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Allmänt: Planområdet är en fortsatt utvidgning söder ut av det befintliga 

verksamhetsområdet Åkerslund.  
I söder och öster gränsar området att gränsa till jordbruksmark och den 
sydvästra delen till E6/ E20 och K/B Möllevarvets (PEAB) markinnehav.  

 Söder om verksamhetsområdet finns Rönneås dalgång med ett riks-
intressant område för friluftsliv och naturvård. Nivåskillnaden mellan 
planområdet och Rönneå är cirka 15 meter och avståndet cirka 250 meter. 
Allmänhetens tillträde till dalgången säkras med en cykelväg genom 
verksamhetsområdet och fortsätter med befintlig markväg ner till 
dalgången. 
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Planområdet: Planområdet har en nivåskillnad på cirka 4 meter och slutar svagt mot 

söder och öster. Hela planområdet består av jordbruksmark. Gräns- 
vegetation finns i planområdets norra del. Den norra gränsen utgörs av en 
stenmur som skyddas av en biotopbestämmelse. 

 
 
Markradon: ”Med bakgrund av att tillgängligt material har miljökontoret, Ängelholms 

kommun, gjort bedömningen att planområdet är ett lågriskområde för 
markradon.” 

 
 
Fornlämningar: En arkeologisk undersökning har gjorts och inom området finns 3 till 4 

kända fornlämningar. Vid utförd undersökning under mars-april 2011 
hittades inget som hindrar genomförandet av planen. 

 
 
Geotekniska  Risk för högt vattenstånd är obefintlig med en höjdskillnad på minst 15 
förhållanden: meter mellan planområdet och Rönneå. En geoteknisk undersökning har 

gjorts på området av Sweco Infrastucture AB, Södra regionen. 
 Vid ny bebyggelse skall geotekniska förhållanden och grundläggnings-

förhållanden utredas i bygglovet. 
 
 
Bebyggelseområdet: Planområdet ligger cirka 2 km från Midgårdens handelsområde med 

affärer, apotek, sjukvård mm. Området ska uppfylla gällande normer med 
avseende på tillgänglighet. 

 Området har med sitt läge intill motorvägen ett utmärkt skyltläge vilket 
ställer krav på byggnadernas utformning. Som ett exempel framhålls 
företaget Rittal norr om planområdet.  I planbestämmelsen finns 
säkerhetshöjande åtgärder (se detaljplan) för att bäst kunna utnyttja 
skyltläget. 

 
 
Skyddsrum: Skyddsrum finns inte inom Ängelholms kommun. 
 
 
Gator: Åkerslundsgatan förlängs och förgrenar sig till två vändplatser. 

Gatusektionen inom området är 16 meter brett för att ge utrymme för en 
separat gång- och cykelbana samt trädplantering.  
En gång– och cykelväg passerar över motorvägen strax norr om 
fjärrvärmeverket och fortsätter söder ut till planområdet och övergår i 
markväg söder om området vilket gör Rönneås dalgång tillgänglig för 
allmänheten. 

 
Parkering mm: All parkering och varumottagning ska ske inom respektive fastighet. 
 
 
Vatten o avlopp: Dagvattnet ska omhändertas inom fastigheterna. Fördröjningsmagasin 

kan byggas på prickmarkerade områden utmed motorvägen, mot 
jordbruks-marken i söder och öster. Vid behov kan även magasin 
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anläggas under parkeringsplatserna. Varje fastighetägare ska ta hand om 
sin del av dagvattnet men kan även samordna över fastighetsgränserna. 
En beräkning har gjorts att omhändertagandet och fördröjning av cirka 
8 230 kubik meter dagvatten behövs. Utrymme för dagvattendammar för 
fördröjning och rening finns inom de prickmarkzoner som omger 
planområdet. 

 Högst 1,5 l/s x ha får släppas till omgivande mark, vilket motsvarar den 
normala avrinningen från naturmarksområde. Dimensionerade regn är 10-
års regn (intensitet 24 timmar). 

 Vatten och avlopp kan kopplas till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet. 

 
 
Tele och bredband: Området kommer att förses med tele och bredband. 
 
 
El Området kommer att el-försörjas, för detta har avsatts mark för två 

nätstationer. 
 
 
Värme Inom området finns tillgång till både fjärrvärme och gas. 
 
 
Undersökningar: Följande undersökningar finns. 
 Arkeologisk Utredning 2011, rapport 2011:13 
 Wallin kulturlandskap och arkeologi. 
  Geoteknisk undersökning 
 
Rapporter  Geoteknisk rapport Rgeo 
  Sweco Infrastructure AB, Södra regionen 
 
  Geoteknisk och grundläggningsteknisk PM 
  Sweco Infrastructure AB 
       
Kontakt:   Lars-Gunnar Ludvigsson 
  Exploateringschef 

0431- 46 81 56  Lars-gunnar.ludvigsson@engelholm.se 
 
    KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

  ÄNGELHOLMS KOMMUN 
 
 

PLANBESTÄMMERSER 
 
 

ANVÄNDNING AV MARK O VATTEN 
 

Allmänna platser 
 

mailto:Lars-gunnar.ludvigsson@engelholm.se


C:\Users\Edström\Documents\Ängelholm mark\Info Rebbelberga , Ågård.docx 

Industrigata Industritrafik. Den nord- sydliga industrigatan skall innehålla gång- och 
cykelbanor på dess östra sida. 

 
Natur:                         Naturområde. 
 

Kvartersmark 
 

         JK               Verksamhetsområde för industri och kontor, ej hotell. Kontor i två 
våningar får uppföras 100 meter från motorvägsområdet om fasad utförs i 
inte brännbart material, entréer och utrymningsvägar anordnas åt öster 
samt att avstängnings bar ventilation anläggs. 

 
           J1              Tillverkning, lager och upplag. Verksamheten får inte vara 

personalintensiv. 
 
            E              Nätstation för el. 
 
UTNYTTJANDEGRAD/ FASTIGHETSINDELNING 
 
E1  Högst 50% av fastigheten får bebyggas. 
 
BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

 
…………………….. Marken får inte bebyggas 
………………………  

 
u  Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 
 
u1 Skyddsområde för gasledning i mark, utöver detta skall avståndet till 

brand- och explosionsfarlig industri vara minst 50 meter (ytterligare 25 
meter). 

 
 
MARKENS ANORDNANDE 
 
Mark och Vegetation 
 
n1 marken ska hållas planterad. 
 
n2 Biotopskyddad stenmur. Marken får inte hårdgöras. 
 
 
Dagvatten Område för omhändertagande av dagvatten och för ändamålet anpassad 

markplanering och vegetation. 
Skydd Skyddsområde mot trafikled, ej parkering, upplag, staket, skyltar, 

flaggstänger, stambildande växtlighet eller dylikt. 
 
Utfart, stängsel 
 
  
 Utfart får inte anordnas. 
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PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 
 
Placering 
 
p1 Där inte prickmark gäller skall byggnader placeras minst 10 meter från 

tomtgräns. 
 
Utformning 
 
 Högsta byggnadshöjd i meter 
 
Byggnadsteknisk 
 
b1  dagvatten ska omhändertas lokalt. Varje enskild fastighet skall efter 

avstyckning ta hand om och fördröja dagvatten. Högst 1,5l/s * ha får 
släppas till omgivande mark eller dagvattensystem. Samordning av 
dagvattensystem får finnas. 

 
f 1 Särskild omsorg skall läggas vid byggnadens utseende och utformning 

med tanke på läget mot E& / E20 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kostnader att räkna med 2013. 
 
 

Tomtpris  ?:- m2    
 
 
Lagfart Ansökan ska göras hos Inskrivningsmyndigheten i Hässleholm senast tre 

månader efter det att tomten är betald. Avgiften är 4,25 % på 
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köpesumman för juridisk person och 1,5 % för privatperson samt en 
expeditionsavgift på 825 kronor. Lagfart söks på IM i Hässleholm      

  0771-63 63 63. 
 
 Adress:  IM i Hässleholm 
              Box 452 

                                   281 24 Hässleholm 
 
 
Nybyggnadskarta Beställs på Tekniska kontorets mark- och mätavdelning. 
  Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, gå in på  
  www.engelholm.se skriv ”nybyggnadskarta” i rutan på ”Sök”. Öppna filen 

 ”Ansökan nybyggnadskarta interaktiv.pdf ”och skriv ut blankettfilen och  
sänd eller faxa in blanketten till: 
Anna Simes       0431 - 87 000  anna.simes@engelholm.se 

  Kalle Weinitz    0431 - 87 000   kalle.weinitz@engelholm.se 
    
   fax  0431- 87 236 
 

Nybyggnadskartan utgör underlag för den måttsatta situationsplan som 
ska lämnas vid bygglovsansökan. Kartan visar bl.a. avvägda markhöjder, 
gränsmått, planbestämmelser, läge för el, samt anslutningspunkt för va. 
Leveranstiden är ca 3 veckor.  
Kostnaden är beroende av tomten storlek. 

 
 
Bygglov Söks på stadsarkitektkontoret.  

Tfn tid. Mån – torsdag         09.00 – 10.00 
Åsa Öhrman Engvall  0431 – 87 000 

 Katja Berg                            0431 -  87 000 
 Johan Iacobi   0431 – 87 000 
 
 Besökstid Mån – torsdag 10.30  - 11.30  

(besök behöver inte föranmälas) 
 
 
Utsättning och Tekniska kontorets mark- och mätavdelning kan  
lägeskontroll  anlitas, kontakta Thomas Bauer 0431 – 87 000. 
 
   Vid utsättningen är det viktigt att byggnadens höjd blir rätt i förhållande  
  till gata och grannfastighet. 

Vid beställning av utsättning, beställ tid minst en vecka innan önskat 
datum. 

El Anslutning och anmälan av el abonnemang görs till Öresundkraft.  
Kundservice 042- 490 32 0                                        
www.oresundskraft.se  

. 
 
Gas: Gas abonnemang anmäls till Öresundskraft AB 042-490 30 97. 
 www.oresundskraft.se 
 

 

 

mailto:anna.simes@engelholm.se
mailto:kalle.weinitz@engelholm.se
http://www.oresundskraft.se/
http://www.oresundskraft.se/
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VA-anslutning Kostnaden va- anslutning är beroende på vilken verksamhet som ska 

bedrivas på fastigheten. Kontakta Roger Karlsson för mera information. 
0431 - 87 000. 

 
 
KabelTV Vid anslutning till fiberkabel kontaktas Thalamus 0431– 44 54 00 
 
 
Sopabonnemang Vid abonnemang på sophantering kontaktas Ohlssons AB, 
  0431 - 251 00 
  Källsortering av avfall skall tas om hand på kvartersmark. 
 
 
Blanketter De flesta blanketter som behövs finns att få på kommunens hemsida. Sök 

via www.engelholm.se, skriv blanketter på ”Sök”, eller sök via ”A – Ö”, 
markera bokstaven ”B”, och sedan ”blankettarkiv”. 

 
 
 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
ÄNGELHOLMS KOMMUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunledningskontoret, enheten samhällsplanering och utveckling  
            Postadress Ängelholms kommun, 262 80 ÄNGELHOLM Besöksadress Östra vägen 2 
   Telefon 0431-870 00 
                  Internet www.engelholm.se 

 

http://www.engelholm.se/

