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DP 1035 

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:23 MFL, 
ÄNGELHOLMS KOMMUN 

PLANBESKRIVNING 
 

HANDLINGAR 
Planhandlingarna består av följande: 

 denna planbeskrivning 
 genomförandebeskrivning 
 detaljplanekarta med planbestämmelse, skala 1:1000 
 fastighetsförteckning (ej bilagd) 
 samrådsredogörelse 
 utlåtande 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av 
enbostadshus. Detaljplanen omfattar även tillhörande grönytor, gator och GC-
vägar. 

PLANFÖRFARANDE 
Detaljplanen för Hjärnarp 3:23 mfl handläggs med normalt planförfarande och 
förväntas kunna antas av Kommunfullmäktige första kvartalet 2011.  

FÖRENLIGT MED 3,4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 
Avvägningen mot 3, 4 och 5 kap Miljöbalken är gjord i ÖP 2004, där området 
pekas ut som en del av ett större område planerad blandad bebyggelse. 
 
Konsekvenserna av planen förväntas inte ge upphov till överskridande av 
gällande miljökvalitetsnormer.  

PLANDATA 

Lägesbestämning och areal 

Planområdets läge framgår av översiktskartan på försättsbladet. Planområdet 
omfattar delar av fastigheterna Hjärnarp 3:23 och 3:36 samt Söndrebalj 11:1. 
Planområdets areal är ca 4,5 hektar. 
  

Markägoförhållanden 

Ängelholms kommun äger fastigheten SÖNDREBALJ 11:1 och del av 
HJÄRNARP 3:23. Den östra delen av planområdet och fastigheten HJÄRNARP 
3:36 är i privat ägo. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2004, är området utpekat 
som en del av ett större område med planerad blandad bebyggelse för bostäder, 
service och arbetsplatser. Planförslaget bedöms överrensstämma med 
översiktsplanen. 

Riksintressen 

Området berörs inte av några riksintressen. 

Förordnanden 

Det aktuella planområdet ligger inom flygets hinderfria ytor för start och 
landning, vilket den föreslagna markanvändningen klarar med god marginal. 
Planområdet berörs inte av flygbuller. 

Detaljplaner 

Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 

Detaljplaneprogram 

Med hänsyn till att detaljplaneförslaget överensstämmer med översiktsplanen 
har det inte bedömts nödvändigt att upprätta något detaljplaneprogram. 

Kommunala beslut i övrigt 

Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2009 att uppdra åt 
stadsarkitektkontoret att påbörja handläggningen med planprocessen för 
Hjärnarp 3:23.    

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 
Stadsarkitektkontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas 
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 5 
kap 18 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §, med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 
2 och 4 till MKB-förordningen (1998:905). En miljöbedömning enligt miljöbalken 
bedöms därför inte behöva upprättas.  
 
Sammanfattning av konsekvenser 
Planen omfattar ett område med bostadsbebyggelse, grönytor, gator och GC-
vägar. Planområdet ligger i anslutning till befintlig planlagd bebyggelse inom 
Hjärnarps tätort. Marken består av jordbruksmark av medelgod klass och berör 
inga betydande natur- eller kulturmiljövärden.  
 
Planområdet omges av befintlig bebyggelse och mycket av den infrastruktur som 
redan är utbyggd kan utnyttjas. Planen bedöms innebära en god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser. 
 
De väsentligaste frågorna för denna detaljplan rör dagvatten och trafik. 
Dagvattnet kommer att fördröjas lokalt och den trafik som tillkommer med 
planen utgör en förhållandevis liten ökning av den totala trafiken i området. 



PLANBESKRIVNING 

 4 

DP 1035 

 
Ett genomförande av planen bedöms inte orsaka några betydande negativa 
effekter på mark, luft och klimat, vatten, vegetation eller djurliv. Inte heller på 
människors hälsa inom eller utanför planområdet.  
 
Miljökvalitetsnormer 
För utomhusluft gäller miljökvalitetsnormer (SFS 2001:527) för halterna av 
kvävedioxid och kväveoxider, partiklar (PM10), bensen, svaveldioxid, bly, ozon 
och kolmonoxid. 
 
Ängelholms kommuns miljökontor har under vinterhalvåret 2003-2004 
genomfört mätningar av luftens kvalitet vid en mätpunkt i Ängelholms 
centralort. Dessa mätningar visade värden för kväveoxid, svaveldioxid och 
bensen, som inte överskrider miljökvalitetsnormen. För bly, ozon och 
kolmonoxid utfördes inga mätningar (bly mäts generellt bara i särskilt utsatta 
områden). Värdet för partiklar kan ibland närma sig normen. För Hjärnarp finns 
inte några motsvarande mätningar, men med tanke på platsens öppna läge bör 
inte några överskridanden av normerna vara att förvänta. Planförslaget bedöms 
inte heller medföra risk för sådana överskridanden. 
 
Planområdet gränsar till respektive är beläget på grundvattenförekomsten Vejby, 
SE624659-131781 och SE624463-131830. Planförslaget bedöms ha försumbar 
påverkan på de miljökvalitetsnormer som Vattenmyndigheten för Västerhavet 
beslutat om för de aktuella grundvattenförekomsterna. Omhändertagandet av 
dagvatten inom planområdet innebär att den kemiska vattenstatusen 
(vattenkvaliteten) inte bör påverkas nämnvärt negativt eftersom dagvattnet leds 
vidare i det kommunala nätet efter att ha fördröjts lokalt. Vattenkvaliteten kan 
påverkas något positivt då åkerbruket och dess infiltration av gödning och 
bekämpningsmedel inte längre förekommer inom planområdet. Den kvantitativa 
statusen (vattentillgången) kan i teorin påverkas negativt då mängden ytvatten 
som infiltreras ner i marken inom planområdet minskar när dagvattnet leds bort. 
Denna minskning bedöms dock vara försumbar eftersom planområdet är litet i 
förhållande till grundvattenområdet 

Slutsats 

Detaljplanen bedöms inte medföra sådan betydande påverkan på hälsa eller 
miljö, eller med hushållningen av mark, vatten och andra resurser, att en 
särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER  

Natur 

Landskapsbild 

Planområdet ligger i anslutning till befintlig bebyggelse i Hjärnarps tätort. Man 
befinner sig här vid foten av åsen just där den odlade slätten slutar och skogen 
tar vid. Marken är upphöjd och man kan blicka ut över landskapet i väster. 
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Enligt de utförda undersökningarna består jordlagerföljden inom området av en 
mullhaltig ytjord vilande på sand- och grussediment. Undantaget är en 
undersökningspunkt i den nordvästra delen av planområdet där ett lager av 
gyttjig eller något gyttjig sand har påträffats. Troligen är detta fyllning efter en 
tidigare damm eller lokalt grustag. 
 
Grundvattennivån har uppskattats till ca 1,8 - 3,5 m under befintlig markyta. 
 
Det föreligger överlag goda grundläggningsförhållanden för enfamiljshus med 
tillhörande gator, ledningar mm. Undantaget från detta är 
undersökningspunkten i nordväst där fyllning noterats. I samband med 
detaljprojektering erfordras kompletterande undersökningar inom detta område 
för att fastställa utbredning och mäktighet 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. 
 
Jordbruksmarken är av klass 5. 

Markradon 

Med bakgrund av tillgängligt material har miljökontoret, Ängelholms kommun, 
gjort bedömningen att planområdet är ett lågriskområde för markradon.  

Fornlämningar 

Planområdets östra del berör Söndrebaljs gamla bytomt med älsta skriftliga 
omnämnande till 1583-84. Bytomten är inte registrerad i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister. En ansökan om arkeologisk utredning är gjord hos 
Länsstyrelsen. Utredningen kommer att ske parallellt med planarbetet så snart 
det är möjligt m h t jordbruket som pågår inom planområdet.  

Förorenad mark 

Marken har brukats och några föroreningar är ej kända. 
 

Bebyggelseområden 

Bebyggelse/Bostäder 

Planförslaget innebär att drygt 30 enbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader kan uppföras på enskilda tomter. Tomtstorleken är ca 
900 m2 och motsvarar ungefär tomterna i det angränsande området. Centralt i 
området anläggs en grönyta som kopplar till det befintliga grönområdet i norr. 
En gång- och cykelkoppling löper i öst-västlig riktning genom området och 
ansluter till befintlig GC-väg i väster. Det ges också möjlighet att anordna tre 
bostadstomter i planområdets östra del. 
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genom separata rökrör i en 20 meter hög skorsten. I normalfallet transporteras 
rökgaserna förbi planområdet. Vid särskilda vindförhållanden kan dock röken 
pressas ner mot marken och nå den kringliggande bebyggelsen. Enligt 
Öresundskrafts årsrapport uppfyller man de krav som ställts på anläggningen av 
Miljökontoret i Ängelholm. 
 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Ledningsnätet för vatten och avlopp är utbyggt i området. Ledningar för 
färskvatten, spillvatten och dagvatten löper längs planområdets norra gräns. 
Ledningsnätet har kapacitet för tillkommande bebyggelse.  
 
För att kunna ansluta området till det kommunala dagvattennätet krävs att 
dagvattnet fördröjs inom området. Ett gemensamt fördröjningsmagasin kommer 
att anordnas i planområdets västra och lägst belägna del. Planering och 
projektering av detta löper parallellt med planarbetet. 
 
Området ska utrustas med brandpost. 

Tele och bredband 

Telenätet är utbyggt i området. Möjlighet finns till bredband via ADSL. 

Värme 

Väster om planområdet finns ett värmeverk som förser skolan och vissa bostäder 
i området med fjärrvärme. Ledningar löper längs GC-vägen i planområdets 
västra gräns. Möjligheten att ansluta nya bostäder till fjärrvärmenätet kommer att 
utredas.  

El 

Elnätet i området är utbyggt och ägs av Öresundskraft. En markledning löper i 
planområdets norra gräns.  

Avfall 

Av tekniska kontoret anlitad entreprenör svarar för avfallshantering enligt 
kommunens föreskrifter 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Det finns efterfrågan på bostadstomter i Hjärnarp och detaljplanen ger möjlighet 
att uppföra nya bostäder inom tätorten. Inflyttningen till Hjärnarp kan därmed 
öka och redan boende i samhället kan byta till en annan bostad när behoven 
ändras. 
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