för att hitta mönster om vad 

som blir fel. Utbildningsinsatser, uppdaterade 

manualer, löpande avstämningar. Större avvikelser

Vi har ändrat arbetssätt på flera punkter efter dialoger med registraturen. Enheten 

återkopplar kontinuerligt felaktigheter. Handläggarna registrerar fortfarande en hel del 

själva. Chefssamarbete kring problem och lösningar. Det har skett felregistreringar som 

varit allvarliga och under tidig vår var det även en stor eftersläpning i registreringen vilket 

påverkat ärendegången för handläggare och kund. 

Vi har ändrat arbetssätt på flera punkter efter 

dialoger med registraturen. Enheten återkopplar 

kontinuerligt felaktigheter. Handläggarna 

registrerar fortfarande en hel del själva. Fortsatt 

chefssamarbete kring problem och lösningar.

Risk att nyanställda inte får 

den introduktion de behöver

Risk att nyanställda inte får den introduktion och 

kunskap de behöver om verksamheten, vilket kan 

riskera rättssäkerheten för medborgarna samt 

arbetsmiljön för den nyanställda. 

Kontroll av om nyanställda får introduktion 

enligt rutin. Alla nyanställda, inkl. vikarier, ska 

få besvara en enkät. Svaren på enkäten ska 

därefter lyftas inom ledningsgruppen för 

utvärdering och eventuell åtgärdsplan. Inga avvikelser

Nya medarbetares enkätsvar har lyfts inom ledningsgruppen och förutom genomgång av 

rutin vid hot och våld, upplevs introduktionen fungera bra.

Vi för in genomgång av rutin vid hot och våld i vår 

årsplan för APT, för att på så sätt säkerställa att 

den följs upp. Vi föreslår nämnden att ta bort 

denna punkt från internkontrollen inför 2022, då vi 

istället lagt in den i årsplan för ledningsgruppen.

Titel Riskanalys Titel Bedömning Resultat Åtgärd

Risk att överskrida budget i 

investeringsprojekt

Risk att bristfälliga kalkyler kan leda till att vi 

underbudgeterar investeringsprojekt vilket får 

konsekvensen att projektet måste senareläggas, att 

andra projekt inte blir av eller att man behöver 

minska projektets omfattning. Den långsiktiga 

konsekvensen är att det blir högre kapitalkostnader 

än man planerat för.

Analys av skillnaden mellan utfall kontra 

budget samt orsakerna till skillnaderna.

Mindre 

avvikelser

Två projekt höll sig inom slutlig beslutad budget, medan två avvek kraftigt negativt. 

Utfallet av upphandlingar den viktigaste förklaringen till underskotten.

Förslag till åtgärder

förbättringspotential tidsplaneringen av projekten - 

mer rigorös budgetplanering som involverar 

projektledarna i ett tidigare skede 

I budgetprocessen behövs mer noggranna kalkyler. 

Risk för att handlingsplaner 

för Covid-19 inte är synliga 

och informerade till 

medarbetarna

Kontroll att medarbetarna tar del av 

riskbedömningar och åtgärder som är gjorda 

avseende pandemin. Syftet med kontrollen är att 

säkerställa att medarbetarna vidtar åtgärderna för 

att förhindra smittspridning och att det finns 

medarbetare i tjänst för att utföra 

arbetsuppgifterna.

Kontroll att riskbedömningar och 

handlingsplaner är tillgängliga för 

medarbetarna. Inga avvikelser

Information till medarbetare har getts via cheferna om var riskbedömningar och 

handlingsplaner kopplade till dessa finns. 

Riskbedömningar följs upp i samverkan.

Risk Kontrollmoment

Risk Kontrollmoment

Miljö - och tillståndsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden



Titel Riskanalys Titel Bedömning Resultat Åtgärd

Risk för att GDPR inte 

efterlevs.

Risk för att nyanställda inte informeras om 

riktlinjerna för personuppgiftshantering och att 

verksamheterna saknar systematiskt GDPR-arbete.

Kontrollera om nyligen anställda utfört GDPR-

test, samt kontrollera om register för 

personuppgiftsbehandlingar hålls ajour. Större avvikelser

Kommunens dataskyddsutbildning har lagts till på checklistan för nyanställda.  Inga 

nyanställda har gått utbildningen under perioden 210801-211214.

Punkten kommer slås ihop med en annan inför 

System för registerförteckning av 

personuppgiftsbehandlingar är  implementerat, 

arbetet fortsätter nu med att  skapa en god 

systemstruktur så att registerförteckningens 

funktioner kan börja användas brett i 

verksamheterna.  

Risk för att entreprenörer ej 

följer avtal.

Risk för att entreprenören tolkar avtal på annat sätt 

än kommunen på grund av olika incitament hos 

parterna.

Uppföljning av hur driftavtal och dialog med 

entreprenör fungerar. Kvalitetsgranskning 

tillsammans med upphandlingsenheten av 

förslag till nya avtal.

Mindre 

avvikelser

Regelbundna avstämningsmöte sker med leverantörer. 

Under året har också upphandling påbörjats tillsammans med upphandling. 

Kontroll är genomförd av fyra avtal. 

De brister och utvecklingsområde som 

framkommer vid uppföljningsmöte tas det hänsyn 

till när nya upphandlingar genomförs. 

Risk för otillräckliga 

kunskaper om hur 

informationssäkerhetsarbete 

ska bedrivas.

Risk för att informationssäkerhetsarbetet 

försummas i verksamheterna, då det saknas 

riktlinjer kring informationssäkerhet att förhålla sig 

till. 

Inför lanseringen av kommunövergripande 

styrdokument och instruktioner för 

informationssäkerhet - undersöka hur 

verksamheterna arbetar med 

informationssäkerhet idag. Inga avvikelser

Styrdokument har antagits politiskt under 2021. 

Implementeringen av styrdokumenten under hösten 2021.

Informationssäkerhetsarbetet har under hösten till största del fokuserat på det arbete 

som görs inför införandet av M365 där informationsinventering, informationsklassning 

och riskanalyser varit prioriterade områden.

Risk för felaktigt underlag

Risk för missar i fastighetsredovisningen vilket kan 

leda till att det byggs fel och i förlängningen till 

ekonomiska konsekvenser för kommunen i form av 

skadeanspråk.

Säkerställa att avstämning av upprättade 

nybyggnadskartor gällande 

fastighetsredovisningen sker innan utskick. Inga avvikelser

Stickprovskontroll är utförd.

Rutin finns och tillämpas.

Risk i hanteringen av uppgifter 

kring vattenförsörjningen

Risk för att uppgifter som kan innebära ekonomisk 

och förtroendeskada för kommunen hanteras på ett 

felaktigt sätt.

Tillse att medarbetare som hanterar 

uppgifterna är säkerhetsklassade.

Tillse att kommunen skriver sekretessavtal 

med externa parter som behöver hantera 

uppgifter kring vattenförsörjningen. Inga avvikelser

Samtliga medarbetare som hanterar uppgifter av skyddsvärd karaktär är 

säkerhetsklassade. Senast genomgång gjordes december 2021.

Samtliga konsulter som utför uppdrag inom vattenförsörjning åt kommunen har ingått 

säkerhetsskyddsavtal. Vid senaste kontroll finns två (2) säkerhetsskyddsavtal upprättade.

Risk för skada vid 

ensamarbete

Risk för att gällande rutiner för ensamarbete inte 

följs eftersom medarbetare saknar kunskap om 

rutiner vilket kan leda till skada hos medarbetare.

Säkerställa att nyanställda informeras om 

gällande rutiner löpande under året. 

Se över rutiner årligen. Inga avvikelser

Rutin för ensamarbete finns på plats och är kontrollerad och nyanställd personal 

informerad om gällande rutin.

Risk för bemanningsluckor vid 

längre tids sjukdom, annan 

frånvaro eller uppsägning

Längre tids oplanerad personalfrånvaro  kan 

medföra risker i form av att medborgare inte får rätt 

service,  bristfällig kvalitet i beslut, sämre 

rättsäkerhet, minskat förtroende för 

verksamheten/kommunen. Dessutom utgör det en 

stor risk inte bara för verksamhetens uppdrag utan 

också för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa.

Uppföljning av huruvida personaltätheten 

matchar antalet inkommande ärenden och 

beslutad personalbudget.

Mindre 

avvikelser

På grund av den ökade mängden inkomna ärenden förstärktes enheten av ytterligare två 

bygglovshandläggare i mitten av jun i 2021, en ny tillsvidaretjänst och en 

projektanställning till och med 1 juni 2022.

Handläggarna för bostadsanpassningsbidrag har haft fortsatt hjälp av en ytterligare 

handläggare på timmar, vilken avslutas per 31 dec 2021. 

Trots dessa åtgärder finner kontrollen mindre avvikelser till följd av en kraftig ökning av 

inkomna ärenden, ytterligare åtgärder för detta dokumenteras i kontrollplanen för 2022.

Utökad bemanning under 2021 kvarstår och 

punkten följs fortsatt upp under 2022

Risk för att lagar och interna 

rutiner inte efterlevs

Risk för att lagar och interna rutiner inte efterlevs, 

vilket leder till bristande kvalitet, bristande 

rättssäkerhet samt tappat förtroende. 

Kontroll av ärenden inom bygglov och BAB:

Bygglovschef läser beslutsförslag till nämnd 

Samsynsmöten inom bygglovsgruppen 

varannan vecka

Överklagade beslut som gått oss emot 

analyseras

Kvalitetsgranskning innan utskick av beslut 

med fokus på klarspråk

Uppföljning av grunderna till avslutade 

ärenden och hur detta kommunicerats till 

sökanden

Mindre 

avvikelser

2 % av samtliga beslut inom bygglov och bostadsanpassningsbidrag har kontrollerats. En 

del mindre avvikelser inom bygglov.

Genomgång av överklagade beslut har resulterat i 

nya rutiner för ett mer systematiskt arbetssätt. 

Rutiner för ATOM behöver ses över.

Risk Kontrollmoment

Samhällsbyggnadsnämnden



Titel Riskanalys Titel Bedömning Resultat Åtgärd

Risk för att ärenden ligger 

obevakade och bortglömda i 

ärendehanteringssystemen 

Bygg-R och BaB

Ärenden riskerar att ligga obevakade i systemet, 

vilket kan leda till att handläggningen inte slutförs. 

En löpande genomgång av pågående ärenden är 

viktigt med tanke på rättssäkerheten.

Kontroll att ärenden avslutas i tid eller 

överförs till annan handläggare vid bland 

annat avslut av tjänst eller långvarig frånvaro.

Omfattning/avgränsning: Kontroll av ärenden 

äldre än två år samt pågående ärenden med 

handläggare som slutat sin anställning eller 

har längre frånvaro. Granskningsmetod: 

utdata från ByggR samt BaB. Inga avvikelser

Granskning av utdata från ByggR samt BaB visar inga avvikelser. 

En person avslutade sin tjänst under januari 2021 (kontrollen genomförd) och en person 

är föräldraledig till och med januari 2022, där kontroll sker löpande. 

Risk för skador vid 

handintensivt arbete

Risk att medarbetare får skador i muskler och senor 

vid handintensivt och repetitivt arbete inom 

lokalvården.

Platsbesök för att kontrollera att rutiner 

efterföljs. Inga avvikelser

Enheten har minskat handintensiva rörelser genom att köpa in och installera utrustning 

och hjälpmedel samt följt upp att dessa används.Pandemin har lett till ytterligare 

handintensivt arbete, hjälpmedel och rutiner finns på plats för att minimera risken för 

skador.

Risk för att rutiner för att 

förhindra olyckor inte 

genomförs

Kontroll att riktlinjerna och arbetsberedningar vid 

arbete med maskiner och fordon efterlevs. Syftet 

med kontrollen är att säkerhetsåtgärder efterlevs, 

skyddsutrustning används och är ändamålsenlig för 

att förhindra olyckor. 

Kontroll av arbete med stora maskiner och 

fordon. Sker vid skyddsrond. Inga avvikelser

Tillbud med traktorsläp har föranlett granskning av arbetsmiljöverket. Granskningen 

visade inga avvikelser i de rutiner som finns på plats för att förhindra olyckor.

Risk för felservering av 

specialkost i ensamkök när 

ordinarie personal är 

frånvarande

Risk för felservering och att gäster får allergiska 

reaktioner, störst risk i förskolor med 

mottagningskök om vikarier inte har tillräkliga 

kunskaper om livsmedelshygien och specialkost.

Säkerställ att rutin för utbildning av vikarier 

finns och följs. Ska finnas med i introduktion 

av nya vikarier.

Inte möjligt att 

bedöma.

Punkten har inte kunnat kontrolleras då pandemin 

hindrat platsbesök. Punkten flyttas till Intern 

kontrollplan 2022

Risk att gäst med behov av 

specialkost serveras fel kost 

(förskola och skola)

Risk för felservering och att gäster får allergiska 

reaktioner då det finns brister i rutin för att 

säkerställa beställning, tillagning och servering av 

specialkost samt brister i digital anmälan av 

specialkost. 

Ta fram rutin i arbetsgrupp, med enhetschefer 

och deltagare från olika kök. 

Inte möjligt att 

bedöma.

Punkten har inte kunnat kontrolleras då pandemin 

hindrat platsbesök. Punkten flyttas till Intern 

kontrollplan 2022

Risk att gäst med behov av 

specialkost serveras fel kost 

(äldreomsorgen)

Risk för felservering och att gäster får allergiska 

reaktioner då det finns brister i rutin för att 

säkerställa beställning, tillagning och servering av 

specilakost samt brister i digital anmälan av 

specialkost. 

Platsbesök för att kontrollera att följesedel 

finns med i matleveransen och att den 

efterlevs. 

Inte möjligt att 

bedöma.

Punkten har inte kunnat kontrolleras då pandemin 

hindrat platsbesök. Punkten flyttas till Intern 

kontrollplan 2022

Risk för utebliven extern 

kommunikation (gentemot 

medborgare och andra 

intressenter)

Risk för att planerade kommunikationsinsatser inte 

genomförs. Utebliven extern kommunikation kan 

leda till att kommunen inte upprätthåller 

kommunens kommunikationsmål - att medborgare 

upplever kommunen som öppen, serviceinriktad, 

trovärdig och modern.

Föra en dialog med kommunikationsenheten 

om stadsmiljös planerade 

kommunikationsinsatser för 2021. Skapa en 

handlingsplan där det framgår hur 

kommunikationsenheten ska bistå enheten. 

Mindre 

avvikelser

Årshjul framtaget för planerade händelser. Kundtjänst och kommunikation tagit del av 

detta i syfte att bättre kunna planera kommunikationsinsatser.

 

Kundtjänst har en representant med på stadsmiljös veckomöten i syfte att fånga upp 

aktuella frågor proaktivt.

Kommunikationsenheten har i samarbete med representanter från verksamheterna tagit 

fram en rutin för skyltning i offentlig miljö. Arbetet som är påbörjat kommer att fortsättas. 

Risk Kontrollmoment

Samhällsbyggnadsnämnden



Titel Riskanalys Titel Bedömning Resultat Åtgärd

Risk att delegeringsbeslut tas 

utan grund i 

delegationsordningen eller 

beslut tas utan att delegation 

finns

Risk att delegeringsbeslut tas utan grund i 

delegationsordningen eller beslut tas utan att 

delegation finns på grund av oaktsamhet eller 

okunskap vilket kan leda till allvarliga konsekvenser 

för verksamheten. Kontroll av delegationsbeslut Inga avvikelser

Nämndsekreterare har tagit fyra stickprov på redovisade delegeringsbeslut under 2021. 

Alla fyra kan konstateras ha fattats med stöd i delegationsordningen.

Risk för felaktigt utbetalade 

föreningsbidrag

Risk för felaktigt utbetalade bidrag på grund av 

handhavandefel vid handläggning eller felaktigt 

inlämnade uppgifter från förening vilket kan leda till 

skadat förtroende för kommunen samt ekonomiska 

konsekvenser för föreningen. Kontroll av föreningsbidrag Inga avvikelse

Kundtjänst har utfört sammanlagt sex stickprov på utbetalda förenings-

bidrag under 2021 varav tre genomfördes under våren och tre under hösten. Dessa 

utbetalningar är korrekt utbetalda. Kundtjänst har utfört sammanlagt sex stickprov på 

utbetalda förenings-

bidrag under 2021 varav tre genomfördes under våren och tre under hösten. Dessa 

utbetalningar är korrekt utbetalda. Kundtjänst har utfört sammanlagt sex stickprov på 

utbetalda föreningsbidrag under 2021 varav tre genomfördes under våren och tre under 

hös-ten. Dessa utbetalningar är korrekt utbetalda.

Risk för att korrekt och aktuell 

info saknas på webb och i e-

tjänster

Risk för att korrekt och aktuell info saknas på de 

webbsidor och e-tjänster som rör Kultur och stad 

på grund av bristande bevakning/uppdatering vilket 

kan leda till att medborgare går miste om 

information/aktiviteter. Det kan också leda till 

merarbete inom tjänsteorganisationen samt att 

målet med verksamheten inte uppnås.

Kontroll av uppgifter på www.engelholm.se 

och i e-tjänster Inga avvikelser

Inom huvuduppdrag Samhälle finns ett mål om att huvuduppdragets 

information på www.engelholm.se ska vara relevant. Under november gjordes en översyn 

och enhetschefer fick i uppdrag att kontrollera inform-ationen på relevanta webbplatser. 

Samtliga enhetschefer lämnar uppgift på att informationen är uppdaterad. E-tjänsterna 

har uppdaterats i samband med att respektive e-tjänst öppnats. 

Risk för att skolor inte nyttjar 

aktiviteter kopplade till 

Kulturgarantin.

Risk för att elever går miste om kulturupplevelser 

på grund av att skolan väljer bort att nyttja delar av 

Kulturgarantin vilket kan leda till att elever från olika 

skolor ges olika möjlighet till kultur i skolan. 

Kontroll av hur många elever som fått en 

upplevelse inom Kulturgarantins utbud Större avvikelser

Pandemin slog hårt mot elevernas upplevelser av kultur under 2021. Av grundskolans 

5730 elever fick knappt 3 000 elever ta del av Kulturgarantin. Skolorna avbokade drygt 

hälften föreställningen på Helsingborgs Stadsteater då visningarna sammanföll med ökad 

smittspridning av Corona. Samma effekt ser vi på dansföreställningen där endast drygt 

hälften av eleverna tog del av Freestyle Phanatix föreställning på Rönnegymnasiet. Full 

måluppfyllelse redovisas däremot för musikföreställningar med Big Wind för åk F och 1, 

samt för skolbio för åk 2 och 8 där alla klasser bokat föreställning. Antal musik- och 

filmvisningar fördubblades för att undvika trängsel i lokalen.  Järnvägens Museum tog 

emot 125 av de 522 elever som fick erbjudandet. Inga konstpedagogiska visningar har 

kunnat genomföras under 2021 då Galleri Moment haft begränsad yta som, i kombination 

med restriktioner om maximalt antal besökare per kvadratmeter, försvårat mottagandet 

av hela klasser. 

Program, samt aktuella datum att boka 

föreställningar eller visningar inom ramen för 

Kulturgarantin  ska vara klart  vid läsårets början i 

augusti 2022. 

Risk för utebliven uppföljning 

av projekt

Risk för att uppföljning inte sker i avslutade projekt 

på enheten för Bad, idrott och friluftsliv på grund av 

tidsbrist vilket kan leda till eventuella liknande 

brister i kommande projekt, bland annat ökade 

kostnader. Upprättande av kontrollprogram Inga avvikelser

Rutin för uppföljning av projekt har under 2021 fungerat väl då en kontrollansvarig 

säkerställt att kontrollplan tagits fram och följts upp under projektet ny servicebyggnad på 

Engelholm BMX.

Risk för olika/ojämn 

simkunnighet hos elever 

Risk för olika/ojämn simkunnighet hos elever på 

grund av otydligt uppdrag från Lärande och familj 

vilket kan leda till svårare bedömning av elevernas 

simkunnighet och i värsta fall ökat antal 

olyckstillbud. Kontroll av simkunnigheter hos elever i åk 6 Inga avvikelser

Enheten för bad, idrott och friluftsliv har under läsåret 20/21 kontrollerat simkunnigheten 

hos elever i årskurs 6. Hela 96% uppfyller krav på simkunnighet för godkänt betyg i idrott, 

som innebär 200 m varav 50 m ryggsim. 

Risk för att verksamheten inte 

lever upp till 

barnkonventionen

Risk för att verksamheten får svårare att leva upp 

till barnkonventionen på grund av att 

utbildningstillfällen inte blir av vilket kan leda till 

brister i det dagliga arbetet. Större avvikelser

Kulturskolan har under 2021 vidareutbildat en medarbetare inom barn-rättsfrågor. Denna 

kunskap kan komma hela verksamheten till gagn under 2022. Inga utbildningsinsatser för 

alla medarbetare har genomförts 2021.

Inga utbildningstillfällen gällande barnkonventionen för  medarbetare inom Kultur och 

stad har genomförts under 2021, främst med anledning av pandemin.  Utbildning i barnkonventionen genomförs under 

2022 istället för 2021

Risk för att Kulturskolan 

måste stängas

Risk för att Kulturskolan måste stängas på grund av 

otillfredsställande lokaler och bristande arbetsmiljö 

vilket kan leda till utebliven verksamhet.

Antal KIA-anmälningar och sunpunkter som 

framkommit vid skyddsrond

Mindre 

avvikelser

Vid genomförd skyddsrond kan det konstateras att arbetsmiljön är bristfällig vilket leder 

till ökad arbetsbelastning då det saknas ändamålsenliga lokaler och förrådsutrymme. Inga 

nya KIA-anmälningar har inkommit under året. F rågan om nya lokaler har lyfts in i 

projektet nytt Stadshus, dock har problemet eskalerat med anledning av nya ämnen och 

satsning på musikalen Familjen Addams

Fortsatt lyfta Kulturskolans lokalbehov i olika 

sammanhang,

Risk Kontrollmoment

Nämnden för kultur och fritid



Titel Riskanalys Titel Bedömning Resultat Åtgärd

Att gällande 

delegationsordning inte följs

Om handläggare tar beslut som inte delegerats av 

nämnden är dessa beslut ogiltiga, vilket kan få 

konsekvenser för den enskilde. 

Genomföra stickprov på fattade 

delegationsbeslut enligt delegationslistan 

samt jämföra dessa med 

delegationsordningen, för att säkerställa att 

beslut fattats i enlighet med 

delegationsordningen. Granskning genomförs 

med tio stickprov två gånger under året. Inga avvikelser

Granskning har skett av totalt 20 ärenden anmälda till nämnden mellan januari och 

september. Samtliga beslut är fattade i enlighet med gällande delegationsordning.

Ingen åtgärd - kontrollmomentet överförs till plan 

för 2022

Att aktuell huvudman får 

vänta på ställföreträdare och 

att dennes rättigheter därmed 

ej tillgodoses

Vid behov av en ställföreträdare är det av vikt att 

detta anordnas inom angivet mål. Om 

huvudmannen får vara utan ställföreträdare trots 

att behov finns kan det få konsekvenser för den 

enskilde. Om ställföreträdare som avsagt sig sitt 

uppdrag inte kan frånträda det på grund av att ny 

ställföreträdare inte har kunnat förordnas kan det få 

konsekvenser för den enskilde. 

Stickprov på ärenden där behov av 

ställföreträdare uppkommer. Granskning 

genomförs med fem stickprov två gånger 

under året. 

Mindre 

avvikelser

Nämndens mål är att ställföreträdare ska ha förordnats inom 90 dagar. Granskning har 

skett av tio slumpvis valda ärenden som förordnats under 2021. I nio av tio ärende har 

ställföreträdare förordnats inom 90 dagar. I ett ärende har ställföreträdare förordnats 

efter 212 dagar. Medianvärdet på de tio stickproven är 28,5 dagar och medelvärdet är 

52,3.

Ingen åtgärd - kontrollmomentet överförs till plan 

för 2022

Risk för att felaktigheter inte 

upptäcks i granskning av 

årsräkningar. 

Varje år inkommer och granskas årsräkningar för 

alla aktiva ärenden. Då det är ett stort antal ärenden 

som granskas (ca 390 ärenden) bedöms det 

sannolikt att felaktigheter i årsräkningarna kan 

missas i granskningen. Genom djupgranskning av 

en procent av ärendena kan eventuella felaktigheter 

upptäckas och åtgärdas. 

10 % av alla årsräkningar ska djupgranskas. 

Urval görs efter huvudmannens "födelsedag", 

detta för att successivt ska alla ärenden så 

småningom djupgranskas. Djupgranskning 

ska ske av annan person än den som 

genomförde granskningen av årsräkningen. 

Mindre 

avvikelser

Djupgranskningar har under 2021 genomförts av huvudmän som är födda mellan den 7-

12 i månaden. Det är upp till handläggaren som gör granskningen att uppmärksamma 

datumet och därmed göra en djupgranskning, detta kan medföra en viss risk att missa 

uppgiften. I dagsläget går det inte att markera i Wärna att årsräkningen är djupgranskad 

så ingen statistik kring detta kan tas fram. Under 2021, och även tidigare år, görs endast 

en granskning av årsräkningen och av en handläggare. Det görs ingen dubbelgranskning. 

Dock följs en checklista med särskilda punkter för att granskningen ska anses som 

djupgranskad. Efter granskningen skickas en nöjdförfrågan till huvudmannen eller 

eventuellt någon i dennes ställe. Aktiviteten överensstämmer därmed inte helt med utfört 

kontrollmoment .

Ingen åtgärd - kontrollmomentet överförs till plan 

för 2022 men omformas delvis

Risk Kontrollmoment

Överförmyndarnämnden
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Länsstyrelsens bedömning av er kompletterande 
åtgärdsplan 

Länsstyrelsen har mottagit er kompletterande åtgärdsplan, inkommen den 25 
februari 2022 med anledning av de rekommendationer Länsstyrelsen gav vid 
revisionen av er livsmedelskontroll den 14 oktober 2021 och den bedömning som 
gjordes av tidigare inkommen åtgärdsplan. 

Bedömning 

Länsstyrelsen bedömer att redovisade åtgärder gällande rekommendation nr 4, 6 
samt 7 tar hänsyn till de aktuella behoven på ett tillfredsställande sätt. Inga 
kompletteringar behövs till åtgärdsplanen i detta avseende. 

Länsstyrelsen bedömer dock att åtgärder gällande rekommendation nr 3 inte till 
fullo har införts och därför ej tar hänsyn till de aktuella behoven på ett 
tillfredsställande sätt. 
 
Då Länsstyrelsen saknar befogenhet att kräva åtgärder av en kommunal kontroll-
myndighet överlämnas ärendet till Livsmedelsverket för bedömning och eventuella 
åtgärder avseende kvarstående avvikelse tillhörande rekommendation nr 3 och 
revisionsområde ”Finansiering”. 

Länsstyrelsens bedömning för respektive rekommendation ges nedan. 

Rekommendation 3 

Säkerställ att planerad kontroll utförs på livsmedelsverksamheter i den utsträckning 
som årliga kontrollavgifter har tagits in. Säkerställ att avgiftsfinansiering finns för 
den planerade kontrollen, genom att årlig kontrollavgift tas in av samtliga 
livsmedelsaktörer. 

Bedömning 

I kompletterande åtgärdsplan anges att Myndigheten för att åtgärda brist, gällande 
att kontroll inte utförts på alla de verksamheter där avgifts tagit ut har, inlett en 
rekryteringsprocess. 
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Det anges vidare att livsmedelskontrollen under 2022 tillfälligt kommer att 
förstärkas med personal motsvarande 1,5 årsarbetskrafter, detta för att komma  
ikapp med den kontrollskuld som uppkommit i verksamheten under 2020 och 2021. 
Länsstyrelsen ser positivt på detta. 

Avseende ett säkerställande av avgiftsfinansiering för den planerade kontrollen kan 
Länsstyrelsen dock konstatera att inga åtgärder vidtagits eller för den delen anges i 
åtgärdsplanen.  

Vid revisionen konstaterade Länsstyrelsen att Myndigheten under 2020 hade 
senarelagt inbetalning av avgifter för livsmedelsverksamheter samt under 2021 hade 
beslutat att avgift avseende livsmedelskontroll ej skulle tas ut för totalt 161 
verksamheter med servering, vilket berörde ett flertal olika kategorier och antal 
verksamheter, exempelvis caféer, restauranger, bagerier, verksamheter inom 
turistnäringen med mera. Detta innebar att avgift inte hade tagits ut för ca 43% av 
verksamheterna samt att livsmedelskontrollen därmed hade gått från ett mer 
avgiftsfinansierat system till ett betydligt mer skattefinansierat sådant. 

I revisionsrapporten angav Länsstyrelsen att det är särskilt allvarligt att Myndigheten 
inte har tagit ut avgifter för en så stor del av livsmedelsverksamheterna 2021. 

I kompletterande åtgärdsplan anges att Kommunfullmäktige även för 2022 beslutat 
att inte ta ut någon fast årlig avgift för kontroll av livsmedelshantering för verk-
samheter med servering (restauranger, caféer eller motsvarande som huvud-
verksamhet) samt att den av Länsstyrelsen påtalade bristen, att avgifter ej tagits ut av 
ett stort antal livsmedelsverksamheter, således inte har åtgärdats. 

Det framgår även att förvaltningen har verkat för att bristen ska åtgärdas genom att 
man under beredningen av ärendet till Kommunfullmäktige tydligt har framfört att 
Länsstyrelsen har riktat kritik mot kommunen för detta förfarande och att det saknas 
stöd i lagstiftningen för detsamma. Vidare anges det att Miljö och tillståndsnämnden 
inte formellt fått möjlighet att yttra sig i ärendet innan det kom upp för beslut samt 
att nämnden som myndighet inte har varit involverad i beslutsprocessen om att 
reducera avgifterna, utan det beslutet är fattat av Kommunstyrelsen. 

Avvikelsen kvarstår även delvis från Länsstyrelsens revision 2010. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att avvikelsen avseende avgiftsfinansiering kvarstår i 
sin helhet och vidhåller att det saknas stöd i lagstiftningen för Myndigheten att låta 
bli att debitera kontrollavgifter. Länsstyrelsen ser allvarligt på detta samt att åtgärd 
inte har vidtagits och överlämnar därför ärendet till Livsmedelsverket för 
bedömning och eventuella åtgärder. 

Information 
Länsstyrelsen bedömer om åtgärdsplanen är lämplig i förhållande till de angivna 
rekommendationerna, det vill säga om tidsangivelserna och åtgärderna är tillräckliga 
för att åtgärda rekommendationerna och uppfylla kraven i lagstiftningen. Om 
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åtgärdsplanen bedöms som otillräcklig bör den reviderade myndigheten komplettera 
och justera den. 

Bedömningen av åtgärdsplanen är viktig eftersom Länsstyrelsen i den fortsatta 
uppföljningen då kan fokusera på att kontrollera att åtgärdsplanen följs. Att 
åtgärdsplanen följs kommer att verifieras vid åtgärdsplanens olika slutförande-
datum. Verifieringen kan göras på olika sätt beroende av rekommendationernas art 
och omfattning. 

Om inga åtgärder genomförs, eller om bara s.k. overksamma åtgärder vidtas av 
Myndigheten kan Länsstyrelsen kontakta Livsmedelsverket för att diskutera vidare 
handläggning av ärendet. Livsmedelsverket kan fatta beslut om föreläggande, göra 
en extra revision eller vidta andra åtgärder. 

Rekommendation 4 

Inför behovsutredning som anger hur mycket personal som krävs utifrån Myndig-
hetens fullständiga kontrolluppdrag, inklusive prioriterade administrativa uppgifter, 
så att planerad kontroll kan utföras samt att genomförande av kontroll som skulle ha 
utförts kan säkras. 

Bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att redovisad åtgärd tar hänsyn till rekommendationen på ett 
tillfredsställande sätt samt anger en tidpunkt för åtgärdande. Ingen komplettering 
behövs till åtgärdsplan. 

Uppföljning kommer att ske. 

Rekommendation 6 

Säkerställ att kontrollplanen följs samt att kontrolltidsskuld till livsmedelsaktörerna 
åtgärdas. Säkerställ även att det vid planering av kontroll tas hänsyn identifierade 
risker, aktörernas tidigare resultat eller information som kan tyda på bristande 
efterlevnad. 

Bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att redovisad åtgärd tar hänsyn till rekommendationen på ett 
tillfredsställande sätt samt anger en tidpunkt för åtgärdande. Ingen komplettering 
behövs till åtgärdsplan. 

Uppföljning kommer att ske. 

Rekommendation 7 

Säkerställ att ett system införs för att tillse att samtliga rutiner som behövs finns 
samt att aktuella rutiner inom alla förskrivna områden hålls uppdaterade. 
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Bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att redovisad åtgärd tar hänsyn till rekommendationen på ett 
tillfredsställande sätt samt anger en tidpunkt för åtgärdande. Ingen komplettering 
behövs till åtgärdsplan. 

Uppföljning kommer att ske. 

 
 
 
Jonas Fröjd    
Länsveterinär    

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

För kännedom 

Livsmedelsverket, Utvärderingsavdelningen 
 
 
 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-03-16 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 

Just. sign. 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid:  Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2022-03-16, kl. 16:30- 18:00 
 
Beslutande: Bengt Sävström, sammankallande  

Oscar Funes Galindo 
Rolf Ekberg 
Ulla Magnusson  
Lisbet Enbjerde  
Ragnar Steen  
 

   

Övriga närvarande: Sofie Oldfield, KPMG  
§ 16 Staffan Broddesson, ordförande i miljö – och 
tillståndsnämnden  
§ 16 Anders Davidsson, 1:e vice ordförande i miljö – och 
tillståndsnämnden 
§ 16 Torgny Handreck, 2:e vice ordförande i miljö – och 
tillståndsnämnden 

     

Utses att justera:   Rolf Ekberg   Paragrafer:  § 14-20 
 
 
 
 

Sekreterare  ___________________________________________________ 
 Sofie Oldfield  
 

Ordförande ___________________________________________________ 
 Bengt Sävström 
 

Justerare ___________________________________________________ 
    Rolf Ekberg  

 
  



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-03-16 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 

Just. sign. 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 

ANSLAG/BEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Organ:  Kommunrevisionen 
 
Sammanträdesdatum:  2022-03-16 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-04-11 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-05-03 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 
 
Underskrift ____________________________________________________ 

                              
  



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-03-16 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 

Just. sign. 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
  

§ 14 Mötets öppnande 
Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde. 
Revisionens sammankallande ställer frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket 
inte är fallet.   
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 15 Justering  
Kommunrevisionen beslutar  
att utse Rolf Ekberg till att justera dagens protokoll 
 

§ 16 Dialogmöte  
Revisionens sammankallande hälsar presidiet i miljö- och tillståndsnämnden välkomna till 
dagens dialogmöte med revisionen.  

 
Revisorerna ställer frågor kring nämndens tillsynsarbete 2021, behovsutredning och 
tillsynsplan 2022, Länsstyrelsens tillsyn och nämndens planerade åtgärder med anledning av 
tillsynen samt nämndens styrning av verksamheten.  

 
Revisorerna tackar för ett bra samtal.  

 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 

   
§ 17 Projektplaner 
Förslag på projektplaner och förstudie föreligger.  
Revisorerna diskuterar inriktning, omfattning och formuleringar.  

 
Kommunrevisionen beslutar  
att med tillägg om ett prisspann godkänna förstudien avseende ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS 
att projektplanen avseende verkställighet av fullmäktiges beslut ska justeras och godkännas 
vid nästa sammanträde  
att till nästa revisionssammanträde bjuda in representanter från huvuduppdraget som arbetar 
med hemmaplanslösningar för att ställa frågor om verksamheten 
 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-03-16 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 

Just. sign. 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 18 Revisionsplan 2022  
Lista över tidigare genomförda granskningar diskuteras.  
Revisorerna diskuterar relevanta riskområden att beakta i granskningsarbetet 2022.  
 
Kommunrevisionen beslutar  
att bjuda in kommunens IT-chef till nästa revisionssammanträde för att ställa frågor kring 
kommunens förebyggande säkerhetsarbete 
 

§ 19 Lekmannarevisorerna  
Ragnar Steen och Bengt Sävström rapporterar från pågående revisionsarbete inom de 
kommunala bolagen.  
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 

 

§ 20 Övrigt 
Sofie Oldfield informerar om KPMG:s utbildningsdag den 6 maj i Kristianstad.  
Bengt Sävström informerar om inbjudan till nätverk för förtroendevalda revisorer i 
Örkelljunga de 10 maj klockan 18.00.  

 
Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-04-13 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2022-04-13,  
   kl. 18:00-20.00  
 
Beslutande: Bengt Sävström, sammankallande  

Oskar Funes Galindo 
Rolf Ekberg 
Kurt Engwall (frånvarande) 
Gunilla Hildestrand 
Ingemar Olsson 
Ulla Magnusson  
Lisbet Enbjerde  
Ragnar Steen  
 

Övriga närvarande: Kristian Gunnarsson, KPMG  
§ 23 Christa Thomsen, IT-ansvarig 
 

Paragrafer: 21–30 
 

Protokollet är digitalt justerat av: 

 
Bengt Sävström, Sammankallande  
 
Ragnar Steen Justeringsperson 
 
Kristian Gunnarsson , Sekreterare 

 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-05-02 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-05-24 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholm 
 
 

  



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-04-13 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

 
§ 21 Mötets öppnande 
Revisionens sammankallande hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. Revisionens 
sammankallande ställer frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket inte är fallet.  
 
Kurt Engwall noteras som frånvarande. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 22 Justering  
Kommunrevisionen beslutar  
 
att utse Ragnar Steen till att justera dagens protokoll. 
 

§ 23 Dialogmöte med IT-ansvarig  
Revisionens sammankallande hälsar IT-ansvarig Christa Thomsen välkommen till dagens 
möte med revisionen. Frågor har skickats ut i förväg och Christa redogör för svaren. 
Presentation med svar överlämnas till revisionen av Christa Thomsen. 
Frågor som diskuterades vid mötet var följande: 

 Har kommunstyrelsen efter senaste tidens händelser vidtagit åtgärder för att 

uppdatera sig om kommunens förutsättningar att stå emot eventuella intrångsförsök 

och allvarliga IT-störningar?  

 Har riskanalyser upprättats för att identifiera sårbarheter? 

 Finns beredskap för intern och extern kommunikation vid händelser? 

 Finns beredskapsplan/-er för hur kommunen skall agera om en incident av 

allvarligare karaktär inträffar?  Hur ser det ut i de olika verksamheterna? 

 Hur är IT-organisationen i nuläget? Finns digitaliseringsfrågorna tydligt på agendan? 

 Finns aktivt samarbete med andra kommuner/ SKR vad gäller arbetet mot cyberhot, 

digitalisering av tjänster mm? 

 
Revisorerna tackar för ett bra svar och ett bra samtal.  

 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 
 
 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-04-13 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

   
§ 24 Projektplaner 
Förslag på ny projektplan föreligger avseende granskning av verkställandet av fullmäktiges 
beslut.  
 
Revisorerna diskuterar inriktning, omfattning och formuleringar.  

 
Kommunrevisionen beslutar  
att projektplanen avseende verkställighet av fullmäktiges beslut antas. 
 
 
att till nästa revisionssammanträde bjuda in representanter från huvuduppdraget som arbetar 
med hemmaplanslösningar för att ställa frågor om verksamheten och att projektplanen för 
denna granskning därefter behandlas. 
 
 

§ 25 Revisionsplan 2022  
 
Lista över tidigare genomförda granskningar diskuteras.  
Revisorerna diskuterar relevanta riskområden att beakta i granskningsarbetet 2022. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att Kristian ställer samman en lista med aktuella och tänkbara granskningsområden. 
 

§ 26 Inbjudan konferens Kristianstad   
 
Revisorerna diskuterar inbjudan. 
 
Kommunrevisionen beslutar 
att intresserade revisorer anmäler sig till konferensen. 
 
 

§ 27 Möte med revisorerna i Nordväst den 10 maj i Örkelljunga 
Revisorerna diskuterar och tre revisorer deltar från Ängelholm. 
 
Kommunrevisionen beslutar 
att revisionen i Ängelholm deltar med tre revisorer. 
 

 
§ 28 Rapport från lekmannarevisorerna  
Ragnar Steen informerar om senaste mötet med bolagen och behandlingen av boksluten. 
  
Bolagsstyrning diskuterades allmänt 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-04-13 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

 
 

 
§ 29 Rapport från styrelser och nämnder 
 
Revisorerna informerar om arbete i de olika nämnderna. 
 
Rolf Ekberg informerar om hantering av skolfrånvaro och arbetet mellan skola och IFO.  
 
Lisbeth Enbjerde tog upp information om aktiviteter på motorbanan där åtgärder görs för 
att minska olägenheter för närboende. 
 
Gunilla Hildestrand informerade om aktuellt arbete i beredningarna. 
 
Ulla Magnusson informerar om kultur och fritidsnämndens aktiviteter och bland annat att en 
fritidsbank startats upp. 
 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

 

§ 30 Övrigt 
 

Inget övrigt 
 
Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-04-13 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2022-04-13,  
   kl. 16:30 - 18:00 
 
Beslutande: Bengt Sävström, sammankallande  

Oskar Funes Galindo 
Rolf Ekberg 
Kurt Engwall (frånvarande) 
Gunilla Hildestrand 
Ingemar Olsson 
Ulla Magnusson  
Lisbet Enbjerde  
Ragnar Steen  
 

Övriga närvarande: Elisabeth Kullenberg, ordförande kommunfullmäktige 
Ola Carlsson, 1 vice ordförande kommunfullmäktige 
Emma Yngvesson, 2 vice ordförande kommunfullmäktige 
Robin Holmberg, ordförande kommunstyrelsen 
Liss Böcker, 1 vice ordförande kommunstyrelsen 
Lars Nyander, 2 vice ordförande kommunstyrelsen 
Stefan Marthinsson, ekonomichef 
Karin Jung, redovisningschef 
Carl-Gustaf Folkeson, PwC  
 
 

Paragrafer: 31-33 
 

Protokollet är digitalt justerat av: 

 
Bengt Sävström, Sammankallande  
 
Ragnar Steen Justeringsperson 
 
Carl-Gustaf Folkeson , Sekreterare 

 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-05-12 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-06-03 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholm 
 
 

  



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-04-13 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

 
§ 31 Mötets öppnande 
Revisionens sammankallande hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. Revisionens 
sammankallande ställer frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket inte är fallet.  
 
Kurt Engwall noteras som frånvarande. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 32 Justering  
Kommunrevisionen beslutar  
 
att utse Ragnar Steen till att justera dagens protokoll. 
 

§ 33 Årsredovisning 2021 - Granskning av årsbokslut 
Föreligger utkast till granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas redogörelse samt 
revisionsberättelse för år 2021. 
 

Kommunrevisionen beslutar  
att granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas redogörelse samt revisionsberättelse 
för år 2021 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
 

 
 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-05-11 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2022-05-11,  
   kl. 16.30-19.30  
 
Beslutande: Bengt Sävström, sammankallande  

Oscar Funes Galindo 
Rolf Ekberg 
Kurth Engwall, frånvarande 
Gunilla Hildestrand, frånvarande 
Ingemar Olsson 
Ulla Magnusson  
Lisbet Enbjerde  
Ragnar Steen  
 

Övriga närvarande: Kristian Gunnarsson, KPMG  
§ 36 enhetschef Tove Högberg och teamchef Charlotte Dunard  
 

Paragrafer: 34–41 
 

Protokollet är digitalt justerat av: 

 
Bengt Sävström, Sammankallande  
 
Oscar Funes Galindo Justeringsperson 
 
Kristian Gunnarsson , Sekreterare 

 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-05-17 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-06-08 
 
Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli, Stadshuset Ängelholm 
 
 

  



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-05-11 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

 
§ 34 Mötets öppnande 
Revisionens sammankallande hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. Revisionens 
sammankallande ställer frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket inte är fallet.  
 
Kurth Engwall och Gunilla Hildestrand, noteras som frånvarande. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 35 Justering  
Kommunrevisionen beslutar  
 
att utse Oscar Funes Galindo att justera dagens protokoll. 
 
 

§ 36 Dialogmöte med ansvarig för hemmaplanslösningar barn och unga 
Revisionens sammankallande hälsar tjänstepersonerna Tove Högberg och Charlotte Dunard 
från Individ- och familjeomsorgen inom Lärande och familj välkomna till dagens möte med 
revisionen. Frågor har skickats ut i förväg. Redogörelse lämnas från tjänstepersonerna. 
Frågor som diskuterades vid mötet var följande: 

o Hur har behovet av externa placeringar förändrats över tid (2018-2021)? 

o Vilka behov kan idag tillgodoses i egen regi och innebär detta mindre externa 
placeringar? 

o Finns det någon analys över vilka ytterligare öppenvårdsinsatser som kan skapas för 
att minska externa placeringar? 

o I de fall behoven inte kan tillmötesgås i egen regi vilken prioritering/strategi finns i 
valet mellan familjehem och institutionsvård? 

o Hur arbetar kommunen för att få fler intresserade av att bli familjehem? 

 
Revisorerna tackar för ett bra svar och ett bra samtal.  
 

 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 
 
 
 
 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-05-11 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

   
§ 37 Projektplaner 
Förslag på ny projektplan föreligger avseende granskning av hemmaplanslösningar för barn 
och unga. Revisorerna diskuterar projektplanen utifrån den föredragning som genomförts 
inom området. Revisorerna fick en bra information och känner att behovet av granskning 
har minskat. 
 
Ragnar lyfter att behovet av utredningen och anmälningarna kanske är mer intressant att 
granska. 

 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att avvakta antagandet av projektplanen avseende hemmaplanslösningar för barn och unga. 
 
 
 

§ 38 Ytterligare granskningsområden 2022  
 
Kristian har upprättat en enkel lista över tänkbara granskningsområden. 
Revisorerna diskuterar förslagen och relevanta riskområden. 
 
Representanter från valnämnden bjuds in till mötet i juni för att informera om förberedelser 
och arbete inför valet. Detta som ett första steg innan en eventuell granskning. 
 
Eventuell granskning av skolledarrollen diskuterades. Ragnar skickar ut en tidigare 
granskning från 2014 som kan uppdateras. Området är enligt revisorerna intressant. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att Kristian får i uppdrag att ta fram en projektplan avseende granskning av skolledarrollen. 

 
 

 
§ 39 Rapport från lekmannarevisorerna  
Ragnar Steen informerar om deltagande på bolagsstämmor tillsammans med Bengt. 
Stämmorna förlöpte väl. 
 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-05-11 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

 
 

 
§ 40 Rapport från styrelser och nämnder 
 
Revisorerna informerar om pågående arbete i de olika nämnderna. 
 
Ingemar Olsson informerade om överförmyndarnämnden och aktualiteter. Nämnden har 
svårt med rekrytering av ställföreträdare till svåra ärenden. Revisorerna diskuterade 
Länsstyrelsens granskning under hösten 2021 och Ingemar fick i uppdrag att skicka 
inspektionsrapporten till Kristian. 
 
Ingemar Olsson informerade också om att kommunstyrelsen gjort en genomlysning av 
bygglovsprocessen med hjälp av konsult.  
 
Lisbeth Enbjerde informerade om samarbete med Helsingborg gällande upphandling inom 
miljöområdet. 
 
Bengt Sävström informerade om att Ängelholms flygplats beviljats driftsstöd från staten på 
14 mnkr. 
 
Rolf Ekberg informerar om budget inom skolan kommande år och de utmaningar som finns 
i skolan. Insatser behöver fortsatt göras för ökad studiero i skolmiljön. 
 
Ulla Magnusson informerar om kultur och fritidsnämndens aktiviteter. 
 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 

 
 

§ 41 Övrigt 
 
Bengt Sävström bjuder in valnämnden till mötet i juni 
 
Kristian tar upp fråga om grundläggande granskning och planering inför höstens 
dialogträffar sker på mötet i juni. 
 
Ragnar Steen informerar om att han ställt fråga om IT-ansvariges roll i ledningsgruppen. 
 
Agila arbetssättet lyfts av Ragnar som ett intressant område att titta på och hur kommunen är 
organiserade. Intressant att ställa frågor om detta till kommunstyrelsen på kommande 
dialogmöte. 

 
Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 
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��������	
��		
��
��������
����������
���
����
��� �����
!
����"���
�#$
��������




��������	
��		
��
��������
 
�




 ������		
������� !
"#!!
$%&
%'()*+��
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-
.((+/0!!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
-,
.(2'*� "#'(
'�
%'()*+��
1314
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4
565
��	������
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
7
56�
8�	9���������
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
7
567
���������
9�������
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
7
1,
�����+(
"#!!
:'()*+��+(
�"�+�
)+('�
'������ !
/'�
$%&;�
�+�!+�� *
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
<
�65
8��
����	��
���
��=
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
>
�6�
�
���
��������	��
��		
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
>
�67
�������
���������
�?�
���������
@��A
��	�B����
������
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666
C
4,
DEE)#2"+*
2F*
$%&;�
�+�!+�� *G:'���(+*
'H/
*+)#'(+*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
I
765
�����9�J�����
���
���	��
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
K
76�
L����MN��
��������	��
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
K
767
OM���
�����MN��
��������	
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
P
76Q
��M��������
��
��	��
��		
	�9�	�R�������	�
J������
����
��9��B?9����
������������
666666666666666666666666666666
P
76>
SJJ��M���
MN�
��
J�	����9�
J��������
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
P
T,U �
/V(�+*
+2"+*
'������ !+"W
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-3
Q65
������B9����
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
5X
Q6�
8�	����	�����
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
5X
<,
%'(" :"�EE)#2"+*
$%&
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
--
Y,
Z/+H:!#�" 
2F*
:'���(+*
'H/
*+)#'(+*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-1
I,
[#! )'*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-4





��������	
��		
��
��������
 
�


��
�����������
��
��������
����
���
�� !"�#�$
%&'(
)*+',-
.'
/.00-'
1&22&34&00&1
56-'78-1
9:22;3-'
:</
=-87:3-'1
>59=?
4:38'-11
)@'
&((
A-1(+22&
73'74(3738-3
)@'
)@'A;3,-(1
&'A-(-
,-
4:22&3,-
)B'&
.'-3C
9:38'-11-3
A-1(.'
&6
DEF
:2A;,
1:2
6+0*1
&6
:</
'-G'-1-3(-'&'
59=H1
2-,0-22&'C

I-((&
,:4;2-3(
A-/&3,0&'
/;'
2-,0-22&'3&
J
4:22;3-'
:</
'-87:3-'
J
14&
8-3:2)@'&
:2A;,16&0-(
;3,-'
KLKKC%&03+23,-3
&316&'&'
)@'
1&22&3'+43738-3
1&2(
)@',-03738-3
:</
A-1+((3738-3
&6
:2A;,1G0&(1-'3&C
M+'
)@0*-'
6&03+23,-31
3+'2&'-
&36713738&'
)@'
6&0-(1
8-3:2)@'&3,-N
)&1(1(+00,&
&6
6&03+23,-3
,-3
FO
2&'1
KLKPC
��Q
RS TU�$V!WW!�
%&04:38'-11-3
+8-'
';2
,-3
KF
2&'1
KLKP
G.
XY3</-3A'B88-'7-(N
5(:<4/:02C
%&04:38'-11-3
A-/&3,0&'
6&0
&6H
Z
4:38'-11G'-17,7;2
Z
6&0;(14:((
)@'
3:273-'738
&6
1(B'-01-0-,&2@(-'N
'-671:'-'N
0-,&2@(-'
7
6&03+23,-3
:</
-'1+((&'-
)@'
,-11&
Z
0-,&2@(-'
:</
-'1+((&'-
7
)@'A;3,11(B'-01-3
Z
6&03+23,
Z
'-671:'-'
:</
-'1+((&'-
Z
)&1(1(+00&3,-
&6
&'6:,-
:</
&3,'&
-'1+((3738&'
(700
'-671:'-'
%&04:38'-11-3
&38-'
+6-3
'74(2+'4-
)@'
)@'A;3,-(1
&'6:,-14:1(3&,-'
;3,-'
2&3,&(G-'7:,-3
1&2(
A-2B3,78&'
1(B'-01-3
&((
73:2
&3876-(
'74(2+'4-
A-10;(&
:2
&'6:,-3
:</
-'1+((3738&'
)@'
)@'A;3,-(1
)@'(':-3,-6&0,&C
��[
\V"#�SV#!
TU�$V!WW
]',73&'7-
4:38'-11
+8-'
';2
,-3
FEJF̂
3:6-2A-'
KLKP
G.
M:(-0
_0&'7:3
̀
_:38'-11
5-&
aN
M-01738A:'8C
%7,
:',73&'7-
4:38'-11
A-/&3,0&1
)@0*&3,-
+'-3,-3H
Z
%&0
&6
4:38'-11G'-17,7;2
Z
b68763&
.'1'-,:6713738&'
)@'
,-
'+4-314&G1.'
1:2
)@')0;(7(
1-,&3
3+'2&1(
)@'-8.-3,-
:',73&'7-
4:38'-11
Z
5(B'-01-31
'&GG:'(
@6-'
8763&
;GG,'&8
)'.3
)@'A;3,14:38'-11
Z
=-671:'-'3&1
A-'+((-01-'
Z
c'.8&3
:2
&316&'1)'7/-(
)@'
1(B'-01-3
Z
5(B'-01-31
)@'10&8
(700
73'74(3738
&6
6-'41&2/-(-3




��������	
��		
��
��������
 
�


�
���
���
������ !�"#$�%&�
�
'%(�&)!&�!
�"�$#�
���!)�#
�
*+%$+�&�
+,-
$�%&�.&))�%$+�&�

 




��������	
��		
��
��������
 
�


��
�������
��		
����������
�����
�����
��������	
���
����
���	�����


���
�� 
!�" #�$
 %&
'()
*+,
-./012324/
2
05624.7
8
/5,,5905775/
*:;</
0+9=1.//
3514
>?@1A.
B1
>C1
544
-./4@,,5
291204929=.9
>C1
>C1-D9A.4E
F.A7.,/29>7G459A.4
/@0.1/4@77/
=.9+,
HI8
+,-DAJ
32705
B4.1/6.=751
A.7/
-.>+70929=/,@9=A.9
K+/
,.A7.,
L0+,,D9
.77.1
1.=2+9M
6.1
A.9
N8
A.O.,-.1
PQP8J
A.7/
2
1./D7454.4
2
A.
577,@995
357.9
4277
0+,,D9R
+OK
1.=2+9>D77,@042=.
A.9
88
/.64.,-.1
PQPP
L.3
+,357
K+/
,.A7.,
-.5045/
294.ME

S
05624.7
PEP
29>+1,.15/
+,
KD1
+,-DA/357.4
=B1
4277E
T
UVWXYZ[
\
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ÛX̀c
cZ̀he_d̂V̀fZY
Vb
hemifabV[n
���
op
qp$
'(rs tu�#%&
&v##
�����
��#w$%&t�$
x57.4
53
0+9=1.//+,-DA
+OK
.1/@4451.
/0.1
2
7@9/32/5
35701.4/51J
A@1
351?.
7@9
D4=C1
.9
35701.4/E
:+,,D9.195
+OK
1.=2+9.9
2
1./6.0423.
7@9
-27A51
4277/5,,59/
.9
35701.4/E
y,-DA.9
1.61./.94.151
K.75
35701.4/.9J
294.
.9-514
A.9
.=95
0+,,D9.9
.77.1
1.=2+9.9E
�����
z{$ %#"v"q
�u
'(rs t|#�&t%$
|%$
u�#w$%&t
}C1A.7929=.9
53
+,-DA/6754/.1
6.1
35701.4/
K51
/0.44
D42>1B9
7@9.9/
-.>+70929=//2>>1+1
6.1
A.9
N8
A.O.,-.1
PQP8E

y,-DA/>C1A.7929=.9
6.1
35701.4/
1.A+32/5/
2
-275=5
8E
����~
�'(v"%$v"q
�u
'(rs 
�+,29.129=
53
0+9=1.//+,-DA
/0.1
35701.4/32/
325
A.
1.=2+9575
65142+1=592/542+9.195
L>C1
7+0575
65142.1
53
A.9
7+0575
+1=592/542+9.9ME

�����
��#t% %#
�>4.1
=.9+,>C1A
9+,29.129=
D661@445/
357/.A.7
29>C1
+,-DA/357.4
53
A.4
9542+9.775
65142.4/
1.=2+9575
+1=592/542+9E
}C1
7+0574
.77.1
1.=2+9574
65142
D459
120/4@O059A.
+1=592/542+9
=@77.1
544
A.//
+1=592/542+9
59/35151
>C1
>15,45=59A.4
53
357/.A.7E
�5142.1
059
D6641@A5
,.A
.=.9
357/.A.7
.77.1
/5,3.105
=.9+,
.9
=.,.9/5,
357/.A.7
.77.1
D9A.1
=.,.9/5,
-.4.O0929=
,.A
/027A5
357/.A751
>C1
43B
.77.1
>7.15
65142.1E
�3.9
.9/0274
65142
059
D661@445
>7.1
357/.A751
D9A.1
/5,,5
65142-.4.O0929=�
.1KB7795
,59A54
>C1A.75/
61+6+142+9.774
,.7759
A.
+7205
357/.A75195E




��������	
��		
��
��������
 
�


�����
���������
� �
!����
"#$%����#&'(�
'�)�
��
"�$�)�����
�#&
��*�
$���
+*
�(�
)
��$
#��$)$%
�#&
� �,��
�!
!�����(������
#-.
+��-��)$%�$
+*
!�������$/
0����
%�����
#-"�*
$��
+���)��
��&!��"��1
#�!����
+���)'���-"$)$%
+*
��&!��"�$��)���$/
2&
&�$
(++������
&��
%�&�$��&
'���-"$)$%
&�$
�$�")���
+���)!��������1
(����
���������
� �
���+�"�)!�
+���)
(�)��*$
���+�"�)!�
+���)�
!�������/

34345
6789:;<=
>?@
ABC:8DEFGH=
IAD
BH8GHB
�����
�!
#&'(�
)
���+�"�)!�
"#&&($
#-.
��%)#$
' �
�$�)%�
!��$�&$��$�
��"#&&�$���)#$
� �������
($���
$#!�&'��
&*$��
JKJJ
#-.
%�$#&� ��
� ����%�!)�
)
�$��(�$)$%
�)��
���
�(��&�"�)%���&&�$�����/

0��
��
#-"�*
& ,�)%�
���
%�$#&� ��
!����
($���
��-�&'��
&*$��
JKJJ
&�$
��$"
�*
+*
���
#&
$*%#�
%*�
���
)
� ����
!����
#-.
���
�"(���
'�. !�
% ���
#&1
"�$
���
'�)
�)��"�)�)�"�
�*
!����
&*���
.�
%�$#&� ���
��$���
LM
��-�&'��
JKJJ/

N)�+($"��$
� �
!��
.#�
���+�"�)!�
&����&
' �
&�������
OPQ
��&�)�)%�
�#&
$�&$
+*
"#$��"�+���#$
��&$��
R��
(++%)����
� �
&����&1
"�+)���
LS/
T$�#�&��)#$�$
��&$��
��$���
LM
&�,
!)�
��$"�$
�#&
�)$$�
)
���
)$"#&&�$��
�U+#��&������$���
��*$
OPQ
�)��
���+�"�)!�
&����&1
�")-"��
��$
JK
�+�)�
JKJJ/

2&
���(&
� �
#&'(��!��
)$��
"�$
��&$��
� ��
��$
LM
&�,1
%*�
���
'��
���
&�)��
)$
(++%)���$
�)��
#&'(��!��V�"�/��
!)�
���
��$���
�)�������1
�#-"
��$���
M
��+��&'��
JKJJ/

34W
XEH@7YHD
ZABB:;H@D
A[I
\HY7A;H@D
]XZ\̂
EFG;_B;8D
F;DEF@
���$�&$��$
(��*%�
!)�
OPQ̀�
!��"#$%����
JKMa/
b�&$��$
'���*�
�!
� ���������
� �
��
+���)��
�#&
�)$$�
��+����$������
)
� �'($����
��c�����/
���$�&$��$�
��&&�$����$)$%
���&%*�
�!
')��%�
J/
���$�&$��$�
(++%)��
��
���
�$�!���
� �
%�$#&� ��$���
�!
#&'(��!����
%�$#&
��&&�$��"$)$%
�!
!��������1
� ����$)$%
#-.
'�����$)$%
�!
#&'(��+������
)
"#$%�����$/
���$�&$��$
%��
#-"�*
$��&���
�$!)�$)$%��
� �
!�����
%�$#&� ��$��
#-.
!)�
#"���.��
���
�����$)$%
�)��
�$
!��������
%)��)%.��/
���$�&$��$�
��(��)%�
��&&�$��"$)$%����(����
"�$
)$��
 !��"��%��/

 




��������	
��		
��
��������
 
�


��
���������
���
����
���	��������������
�� 
��������
!"#
$%&'()'*+,-%&
.%-
/+01+/
234
566
789:4;567:8<8
94=8
>?@AB
C5D8E;8F
BG5
8=
H6
67DD
5DD5
I<434F5
38BG54
8E;8F<8
566
<8
G:865G6J<4B:8
H6B<B
7
C54K<
G:;;H8
:LM
4<N7:8O
P5;8
:LM
<QJ:B65F4<BB
BG5
;<FF<D5B
C5D8E;8F<8
B<85B6
RS
;5K
TUTT
C75
DE8G<8
B:;
9788B
7
F<6
78G:;;58F<
<QJ:B6;<FF<D58F<6
94=8
>?@
67DD
4<BJ<G67C<
;<FD<;V
BG7LG56
F<8
TU
5J47D
TUTTO

!"W
X+&%/YZ,(
%/[\0-](1+'
!"W"#
̂Z,[+,+0+1-+,
_;IHFBC5D<6
9344E665B
M:B
B5;6D7N5
;<FD<;;54
7
>C<47N<B
?:;;H8<4
:LM
@<N7:8<4O
̀5D<6
9344E665B
5C
;<FD<;B
8aC5DF5
9HDD;EG67N<
7
58BDH6878N
67DD
<66
:4F78547<
B5;;5864EF<O

5̀D<6
I34
<8D7N6
C5D8E;8F<8B
4<G:;;<8F567:8
9344E665B
H8F<4
8:C<;I<4
;=85F
TUTTO
b<6
E4
F:LG
;3KD7N6
566
N<8:;9345
C5D<6
7
F<L<;I<4
;=85FO
cE8G
F=
J=
566
F<6
G58
ID7
67FBG4767BG6
795DD
C5D<6
BGHDD<
I<M3C5
N345B
:;
795DD
8=N:6
M54
N=66
9<D
934B65
N=8N<8O
̀5D<6
BG5
M5
N<8:;9346B
B<85B6
RS
F<L<;I<4
TUTTO
>5;67F7N6
B:;
G:865G6J<4B:8
;<FF<D5B
67DD
>?@AB
C5D8E;8F
dB<
:C58e
;<FF<D5B
EC<8
C7DG<6
F56H;
B:;
:;IHFBC5D<6
JD58<45B
67DD
7
<46
9HDD;EG67N<O
_;IHFBC5D<6
C7F
9HDD;EG67N<B5;;5864EF<6
BG5
786<
J4:6:G:DD9345B
7
9HDD;EG67N<B
J4:6:G:DD
:LM
FE4934
786<
M<DD<4
97885B
;<F
J=
9HDD;EG67N<B
934<F45N878NBD7B65O
bE4<;:6
BG5
789:4;567:8<8
:;
C5D<6
97885B
;<F
J=
G5DD<DB<8
67DD
9HDD;EG67N<B5;;5864EF<6O
234BD5NBC7B
G58
JH8G6<8
7
G5DD<DB<8
4HI47L<45B
B:;
fgg
G:;;H8h4<N7:8B
;<FC<4G58
7
C5D
5C
:;IHF
67DD
>C<47N<B
?:;;H8<4
:LM
@<N7:8<4B
G:8N4<BB
TUTRfO
!"W"W
i(1-+01(,
j5467<485B
95B6B6EDDF5
C5DB<FD54
G:;;<4
566
BG7LG5B
C75
<QJ:B6
67DD
C54K<
H6B<FF
G:865G6J<4B:8
7
C<LG5
kT
<DD<4
7
C<LG5
kRO
bE4<96<4
M54
G:;;H8<8h4<N7:8<8
58BC54
934
566
64aLG5
HJJ
:LM
BEG<4B6EDD5
566
B5;6D7N5
C5DB<FD54
9788B
7
;78B6
B5;;5
5865D
B:;
D<F5;36<4
7
9HDD;EG67N<V
566
F<
9788B
67DDNE8ND7N5
C7F
C5D67DD9EDD<6
B5;6
566
F<6
9788B
fID58G5f
C5DB<FD54
934
F<8
B:;
C7DD
N345
<8
<N<8
C5DB<F<DO
_l>m
b<
D:G5D5
:LM
4<N7:85D5
J5467<4
B:;
786<
M54
8=N:8
47GB6ELG58F<
:4N587B567:8
I<M3C<4
9=
789:4;567:8
J=
58856
BE66
:;
C5D
5C
:;IHFO
><
JH8G6
ROkO

!"W"!
X+&%/YZ,(&0+
5̀D<6
BG<4
N<8:;
BDH6<8
:;43B6878N
ID58F
:4F78547<h6KE8B6N3458F<
9HDD;EG67N<D<F5;36<4O




��������	
��		
��
��������
 
�


���
��
����
��� �!�
"��
!��"
��  �!!#
$��%&���!"�#
&�%$$�"�&����!"�
'"  �$(
��!��
)��$*�+" $,��,"�"�-�.
�  ��
"�-�"
��-���!"�
�
��
+" $�-� /
0(-"�"
��-���!"�1�"�&����!"�
&*����
����
"��
2�"&�"$
+�-
$"��"���&���!/
���
��
-����*�
��� �!�
"��
+�-
+" ��  ,�  ��
��  +��&"
��
�!��
+" $�-� /
3" ��
2��
$&�
4�-��
�+����$���-�
"+
��
$��$&� �
4�$�--
�4$�����!$)��$*�
'�5��)� +�$
-��
�  ��
-�
)��$*���
$*�
,4  ��&��!�
4�$���
,��
"��
�4$���"
,4  ��&��!�)�*�*&*  ��
+�-
"&�4�  �
$"��"����-�./
6��
)�*�*&*  
'$�
2� "!"
7.
$&"
4))����"$
-��
-��
,�"�!(�
84�
�(�!"
��$���
$*�
"+!�+��$#
&*��4���1��!�*���$
�"��
$"��
-"�4�
,��
*�24-$+" ��/
9�*�*&*  ��
$&"
$�-"�
2�,*!"$
���
+" $�- "��"
$&�:&"$
��  
0;<=$
+" ����-
'$�
)4�&�
7/7
��-"�.
>?0
@
"��" ��
+" $�- "�
*:8
"��" ��
��$�"�-�
$&"  
�+����$$����"
@
*�
����#
2�8�+��
+" ��
!��"$
*�/
3" ��
"+
&*�!��$$*�24-
8*$
��- ��
&"�
����
�+��& "!"$/
ABA
CDEFG
HFIJKDLGE
JKMNOPQRS
���
��
��- ��$
"�$+"�
"��
�"
8"�-
*�
-�
"+!�+�"
+" $�- "��"
*:8
$&�:&"
-��
+�-"��
��  
0;<=$
+" ����-
,��
$"��"���&���!/
;*���*  ��&�"
-�
"+ ���"-�
+" $�- "��"
,��
"��
$�&��$��  "
"��
"��" ��
+" $�- "�
�+����$$������
��-
"��" ��
��$�"�-�/
T� "&��!�
"��" 
&"�
��-,��"
"��
+" ��
�($��
!��"$
*�/
6,���
&*���*  ��&���!��
 �!!$
+" $�- "��"
�
*��!��" 
U
��
+�&�"
U
�
���
&4+���
��  $"��"�$
��-
��$���&���!$)�*�*&*  ��
'2� "!"
7.#
,��$ 4�$
$"��
$&�:&"$#
-"!��
�,���
*�24-$+" ��
�
,4  ��&��!�#
�
VWXYZZW[\WV]\
̂_V̀a[\Wb̀W
��  =
3" ����-��#
"��=
;"���
0���(
0+���!�$
;*��4���
*:8
<�!�*���
ccd
de
0�*:&8* �/

f�!�
*:&$(
)(
&4+�����
+� &��
&*��4�1��!�*�
$*�
��
"+$��-"��/
ABg
hIDJGKREiJI
JK
QRSFE
EiSS
SJjRSRkGFHiJIRSR
lRGEiFG
NERI
GijPEmnjRIOF
JGHRIiPREiJI
��
 *&" "
*:8
��!�*�" "
)"�����
$*�
����
8"�
�(!*�
��&$��:&"�-�
*�!"��$"��*�
2�8�+��
,(
��,*��"��*�
)(
"��"�
$���/
3" ����-��
2��
*�
��$)�&��+�
&*��4�1��!�*�$
8�� )
,��
"��
,����- "
��,*��"��*�
*�
*�24-$+" ��
��  
-�
 *&" "
)"�����
$*�
��
,������--"
�
-��
�%+" -"
,4  ��&��!�,��$"� ��!��/
0�
�+��
)4�&�
7/o
p))!�,���
,��
-�
)* ���$&"
)"������"/
ABq
rllHiDEFG
DLG
OF
lJSiEiPjR
lRGEiFGIR
��
)* ���$&"
)"������"
8"�
���
2��%-"�-�
"�$+"�
,��
�*�������!
"+
*�24-
*:8
4))����"�-�
"+
+" $�- "�/
���"$
"�$+"�$4))!�,���
8"����"$
�
$��$&� �
-*&4����
$*�
��
4�$&�:&"�
��  
)"������"
$*�
,���$
��)��$�����"-�
�
0;<=$
$�%�� $�
'�*-��"����"#
:�����)"�����#
&��$�-��*&�"����"#
 �2��" ���"#
$*:�" -��*&�"����"#
+��$���)"�����#
�� ��)"�����#
$+���!�-��*&�"����"#
�*��2*����$
$�4&+(�-$)"���./
>�




��������	
��		
��
��������
 
�


���
�����
���
��� ��
! "��
�
��##$���%"�&�����
��#
'�()*�"
( 
����&+�&
����
���� 
���$#���,
'�
��#
���� �� 
-./0�
* �� ����
*� 
�1!���
�#'$��* �2��"3��
����"
�������
451678
98:63

 




��������	
��		
��
��������
 
��


�����
������
�����
��������	���
�� 
!"##"$%&'$($)
*+,-.
/0123425
02./0606
786
.044026392:2;
0/
/01.<5106
.=4
:29=44:>
76?2
4<51<440620@
*044026392:2;<2
.9<6
/0196<>./:.
=AB
.36.9:150
68.>C6=>=9=11
DCC63>>0.@
E:5
.044026392:2;<2
;<.
68.><620
<>>
68.>/365<@
+=44D2<2F6<;:=2<2.
7=19432;5
5:/:5<60.
4<5
02>01<>
1<5048><6
:
2G/0150
7D11439>:;<@
+/=><2
0/6D250.
DCC?>
>:11
7D11>
>:=>01@
H4
5<>
>@<I@
;?6
JKK
:2/?206<
C<6
7D11439>:;<1<504=>
36
68.>/365<>
JLK@
,8.>/365<>
02;<.
4<5
<2
5<A:401@
,<;:=2<620
B06
>=>01>
1:90
.>=6
68.>/365<
.=4
.04>1:;0
9=44D2<6
B06
;<4<2.04>@
M0250>7865<12:2;<2
4<1102
C06>:<620
=AB
>D6=652:2;<2
:2=4
C06>:<620
N<.>34.
:
8/6:;>
<21:;>
5<
;6D25<6
.=4
02;<.
786
C6=C=6>:=2<110
/01@
��O
P"Q%RSTQU"URU
,<.D1>0><>
0/
=4ND5./01<>
9=44<6
0>>
=77<2>1:;;860.
786.>
236
.04>1:;0
/0196<>.06.
/016<.D1>0>
786<1:;;<6@
,<.D1>0><>
786
.04>1:;0
/0196<>.06
N<63920.
786<1:;;0
D25<6
2?;=2
0/
5<
786.>0
/<A9=620
:
V02D06:
WKWX@
,<.D1>0><>
9=44<6
0>>
C6<.<2><60.
C?
*+,-.
B<4.:50L
YYY@.96@.<@
*36.9:15
:27=640>:=2
9=44<6
3/<2
0>>
.9:A90.
D>
>:11
4<51<440620
=AB
5<
/0150
=4ND5<2@
Z<>
36
:2><
48V1:;>
0>>
78663>>0
7G11205./01
0/
=4ND5F<6.3>>06<
D25<6
C?;?<25<
40250>C<6:=5@
H4
2?;=>
=4ND5
134206
.:>>
DCC560;
D25<6
40250>C<6:=5<2
.9<6
=46392:2;
C?
.?
.3>>
0>>
5<2
C<6.=2
.=4
.>?6
23.>
C?
>D6
C?
1:.>02
>635<6
:2
.=4
2G>>
=4ND5@
H4
2042<2
C?
1:.>02
>06
.1D>
902
.?1<5<.
<2
C10>.
N1:
>=4@

 




��������	
��		
��
��������
 
��


��
����������������
��
���
��� �!"#$� 
"%&'�($�"'%
'(
'()*+,-$! �
'./
'(
0'%#� ,, �%$
/1%-",$,
�"!!
&��)*%+ �,
/ (,"+$2
3334,0�4, 50'%#� ,,4

6"
1�
'.0,7
-1!0'(%$
$��
0'%�$0�$
89:;,
-$!, 0� �$�"$�
<7
 =<',�;
'()*+,-$!>,0�4, 
 !! �
% +$%,�7 %+ 
< �,'% �
-"+
&��)*%+,0$%,!" �
'(
%"
/$�
%7#�$
&�7#'�
 !! �
,�%<*%0� �;

9$�"%
81�%7
/$%+!1##$� 

0$�"%4,$�%$>,0�4, 

� !;
?@=ABC
DCEA

F%%$
G""�$-$$�$2
$+("%",��$���

$%%$43""�$-$$�$>,0�4, 
� !;
?@=ABC
D@EB

F%%$
H'($%2
, 0�"'%,./ &

$%%$4)'($%>,0�4, 

� !;
?@=ABC
DCEE

 




��������	
��		
��
��������
 
��


��
�����	����
���
��������
���
��������
� 
!"#$%&
'(")&')*+,-("
).%%
/01
-+"&-)
2�
#&3
4544
6.&
%$"'
-(#
7.""-
.
+8*(-)#+99+%&"9+)
-'.:'&)
9+"
45
&*,.%
4544 
4 
;#
.")+
9&)<#
7=,
(#><9-6&%
#+99+%&)-
6.&
%$"'+"
(6&"
?9$,
'(")&')*+,-("
&"#$%-@A
-'&
9&)<#
&"#$%&-
6.&
#&.%
).%%
(#><9-6&%B-', -+
-+"&-)
9+"
�
-+*)+#>+,
4544
2 
C&%-+9%&,
?-(#
-'.:'&-
).%%
'(")&')*+,-("A
7,D"
/01
.
6+:'&
E48E2@
),F:'-
<**
."7=,
(#><9-6&% 
G%=#
.")+
$6+"
>%&"'&
6&%-+9%&,H
E 
G+"(#7=,&
(#><9-6&%
I+"(#
-%<)+"
(#,=-)"."IA
7=,-%&I-6.-
.
&"-%<)"."I
).%%
+))
7<%%#$').I+-&##&"),$9+ 
/01
,+'(##+"9+,&,
6&%+)
-'+,
.
"(6+#>+,
#D"&9A
#+"
9+)
$,
#=3%.I)
&))
I+"(#7=,&
$6+"
.
9+:+#>+,
#D"&9
4544 
J 
KF%%
.
,=-)-&##&",$'"."I-*,()('(%%A
-(#
-'&
<"9+,)+:'"&-
&6
<)-+99
3<-)+,."I-*+,-("

L 
0("),(%%,$'"."I
&6
6&%-+9%&,
M
-'&
=6+,+"--)$##&
#+9
&")&%+)
7<%%#$').I+%+9&#=)+,
N 
/'.:'&
6&%-+9%&,
(:O
,=-)-&##&",$'"."I-*,()('(%%
-(#
,+'(##+"9+,&9
7=,-$"9+%-+
).%%
/01P-
6&%"$#"9
9&I+"
+7)+,
&))
6&%+)
-'+))A
*D
7=%3&"9+
&9,+--P
C&%"$#"9+"A
&))P
0&,."
/$,"DA
/6+,.I+-
0(##<"+,
(:O
1+I.("+,A
��Q
Q4

/)(:'O(%#


 




��������	
��		
��
��������
 
��


��
��	����
��
���� 
!"#
!$#%&'($)*#"%+'),-
./�01./.2
.�
3$)-,�- "-+
)" $�4%"#
2�
54+%+$��$-#,*-&-6+!#7%7*7))
8�))�,*%&6"

9$�%)&6$
�&)$67#
8&--+
,("-
!:
;;;�+*#�+"'*7-6#"++





��� �����	
� ��������������� �	���
�
����� ���������������������� �
����������� ��� ��! ��� ��� "##�������� �! ��$ �% ��� ���	������������ ������ �� �� &�
	���
��������� �$!%�� �� ��$ '����#�������� �$%�$� �$ ��% �����(	������� ������ ! ��� ��������� ��%�% �� ��! )�
��������� $���� � ��� *�	����	���� � �!�% % ��� ��+�	���� ������ $� ��� ,����������� ������ � ��� ���
���)�
���������� �%��� ! % ��% ������������ ����!$ �� ���� &�	(������ ��$%!� �� ��! ���
����������� �%�!$% �� ��� -����������� �����% �� ���� )�.�	(�������� ��%%$% �� ���� ���
	�������������� ����!� �� ��� '�
��������� ���� � $ ��� ���
	�(�

	������ �%� $� �� �� /���(�

	������ ��!$!� �� �01223�45678 ��� ���$ 9:; <=�
�����.+���	�#	���(�� ���%$

>2?1@�A74�B3C6478D�E<EE



���� � ���������	
		�
��	
� ��������������		�


	
� �������� � � ���������� � � ��

� !"#$!%�&'(()*!"�'+,�-!$#'*!"�./012���3�3	�4�567859:;�<=0>?2�@5��ABC�C��	
�DEF2�G�H�9�
3��I	�J
�

;�KLM2�
3��I	�J
�I
�NOP�FO2�			


�
Q�I;�R�S5TA7�UA�;�VVVUA7�UA���

�&-W%� XY*Z(*[�#*\]"� XY�X �̂'*$"!%%'(_)[��̀�ab�̀�c��defghijek�lmnnop�qrstuu�vwxy�z{ntp|}~p�|��~��mny�~ps��ponst��|o��opu||~n�v�xy�l��tnt��~��mny��r�t�~ps��ponst�l�pon�lmnnop||~n�v�xy��t�r~n��|�tp���uons��~�����tpnt��n���~p|}tp��v��xy��|�tp��tp|��~��mn��~no|��nstp||~n�vqxy�z{|�po�l��ouons|pt�r~ntn��o|�rnt��opu||~n�vzxy���~���~u�|�|�os��pr���woprt��~|tn��r|��vw�xy��~uun{|��~��mn��o�pr����n||~n�v��xy��{||ut�~u�|��~��mn��ek���� ¡g�ek�¢jjgke��~uons�lm|�}£t�vwxy��t�r~n��p~n~}tp����~�on��urn��v�xy���~���~u�|�|�os��qr|tu~����o�tp�v��xy�qrn��¤rn�|��~��mn���tn|��mns|�p���vqxy��t�r~n�¥~pp}~��tn���t�tp��~|umns�v�xy��r�t���~��mn��lmnnop��pr}tp�tp�vzxy�¥o��o��~��mn��¦�t��~�on||~ny�vw�xy��mpu����~��mn��§̈ o�¦u||~n��tp�|�ts��v��xy���rnn|�o��t}tp�|��~��mn�



������������	�
������	���� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!�"# $"%�&����'"#��()�*"$ �'"#%�+�'$#"%%���,#���+�����-./0�1�2�3�44�5/675�5���1�/.308/��1��15��1�2�94:;231���-.//600�0��1�-;��4670��8<��82�4.08/����================================>�7944;5?/8��95��================================>��65�@1��7/803A��B4:;231��80��8594-./283�285�===================>>��====================>>>�C50����82�4.08/���-;��4670��8�@5D1��2��-;��4670��8A��====================>>>�C50����1��15��/.308/�1�2�94:;231��80���=================================>�E;308/�5�3F8/395�1�2�94:;231��80��� �GHIIHJKLMJNJOPQKRSRMRTTUS�PMNVMHP�SNTTPHIIHJP�IUW�HXONXJH�KYPSUK�N�RKNONJHT�PRI�UJ�KUMRIIUJWUKHW�ZYKPLJWUTPU�SNTT�[HTJLIJWUJ\�HSS]�̂HKNJ�GLKJ_�GXUKNOUP�̂RIÌ JUK�RVa�bUONRJUK�ccd�de�GSRVMaRTI�fJOU�HXPLJWHKU�gMRIÌ JUJPhTHJWPSNJOUSP�JHIJi�̀SHJQ_�M̀XUKSUS]��
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