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Utställning över fördjupad översiktsplan för Barkåkra, 
Ängelholms kommun 
 
Ängelholms kommun har överlämnat förslag till fördjupad översiktsplan för 
Barkåkra i samband med utställning enligt 4 kapitlet 6 § Plan- och bygglagen 
(PBL). Länsstyrelsen har den 8 september samt den 17 november 2009 yttrat sig 
över en tidigare version av planförslaget. 
 
Under utställningstiden skall Länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande. Av 
yttrandet skall enligt 4 kap 9 § PBL framgå om: 
 

• förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. 
• förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB 

överträds, 
• redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 
• förslaget berör sådana frågor om användningen av mark- och 

vattenområden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett 
lämpligt sätt, och 

• föreslagen bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och 
övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser, 
översvämningar eller erosion. 

 
Granskningsyttrandet skall i enlighet med bestämmelserna i 4 kap 2 § PBL fogas 
till översiktsplanen. Den antagna översiktsplanen skall sedan spridas till 
myndigheter och övriga som har väsentligt intresse av den eller som använder 
översiktsplanen som beslutsunderlag. Det här granskningsyttrandet tar i 
huvudsak upp kvarstående synpunkter för ovan nämnda punkter. 
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Länsstyrelsens övergripande synpunkter 
 
Länsstyrelsen anser att FÖP Barkåkra är en strategisk och framåtblickande 
översiktsplan där kommunen tydligt redovisar sina visioner om framtida 
utveckling. För att åstadkomma en hållbar utveckling vill kommunen i sin vision 
möjliggöra för allmänheten att kunna klara en vardag utan att använda bil och nya 
sätt att prioritera trafikslagen. Vidare är ambitionen att sammanlänka gröna 
miljöer och vattenmiljöer för att underlätta för vardagsförflyttningar och 
rekreation. Kommunen vill även dra nytta av befintlig infrastruktur såsom 
järnväg, motorväg och flyg och utveckla och länka samman dessa. Länsstyrelsen 
ställer sig positiv till kommunens ambition att utveckla kollektivtrafiken och 
skapa närhet mellan denna och befintliga och nya bostadsområden. En viktig 
förutsättning anges vara en ny pågatågsstation.  Placeringen av ny pågatågsstation 
innebär dock att delar av de föreslagna utbyggnadsområdena kommer att ligga i 
konflikt med ett flertal riksintressen, vilket innebär att bl a natur- och 
friluftsvärdena kan komma att skadas. 
 
• Länsstyrelsen finner att översiktsplanen inte är godtagbar avseende 

säkerställande och riktlinjer för det rörliga friluftslivet, riksintresse för 
friluftslivet samt riksintresse för kustzon, avseende utbyggnadsområdet 
sydväst om föreslagen ny station. Planerna kan komma att innebära påtaglig 
skada på riksintressena varvid Länsstyrelsen kan komma att överpröva 
kommande detaljplanering.  

• Länsstyrelsen ställer sig även tveksam till utbyggnaden nordväst om 
Skälderviken som ligger öster om järnvägen då den kan komma att utgöra 
påtaglig skada på samma riksintressen som ovan. 

Länsstyrelsen utvecklar sitt ställningstagande nedan under rubriken Riksintressen. 
 

Riksintressen 
 
Den fördjupade översiktsplanen berör riksintresse för kustzonen enlig 4 kap 4 § 
MB (Bjärehalvön med Hallandsåsen), riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § 
MB, riksintresse för det rörliga friluftslivet område Kullaberg och Hallandsåsen 
med omgränsande kustområden enlige 4 kap 2 § MB. Vidare omfattar planen 
riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap 8 § MB. En precisering av 
riksintresset för Ängelholms flygplats är ute på remiss och därför inte fastställt. 
 
En av översiktsplanens viktigaste uppgifter är att redovisa områden av riksintresse 
och hur dessa värden långsiktigt ska säkerställas. Kommunen ska redovisa en 
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motiverad bedömning av hur riksintressena påverkas av de föreslagna åtgärderna, 
även om åtgärden sker utanför riksintressenas gränser.  
 
En ny pågatågsstation föreslås norr om Skälderviken. Utbyggnaden kring denna 
föreslås på oexploaterad mark som utgör en viktig grön kil vid den annars hårt 
exploaterade skånska västkusten. Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning 
att den planerade utbyggnaden kan anses vara en kompletterande utveckling av 
befintlig tätort. Bebyggelsen bedöms därmed inte omfattas av det undantag för 
utveckling av befintliga tätorter som anges i 4 kap 1 § miljöbalken.  
Utbyggnaden skulle innebära att Skepparkroken och Skälderviken i praktiken 
byggs ihop. Den gröna kil som planeras att lämnas orörd mellan orterna är långt 
ifrån tillräcklig för att upplevelsen av en orörd och öppen kuststräcka ska vara 
möjlig. Även exploateringen i anslutning till Skepparkroken och Björkhagen tar 
befintliga gröna kilar i anspråk. I Ängelholms ÖP 2004 anges att Länsstyrelsens 
rekommendationer för kustzonen ska gälla i kommunen, dvs att utvecklingen av 
befintliga tätorter sker i omedelbar anslutning till existerande tätort, att 
tätortsutvecklingen styrs bort från kusten, att oexploaterade områden mellan 
tätorter längs kusten säkerställs samt att alternativa lägen för utveckling ska 
eftersträvas. All planering av bebyggelse längs kuststräckan inom kustzonen 
riskerar att successivt urholka riksintressets natur- och kulturvärden och det är av 
principiell vikt att inte bebygga kustzonen.  
 
Allmänhetens möjligheter att bedriva friluftsliv och röra sig fritt i området skulle 
kraftigt begränsas genom uppförandet av ett stort antal privata bostäder, och 
därmed skulle riksintressena för friluftsliven skadas påtagligt.   
 
Sedan samrådet har ett exploateringsområde lagts till i Valhallsskogen. 
Länsstyrelsen motsätter sig exploatering inom Valhallskogen, vilken ligger inom 
riksintressena för det rörliga friluftslivet, kustzonen och friluftslivet samt har 
pekats ut i programmet för tätortsnära natur. Skogen har stort värde för det rörliga 
och tätortsnära friluftslivet och bör bevaras i sin helhet för detta ändamål.  
 

Hälsa och säkerhet 
 
Risk för översvämning 
Riskerna med översvämningar längs kusten är väl beskrivna. Risker för 
översvämningar längs vattendrag till följd av ökade flöden kombinerat med övriga 
klimateffekter beskrivs däremot inte. I kommande detaljplanearbete för delar av 
utvecklingsområdet för Ängelholms flygplats kan det därför vara aktuellt att 
belysa dessa frågeställningar.  
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Farligt gods 
Utifrån handlingarna går det inte att utläsa om den utredning som gjorts är 
tillräcklig vad gäller riskbedömningar för transporter av farligt gods inom 
planområdet. Frågan kvarstår att utreda i kommande detaljplaner. 
 

Miljökvalitetsnormer 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Enligt 4 kapitlet 1 § PBL ska det framgå av översiktsplanen hur kommunen avser 
att följa gällande miljökvalitetsnormer. I planen redovisas goda exempel på hur 
kommunen kan bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppnås 
framförallt vad gäller dagvattenhantering. För områden med avledning till havet 
föreslås dock ingen fördröjning av dagvatten. De samlade effekterna av många 
sådana dagvattenutsläpp är viktiga att belysa inte minst avseende påverkan på 
badvattenkvaliteten. I planen hänvisas till en VA-utredning där det anges att det 
finns ett antal begränsningar i befintliga spillvattensystem, reningsverk och 
vattenverk. Det krävs därför ytterligare utredningar för att hitta lösningar. Innan 
färdiga lösningar presenteras för spillvattenhanteringen går det inte att avgöra om 
förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet miljöbalken 
inte följs. I de fall en kommande detaljplan kan antas bidra till att en 
miljökvalitetsnorm inte uppnås eller att tillståndet i en vattenförekomst försämras 
måste miljökvalitetsnormerna beaktas. 
 

Övrigt 
 
Trafik 
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att kommunen vill lyfta fram samtliga 
trafikslag. Kommunen anger Trafikverkets fyrstegsprincip för det övergripande 
vägnätet, vilket uppmuntras. Det är dock oklart i vilken grad denna analys har 
legat till grund för de åtgärder som föreslås. Planerade kollektivtrafikstråk bör 
redovisas så att dess samband med bebyggelsen åskådliggörs. Att på ett konkret 
sätt ta med kollektivtrafikplaneringen i ett tidigt skede är en förutsättning för att 
möjliggöra attraktiv kollektivtrafik av hög kvalitet. Länsstyrelsen anser att det 
finns en risk att biltrafiksatsningarna kan motverka kollektivtrafikutnyttjandet.  
 
En föreslagen pågatågsstation är en förutsättning för att stora delar av 
utbyggnadsområdena ska bli långsiktigt hållbara vad avser att minimera 
bilberoendet. En ny pågatågsstation finns inte med i den Regionala 
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transportinfrastrukturplanen för perioden 2010-2021. Detta innebär att tidpunkten 
då den realiseras ligger så pass långt fram i tiden att en utbyggnad för bostäder 
och verksamheter sannolikt kommer ske dessförinnan. Länsstyrelsen anser att 
risken då är stor att det skapas ett bilberoende som kan vara svårt att bryta. Planen 
kan i det avseendet inte anses främja ett hållbart samhällsbyggande. 
 
Redaktionell anmärkning 
Biotopskyddet gäller enligt 7 kap 11 § miljöbalken.  
 
 
 
I handläggningen av detta ärende har deltagit länsarkitekt Kerstin Nilermark, som 
varit beslutande, Camilla Burén, Enheten för samhällsplanering, Pär Persson, 
Enheten för samhällsplanering, Ann-Margreth Brick, Enheten för samhällsskydd 
och beredskap, Louise Andersson, Enheten för samhällsplanering, Peter 
Malmquist, Miljöskyddsenheten Industri, Ann Tschannen, Kulturmiljöenheten, 
Linda Gustafsson, Naturskyddsenheten samt Hanne Haas, Enheten för 
samhällsplanering, föredragande. 

 

 

 

Kerstin Nilermark 
Länsarkitekt 

Hanne Haas 
Planhandläggare 

 

 

 

 
Kopia för kännedom som e-post till:  
Länsöverdirektör Björn Risinger  
Samhällsbyggnadsdirektör Kajsa Palo  
Deltagande   
Trafikverket (Elin Engqvist)  
Försvarsmakten (Jakob Gille)  
Skånetrafiken (Cecilia Erisson)   
Sveriges Geologiska Institut, SGI (Bengt Rydell)   
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU (Fredrik Bäck) 
Transportstyrelsen  


