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Kommunstyrelsen

Planbesked för fastigheten Valhall 6:1, Skälderviken, Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för del av fastigheten Valhall 6:1.
Enligt ansökan gäller det planläggning för bostäder och eventuellt samhällsfastigheter, t.ex. förskola.
Detaljplanen förväntas antas kvartal 1 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 10 juni 2020
Ansökan om planbesked den 12 maj 2020
Volymskiss_Valhall_6_1 2020-05-12
Planbeskrivning Projektbeskrivning Valhall 6_1 2020-05-12
Utredning
Kartan nedan visar berörda fastigheter. Området som planansökan omfattas av är markerad med
röd streckad linje.
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Översiktskarta över område utpekat i planansökan (streckad linje).

Ansökan
Ängelholms kommun mottog den 12 maj 2020 en planansökan för del av fastigheten Valhall 6:1.
Enligt planansökan gäller det planläggning för bostäder och sökanden vill även undersöka vidare
möjligheter för utredning av samhällsfastigheter, t.ex. förskola.
Planområdet
Planområdet är beläget i den norra delen av stadsdelen Skälderviken, i Valhallsskogen sydost om
Errarps skola. Området avgränsas i norr av Valhallsvägen och i övriga väderstreck av Valhallsskogen. Området utgör idag ett grönområde.
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Kommunala plandokument
I Ängelholms kommuns översiktsplan ÖP 2035 är aktuellt område utpekat som utredningsområde för bostäder. Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.
Kommunledningens yttrande
Ett yttrande från kommunledningen har inkommit gällande planansökan. Yttrandet redogörs nedan.
Förutsättningar
I Region Skånes planer förespråkas ny bebyggelse i kollektivtrafiknära läge. Likaså i positionspappret
”Stationsnära läge 2.0” som tagits fram av Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Trafikverket och
kommunerna i Skåne.
I Familjen Helsingborgs strukturplan förespråkas också planering av ny bebyggelse i kollektivtrafiknära läge. I övrigt utgör ansökan ingen mellankommunal fråga.
I översiktsplan 2035 är aktuellt område utpekat som utredningsområde för bostäder. Översiktsplan
2035 innehåller ställningstagande om att planera för ny bebyggelse i kollektivtrafiknära läge och att
främja en blandad bebyggelsestruktur.
Området är inte detaljplanelagt.
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Området omfattas av riksintresse för kustzon, riksintresse friluftsliv och rörligt friluftsliv samt riksintresse för totalförsvaret, påverkansområde väderradarn.
Området ingår som naturområde i kommunens naturvårdsprogram.
Området ingår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram, som kulturmiljöstråk. I område finns fornminne.
Området ingår i influensområde för flygplatsen, hindersfri yta för flygplatsen.
Ställningstagande
Området utgör ett grönområde idag. I kommunens översiktsplan 2035 är området utpekat som utredningsområde
för bostäder och kan bidra till en förtätning av Skälderviken. Ansökan stämmer därmed in på såväl regionala
som kommunala planer.
Ur ett hållbarhetsperspektiv är ansökan positiv utifrån följande aspekter. Planerad bebyggelse är belägen med möjlighet för ett hållbart resande med kollektivtrafik, gång eller cykel. Redan befintlig infrastruktur i form av vägar
och el kan nyttjas. Fjärrvärme finns i Skälderviken. Det är beläget nära grönområde, handel och kommunal service. Värdefull jordbruksmark tas inte i anspråk. Trygghets- och tillgänglighetsaspekterna bedöms kunna tillgodoses.
En samhällsekonomisk bedömning bedöms inte vara nödvändig.
Exploateringsavtal
I det fall det finns genomförandefrågor som behöver hanteras sker det i ett exploateringsavtal där kostnader och
ansvar fördelas mellan exploatören och kommunen. Exploateringsavtalet tas då fram parallellt med planprocessen
och förhandlingarna behöver vara slutförda före eller i anslutning till att detaljplanen antas.
Om det inom planområdet läggs ut område för allmän plats (till exempel gata, natur eller park) och kommunen
ska ansvara för områdena ska marken överföras till kommunens gatufastighet utan ersättning. Exploatören ska
bekosta projektering och utförande av områdena. Exploatören ska även bekosta nödvändiga anslutningar som behövs till övrig allmän plats, till exempel befintliga vägar.
Exploateringsgraden och höjderna på den tilltänkta byggnationen är betydligt högre än omgivande byggnation i
Skälderviken. Det bör läggas särskild vikt vid att utreda vad som är lämpligt för platsen i detaljplanearbetet.
Sammantagen bedömning
Kommunledningen - utifrån mark-, exploatering- och planeringssynpunkt – är positiv till ansökan om planbesked
för flerbostadshus.
Planförutsättningar
VA-frågor och markföroreningar
Planområdet ligger idag utanför verksamhetsområde för renvatten, spillvatten och dagvatten. En
större vattenledning finns i Valhallsvägen. Närmsta spillvatten- samt dagvattenledning finns i slutet av Videvägen, strax norr om Valhallsvägen. Kapaciteten i befintligt ledningsnät behöver studeras i en VA-utredning innan svar på möjlig anslutningspunkt kan lämnas. Innan svar kan ges på
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om anslutning till spill- och dagvattennätet kan ske med självfall, måste en höjdsättning av planförslaget ske. Planansökan redovisar huskroppar på upp till 11 våningar vilket kommer medföra
att intern tryckstegring av renvatten erfordras. Vid anslutning av dagvatten från planområdet till
kommunal ledning, om tekniskt möjligt, kommer fördröjning motsvarande naturmarksavrinning
(1,5 l/s ha) att behöva utföras inom planområdet.
Planområdet är beläget inom vattenskyddsområdet för VA-huvudmannens reservvattentäkt i
Skälderviken. Åtgärder inom kvartersmark för att säkerställa att föroreningar inte når grundvattnet kommer att krävas, det är därför viktigt att veta vilket djup grundvattennivån ligger på inom
det planerade planområdet. Likaså kommer skyddsåtgärder att behöva vidtas i anläggningsskedet.
Det finns inga kända potentiellt eller konstaterat förorenade områden inom det aktuella planområdet, dock har förekomst av PFOS detekterats i grundvattnet som en följd av användandet av
släckmedel vid tidigare flygflottilj i området (F10).
En VA-utredning kommer att behöva tas fram som utreder hantering av samtliga tre ledningslagrenvatten, spillvatten samt dagvatten, men även utreda åtgärder för att skydda VA-huvudmannens reservvattentäkt vars vattenskyddsområde ligger inom planområdet.
Det finns en större lågpunkt inom området som fylls med vatten när det regnar kraftigt. Skyfallsrisken bör sannolikt utredas vidare i ett planarbete om ny bebyggelse kan komma att påverka befintlig lågpunkt eller ytvattenstråk inom planområdet. Planområdet ligger delvis uppströms befintlig bebyggelse och skyfallspåverkan behöver beaktas för nedströms områden.
Trafik och buller
Enligt kommunens bullerkartering från 2017 ser planområdet inte ut att vara utsatt för trafikbuller. Planförslaget kommer dock att innebära en ökad trafikmängd och en trafik- samt bullerutredning bör tas fram för att utreda vilken trafikbelastning planförslaget innebär. Utredningen bör
även redovisa vilka bullernivåer den nya planen medför för skolområdet intill.
Geoteknik
Då området är obebyggt sedan tidigare behöver sannolikt en geoteknisk undersökning genomföras för att kunna säkerställa markens lämplighet för bebyggelse. Risker för ras och skred bör undersökas utifrån tillkommande bebyggelses påverkan samt om borttagning av befintliga träd har
påverkan. Detta då området i nuläget omfattas av tätt skogsbestånd som kan ha en positiv effekt
på stabilitet. Grundvattenhöjd bör undersökas i flera punkter och under en längre tid.
Naturvärdesinventering
Området är idag ett tätbevuxet skogsområde med hög täthet av gamla och höga träd och är av
högt värde för friluftsliv och tätortsnära rekreation. Enligt riksintresse för friluftsliv ska bebyggelseexploatering ske med stor hänsyn till natur- och kulturmiljövården. Frilufts- och rekreationsvärden bör utredas i en eventuell detaljplaneprocess. En trädinventering behöver göras och skyddsvärda träd identifieras. En generell naturvärdes- och artinventering av skogsmarken som kommer
beröras av planförslaget behövs även genomföras.
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Fornlämningar
Inom eller i närheten av planområdet finns fornlämningar i form av färdvägssystem och gravhögar. Planläggning för kvartersmark för bostäder eller dylikt i nära anslutning till fornminnet bör
beakta frågan om en arkeologisk förundersökning.
Bostadsförsörjningsplan
Enligt Bostadsförsörjningsplan 2016-2019 för Ängelholms kommun är kommunens mål att växa
med 1% per år, vilket motsvarar cirka 400 personer. I bostadsförsörjningsplanen anges bland annat att ny bebyggelse i huvudsak ska lokaliseras i kollektivtrafik- och stationsnära lägen samt att
förtätning ska ske i centralorten. Området har god tillgång till kollektivtrafik med närmsta busshållplats utmed Valhallsvägen.
Cykelplan
Enligt kommunens cykelplan är kommunens övergripande mål avseende cykling att öka cyklandet med 10 %. Området ligger i anslutning till ett utbyggt gång- och cykelnät och det finns planer
på ytterligare cykelvägar som leder både söderut, mot Ängelholms centrum samt norrut. En befintlig gång- och cykelväg går idag genom planområdet och planförslaget innebär att denna kommer att behöva dras om.
Barnkonventionen
Utformningen av områdets offentliga rum ska ligga i linje med samhällets åtagande 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.
Slutsats
Sammanfattningsvis bedömer planenheten att ansökan är i enlighet med översiktsplanen och bedömer att det är lämpligt att pröva planansökan i en detaljplan. Det finns dock en del aspekter
som behöver utredas och tas hänsyn till i detaljplanearbetet, bland annat vad gäller geoteknik,
fornlämningar, VA och dagvatten, trafik och buller samt naturvärden. Riksintresse friluftsliv och
rörligt friluftsliv måste även beaktas i ett eventuellt planarbete.
Det bör i detaljplanearbetet läggas stor vikt vid att utreda planförslagets omfattning vad gäller exploatering och byggnadshöjder för att kunna se vad som är lämpligt för platsen. Detta då exploateringsgraden och höjderna i planansökan är betydligt högre än omgivande byggnation i Skälderviken. Det är även viktigt att stor omsorg läggs på byggnadernas gestaltning i och med höjderna
och det geografiska läget.
För planbeskedet kommer kostnad för stor åtgärd debiteras, enligt taxan som är fastställd hos
Kommunfullmäktige.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
att

meddela positivt planbesked för del av fastigheten Valhall 6:1,

att

uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området, samt

att

barnkonventionen och barnperspektivet ska beaktas och dokumenteras i planarbetet.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Pernilla Fahlstedt
Chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten
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