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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

PLANBESKRIVNING 
Ändring av detaljplan för Vä 55:1 m.fl. Nya Ängamöllan 
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Planområdets läge sydväst om centrala Kristianstad utmed väg E22. 

ALLMÄNT 

Ändringens syfte  

Huvudsyftet med ändring är att på ett effektivare sätt tillvarata redan planlagd mark för 
verksamheter/industri och på ett bättre sätt möta de behov av verksamhetsmark som 
finns i kommunen idag. Inom ramen för detta ändras exploateringsgraden inom all 
kvartersmark och höjderna inom delar av kvartersmarken. Slutligen är syftet också att 
uppdatera detaljplanen i förhållande till nya förutsättningar som tillkommit i området och 
inom ramen för detta krävs att en liten del allmän platsmark övergår till kvartersmark. 

Läge och omfattning 

Planområdet är beläget utmed väg E22 i västra Kristianstad och utgörs av 
verksamhetsområdet Nya Ängamöllan. Området omfattar cirka 60 hektar detaljplanelagd, 
men ej fullt utbyggd mark. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uppdrag och bakgrund 

Byggnadsnämnden gav 2020-03-31 § 59 i uppdrag åt miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja planarbete förslag för att ändra detaljplanen 
för Vä 55:1 m.fl., Nya Ängamöllan. Detaljplanen var tillgänglig för samråd mellan 2020-11-
13 till och med 2020-12-07 och för granskning mellan 2021-02-04 till 2021-02-18. 
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Markägoförhållanden 

Marken ägs av både kommunen och privata fastighetsägare. 33 hektar av marken utgörs 
av kvartersmark för verksamheter. Cirka 18,2 hektar av marken är redan såld eller 
reserverad.  

Planhandlingar  

• Illustration av plankarta, se sidan 7-9   
• Plan- och genomförandebeskrivning inkl. behovsbedömning för MKB  
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 

Utredningar 

Dagvattenutredning, Kristianstads kommun, 2021-01-22 

Behov av strategisk miljöbedömning (SMB) 

En undersökning om behovet av strategisk miljöbedömning (SMB) enligt 6 kap Miljöbalken 
(MB) har tagits fram för nu aktuell ändring. Se sidan 18. 

Enligt undersökningen antas planförslaget inte ha en sådan betydande miljöpåverkan att 
en SMB behöver göras.  

Beslut angående behov av SMB fattades av byggnadsnämnden i samband med 
samrådsbeslutet och anslogs då till allmänheten. 

Planprocess 

Processen för en detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL). Denna ändring av 
detaljplan handläggs med standardförfarande.  

 

Tidplan 

Uppdrag   Kommunstyrelsens AU   2020-03-31 
Godkännande för samråd Byggnadsnämnden (BN)  2020-11-03 
Godkännande för granskning Förvaltningschef   2021-01-29 

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Antagande   Byggnadsnämnden (BN)  2021-03-30 
Laga kraft (tidigast)       2021-04-21 

Medverkande 

Förutom planförfattare Alexander Bredén-Jonsson, har bland annat 
planchef/stadsarkitekt Roger Jönsson från planavdelningen, Marie Thiman från mark och 
exploatering samt planeringsingenjör Lovisa Larson från VA-avdelningen medverkat i 
planarbetet. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Gällande planer 
Gällande detaljplaner 

För området gäller detaljplan för Vä 55:1 m.fl. (1290K-P16/2) som vann laga kraft år 
2016. Planens genomförandetid går ut 2021-02-08. Planen möjliggör för utbyggnad av 
verksamhetsområde. Syftet med planen är att skapa nya ytor för verksamheter. Således 
överensstämmer ändringen med gällande detaljplans syfte.  

Nu gällande detaljplan (1290K-P16/2) kommer vidare i dokumentet att refereras till som 
”den underliggande detaljplanen”. 

Översiktsplaner och fördjupningar  
Förslaget överensstämmer med gällande 
översiktsplan som anger marken för 
verksamheter och industri (KF 2009-06-
09). Översiktsplanen överensstämmer 
också med länsstyrelsens 
granskningsyttrande daterat 2009-02-20. 
Ingen erinran lämnades för det aktuella 
området. 

Övriga skyddsbestämmelser  
Fornlämningar 

Regionmuseet Kristianstad har i samband 
med särskild arkeologisk utredning 2009 
inom området utfört fältarbete. Vid 
utredningen påträffades en slagplats med 
fynd av flintavslag samt en härd. Resultatet 
av utredningen motiverar enligt 
länsstyrelsens meddelande 2009-10-27 
inga fortsatta arkeologiska insatser inom 
området och ur fornlämningssynpunkt 
finns inga hinder för fortsatt planläggning 
och exploatering av området. 

Om andra fornlämningar (stenpackningar, 
härdar, skelettdelar etc.) skulle framkomma i samband med markarbeten i området skall 
dessa omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet med 2 kap 10 § 
Kulturmiljölagen (1988:950). För ingrepp eller borttagning av eventuella påträffade 
fornlämningar krävs länsstyrelsens tillstånd. 

Översiktsplanen anger att gråmarkerat område ska bebyggas med 
verksamheter och/eller industri. 
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och bebyggelse 

Marken inom planområdet faller ifrån cirka +10 meter i söder till cirka +5 meter i de norra 
delarna. Området är delvis exploaterat utefter gällande detaljplan (1290K-P16/2). 

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs undergrunden inom området av både glacial lera och 
sand. Vid framtagandet av den underliggande detaljplanen som nu ändras utförde WSP 
2011-03-16 en översiktlig geoteknisk utredning. Enligt denna består jorden inom området 
av sand, lera och silt. I områdets nordöstra delar består jorden huvudsakligen av lera, 
medan det i mellersta delen förekommer ett ca 1-3 meter tjockt lager av sand ovan leran. I 
de sydliga delarna av området förekommer sand, silt och lera oregelbundet växlande 
lagerföljd.  

Grundvatten har påträffats i provtagningspunktema på ca 0,5-2 meters djup under 
markytan.  

Radon 
Enligt kommunens övergripande radonriskkartering utgörs området av mark med 
radonrisk klass 1 och 3. 

Natur-, rekreations- och kulturmiljövärden 

Området ligger inom Vä socken som är centralt belägen på den del av Kristianstadsslätten 
som ligger väster om Helge å. Läget gjorde att Vä drog till sig människor redan mycket 
tidigt. Under senare år har nya och större kommunikationsleder dragits fram samtidigt 
som samhället växt, framför allt mot norr. l en förlängning kan man nästan ana hur Vä 
kommer att växa samman med Kristianstad (Kulturmiljöprogram för Kristianstads 
kommun antaget av kommunfullmäktige 1993-10-12). 

Enligt den MBK som upprättades i samband med upprättandet av den underliggande 
detaljplanen konstaterades det att ”Inga dokumenterade bevarandevärda områden ur 
natur- och kulturmiljösynpunkt finns inom eller i direkt anslutning till det aktuella 
planområdet. Inga rödlistade däggdjur, kräldjur, groddjur, fiskar, svampar eller växter 
rapporterade från området i Artportalens olika rapportdatabasar berörs” 

Kristianstads Ridsällskap, med aktiv ridskoleverksamhet, har verksamhet i anslutning till 
området. Planområdet angränsar även till jordbruksmark klass 9.  
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Områden som påverkas av ändringen är markerade med en röd fyrkant. 

 

PLANÄNDRING  

Planens huvuddrag 

Planändringen omfattar cirka 60 000 m2 planlagd och delvis utbyggd verksamhetsmark 
vilken idag är planlagd med en exploateringsgrad 40-45% av fastighetsarean. 
Planändringen innebär att en exploatering på högst 60% av fastighetsarean möjliggörs 
medan även höjderna förändras inom delar av kvartersmarken. Vidare ändras ett mindre 
område från allmän plats SKYDD2 till J verksamheter. 

Bestämmelser som ändras 
 

Utnyttjandegrad 

Bestämmelser som utgår: e 0,4 och e 0,45= Högsta exploateringsgrad i byggnadsarea ovan 
mark per fastighet. Se karta för områden som berörs. Beteckningar som ändras är 
markerade med en röd fyrkant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny bestämmelse som ersätter ovanstående: e3= största byggnadsarea är 60 % av 
fastighetsarea. 

 

Bestämmelser som utgår. 

Tillkommande bestämmelse efter ändring.  
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Rödmarkerat område utgör cirka 140 kvm av område med beteckning SKYDD2 som utgår och ersätts 
med användningen J1-Verksamheter. 

Motivering: ändringen innebär att kommunen på ett effektivare sätt kan tillvarata redan 
planlagd mark för verksamheter/industri och på ett bättre sätt möta de behov av 
verksamhetsmark som finns i kommunen idag. Ändringen innebär också en möjlighet för 
att bättre hushålla med mark inom kommunen. 

Allmän plats 

Bestämmelser som utgår: 140 kvm av område med användningen SKYDD2 på kommunens 
fastighet Härlöv 50:39 utgår. Se karta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ny bestämmelse: rödmarkerat område ovan ersätts med användningen J1 (verksamheter). 

Motivering: Ändringen är enbart planteknisk och syftar till att uppdatera detaljplanen 
efter hur området är utbyggt idag. Ändringen syftar enbart till att göra området planenligt 
och till att anpassa detaljplanen utefter dess nuvarande användning. 
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Utformning 

Bestämmelser som utgår: högsta byggandshöjd 7 meter och högsta totalhöjd 10 meter. Se 
karta för områden som berörs. Beteckningar som ändras är markerade med en röd 
fyrkant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny bestämmelse som ersätter ovanstående: högsta totalhöjd 17 meter. 

 

Tillkommande bestämmelse efter ändring. 

Motivering: Ändringen innebär att kommunen bättre kan tillvarata marken för nya 
tillkommande verksamheter och på så vis bättre hushålla med mark på andra platser i 
kommunen. Ändringen anpassas också bättre till de delarna av detaljplanen som anger en 
totalhöjd på 23 meter, en ändring som tillåter 17 meter totalhöjd i de nu lägre delarna 
bedöms vara bättre anpassad och innebär också att det inte blir en lika drastisk 
höjdskillnad som idag. Dock är det fortfarande viktigt att höjdskillnaderna inom området 

Bestämmelse som utgår. 
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bevaras så att området successivt trappas av mot landskapet i öster. Således ska det inte i 
senare skeden medges avsteg gällande höjderna. Vidare beskrivs det inte i den 
underliggande detaljplanen varför en så drastisk höjdskillnad varit motiverad.  Ändringen 
innebär också att detaljplanen får en större flexibilitet gentemot nya verksamheter vilket 
skulle kunna innebära att nya områden för industri/verksamhet ej behöver tillskapas på 
annan plats i kommunen. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden ändras till 5 år från det datum då planen får laga kraft. Ändringen 
gäller för hela det ursprungliga planområdet och ersätter således den gamla 
genomförandetiden. 

Trafik och parkering 

Trafik 
Områdets lokalisering intill E22 är väl försörjt ur trafiksynpunkt. Området är idag anslutet 
till Annedalsvägen i söder med direkt anslutning till E22 genom Vä trafikplats samt till 
Slättängsvägen i norr med koppling mot centrala Kristianstad. En större andel av trafiken 
till och från planområdet kör via Slättängsvägen. Vid framtagandet av den underliggande 
detaljplanen gjordes en trafikberäkning och trafikalstringen bedömdes då bli ca 9000 
trafikrörelser/dygn. En större andel detaljhandel skulle kunna innebära att denna siffra 
ökar. Dock innebär inte ändringen en så pass väsentlig ökning av detaljhandel att nya 
beräkningar krävs. 
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Parkering 
Parkering för befintliga och tillkommande verksamheter anordnas på egen fastighet. 
Området ligger inom zon 3 enligt kommunens parkeringsnorm vilket innebär 15 p-platser 
för bil per 1000 m2 BTA och 8 p-platser för cykel per 1000 m2 BTA. Tillkommande 
verksamheter måste anpassas så att all parkering kan ske inom egen fastighet. 
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Teknisk försörjning  

Dagvatten, vatten och avlopp  
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten gata och fastighet.  

Eftersom det pågående detaljplanearbetet endast gäller en mindre ändring av befintlig 
detaljplan och eftersom dagvattensystemet redan är utbyggt så görs endast jämförande 
beräkningar mellan nuvarande detaljplan (nollalternativ) och aktuellt planförslag med 
ökad exploateringsgrad. Den viktade avrinningskoefficient för de olika alternativen 
jämförs där ett högre tal (0-1) anger en större avledning av dagvatten. Till exempel 
innebär en avrinningskoefficient på 0,5 att 50 % av nederbörden kommer att avledas i 
dagvattensystemet. 

Kommunen rekommenderar alltid att färdigt golv placeras minst 0,35 meter över 
intilliggande gatusystems nivå. 

Ledningsnät 

För industriområden är den tillåtna hårdgjorda ytan hög, eftersom kvartersmarken 
förväntas användas helt till byggnader och asfaltsbeläggning. För beräkningar används 
avrinningskoefficienten för asfaltsyta 0,8 och för tak 0,9, enligt Svenskt Vattens 
rekommendationer i publikationen P110. 

Den viktade avrinningskoefficienten för kvartersmarken enligt den aktuella planen blir 
0,84, vilket motsvarar avledningen från 40 % takytor och 60 % asfaltsytor. Vid en ändring 
av detaljplanen enligt samrådsförslaget så kommer avrinningskoefficienten öka till 0,86, 
eftersom andelen tak- och asfaltsytor istället får uppgå till 60 respektive 40 % av 
kvartersmarken. Avledningen från gator och grönområden blir densamma som tidigare 
och den totala förändringen av dagvattenavledning till ledningsnätet vid ökad tillåten 
exploateringsgrad blir därmed marginell. 

Fördröjningsdammar 

Den befintliga dagvattenutredningen från 2011 (VÄ INDUSTRIOMRÅDE 
DAGVATTENUTREDNING, 2011-04-18, Fredrik Kastberg, WSP) beskriver ett system där 
området är uppdelad i två olika delavrinningsområden med två dammar dit dagvatten leds 
innan avledning till Ängamöllebäcken. Utredningen från 2011 utgick ifrån de 
dimensioneringsförutsättningar som var rådande då. Dagvattensystemet är utbyggt efter 
detta förslag, se bild 1. 
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Bild 1: De två avrinningsområdena som beskrivs under avsnittet 
fördröjningsdammar ovan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I konsultutredningen som låg till grund för dimensionering av fördröjningsdammarna 
valdes avrinningskoefficienten för kvartersmarken till 0,8. I det aktuella planförslaget 
används istället avrinningskoefficienten 0,86. I tabellerna nedan visas förutsättningarna 
för dagvattenberäkningarna till den befintliga detaljplanen och jämförande beräkningar 
enligt det nya planförslaget. 

Delområde 1 

I tabell 1 visas beräkningar för hur avrinningen av dagvatten beräknats för den nuvarande 
planen samt hur den ändras med det nya planförslaget för delområde 1. 

Område  Befintlig plan   Nytt planförslag  

 Area Avr. koeff,  Reducerad 
area  

Viktad avr. 
koeff Avr. koeff, Reducerad 

area 
Viktad avr. 
koeff 

Industri 132611 0,8 106088,8  0,86 114045,5  

väg 19138 0,8 15310,4  0,8 15310,4  

övrigt/grönyta 137156 0,1 13715,6  0,1 13715,6  

SUMMA 288905  135114,8 0,47  143071,4 0,49 
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Delområde 2 

I tabell 2 visas beräkningar för hur avrinningen av dagvatten beräknats för den nuvarande 
planen samt hur den ändras med det nya planförslaget i delområde 2. 

 
Sammanfattning och slutsats 

Med ändring av detaljplanen och högre exploateringsgrad ökar avrinningen till dammarna 
något både för delområde 1 och 2. Förändringen är liten och den bedöms inte påverka de 
befintliga dammarna nämnvärt. Ledningsnätet kommer att påverkas något, men 
skillnaden är även här marginell.  

Slutsatsen är att föreslagen exploateringsgrad innebär en så liten förändring i 
dagvattenavledning att ändringen av detaljplan är möjlig att genomföra utan någon 
negativ påverkan på MKN-vatten. 

Eftersom dagvatten från planområdet leds via ledningar till dammar där dagvatten 
stannar upp och föroreningar avskiljs via sedimentering. Inga ytterligare åtgärder bedöms 
behövas för att rena dagvatten från planområdet. 

Då området innebär stora hårdgjorda ytor är det viktigt att dagvattensystem med 
ledningar, svackdiken och dammar underhålls.  

Fjärrvärme, el, tele och bredband  
C4 Elnät svarar för elförsörjningen i området och kommer framöver att behöva utvidga 
elnätet. Eventuellt behövs ytterligare en transformatorstation inom eller i anslutning till 
området. Transformatorstationen kan vid behov placeras inom kvartersmark med 
beteckning J1 och J2 alternativ inom den allmänna platsmarken med beteckningen SKYDD1, 
SKYDD2 eller SKYDD3. Diskussioner pågår mellan kommunen och C4 Elnät angående en 
kommande utveckling av en ny fördelningsstation (Kristianstad södra). Denna station 
kommer vara en av tre fördelningsstationer som försörjer Kristianstad med el. Större 
anläggningar så som en fördelningsstation kommer dock att kräva en ny detaljplan och 
kan inte placeras inom planområdet för Vä 55:1 m.fl.  

Planområde  Befintlig plan  Nytt planförslag  

 
Area Avr. koeff.  

Reducerad 
area 

Viktad avr. 
koeff.  Avr. koeff.  

Reducerad 
area 

Viktad avr. 
koeff.  

Industri 139289 0,8 111431,2  0,86 119788,5  

väg 16201 0,8 12960,8  0,8 12960,8  

övrigt/grönyta 114842 0,1 11484,2  0,1 11484,2  

SUMMA 270332 
 

135876,2 0,50  144233,5 0,53 
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För närvarande finns det ingen fjärrvärme i området. C4 Energi undersöker dock 
möjligheterna för etablering av en panncentral i områdets närområde, skulle detta lösas 
kommer fjärrvärme troligen att kunna erbjudas i området. 

Risker och störningar 

Trafikbuller 
Vid framtagandet av den underliggande detaljplanen gjordes en utredning för buller där 
det konstaterades att: ”buller från den ökade vägtrafiken vid närliggande bostäder har 
också beräknats översiktligt. Vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad gäller 55 dBA 
ekvivalentnivå utomhus vid fasad vid bostadshus. Linjevägen beräknas inte ge upphov till 
buller överstigande 55 dBA vid bostadshus vid närliggande Klabbarpsvägen. Bostadshuset 
vid Ängamöllans gård ligger också tillräckligt långt från Annedalsvägen respektive E22 för 
att riktvärdet ska överskridas trots ökad trafik. Bostadshuset på Annedals gård samt 
bostadsområdet Öllsjö, väster om E22, ligger nära E22 men med en bullerskyddsvall mellan 
bostäderna och vägen. En ökning av trafiken på E22 medför en viss ökning av bullernivån. 
Trafikökningens påverkan på boendemiljön beräknas vara marginell eftersom 
trafikökningen på E22 bedöms bli relativt liten jämfört med dagens trafik och då det redan 
finns bullerskyddsåtgärder utförda. Planförslaget bedöms inte medföra några nämnvärda 
negativa konsekvenser”.  

Industribuller 
Industribuller är mycket individuellt beroende på vilken typ av industri det är som 
etablerar sig. Vid tillverkande industrier kan större processmaskiner orsaka kraftigt ljud 
och vid logistikverksamhet ger transporter upphov till mest buller. Vid all typ av 
verksamhet kan buller förekomma från fläktar, luftintag och transporter till och från 
området.  

I planbestämmelserna till den underliggande detaljplanen är skyddsavstånd inarbetade 
och dessa är ej påverkade av ändringsförslaget som nu föreslås. Planbestämmelserna 
anger att områdena i söder samt områdena längs med den nya huvudvägen kan uppföras 
med ett skyddsavstånd på 100 meter. För resterande kvarter, bl.a. mot E22, får 
verksamheter med skyddsavstånd på 300 meter uppföras. Enligt de bullerutredningar 
som gjordes bedömdes detta som positivt. Plankartan reglerar så att de minst störande 
verksamheterna ligger närmast befintliga bostäder och de verksamheter som kräver 
högre skyddsavstånd är belägna mot området som redan i dag är stört av E22, samt 
befintlig industri. De närmsta bostadsfastigheterna ligger mellan 100-120 meter från 
plangränsen. Fastigheterna är belägna öster och söder om planområdet.  
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GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER  

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att 
den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datum då ändringen av planen fått laga kraft. 
Genomförandetiden justeras för hela detaljplaneområdet och inte enbart för de ändringar 
som genomförs.  

Genomförandetid är den tidsrymd inom vilken planen är tänkt att genomföras och 
fastighetsägare inom planområdet har en garanterad byggrätt i enlighet med planen under 
denna tid. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras 
eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.  

Fastighetsrättsliga frågor  

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 
Cirka 140 m2 av kommunens fastighet Härlöv 50:39 överförs till fastigheten Väggen 1.  

Fastighetskonsekvenser 
Följande fastigheter föreslås genomgå förändring eller nybildas vid detaljplanens 
genomförande. Observera att sammanställningen inte är bindande för kommande 
lantmäteriförrättning: 

Härlöv 50:39 

Från Härlöv 50:39 regleras ca 140 m2 till Väggen 1, enligt karta nedan (Bild 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röd ruta visar de ca 140 
m2  som regleras. 

Bild 1. 
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Väggen 1 

Till Väggen 1 avses ca 140 m2 regleras från Härlöv 50:39, enligt karta ovan (Bild 1). 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
• Till Väggen 1 avses ca 140 m2 regleras från Härlöv 50:39 där ägaren till Väggen 1 

ansöker om och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning.  
• Avstyckning kan ske från kvartersmarken. Fastighetsägare ansöker om och 

bekosta detta. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader för planläggning 
Kostnaden för upprättandet av nu aktuell detaljplan svarar kommunen för. Någon 
planavgift i samband med framtida bebyggelse skall därför inte tas ut för tillkommande 
bebyggelse och andra anläggningar inom planområdet. 

Kommunala utbyggnadskostnader 
Området är till stora delar redan utbyggt men kommunen bekostar utbyggnaden av allmän 
platsmark och vatten- och avloppsnät där detta så krävs.  

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare  
Alla anläggningar, utfyllnader, byggnationer och ledningsdragningar inom kvartersmark 
bekostas av fastighetsägare, liksom eventuella kompletterande geotekniska eller andra 
erforderliga utredningar. 

Ägaren till Väggen 1 avser att köpa ca 140 m2 av kommunens fastighet Härlöv 50:39. 
Ägaren till Väggen 1 ska betala köpeskillingen enligt gällande taxa samt bekosta 
fastighetsbildningen.  
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UNDERSÖKNING – BEHOV AV STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 

Kommunen ska göra en undersökning av behovet av en strategisk miljöbedömning (SMB) 
när en plan eller ett program upprättas eller ändras. Undersökningen ska identifiera 
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Beslut i frågan om 
miljöpåverkan och behov av miljöbedömning ska redovisa de omständigheter som varit 
avgörande. Det ska göras tillgängligt för allmänheten. Beslutet får inte överklagas särskilt. 
(6 kap 5-8 §§ Miljöbalken.) 

Nedanstående sammanställning utgör undersökning för att klargöra behovet av strategisk 
miljöbedömning eller inte. 

Identifikation av omständigheter för och emot en miljöbedömning 

(Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 § p 1-9, nedan hänvisas till relevanta 
punkter) 

Områdets förutsättningar  
Se även avsnitten ”Tidigare ställningstaganden” och ”Platsens förutsättningar” i 
planbeskrivningens inledande del. 

Området omkring planområdet utgörs av klass 9 jordbruksmark medan det inom och i 
direkt anslutning till området i övrigt inte finns några områden med högt natur- och 
kulturvärde. Planområdet är redan delvis utbyggt som industri- och verksamhetsområde. 
Vid planläggningen för nu gällande detaljplan framkom det att inga bevarande värda 
områden ur natur- och kulturmiljösynpunkt finns inom eller i direkt anslutning till det 
aktuella planområdet. Inga rödlistade däggdjur, kräldjur, groddjur, fiskar, svampar eller 
växter berörs. 

Planens påverkan på området  
Då området till stor del redan är utbyggt så gör kommunen bedömningen att 
planändringen inte kommer utgöra någon påtaglig påverkan på området. I samband med 
att nu gällande detaljplan togs fram konstaterades det i den tillhörande MKB:n att:  
 
”Inga dokumenterade bevarandevärda områden ur natur- och kulturmiljösynpunkt finns 
inom eller i direkt anslutning till det aktuella planområdet. Inga rödlistade däggdjur, 
kräldjur, groddjur, fiskar, svampar eller växter rapporterade från området i Artportalens 
olika rapportdatabasar berörs. Inom och i anslutning till planområdet har ett antal 
rödlistade fågelarter samt en insektsart kunnat identifieras genom ArtDatabanken. Idag 
bedöms omkringliggande stora vägar och trafikplatser samt Ängamöllans industriområde i 
norr utgöra en betydande störning för faunan inom planområdet. Planförslaget bedöms inte 
medföra några nämnvärda negativa konsekvenser för natur- och kulturmiljö.” 
 
Vidare är området redan idag planlagt för industri och där vissa delar redan medger en 
totalhöjd på 23 meter. Givetvis kommer den föreslagna höjden på 17 meter i delar av 
planområdet inverka på området i sin helhet. Dock bedöms ändringen inte innebära en 
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påtaglig förändring utan ändring anpassas snarare bättre till nuvarande förutsättningar 
och där området får en mer naturlig avtrappning mot landskapet.  

Planens påverkan på hälsa och miljö  
Ändringen möjliggör för fler etableringar inom området och ett mer effektivt 
markutnyttjande inom redan detaljplanelagd mark. Markanvändningen tillåter enbart en 
liten del av verksamheterna att bedriva tillhörande handel eller besöksintensiv 
verksamhet vilket innebär att endast en liten trafikökning är att vänta. Sammantaget gör 
kommunen bedömningen att ingen påtaglig påverkan på trafik, luftkvalité och buller 
beräknas ske. Områdena för dagvattenhantering är idag välutbyggda och den ändring som 
sker bedöms inte innebära att andelen hårdgjordyta ökar. Oavsett ändringen är det troligt 
att stora delar av området, oavsett exploateringsgrad, blir hårdgjort. De ändringar som 
föreslås innebär ingen risk för att gällande miljökvalitetsnormer överskrids. Den 
uppdaterade dagvattenutredningen bekräftar detta och visar också på att den förändring 
som ändringen innebär endast ger en marginell påverkan på området. De utbyggda 
dammarna och områdets ledningsnät kan hantera detta och en översyn är även planerad 
att ske efter att detaljplanen fått laga kraft. I övrigt rekommenderas det att färdigt golv 
placeras minst 0,35 meter över gatunivå, detta gäller vid all byggnation inom kommunen. 

Enligt dagvattenutredningen som gjordes till den underliggande detaljplan konstaterades 
det att: ”då reningseffekten av dagvattnet i området är god, kommer detaljplaneförslaget 
inte motverka till att miljökvalitetsnormerna för vatten i Ängamöllebäcken uppnås. Den 
kemiska och den ekologiska statusen kommer inte att förändras, då reningen av vattnet är 
god.  

En uppdatering av utredning har gjorts inför granskning där följande slutsatser gjordes:  

Med ändring av detaljplanen och högre exploateringsgrad ökar avrinningen till dammarna 
något, både för delområde 1 och 2. Förändringen är liten och den bedöms inte påverka de 
befintliga dammarna nämnvärt. Ledningsnätet kommer att påverkas något, men skillnaden 
är även här marginell. Slutsatsen är att föreslagen exploateringsgrad innebär en så liten 
förändring i dagvattenavledning att ändringen av detaljplan är möjlig att genomföra utan 
någon negativ påverkan på MKN-vatten. Eftersom dagvatten från planområdet leds via 
ledningar till dammar där dagvatten stannar upp och föroreningar avskiljs via 
sedimentering. Inga ytterligare åtgärder bedöms behövas för att rena dagvatten från 
planområdet. Då området innebär stora hårdgjorda ytor är det viktigt att dagvattensystem 
med ledningar, svackdiken och dammar underhålls. 

Vid framtagandet av den underliggande detaljplanen gjordes en trafikberäkning och 
trafikalstringen bedömdes då bli ca 9000 trafikrörelser/dygn. En större andel detaljhandel 
skulle exempelvis kunna öka trafiken i området. Ändringen av detaljplanen bedöms dock 
inte medföra någon markant ökning av trafiken gentemot vad som är möjligt med nu 
gällande detaljplan.  

Vid framtagandet av den underliggande detaljplanen konstaterades det att 
trafikökningens påverkan på boendemiljön beräknas vara marginell eftersom 



 
ANTAGANDEHANDLING 
BN 20-0318 
2021-03-17 

 

20 (20) 
 

trafikökningen på E22 bedöms bli relativt liten jämfört med dagens trafik och då det redan 
finns bullerskyddsåtgärder utförda. Planförslaget bedöms inte medföra några nämnvärda 
negativa konsekvenser. Linjevägen beräknas inte ge upphov till buller överstigande 55 
dBA vid bostadshus vid närliggande Klabbarpsvägen. Bostadshuset vid Ängamöllans gård 
ligger också tillräckligt långt från Annedalsvägen respektive E22 för att riktvärdet ska 
överskridas trots ökad trafik. Nu förslagen ändring bedöms inte innebära en sådan ökning 
av trafiken så att ovanstående slutsats ej längre skulle vara giltig.  

Slutsats 

Bedömningen är att planändringens påverkan på människors hälsa och miljön inte är av 
en sådan omfattning att den kan väntas leda till en betydande miljöpåverkan. Ändringen 
följer det syfte som nu redan gällande plan avser och en ökad exploateringsgrad innebär 
också ett mer effektivt användande av redan detaljplanelagd mark vilket ger positiva 
effekter på kommunens hushållning av mark. Vidare är de övriga ändringarna endast av 
mindre karaktär och utförs för att bättre anpassa detaljplanen för nya förutsättningar. Den 
uppdaterade dagvattenutredning bekräftar också att det redan utbyggda 
dagvattensystemet klarar av den ändring som detaljplanen medger utan någon negativ 
påverkan på MKN vatten eller risken för människors hälsa och säkerhet. 

Ställningstagande 

Enligt undersökningen antas planförslaget inte ha en sådan betydande miljöpåverkan att 
en strategisk miljöbedömning behöver göras. 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Roger Jönsson      Alexander Bredén-Jonsson  
stadsarkitekt     planeringsarkitekt 
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