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PI.ANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättnin garna för uppförande av
bebyggelse föt bostadsàndamäI, i form av cirka lorton friliggande enbostadshus.

PI.ANENS HUVUDDRAG
Detaljplanens utfotmning ät betoende av hur.'udvattenledningens (mellan
Angelholm och Vejbystrand) sträckning genom omtådet. Den nya lokaþtan
placeras i vattenledningens sttäckning, för att det ska vara enkelt att komma åt
ledningen vid behov. Den nya bebyggelsen begtänsas i öster mot grusvägen som
sträcker sig mellan Magnarps byavàg och stranden, för att medge ett öppet
landskap och bevara luckorna mellan samhällena längs kusten.

I(ulturvätdena i kringliggande bebyggelse och landskap fàr tnte påverkas negativt,
vilket både påverkar stodeken på tomterna och utformningen av
planbestämmelsema, föt dels tillkommande bebyggelse, men även ingående
befrntlig bebyggelse.
Planbestämmelserna utformas på så sätt att placering, volym och fürgsättning
kopplas saÍìman med platsens karaktär och anpassas därtill för att uppnå en
hatmonisk helhet i bebyggelsen och omtådet. Inom planområdet ìigger två
befintliga fastigheter som finns med i kommunens bevaringsprogram fràn 7987
De planläggs och får varsamhetsbestämmelser.
Bostadsområdet kommer att anslutas direkt till Magnalpsvägen via en ny infart.
Gång- och cykeltrafrk kopplas till befintliga strukturer för att boende och
allmänhet làttare ska kunna röra sig i området.

HANDLINGAR
Planhandlingama beståt av följande:

I
'
'
I
'
I
r
.
.

denna planbeskrivning

detaljplanekarta med planbestämmelser, skala 1:1000

genomförandebeskrivning
illustrationsplan
samrådsredogörelse
utställningsutlåtande
program för tre detaljplaner i Magnatp & Magnarps strand
planprogram för landskapet mellan Magnarp och Björkhagen
fastighetsförteckning (ej bilagd)

Planeringsunderlag (ej bilagt, finns på stadsatkitektkontotet) :
' Atkeologisk förundersökning 2009, VA-ledning Ängelholm-Vejbystrand,
Angelholms och Barkåkra socknar, Ängelholms kommun, \Øallin

.

kultudandskap och arkeologi, rappoft 2009 :19
I(ompletterande arkeologisk förundersökning 201,0,Mzgnarp 64:1.,Barkâkta
socken, Ängelholms kommun, Wallin kultudandskap och arkeologl, rapport

.

Bevaringsprogram, I(ulturhistodsk värdefull bebyggelse och miliö,

'

Ângelholms kommun 1987
Magnarps by och hzmn - analys av kultutmiljön, Regionmuseet2004:26

201,0:22
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Utredning för ny gång- och cykelvág mellan Björkhagen och Magnarps
skola, Ramböll, rapport 2011 -05-03
VÅ-utredning, preliminâr handling 2013-01-24, GRL{B
Övetsiktsplan för Ängelholms kommun, OpZ0O+.

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande (enligt plan- och bygglagen
(1987:10) och förväntas kunna aîtas av kommunfullmäktige tredje lçrattalet201.3

PLANDATA
Lägesbestämning och ateal
Planområdets läge ftalrrgãr av översiktskartan på försättsbladet. Planområdet
omfattar del av fastigheten Magnarp 64:'1, och fu beläget i utkanten av Magnarps
by, i anslutning till Magnarpsvägen. I söder och östet gränsar omtådet mot
åkedandskap samt två gärdar (Strandgårdarna), i västet mot befintlig
bostadsbebyggelse och Magnarpsvägen, som leder ner mot Magnarps hamn. I
nor gtänsat området mot befintlig bebyggelse. Planområdets areal omfattar cirka
2,5 hektar.

Markägoftithållanden
All matk inom planomtådet är rpnvat àgo.

FÖRENLIGT MED 3,4 oCH 5 KAP. MILJÖBALKEN
,\wägningen mot 3,4 ocln 5 kap Miljöbalken ar gordroP 2004, där omtådet
pekas ut som utredningsområde för bostadsbebyggelse. Vidare hat det 2005
atbetats fram ett planptogram,"PÍogram för tre detaljplanet i Magnarp &
Magnarps strand" där det konstateras att området är lämpligt som en vidare
utbyggnad av Magnarps by. 2010 gjordes ett nytt planprogtam, "Planprogtam föt
landskapet mellan Magnalp och Bjötkhagefl", där områdets utbredning föreslås
minskas mot öster, för attlämna en störte och tydligare obebyggd "grönkil"
mellan Magnarp och Björkhagen. Planförslagets utbredning fölier
planptogrammet.
I(onsekvenserna av planen förväntas ei ge upphov till överskridande av gällande
Se nedan under rubriken "Behovsbedömning av
milj öbedömning; Milj ökvalitetsnomer".

miljökvalitetsnomer.

TID I GARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I gällande översiktsplan föt Angelholms kommun, OP 2004, àr omtädet utpekat
som uttedningsområde för bostadsbebyggelse. Särskilda konstâterande angående
kulturmiljövärden samt rekreations- och friluftslivet i området krävs.
Detaliplaner
Området är inte sedan tidigare detaljplanelagt.
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Detaljplaneprogram
Regionmuseet i l(ristianstad har, på uppdtag av Angelholms kommun, utatbetat
Rapporten "Magnarps by och hamn - analys av kulturmiljön" 2004:26. Rapporten

orrrfattar en kulturmiljöanalys som behandlar områdets fornlämningssituation,
landskapsbild och bebyggelse samt en ptogramdel dät omtådets
utvecklingsmöjligheter och ftamtid a markanvändning behandlas. Aktuellt
planområde föreslås som lämpligt utbyggnadsområde.

för tte detaljplaner i Magnalp
och Magnatps strand"(2005). Det aktuella planomtådet konstaterades som
lämpligt utbyggnadsområde med pdoriteing2 i detaljplaneprogrâmmet. Om¡ådet
med första prioritering är sedan tidigare detaljplanelagt och för näwarande undet

Ett detaljptogram utarbetades

dtàrefter "Program

utbyggnad.
2010 gtrordes ett nytt planprogram som omfattarhela landskapet mellan Magnarp
fasúàgga intendonerna för markanvàtdningen samt
och Björkhagen. Syftet v^r
^tt
a;tt ange förutsättningat, utgångspunktet och mål föt de områden som ansågs
lämpliga att bebygga. Planområdet ansågs lämpligt att bebygga, efter att
utbredningen minskats mot det öppna landskapet i öster. Planförslaget följet
programmets utbtedningsfötslag och intentroner.

Riksintressen
Planområdet ingår i riksintresse för kustzonen (4 kap 4 $ Miljöbalken), riksintresse
för friluftslivet (3 kap 6 $ miljöbalken) samt liksintresse för det rörþa friluftslivet
(4kap 2 $ Miljöbalken).
Riksintresse för kustzonen omfattas av tekommendadoner attlämn¡a
oexploatetade områden mellan tätorter längs kusten och att ny bebyggelse
anpâssas till kustzonens speciella karaktär. Hänsyn bör även tas till
bevarandevätda helheter i bebyggelsestrukturen. De samlade natut- och
kulturvätdena àr centtala i riksinttesset kustzon. Riksintresse föt kustzonen utgöt

inte något direkt hinder för uweckling av befintliga tâtorter.
Länsstytelsen ansåg dock att det planförslag som skickades ut för samråd var så
stort i sin utbredning mot öster att det skulle kunna komma att tnnebära påtaglig
skada för dksintresset för kustzon, dksintresset för friluftsliv samt riksintresset föt
rödigt ftiluftsliv. Planområdetbar dàrför minskats i omfattning och sträcker sig nu
enbart fram till grusvägen i öster. Den föteslagn^ flyz- bebyggelsen har efrcr
omarbetning fått en mer indragen placering som bättre undetotdnat sig den
befintliga bebyggelsen och dess strukturer. Grönkilen mellan Magnarp och
Björkhagen sâmt utblickarna frân Magnatps byavàgbibehålls härmed också i
större utstrâckning. Då ett planprogram har tagts fram för landskapet mellan
Magnarp och Björkhagen, dtàr huvuddelen av landskapet pekas ut som område
som inte fàrbebyggas, ska en utbyggnad av planområdet inte risketa att fâ, nà,gon
kumulativ effekt, som ledet till att ortetna byggs ihop.
Planområdet bedöms i sin nuvarande omfattning inte utgöra mark mellan tätorter,
som riksintresset avser skall lämna oexploatetade. Det ligger i omedelbar
anslutning till befrntlig bebyggelse av vanerad karaktär avseende ålder och
utformning. Det öppna åketlandskapet och naítrkilarna mellan Magnarp och
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Björkhagen värnas genom att planomrädethar minskats i öster. Den nya
bebyggelsen anpassas till den övergdpande byggnadstraditionen längs kusten,
genom att planbestämmelserna bearbetats utiftån bland anflat de riktlinjer som
anges i kultur:rni1jöanalysen som gjordes av Regionmuseet 2004.
Planförslaget bedöms inte medföta någon betydande förändring föt allmänhetens
tillgång till omtådet, som för nàrvarande är odlad åkermark och bedöms dätmed
inte medför a nàgon pãtaghg påverkan på gällande riksintressen.
Rjksintresse för friluftsliv och törligt friluftsliv innebär att rörligt friluftsliv ska
beaktas vid bedömningen av exploatering och andta ingtepp i miljön. Föreslaget
planområde ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelsestruktur och bedöms
inte påtagligt försvåra för allmänheten âtt röra sig i omtådet. I Magnarp àr det av
vikt att tillgängligheten till süandom¡ådena bevatas. Planområdet utformas så att
befintliga gångstråk ansluts samt så att viktiga siktlinier mot åkerlandskapet och
havet bevaras och därmed bedöms intentionerna med dksintresset för friluftslivet
och för det rörliga friluftslivet tryggade och tillgodosedda.

Förotdnanden
Det aktuella plall.omrädet ligget inom flygets hinderfria ytor för statt och
landning, vilket den föreslagna markanvändningen Harar med god marginal.
Planomtådet berörs inte av flygbuller. Omtådet omfattas i övrigt inte av nägra
sätskilda fötordnanden.

Kommunala beslut i övrigt
Byggnadsnämnden beslutade den20 jarnan2009 att uppdra åt
stadsarkitektkontoret att genom upprättande av ny detaljplan för del av Magnalp
6 4: 1 pröva föruts ättnin garna för ny bos tadsbebyggelse. Byggnadsnâmnden
beslutade den 23 mars 2010 att godkänna uppràttat planförslag och att uppdta åt
stadsarkitektkontoret att skicka ut förslaget på samråd.
Byggnadsnämnden beslutade den 6 december 2010 att uppdra åt
stadsarkitektkontoret attupprätte- ett planprogtam föt landskapet mellan Magnarp
och Björkhagen. Byggnadsnämnden beslutade den 18 oktobet 201,1, att godkänna
upprättat progtamförslag för samråd och beslutade den 20 marc 2012 tt
godkänna upprättat planprogram som ett underlag för fotsatt planering inom

ptogramområdet.
Byggnadsnämnden beslutade 20 13 -0 4-23, att godkänna planförslaget för
utställrring. Planförslaget var utställt 2013-05-06 t o m 201,3-06-03.

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖNBOÖMNING
Detaljplanen bedöms inte medföra sädan betydande påverkan på miljön, hälsan
eller hushålLningen med mark, vatten och andra resurser som åsyftas i 5 kap 18 $
PBL, ellet 6kap 11 $ MB, med utgångspunkt i kriterierna iblJ'aga2 och 4 till MI3fötotdningen (1 99 8:905), att en sâtskild miliökonsekvensbeskrivning behöver
upprättas.
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Sammanfattning av kons ekvens er
Planområdet ligger i östta utkanten zv Magnarys by. Det ingfu i ett omfattande
område av riksintresse för ftiluftsliv och rörþt friluftsliv samt dksintresse för
kustzon, som omfattat all. mark västet om järnvägen ftån Båstad ner mot
,\ngelholm. Planområdet omfattar ctrka 2,5 hektar och utgörs t dag av odlad
åkermark (klass 5 av 10). Enligt Ângelholm kommuns översiktsplan2004 orr:fattas planområdet inte av den "särskilt" värdefulla jordbruksmarken (klass B-10)
I jordbrukslandskapet skall nytilikommande bebyggelse lokaliseras i direkt anslutoirg till befintlig bebyggelse. Jordbrukets inttessen bedöms d:àt av inte påtagligt
skadas då det även fortsättningsvis gàr att beddva ett rationellt jordbruk i området
på återstående markarealer. Planomtådets utformning, placedng och kopplitg till
befintlig bebyggelse anses som en lämplig arondering av marken i helhet.
Planområdet som ligger i omedelbar anslutning till befintlig bostadsbebyggelse har
sedan tidjgare bedömts som lämpligt i Oversiktsplan 2004 föt tätortsexpansion.
Planen kommer endast att medge bostadsanvändning och medföt alltså inga
allvarhga störningar eller risker föt omgivningen.

Karakteristiskt för kustzonen, och det skånska landskapet i sin helhet, ät
förekomsten av mellanruÍrmen mellan bebyggelsegtuppet och gärdar i ett annars
öppet landskap. Den fria vyn frän Magnarps byavàg, övet Pálten ner mot
sttandängarna, sffandgätdatna och vattnet behålls i stort sett ofötändrad då den
tillkommande bebyggelsen inte btedet ut sig mer i landskapet än den befintliga
bebyggelseklungan utmed Magnarps byavàg, dàr av blir påverkan mindte på den
samlade helheten i landskapsbilden.
Oster om planområdet sträcker sig en grusväg frän nort till söder, ned mot
Skäldervikens strandområden och I3onoskogen. Planområdet skapar en genväg
för gående och cyklister mellan denna väg och Magnarpsvägen i västet.
Planförslaget bedöms inte utifrån ovan förda tesonemang medföra någon påtaglig
påvetkan pä gàllande rìksinttessen.
Planområdet är lokaliserat utmed det kollektivtrafikstråk som finns utpekat i
Angelholms kommuns övetsiktsplan 2004, d'àr ny bebyggelse föteslås dllkomma.
Magnarps byavàgfu en del av stråket. Planomtådets föreslagna utbyggnad har
initierat en ny gång- och cykelvág längs Magnarpsbyaväg, vilket kommet att
förl:ätrra tafiksäketheten och skapa tryggare väg till hållplatserna längs vägen.
Bebyggelsen planeras på så vis att gàllande riktvärden föt buller inte ska
överskridas. Området ãr'tnte stört av flygbuller.

Området ingfu inte i Skånes teg;onala kulturmiljöprogfam. Områdets
kulturhistoriska intresse fu knutet till de förhistoriska làmningarna,
odlingslandskapet och en av kustnäringen präglad bebyggelsemiljö. Planen hat
utformats efter en grundstruktur som hänger ihop med befintlig bebyggelse.
Planbestämmelsetna utformas föt nytillkommande bebyggelse så att befintliga
karaktârsdrag tas upp och hänsyn tas till den befintliga bebyggelsen genom
planläggning och varsamhetsbestämmelser.
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Milj ökvalitets riormer
I dag finns Srta förordningar om miljökvalitetsnomer; en för föroteningat
utomhusluft, en för vattenförekomst, en för olika p^rameftar i fisk- och
musselvatten och en föt omgivningsbullet.

i

LuftfÌiroteningar
Luftkvalitetsförordning en (201,0:47 7) anger norrner för ämnena
kvävedioxid/kväveoxid, svaveldioxid, bly, partiHar ("M10 och PM2,5), bensen,
kolmonoxid, ozort, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren i utomhusluft. I
luftkvalitetsmätningarna som genomförts i Angelholms kommun vid årsskiftena
2002/2003 och2008/2009 låg samtliga värden långt under gtänsvärdena och
värdena fuàn 2002 /2003 hade knappt förändrats i mätningarna 2008 /2009 .
Planfötslaget bedöms inte påverka luftkvaliteten i den gtad att
milj ökvalitetsnomema riskerar att överskridas.

Vattenfiirekomst
Västra Götalands län, Vattenmyncligheten för Västerhavet,har beslutat om
föreskrifter gällande kvalitetskrav för vattenförekomster inom distdktet. B erörda
vattenförekomster föt planomrãdet àr Angelltoln-þangblbed nàr det gäller
grundvatten och S,kàldenti,ëen när det gäller avrinningsområde.

Grundvattnets kemiska och kvantitadva status
v^r^ god enligt
^nges
Vattenmyndighetens datab as VISS ff atteninformations system Sverige). D et
bedöms inte föreligga någon risk för att kvantitativ status inte uppnås 2015, men
däremot en risk för att kemisk status inte uppnås. Det är fuamfötz,lft föroreningar
ftån bekämpningsmedel ftån iordbruket som
vara ptoblemet.
^nges

v^r^ måttlig enligt VISS. Det är
-Avrinningsområdets ekologiska status
^nges
ftämst näringsämnena som utgör ett miljöproblem
i vattenförekomsten. Den
kemiska statusen är däremot god. Det anges att det finns risk att ekologisk
status/potential inte uppnås 201.5. Ett antal miljöproblem kar' vara orsaken till
detta som övergödning, främmande arter, miljögrfter eller dålig vattenomsättning.
Det finns även risk att kemisk status (exklusive kvicksilver) inte uppnås rill,201,5.
Anledningen kan, enligt databasefi,v^r^ att det finns källor till prioriterade ämnen
och miljögifter inom avrinningsområdet.

Inom planomtådet skulle övergödning och bekämpningsmedel från jordbruket
kunna var^ en bidragande orsak (om än väldigt liten med tanke på arealen) till
risken att miljökvalitetsnormen för vatten inte kan komma att uppnås.
Planfötslaget innebär att marken inte kommer att användas för jordbruksändamãl
längre vilket ár positivt ur denna aspekt.
Planfötslaget medger endast ny småhusbebyggelse i mindre omfattning, vilken
inte bedöms påverka målen att uppnå müjökvalitetsnormerna gällande
vatten förekoms ter negativt.

-Dagvatten (ÀdKN)
Dagvattnet från den nya bebyggelsen föteslås eftet fötdtöjning í dagvattendamm
till högst 1,5 liter/sekund och hektar (vilket motsvarar natudig avnnnng frân
naturmatk) ansluta till kommunalt dagvattennät på sedvanligt sätt.
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-Spillvatten (III(lrf)
Området kommer att anslutas till-Angelholms kommunala reningsverk vilket
rnnebfu att påverkan på grund- eller ytvatten av spillvatten lokalt blir obefintlig.
-Renvatten (MKN)

Området kommer aven att anslutas till ,\ngelholms kommunala dricksvatten vilket
innebfu attvttag av grundvatten inte kommer att ske. Dätmed blir påverkan på
gtundvattenkvantiteten ob efinthg.

Fisk- och musselvatten
Det finns inga frsk- och musselvatten inom planomtådet.
Omgivningsbuller
Ängelholms kommun

(ca 39 000 invånare) hat idag ingen övergripande
kardäggning av buller eller något uppràttat åtgärdsprognm för bullet, vilket
kommuner med över 100 000 invånare är skyldiga attha enligt förordningen om
omgivningsbuller (2004:675). Planfötslaget bedöms inte ha en lokaliseting eller
y^ra av det slag eller den omfattningen att det medför dsker för skadliga effekter
på människors hälsa till följd av buller.

Slutsats
I{onsekvenserna av planen bedöms ej medföta att möjligheternzuppnå
^tt
gällande milj ökvalitetsnormer försvåras.

FÖ RUT

SÄTTNINGAR, PLANFÖ RSI.AG o C H KON

SE

KvEN SER

Natur och landskapsbild
Vägen från,\ngelholms centralort mot Magnatp öppnas och sluts av små klungor
hus, på ömse sidot om vägen. lJtblickarna i mellanrummen mellan dessa
bebyggelsegtupperingat är väsentliga för upplevelsen av landskapets karaktär. Det
skånska åkerlandskapetàr tydligt och igenkännande ¡ll kataktären med gathus
placetade utmed landsvägen i kombination med enskilda gfudar

Mark och vegetation
Från bebyggelsen längs Magnarps byaväg, sluttar hela planomtådet svagt mot
sydvâst. Området utgöts r dag av åketmark.

\i

Landskapet i Nlagnarp med husen samlade i klungor, öppen åkermark och träddungar
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Geotekniska föthållanden
Utifrån de matkundersökningar som gjorts i samband med netgtävning av
vattenledning kan översiktligt konstateras att marken övetst består av mulljotd
och sand och eftet 0,8 metet djup en sandig lermotän.
Jordartskartan visar att ett större långsträckt område av isälvssediment av grus
dominerar i stort sett hela planområdet. Enligt geotekniska undetsökningar gSorda
för det större exploatedngsomtådet ca 100 meter västerut, som omfattas av
sâmma jordartklassificering, har det konstatetats att samtliga förekommande
jordarter i området ät mycket fastlagrade och därmed harbra
grundläggningsförhållanden. Yttedigare objektsorientetade geotekniska
undersökningar för enskilda byggptoiekt/fastigheter kommer göras i ett senare
skede för att nàtmare ldargöra enskilda gundläggningsföthållanden.

Grundvattenytaî bedömdes lrgga pà fleta meters djup, men det kunde lokalt
förekomma ytligt sjukvatten under nederbötdsrika årstider. I{ällare är inte möjligt
att by gga inom planomtådet.

Utdrag från SGU:s jordartskarta

Matktadon
En radonmätning ska göras innan planomtådet bebyggs. Om matken klassifi.cetas
som normalradonmark eller högre, ska bebyggelse uppföras i radonsäkert
utförande.

Fornlämningar
I kulturmiljöanalysen avMagnarys by och hamn, som giordes 2004 av
Regionmus eet, ansågs planområdet kunna v ara arkeologiskt intres s ant.

Inför anläggandetav en ny huvudvattenledning, mellan Ängelholm och
Vejbystrand, med passage genom planområdet, gjordes en arkeologisk
förundersökning 2009 av Wallin kulturlandskap och arkeologi (rappott 2009:1,9)
e (17)
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Fyta sökschakt om sammanlagt 75 löpmeter grävdes i samband med denna. Inga
anläggningat eller ftnd påträffades.

I samband med

schaktarbetet för vattenledningen hittades något som kunde tyda

på gravrester. En kompletterande utredning gjordes dädöt, på uppmaning av
länsstyrelsen. Det visade sig dock att det enbart törde sig om sprängsten.

Länsstyrelsenhar därmed meddelat att planomrãdet ffu betraktas som färdigutrett
och att ingen yttedigate undersökning krävs före exploatedng.
Den generella anmälningsplikten gäller dock fortfarande, dvs att det genast ska
götas en anmãlan till länsstyrelsen om något som kan tydapã fomlämningar hittas
vid markatbeten.

Risk fÌit skted och höga vattenstånd
Risk föt skted och höga vattenstånd bedöms inte föteligga inom planområdet,
utifrån de geologiska föthållandena och områdets topogafi.

Bebyggelseområden
Nya bostäder och omtådets gestaltning
Området ät i sin helhet avsett föt bostadsbebyggelse i fotm av friliggande
enbostadshus med tjllhörande komplementbyggnadet.

De synpunkter som ftamkom vid samrådet hat lett till att området har minskats i
omfattning mot öster. Planbestämmelserna har också omarbetats så att de bättre
ska stämma överens med de riktlinjer som togs fuarl:'i samband med tidigare gjotd
kulturmiljöanalys samt med intentionen att bebyggelsen ska smälta in på ett
varsamt sätt i den befintliga lantliga kulturmiljön.
Den nya huvudvattenledningen mellan Angelholm och Vejbysttand går takt
igenom planområdet och utgör utgångspunkten föt placeringen av den nya gatan í
planområdet. För att det ska varalàtt att komma åt vattenledningen vid behov,
placeras gatani vattenledningens sträckning. Gatan kopplas till Magnarpsvägen i
västet och avslutas med en vändplats i områdets östta del. Vändplatsen är nâ.got
indragen så att den ska dölias
tor-rtmark och grönska, från det öppna
^v
landskapet, och så att det inte ska inbjuda till att köra igenom området och vidare
till NIagnarys byaväg eller stranden via befintlig grusväg. En remsa med naturmatk
och en gång- och cykelväg gör det däremot möjligt för gående och cyklistet att
gena

till grusvägen.

Planbestämmelsetna utformas med intentionen att den nya bebyggelsen ska
underotdna sig befintlig bebyggelsesruktur och ta upp karaktärsdtag ftån den
omgivande bebyggelsen, framfönl)t nfu det gäller proportioner och materialval.
För att området ska få en lantlig karaktär anges bestämmelser som skapar stora
tomter (minst 1100 kvadtatmeter) med smala huskroppat (högst 8 meter breda)
och enkla sadeltak med resning (a5-50 o/o). Fàrgsàttning och matedalval styrs
delvis också av planen för att den nya bebyggelsen ska få dng av den karaktär
som finns i nârområdet, som tex faluröda tàfasader med inslag av vit puts samt
röda, svarta elTer grä tak. Råd och dktlinjer ânges också i en ruta pä plankartan,
med syfte att inspirera och tydliggöra detaljplanens intentioner. För att den nya
1.0
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bebyggelsen inte ska upplevas som inktäktande, skapas en 15 meter bted zon som
tnte fär bebyggas både mot den befintliga bebyggelsen i notr och mot landskapet i
söder.

Ett naturområde, avsett för en fördröjningsdamm föt dagvatten, skapas i
planområdets sydvästta del och en nio meter bted naturremsa skapa längs
Magnarpsvägen, där befintliga vaJedningar àrbelàgna. På natunemsan anläggs en
gång- och cykelvág som knytet planområdet till befintligt gång- och cykeLnät.

Befintliga naturstensmurat skyddas i planen genom att en 15 metet bred remsa,
närmast mjrtzLnna,, prickas bott (inte ffu bebyggas) samt genom en bestämmelse
som anger att mvratna ska bevaras. Eftersom stenmurarna är placerade i direkt
anslutning till bebyggelse som tu uppförd förc 1.994, då biotopsþddet infördes,
utformas en specialbestämmelse för de två redan bebyggda fastighetema inom
planområdet (Magnarp 1:13 och 5:37), dàr det anges att stenmutarna ska bevatas,
men det ges möjlighet att flytta dem inom tomten. Anledningen àt att det ska bli
möjligt för dem attbàttte kunna rryttia. tomten vid en eventuell fastighetsreglering
som utökar deras tomtstodek. Syftet med att ltevata stenmurarna ät utöver deras
funktion som biotop även att de utgöt en vätdefull del av den befintliga
kulturmiljön samt att de fötstätket Magnarps bys lantliga karaktàr.

Byggnadskultur och varsamhetsbestämmelser
I tappotten "Magnatps by och hamn - analys av kulturmiljön" uppmätksammas

den östra och västra Strandgfuden, belägna söder om planområdet, som sätskilt
värdefulla. Detaljplanen beröt inte dessa fastigheter och bedöms inte avsevätt
påverka deras kulturhistoriska värden.

Planen beröt dätemot fastighetetna, Magnatp 5:37 och 1:13, som är uçekade som
kulturhistoriskt värdefulla i rapporten och som även finns med i Ângelholms
kommuns bevadngsprogram, dfu de har klass II och III, dvs byggnader av
kulturhistoriskt eller stott kultuthistodskt eller miljömässigt vätde. Byggnademas
kulturhistoriska värden skyddas genom att fastigheterna planläggs och
varsamhetsbestämmelser införs. Planen medget också ett utökande av tomtytoïna
så att byggnadernakan fâ lite mer rymd omkring sig och inte upplevs som
inklâmda. Fastighetetna Magnatp 1:13 och 5:37 är,förMagnarp, karaktâristiska
och välbevarade byggnader som också hat miljö- och känslomässiga vätden i
området.

Beskrivning av kulturvärdet
I(araktärisnskt för dessa två byggnadet är placeringen i landskapet, de långsmala
huskropparna med enkla raka sadeltak, den röda träpanelen samt bevarade detaljet
som till exempel fönster och ytterdörrar. Dessa byggnaders bevatande böt dfuföt
vàrnas och byggnadernas helhet bör inte förvanskas. Särskilt viktigt vid underhåll,
änddng och tillbyggnad är anpassning och vatsamhet ;ll ursprungshusens
placering, skala, volym, detaljer, Párgsättning och matenalval.
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Hunrdbyggnad på Nlagnarp 5:13 och Nlagnarp 5:37

Tillgänglighet
Tillfart till sam liga bostäder inom planområdet skall utformas

så att de

blir

tillgängliga även för personer med nedsatt rötelseförmåga.

Barn och ungdomai
Magnarps skola ligger ca2km norr om planområdet. Den befintliga gång- och
cykelvägen som bland annat ledet till skolan kopplas samman med möilighet att
passera genom detnya bostadsområdet med cykel eller till fots.
Magnarp kan erbjuda god tillgång till natur och bad. I Vejbysttand ligger en stoÍ
idrottsplats som är under upprustning och expansion samt ett friluftsbad. I
områdets närhet finns flera små stall och ddning är en stor fritidsaktivitet. Ner
mot stÍänderna finns mindre skogsomtåde och en vanerad natur som medger
stora möjlighetet till lek och utevistelse.

Kommetsiell och offentlig service
Det finns ett begtänsat utbud av service i Magnarpsområdet. För kvälls- och
ungdomsaktiviteter àr man främst hänvisad till Angelholms stad. Ett visst utbud
av kommersiell och offentlig service finns i Vejbystrand, tex livsmedelsbutik,
bibliotek, äldreboende, dagis och skolor upp till och med klass 9.

Ftiytor (lek/ rekre atíon / naturmili ö)
Omgivningarnakrktgplanområdet erbjudet stora möjlighetet till tekreation och
friluftsliv. Det finns en grusväg vid planområdets östra gräns som leder ftån
Magnarps byavàgned mot strandängarna och stranden. Vid stranden Írnns ett
vandtathem.

Flamnen
Hamnen iMagnary byggdes 7892, mer' har sitt ursprung sedan långt tidigare.
Hamnen och dess verksamhet fungent i dag som en samlingspunkt. En mindre
restâurâng finns på platsen, liksom ett antal fiskebodar. Eftetsom ingen övrig
service etbjuds, förutom vandrarhemmet,ärhamnen en central punkt av stor vikt.
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Trafik och teknik
Ttafik
I ett flertal samtådsyttranden

både gällande denna detaljplan och i samband med
planprogrammet som togs fram för landskapet mellan N{agnarp och Björkhagen
beskrivs den rådande trafiksituationen på Nlagnarps byaväg som ohållbat med en
orimligt stor mängd bilar, hastìghetsgränser som inte fölis, bulletstömingat föt
närboende och bristande säkerhet, ftämst föt de som gåt, cyklat och rider längs
vägen. Ptoblemen befaras också öka till fölid av exploatering av planomtådet.

En ny trafrkräkmng genomfördes dfuför på Nlagnarps byaväg mellan den 11
december och den 1 7 decembe r 2011, . Resultatet visar en medeldygns ûaftk pä
2799 fordon/dygr. bortsett från en topp under tisdagen den 13 decembet då
antalet fordon uppgick ttl1,6218. Toppen kan sannolikt förklaras med extra tesor
på gtund av fuciafuatde i skola och förskola. Mätningen visade att 1.0,38 o/o
överskred den tillåtna hastighetsgränsen 50 km/tim. Medelhastigheten 1åg på
39,15 km/tim (50 km/tim föt petsonbilar) och B5-petceptilen på 48 km/tim.
Ttafikverket, som àrvàghâllare föt Magnarps byaväg och dätmed också de som
arrsvatar föt tafiksäkerheten, beslutar i vàgfrägot och bedömet vilken belastning
vägen l<farar av,Itar tagit del av resultatet av t¡afiktàkningen. Utiftån sina
etfarenheter och sin kompetens samt med beaktande av att omrãdet vid
Röstisvägen /Yarehögännu inte är fullt utbyggt, göt de bedömningen att
trafiksituationen, när det gäller antalet fordon, àr acceptabel och set inget hinder i
att planområdet byggs ut. En förutsättning ár dock att gällande riktvärden föt
buller inte överskdds. Trafikverket anser inte att någon ny ellet komplettetande
vägsträckning i norr är aktuell, men anser att det är lämpligt att anlagga en ny
kompletterande gång- och cykelväg mellan Björkhagen och Magnarps skola för att
f örbàttra tra fiks äkerhete n.

I samband med samrådsmötet för planptogrammet

på Magnarys skola den 29

novembet 201.1.,btldades en arbetsgrupp med olika berörda ftån de bâdal:yarrra.
Gruppens uppgift y^r
ta frarr' ett förslag på hur de boende i området vill lösa
^tt
problemen de upplever kring trafrksituationen längs Magnarps byavàg. Deras
förslag àr att anlàgga en gäng- och cykelväg parallellt med Magnarps byaväg, på
vägens södra sida med start vrd Björkhagsvägen i östet och avslut vid befintlig
gång- och cykelväg vid Röstisvägen. Vid wä tãngz avsnitt föteslås en avsmalning
av Magnarps byaväg för att ge plats àt gãtng- och cykelvâgen. Gruppen anset att
dessa åtgärder kommer att öka trafiksäkerheten genereilt, öka säkerheten för de
närboende, minska genomsnittshastigheten samt minska trafikvolymen eftersom
Vejbystandstrafiken i störte utsftäckning kommer att vàl1a vàg 17 08
(Vejbystandsvägen).
Magnarps intesseförening, dfu cabàlften av Magnatps hushåll är medlemmar och
vars uppgift är att ta tiTTvara bybornas önskemål föt hur byn ska fungera nu och i
framtiden, har vid flera tillFillen frarr'föfi till kommunen och TraFtkverket att det
krävs en helhetslösningav taftkföringen päNlagnarps byaväg. Deras förslag på
tnfilrfölöàtftande
àr att anlàgga en ny gång- och cykelväg söder om
befintlig bebyggelse^tgätd
längs Nlagnarpsbyavàg. Som ahernattv föreslås, i likhet med
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arbetsgruppen, en sträckning patallellt med Nlagnarps byaväg, vilken smaLras av
vid två ftânga sektioner.

I(ommunen har illsammans med trafikverket lättt göra en övetsik lig studie med
syfte att förbättra trafiksäkerheten genom atthitta en lämplig sträckning för en ny
gång- och cykelväg mellan Biörkhagen och Magnarps skola. Studien har utförts av
Ramböll och sammanställts i rapporten UTredningøu n1gång- och rykelacigmellan
Bjärkhøgen ocb Møgnørps s,ko/a, daterad 2011-05-03. Studiens slutsats ät densamma
som atbetsgtuppens och Magnarps intresseförenings, det vill säga att en ny gångoch cykelväg längs Magnarps byavägs södra sida, mellan Röstisvägen och
Björkhagsvägen, ãr den åtgärd som är lämpligast utifrån befintliga förutsättningar.
En ny gång- och cykelväg med denna sträckning har dfuför tagits med i
kommunens cykelplan och ett genomförandeavtal har skrivits mellan kommunen
och trafikverket avseende finansiering, planering, ptojektering, byggande samt
fuamnda drift och underhåll. Exploatören av planområdet ska vara med och
finansiera den nya gång- och cykelvägen. I samband rr.ed anlãggandet av gångoch cykelvägen bör hastigheten också sänkas till minst 40 km/tim, dels för att öka
säkerheten generellt sett och föt de som ska passera vägen vid en busshållplats,
dels för att en làgre fartful¡ättrc lämpad för de utrymmen som kan etbjudas.
L'àgre fatt kommet även att sânka bulletnivåerna.
Gatunät med gång- och cykelttafik
Området matas via en infan frän Nlagnarpsvägen. Den nyalokalgatan àr 5,5 meter
bred, placeras i linje ovanföt den nya vattenledningen och avslutas med en
vändplats som är dimensionend sâ att renhålkringsfordon kan vända utan att
behöva backa.
Gång- och cykeltraÍrk sker pälokalgatan genom området. I väster anläggs en ny
gång- och cykelväg lângs Magnarpsvägen söderut med koppling till befintlig gårngoch cykelväg, som bland annat leder till skolan. I öster anläggs en gång- och
cykelväg från vändplatsen ;ll den befintliga grusvägen som går ftån Magnarps
byavàgi nott till súanden i söder och som används som gång-, cykel- och ddväg.

All parkering inom omtådet

ska ske på egen tomtmark.

Kollektivtrafik
StadsbussLnje 2 som kör mellan Vejbystand och Angelholms centrum lrraftkerar
Magnarps byaväg, t nàra anslutning till planområdet..

Teknisk försörining
Området ligget inom Bjärekrafts verksamhetsområde för eldistribution. De anser
sig kunna fötsörja det nya planområdet med el. En befintlig ttansformatorstation
ligger i planområdets nordöstra hörn. Ett område för tekniskt àndamàl avsätts i
för telenätet i området. Ett 5 meter brett uplanen för denna. Skanova
^ttsva;r^r
område införs på kvartetsmarken r planområdets noffa del för Skanovas och Bjäte
I(rafts ledningar.
Bjàre Krz.ft har möjlighet att leverera bredbandsaccess till området
optisk fiberkabel.
14 (17)
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föt vatten och avlopp inom området.
I(ommunens tekniska kontor
^rtsv^rar
Ledningarna kommer att förläggas i den nya lokalgatan. Dagvattnet från
planområdet kommer att ledas till en dagvattendarnm, som anläggs i planområdets
sydväsua hörn, där dagvattnet fördröjs till högst 1,5 litet/sekund och hektar innan
det släpps vidare till det allmànra dagvattensystemet.
Àv tekniska kontoret anhtad entreprenör svarar föt avfallshantering enligt
kommunens föreskrifter.

Stömingar
Hästhållning
Inom och i anslutning till planområdet bedrivs i dag odling på åkernatken. Ett
antal mindre hästgårdar med tillhötande beteshagar finns i områdets närhet.
Bedömningen av lämpliga respektavstånd till dessa vetksamhetet är dels värderade
utifrån Länsstyrelsen i Skåne läns tapport"Hästar i den fysiska planeringen"
2004:17 samt dels Miljökontorets lokala rnstälkring och övetgripande tillámpning
och ärendehantenng sedan tidigate i Ângelholms kommun.

Enligt rapporten ftån Länsstyrelsen böt som regel alltid ett skyddsavstånd på
minst 100 meter från stall och gödselhantering och minst 50 metet ftån omtåde
dàrhästar vistas. Enligt rapporten ska hänsyn tas till de lokala förhållandena på
platsen. Nätmaste stall/plats för godselhantenng, Ostra Strandgården, ligger något
närmare än 100 meter, den närmaste beteshagen ligget ca 60 till70 metet ftån
nytillkommande bostadsfastighet. Âvstånden bedöms som rimliga utiftån platsens
förutsättningar och tidigare bedömningar gtrorda inom kommunen.

Trafikbuller
I ptopositionen "Inftastruktudnriktning för framttda transporter",1996f 97:53,
som antogs av riksdagen den 20 marc L997 , anges följande dkwärden föt
trafikbuller som norrnalt inte bör övetskddas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse ellet vid nybyggnation altetnativt väsentìig ombyggnad av
trafikinfrastruktur
30
45
55
70

dBÂ
dBA
dBA
dBÄ

ekvivalentnivå inomhus
maximalnivå inomhus nattetid
ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Planområdets noffa gràns är belägen pâ ca 7 5 meters avstånd ftån Magnarps
byavàg. Det kottaste avståndet ftànMagnarps byaväg till matk som fåt bebyggas
fu ca 90 meter. Ttafrkmätningen som gjordes i december 2011, visar en
medeldygns taEtk pà ca 2200 fordon/dygn , varav artalet tunga fordon bedöms
uppgå ¡tlL ca 1.0 o/o.

En beräkning enligt Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÁG II ver 1.1.0.
Trivectot AB, utiftån ovanstående uppgifter þlus ett tillägg på 300 fordon, dvs
2500 fotdon/dygr), tedovisat en ekvivalentnivå utomhus pà 41, dBA och en
maximalnivå utomhus på 55 dBA med max 5 7o överskridanden pet dygn.

1s
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Betäkningarna visat alltså att bullret för de mest utsatta villatomterna mot
Nlagnatps lryaväginte övetskrider gränsvâtdena. Dessa tomter ligger dessutom till
viss del sþddade bakom bebl,ggelsetaden närmast Magnarps byaväg vilket hat en
ljuddämpande effekt. Positivt ur bullersynpunkt är också attvindarna oftast ät
väs riga ftommet ftån havet), vilket rnnebfu att traFrkbullret "blåset botC' från
området.
Planområdets västra gràns är belägen ca 12 meter från Magnatpsvägen. Det
kortaste avståndet fränNlagnarpsvägen till mark som fåt bebyggas är ca 18 metet.
En trafrkräkning som Trafikverket utförde 2007 vtsar en trafikmängd på 540
fordon per dygn. En beräkning enÌigt ovanstående modell och med en

fotdonsmängd på 1000 fordon/dygn,vatav 10 % tung taftklnar utförts. Denna
visar en ekvivalentnivå utomhus på 52 dBA och en maximalnivå utomhus på 77

dBA.
Beräkningen visar alltså att ekvivalentnivån ligget under gtänsvärdena men att
maximaLrivån utomhus överskrids. Nya betäkningat gjotdes enligt samma modell
som visar att grànsvätdet för maximalnivån utomhus 70 dBA inte övetskrids på
ett avstånd på 30 meter fiån Magnarpsvägen. En planbestämmelse, om att
uteplats skall anordnas på minst 30 metets avstånd frànMagnarpsvägen,
alternativt sþddas lokalt med plank, införs daúöl Detta betöt enbatt de två
fastighetema närmast Magnarpsvägen.

Bullerbetäkningar uttfrãn prognostiserade trafikflöden 20 ãr framât i tiden har
också gjorts, på Trafikverkets begäran. Trafitkverkets tafikflödesmätning från
2007 har varit utgångspunkt och tafikmängden hat räknats upp utifrån en
prognos pà 1,5 % ökning per är þedömning utifrån Trafikverkets
trafrkuppräkningstal för EVA 201, 0 -2030 -2050).
Trafikverkets mätningar frän 2007 , gàllande Magnarps byaväg, vtsar 2060
fordon/dygn. Det ger en traFrkmängd på ca 4200 fotdon/dygn orn20 år, vilket
innebär en ekvivalentnivå utomhus pã 42 dB.,\ och en maximalnivå utomhus på
55 dBA. Värdena ligger alltså långt under gällande riktvärden.
Ttafikvetkets mätningar frãn 2007, gàllande Magnarpsvägen, visar 540
fotdon/dygn. Det get en tafikmängd på ca 800 fotdon/dygn om20 âr.
Berâkningarna som gjorts ovan och som planbestämmelsetna grundas på är 1000
fordon/dygn (10 o/o tung trafrk), vilket motsvarar en prognosticetad ttafrkmängd
35 âr ftamãtt i tiden. Trafrkmängden k¿n öka till över 3200 fordon/dygn innan
riktvärdet för ekvivalentnivån överskrids. Maximalnivån överskrids inte vid denna
trafrkmängd utan ligger fortfarande på 70 dBA, 30 meter fränMagnarpsvägen.
Planområdet ligger utanfor område som ät utsâtt för flygbullet.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Området ligger i anslutning till befintlig tätbebyggelse. En utbyggnad innebãr att
nya ztftakttva bostäder skapas i ett område med god tillgång till friluftsliv och
tekreation men också att utsikten mot havet kommer att försàmras föt
angränsande bakomliggande fastigheter. Planområdet kommer
fötsörjt
^ttv^r^
med hållplats för kollektivtrafrk. De tillkommande bostädetna innebär ett ökat
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underlag för behntlig kommunal och kommersiell service i Magnarpsområdet som
àvenhar potential att fötstätkas och utvecklas yttedigare.

Området erbjuder boende i form av ftiliggande enbostadshus, där stora tomtet i
kombination med planbestämmelset anpassade till den befintliga bebyggelsen och
karaktären i området. Angränsande befintliga bevarandevãrdabyggnader planläggs
och får varsamhetsbestämmelser. Magnarp med omgivningar erbjudet goda
tekreationsmöjligheter med näthet till både hav och natur.

En utbyggnad av planomtådet innebär att jordbruksmark tas i anspråk men
jordbruket som bedrivs i området kommet även fortsättningsvis vat möiligt att
bedrivas tationellt då planomrâdet placents i anslutning tìll befrntliga
bebyggelsestruktutet och bildat dármed en natudig arrondering av matken.
Gällande riksintressen som berör planområdet bedöms inte påtagligt påverkas, se
tidigate redovisning undet "Riksintressen" samt "behovsbedömning och
milj ökonsekvensbeskrivning2'.

ADMINI STRATIVA FRA,GOR
Genomförandetiden àr

1,0 â,r

från den dag planen vinner lagakraft.

MEDVERKANDE T}INSTEMÄN
Planhandlingarnahar upprättats av I{aga Berg, planarkitekt Stadsarkitektkontoret.
Fastighetsförteckningen har fuamtag;ts av Anna Simes, GlS-ingenjör, Tekniska
kontoret.

-

Medverkande tjänstemänhar från stadsarkitektkontoret varit Johan Nilsson,
planarkitekt, fràn tekniska kontoret varitJohan Lundahl, VÀ-ingenjör och från
kommunledningskontotet varit Lats-Gunnar Ludvigsson, exploateringschef.

STAD SÄRKITE,KTKONTOR-ET

den 25 September 2014
t

Pontus
Stadsarkitekt
Information enligt personuppgiftslagen (PUL)
infr¡¡mation vill vi upplysa ()m âtt pers()nuppgifter som inkommcr i ärendet bchandla"^ endast i dctta spccifika
planärcnde samt vid udämnandc av han<llingar enligt offentlighetsprincipen. Källor: 'l'ill fastighctsfrirteckning är;
lastighctsinformationsrcgistret ([lIlì), statens personadressrcgistcr (SPr\lì). Bygg'naclsnämnden ansvara¡ för tlcnna
informatit¡n. Om du vill ha yttcrligare infr¡rmation om hur dina personuppgiftcr används eller om du vill att dcssa
ska.ll ändras är vi tacksamma frir skriftligt bcskcd om detta till Byggnaclsnämndcn,262 80 Ångelholm.
S<¡m

Tillhör detaljplan antagen av KF 30 september 2013
Laga kraft 25 septembe¡ 2014
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LAGAKRAFTHANDLING
DETALJPLAN FÖR DEL AV MAGNARP
MAGNARP, ÄNCPLHOLMS KOMMUN
GEN

O

64:1,
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o RGANI SATORI SKA rNÁ.CON
Planfìirfarande
Planen handläggs med normalt planförfarande.

Tidplan
Detaliplanen förväntas kunna bli antagen av kommunfrrllmäktige den 30 september
201,3.

GenomfÌitandetid
Genomförandetiden är tto àt ftån den dag detaljplanen vinnet lagalcaft.

Fluvudmannaskap
Kommunen fu huvudman föt allmän platsmatk.
Ansvatsftirdelning
föt utbyggnaden av området. I(ommunen tat sedan över
Exploatötert
^nsvarar
allmänplatsmatken och ansvarat då föt ddft och underhåll av gataî, gång- och
cykelvägarna, rr^ttrrmatken och dagvattendarrìmen samt det allmänna vatten- och
avloppssystemet
Avtal
Ett exploateringsavtal, som regletar aîsvat och kostnader för genomfötandet av
planen, skall upprättas mellan Angelholms kommun och exploatören. Avtalet ska
vara undertecknat innan detaljplanen aîtas.

Servitut föt underjordiska ledningar och transfotmatorstation kommer vid
fastighetsbildningen att belasta samtliga fastigheter som är berörda (u- områdena i
planområdets norra del).

Trafikverket ska, innan antagandetav detallplanen (30 september 2013), skicka ett
genomförande- och finansieringsavtal, gällande planområdets anslutning till
Magnarpsvägen, samt gång- och cykelvägens anslutning och passage över
Magnarpsvägen, tili Ângelholms kommun för påskdft.
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FASTI GHETSRÄTTSLI GA FRÄGOR
Fastighetsbildning
Lokalgata och natutområde avstyckas frän fastigheten Magnatp 64:1, enligt
plankartans gtäns föt allmänplatsmatk, och övedörs ';ll en kommunal patk- och
gatumarksfastighet. I(vartersmarken avstyckas från fastigheten lVlagnarp 64:1 och
nya fastigheter bildas i princip enligt illustrationsplanen. Det frnns möjlighet för
fastigheternaMagnarp 1:13 och Magnarp 5:37 att köpa till mark om önskemål
finns. Eventuellt kan det även skapas skaft till fastigheternaMagnarp 1':1'3 och 5:37
vid fastighetsbildningen, för att skapa utfatsmöjlighet till den nyalokalgatan.

EKONOMISKA FRÄGOR
Planekonomi
Planekonomiska frågor ska regleras i det exploateringsavtal som upptättas mellan
exploatören och Ängelholms kommun. Exploatören skall bekosta omtådets
utbyggnad, vilket innebfu att kommunen inte kommer att drabbas av nâ,gra
kostnadet i exploateringsskedet.

Exploatöten ska betala förättningskostnadetnâ, om inget annat avtalas
med och t¡etala en andel av den nya gång- och
Exploatören kommet
^ttvaLr^
längs Magnarps byavàg, vilket tegleras i
cykelvág som kommer
^tt ^flLàggas
exploateringsavtalet.

Den nya gång- och cykelvägsanslutningen från planområdets sydvästra del och dess
passage över Nlagnarpsvägen, ska finansier^s av exploatören, vilket ska regletas i
exploateringsavtalet mellan Ângelholms kommun och exploatören.
Planområdets anslutning till Magnarpsvägen, ska finansieras av exploatören, vilket
ska regletas i exploateringsavtalet mellan Ängelholms kommun och exploatöten.

Radonmätning i samband med ptojektedngen ska bekostas av exploatören.

TEKNISKA FRÄGOR
Frägan om brandpostsystem, ska lösas under projektedngen av området,
mellan Räddningstjänsten och Tekniska kontoret.

i samarbete

BjàreKraft kan försörja omtådet med el ftån beFrntlig kraftstation. BefintÌig
servisledning till Ntagnatp 5:37 anses kunna anpassas tili det nya ledningsstråket.
'tnnan
atbetena påbörjas.
utsättning av befintliga krafdedningar skall begätas i god tid
Iftaftledningtna màste hållas tiìlgängliga undet alla skeden av plangenomfötandet.
Den nya gång- och cykelvägsanslutningen frän planområdets sydvästa del och dess
passage övet Magnarpsvägen ska utformas, enligt VGU, med lämplig
trafiksäkerhetshöjande ätgrd. Kommunen ska bevaka detta vid projekteringen i samråd
med Ttafikvetket.
Planområdets anslutning till Magnarpsvägen, ska utformas enligt VGU. Kommunen ska
bevaka detta vid projekteringen i samtäd med Trafikverket.
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Tekniska utredningar
En preliminfu va-utredningär giord utifrån planområdets nya utformning. Den
ligger bland annat 'll grund föt dimensioneringen av dagvattendammen.
En geoteknisk undetsökning gjordes inföt anläggandet av den nya
hur,-udvattenledningen mot Vejbysftand. Ett borrhål inom planområdet visar på
sand och lermotän. Vid byggprojekteringen kommer enskilda komplettetande
utredningar att behöva göras.
Föte anläggandet
g^ta och VA ska en komplettetande geoteknisk utredning
^v
göras samt eventuellt även en riskanalys, avseende påverkan på grundvattnet och
enskild brunn på fastighetenMagnarp 5:37.
Arkeologiska undetsökningarhar gjots inom området utan attîägre- Srnd hat
pãtàffats. Inga fl er arkeologiska undetsökningat behover goras.

En radonmätning ska göras, i samråd med kommunen, undet projekteringen,
avseende mark som färbet:yggas inom planområdet. Om marken klassificetas som
normalradonmark eller högre, ska bebyggelse uppföras i tadonsäkert utförande.

MEDVERKANDE TJANSTEMÄN
Genomförandebeskrivningen har utarbetats av planarkitekt Kaga B erg i samråd
med kommunledningskontoret, exploateringschef Lats-Gunnar Ludvigsson.

STAD S,{RKITEKTKONTORE,T
25 september 201.4

,fj
I

O"J

/,

J

Katja

^þ

Planarkitekt
Information enligt personuppgiftslagen (PUL)
Som information vill vi upplysa om att pcrsoruppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i dctta
-I'ilÌ
specifika planärende samt vid udämnandc av handlingar enligt offentlighetsprincipen. K¿illor:
fastighetsförteckning är; fastighetsinformationsregistret (FIR), stâtens personadressregister (SPÅR).
Byggnadsnämnden ansvarar för denna information. Om du vilÌ hâ ytteiligâre information om hur dina
personuppgifter används eller om du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftþt besked om detta
,\ngelholms kommun, tsyggnadsnämnden, 262 80 Ångelholm.

Tillhör detaljplan antagen av KF 30 september 2013
Laga kraft 25 september 2014
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ÃNcBtr¡or.us
KOMMUN

ANTAGANDEHANIDLING
DETALJPI.AN FOR DEL AV FASTIGHETEN
MAGNARP 64:I, MAGNARPS BY,

ÄNcBTHoLMS KoMMUN
SAMRÅDSREDOCÖNBI-SE
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS
Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägate samt berörda förvaltningar och
myndigheter har beretts tillFille till samråd och informationsmöte om ätendet
genom översändande av handlingar, annorisedng i tidning och på kommunens
hemsida samt utställni.g på stadshuset, på stadsbiblioteket och på biblioteket i
Vejbystand. Infotmationen om samrådet var infött i Nordväsua Skånes
Tidningar 20 1.0 -0 4-01.. Samrådet varade ftân 2010 -04-01 till 2070 -05 -1.2.

Samrådsmöte

Ett offentligt samrådsmöte hölls i lokalen Friska Viljor på Viktoriagåtden i
Vejbystrand 201,0-04-21,. På mötet nàrvarade, förutom representanter frän
stadsarkitektkontoret och byggnadsnämnden, ett tjugotal personer från
allmänheten.

Mötet inleddes med en presentation av planförslaget och dess bakgrund,
därefter lämnades ordet fritt för frägor. De tre fràgot som framförallt
diskuterades var ttafìksituationen, både den tådande, som ansågs ohållbar och
som ansågs förvàtas av planförslagets genetering av met trafìk och vägatnas
föreslagna anslutning till befintligt vägsystem, planomtådets utformning,
framföralh när det gället byggnademas höjd och placering, som ansågs
begränsa möjligheten till utsikt från omkringliggande fastighetet samt behovet
av atr planlàgga för flet bostäder innan närliggande områden är
Fárdigutbyggda.

INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden utan etinran eller med tillstyrkan har inkommit från:
EON Elnät Sverige

201.0-04-20
2010-04-1,6
201.0-04-26

Öresundskraft
Barn- och utbildningsnämnden
Skånetafiken
Miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden

2070-0s-03
2010-05-1,7
201,0-06-07

1,
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I{ommunstyrelsen

201,0-06-09

Yttranden med synpunktet eller frågor har inkommit från:
TeliaSonera Skanova Access AB
Boende/fastigghetsägare till Magnary 1 :50
Räddningstjänsten
Tele 2

2010-04-16
2010-04-20

Bjáreknft

2010-05-03
2010-05-04

Lantrnàtenet

201.0-04-23
201,0-04-28

Magnarps intresseförening

201.0-05-04

Trafikverket

2010-05-06
2010-05-07
2010-05-10

Boende/ fastighetsägare till Magnarp 5 48
Boende/fastighetsägare till Magnarp 1 :1 5
Boende/fastighetsägate till Magnarp 5:51, 5:41,, 5:35,
1.:65,1.:1.4, 1:57 ,1:50,1:1.2, 1:53, 6:1.27 ,1.;64, 1:2,5:42,
5:48, 64:3, 5:1 8, 1 : 1 3, 1 :63, 1. :53, 1.:56, 7 :'1..2, 1 : 1 8, 1 : 1 5
:

ochBarkäkra

2070-05-l't

7:1.3

Boende/fastighetsägare till Magnarp 1 :57
Boende/ fastighetsägare till Magnarp 5 :37
Fastighetsägare till Magnarp 5:51
Boende/fastighetsägate till Magnarp 1 :65
Boende/fastighetsägare till Magnarp 1 :1 8
Boende/fastighetsägare till Magnarp 5 1 8
:

201.0-05-1.1

2010-05-1

1

20',10-05-11

201.0-05-r2
201,0-05-1,2

201.0-05-r2

Fastighetsägare till Magnarp 1.:2
Fastighetsägare till Magnarp 1:56
Fastighetsägate till Vejby 1.35:17 4

201.0-05-1.4
201.0-05-1.7
201,0-05-1,7

Länsstytelsen

2010-05-17

Ytt¡anden ftån Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kommunala
instanser, öviga myndigheter och ftitetag tedovisas sammanfattningsvis
och kommenteras nedan i den ordning de inkommit.
TeliaSoneta Skanova Access, 2010-04-16:
Skanova har en kabelanläggning/ñr inom planområdet och vill att ett u-område
skapas i detaljplanen för anläggningen eller att följande text införs i
genomtbrandcbesknvningen: "Errenftrella åteätcler tÌjr att säkerställa Slianovas
befintliga kabelanläggning/rör såsom flyttntngar/omlàggnngar skall bekostas av
erploatören/ fas righe rsügiìrcn".
Kommentar:

Ett

a-område inj;rs þ,å kuartersmarkfir kdningen.

Räddningsti änsten, 2010 -0 4-23

:

Planen tillstyrkes ur risk och brandskyddssynpunkt under förutsättning att
omtådet utrustas med brandpost som avger minst 600 Vnnn vid 40 mç.
Kommentar: Brandposlslstern kan inle reg/eras med þ/anbertrimmelser utan firutsrifts
behandlæ i sømruarbete mellan Räddningstjänslen och Tekniska kontoret uid
þrojekteringen och atblggnaden au området. Fråganfirs in ì genonfirandebeskiuningen
u

nde

r

"/t

kúl ka þr1Er".
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T ele? Svedge AB, 2010-04-28:
TeIe2har en befìntlig optokabel längs Strandbackevägen och dess födängning
norrut som kan bli betötd i samband med att område 1 i Program för tre
detaljplaner i Magnarp & Magnarps Strand genomförs.
Kommentar: Det aktuella planområdet omfattar inte Strandbackeuägen och de¡s

firlcingning nomtt

Biäre Kraft, 2010-05-03:

BjäreIlaft infotmetat om befintliga el- och optoledningat som ligget i östvästlig riktning i områdets notra del och önskar ett u-område föt dessa
ledningat. Befìntlig servisledning till Magnarp 5:37 anses kunna anpassas till det
nya ledningsstdket för området. Utsättning av befìntliga ledningat skall begäras
i god tid innan arbetena påbörjas och ledningarna måste hällas tillgängliga under
alla skeden av plangenomförandet. I övrþt anser de att de ska kunna försörja
det planerade området med el från befìntlig nätstation.Bjfue Kraft informetar
även om att de har möjlighet att levetera bredbandsaccess till området i fotm av
optisk fibetkabel.
Kommentar:

Elt

u-område injirs

på kuarter¡markjir befnthg ledningi non Uppþsning

on att befntlig nraisledning till Magnarþ 5:)7

anses

kunna ønpassas ti// det rya

hdningsstnåket sarzt att utscittning øu befntliga ledningar s/<a// begciras i god tid innan

alt ledningarna nåste hållas tilþtinglìga under a//a skeden au
t, infirs i genomfíran de b es kriuningen.

ørbetena þåbÌiry'as oclt

þ lange nomfi røn

de

Lantmäteriet, 2010-05-04:
Lantmäteriet anger att Magnarps vägsamãllighet måste vata med i
fastighetsförteckningen och att omprövning av GA:1 måste göras. De upplyset
också om att det i genomfötandebeskrivningen måste anges vem som ska betala
förättningskostnaderna.
Kommentar Planområdets utbredning hør minskats. Magnap CA:1 inneþttas inn
làngre i området. Fastiþetsjirterkningen appdøteras med häns1n till drt n1a planområdet
Uppçlf orzt alt det àr exþloaÍären som ska betalafinättuingskostnadernafirs in i
ge n

o

mfirø n d e b e s kri u n i nge n.

Trafikverket, 2010-05-06:
, är smal och saknar gångbanor. En trafikmätning
fuàn 2006 visade att medelhastigheten var 58 krn/h, vilket övetstiger den
skyltade hastigheten på 50 km/h. Det planerade om¡ådet föreslås traltkmatas via
en ny anslutning till vàg 1707 . En befìntlig anslutning till väg 1.707 kommet att
användas som gång- och cykelväg. Föt att trafikrniljön ska b1i acceptabel med
dessa anslutningar och de nya trafikanter som det planerade området kommer

"Magnarps byaväg, väg

1,707

altalsûa krävs hastighetsdämpande åtgärder. Den anslutande gång- och
cykelvägen har mycket dålig sikt, vilket även kräver siktförbättrande åtgärder.
Förslagsvis tas anslutningen med i planområdet och sikttrianglar läggs till.
Åtgärderna finns inte medtagnai Trafikverkets ekonomiska planer, dätför måste
ett finansierings- och genomförandeavtal skrivas mellan kommunen och
Trafìkverket innan planen föres till antagande.
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planeras så att gällande rikwärden för
buller inte överskrids. Trafìkmängden för vàg 1.705 som hat använts i
bullerberäkningen verkar inte stämma, en trafikmätning som fu gjord2007 pãt

Vi förutsätter att området i sin helhet

samma väg men längte västerut visade den dubbla trafìkmängden, en
årsmedeldygnsttaflk på 540 fordon vanv 45 var flrnga fordon.

kollektivttafìkbesörjt vilket är positivt. Det ät även
Området kommer
^ttva.r^
viktigt attTrygg och säkta gång- och cykelvägar till skolan skapas."
Kommentar Onnådets tillfart ¿irfbttad ti// Magnarþsurigen. För attfirbcittra
trafkscikerheten på urig I 707, hør en atredning betrffinde en n1gång- ocb rykeluàg
ne/lan Björkhagen och Magnørþs skola utfixs ptredningfir ry gång- orh rykelutig
ne/lan Björkhagen och Magnarþs skola, Rømbä//, raþpor-t 201 1-05-03). Utredningen
en g,ång- och rykelbana längt Magnarps b1uägs sädra sida. Cång- och rykeluägen
har tagits ned i Angelho/ms kommuns rykeþlan. Autal ¡om reglerarfnansiering och
genomjirønde au clkelurigen øþprtittas melløn Trafkuerket och kommunerc sørnt mellan

fire:l,år

kommunen och exþloatären, ncir det gtilhr del au /<ostnaden, innan detaþlanen antas.

sannolikt att
40
km/
tin.
till
30
elkr
tillåtna
hastiþeten
Møgnarps
scinka den
þtaucig
þå
Kommuruen h,ållerþ,å med en hastigheßbegrärusruingsöuersln och l<omraer

Planområdet l<opplas tillgång- och rykelurigsncitet genom att en rytgång- och gtkeluàg
anltigs lcings Magnarþ:ucigen,från þlønområdets in-/ ufart, säderat, tilÌ bfintligg,ångoch clke/uàg son leder uidare ucistentt och till skolan. Mellan plønområdets ucindþlaß orb
grusucigen i öster anlcigt ocks,å en g,ång- och rykelucig så att det blir mtijÌigt att gena till
den n1a g,ång- och rykeluägen uid Magnarps þtøuäg eller ti// skogen och stranden.
au gång- oclt rykeluciganta inom planomnådet,

uilket

Exploatören bekostar utblgnaden
regleras

i

exploateringsautalet me//an korzmunen och exþ/oøtären.

Iþa

bøllerberäkningar har øtfirß atlfr,ån en ryt trafl<räl<ning som har genonfirts på
i nouember 201 'l och med en uþþrciknad trafkmdngd nrir det gtiller
Magnarþsuàgen. Dessa och har de jirh,åller sig ti// gälland.e riktutirdrn redovisas
p la n b u kri uni nge n a n de r ru b ri ke r n o "I- t"oJ k " o t h "T mfi k lt r /h r ".
Magnarps blauäg

i

¿

Läns styrels en, 2010 -0 5 -17 :
"Länsstytelsen bedömet att planförslaget med sin nuvarande omfattning kan
komma attinnebära påtaglig skada föt riksintresset föt kustzon, riksintresse
friluftsliv samt riksintresse för rörligt friluftsliv va{ör Länsstyrelsen kan komma
att tngnpa enls,gt 1,2 kap 1 $ plan- och bygglagen."

"Planområdetingàr i riksintresse för kustzonen (4 kap 4 $ miljöbalken),
riksintresse för det rödiga friluftslivet (4kap 2 $ miljöbalken) samt riksintresse
föt friluftslivet (3 kap 6 $ miljöbalken).
Utbyggnaden föreslås ske på jordbruksmatk i en viktig grön kil vid den annars
hått exploatetade skånska västkusten. I OP 2OO4 anges att Länsstyrelsens
rekommendationer föt kustzonen ska gälla i kommunen, vilket innebfu att
oexploaterade områden mellan tàTortú längs kusten säketställs. Grundregeln föt
komplettering av bebyggelse i kustzonen är att det blir en natudig avrundning av
ett befìntligt bebyggelseområde och att den därvid inte ökar i nämnvärd
omfattning. Länsstyrelsen anser att den föreslagna bebyggelsen varken kan anses
var^ en natudig avrundning e1\er vara av begtänsad omfattning. Länsstyrelsen

4
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befarar att den planerade exploateringen kan medföra kumulativa effektet som
på sikt kan leda till att Björkhagen och Magnarps sttand byggs ihop, något som
Länsstyrelsen, bl a i sin rapport 201 1 :35
anser ska undvikas.

S

k,ånes kzstområden

-

elt nationallandskap,

I riksintressena för ftiluftsliv och kustzon bör

även upplevelsen av ett oÍött och
öppet landskap vàgas in, något som motverkâs om bebyggelsen tillåts stäcka sig
så långt österut som nu föreslås. För att den grönkil och utblick som finns idag
från Magnarps byväg och sydväst mot Skälderviken och strandängen inte ska
förminskas är det viktigt att den nya bebyggelsen är väl indragen och

underordnad den befintliga bebyggelsen och dess struktuter.
Detaljplaneomtådet ligget till stora delat inom ett omtåde, Magnarp, som pekats
ut i programmet för skydd av tätortsnära natur, Närntare till naturen i Sk,åne
(2003), som tagits ftam pà uppdrag av regeringen. I programmet uþekas
områden som är värdefulla föt friluftslivet, och den långsikti ga planen ãr att

Därföt böt exploatering inom de uçekade
områdena så långt som möjligt undvikas. Länsstyrelsen erinrar om att det i 3 kap
6 $ miljöbalken rörande riksinffesse för ftiluftslivet mm står att behovet av
gtönområden i tätofter och i närheten av tätorter särskilt ska beaktas.
dessa områden ska skyddas.

Länsstyrelsen bedömet därför att planförslaget i sin nuvatande omfattning kan
komma attinnebära påtaglig skada för riksintresset föt kustzon, riksintresse
friluftsliv samt riksintresse för rödigt friluftsliv vaúör Länsstyrelsen kan komrna
att ingdpa enltgt 72 kap 1 $ plan- och bygglagen."
Kornmentar:

þr

I

i atbredning rnot öster,
jirfrilafsliu sant

samråd med länssflrelsen bar plønorzrådet minskats

ølt bättre ta hàns1n till riksintruset kustqon

och riksintresset

riksintressetfir r(irltgtfrililfsliu. Utblggnaden bedörzs lt¿irrned bli ner begrrinsad och en
natørligøre aw'undning au Magnørþs b1. Crönkilen och utblickarnafrån Magnarps
blaucig ninskar dcirzned inte heller nàmnuärt. För ølt den þlønerade exþloateringen inte
skø rzedjira kamulatiua ffikter, nn þå sikt kan kda ti// att Bji)rkhagen och Magnarp
fugs ihop, ltar kommanen tagitfran ett þlanprogram, dcir det 4tdligt redouisas uilka
områden nrn kommanen anser ,Qøn uara tcinkbara att þgga ut och dcir det obeþtgda
landskEet mellan Magnarp och Bjärl<høgen fldligt ruørkeras somfriområde, d,ir n1

jår

uppþras.
Planområdet rnedfir att gång- oclt rykelsnåken blirfler och att tilþcingliþeten ti// nataren
o c lt n atøraþþ le ue ls erna
f)rb àtlras.
beblggelse inte

"I kommande planhandlingar bör de beräknade bullervärdena för den nya
bebyggelsen redovisas samt hur de förhåller sig till gällande rikwärden föt
vägtrafikbuller."
Komrnentar Balhrbercikningar hørg'orts utifrån en ryt trafkräkningfr,ån nouember
201 1 jir Møgnarps blaucig sarnt ned upþniknød trafkatingdf;r Magnarþsur)gen. Dessa
och hur de firh,ålkr sig ti// gàllande riktuärden
uägtraf kbulkr redovisøs
ltn
r h e.r k ri m i u pe n t u de r n t b ri ke n "lh / ler.¡i tl a l i o n ".
þ

jir

i

"Redovisning saknas av hut planförslaget kan komma atr päverka
I det fortsatta planaù>etet förutsätts därför en

milj ökvalitetsnormerna för vatten.
sådan tedovisning."

s
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Kommentør: Redouisning au har planfirslagt kan komma att påuerka
m i lj ö kua li n

m

o

mt e rn a

"14 i //ò: kua /i n n n0

rmr/

fir

u a t te

n

re do vis a s

i p la n b u kriuni nge

n

a n de

r

ra

b

ri ke n

"'V a//e n fb rc kom.s Í "..

"I planområdets notta del fìnns, enligt ortofoto, troligtvis en stenmut som
omfattas av biotopskydd enligt 7 kap 11$ miljöbalken. Aven i områdets
sydvästta del kan det finnas skyddade biotopet. Skyddade biotoper bör vid
detaljplanering ges ett långsiktigt skydd, t ex genom aft de ffu en relevant
sþddsbestämmelse och läggs inom en zon med "natu.t". Ingrepp i en skyddad
biotop ktävet dispens från Lânsstytelsen."
Kommentar Beblgelsen som grcinsar mot planområdet i norrs fastiglteßgruinser går mitt i
befntlig stennar och muren i planområdeß slucistra del lìger i hauadsak inom den
befugdafatigþetea Magnarp 5:37s tomtgnins. fub1gelsen tir zþpJiirdfire '1994 (d,å
biotop:þddet ir$irdes). Kommanen gör drirjir bedänningen att det rir orirnligt øtt ltiga
stenmuren i en 7on med "n¿/a/', /ilcil /;ß/ det tir rittt/igl atl inJiira cn þ/anbesttimtnelv om
ølt møren ska beuarøs samt ølt marktra en 1 5 rne ter l.¡red retnsu /iittg uurel tam "uark
sort inte.fàr bcbyggat", fir att ge rzaren en fredad yon. Slftet med beuarandet au
steflmilrarnø är också att de atgör en utirdeþll del au den befntliga ,køltarrnifän och att de
firstàrl<er Møgnars b1s løntliga karaktcin

En

inj)rsfor de tuå redan be@tgdafastigþeterna inom planomr,åd.et
5:37), där det anges att stenmuren ska beuarøs, men det ges mil'lighet attfþttø

specialbestàmmehe

('l:13

och

delar au den inom tomten. Anledningen cir att det ska bli möjligt

jir

dern

att bcittre kanna

n1ltja loraten uid en euentaellfastiþetsreglering soa utökør deras tomtstorlek.

"I

planfôrslaget föteslås att bebyggelsen kan uppfötas i 1 våning med möjlighet
till inredd vind och mindre takkupor samt färgsättning enligt
gestaltningsprogram. I den kulturhistoriska utredningen från Regionmuseet över
omtådet (Vfagnarps by och hamn - analys av kulturmiljön,2004)
rekommendetas dock att bebyggelse i områdets västra del ej förses med
takkupor, ftontespiser etc samt att fasader kläs med locklistpanel och målas i
falurött. En mindte del kan putsas och vitkalkas. Föt den östra delen föteslås
bland annat fasader putsade i ljusa kulörer, tött tegel ellet träpanel företrädesvis i
falurött. Det vore önskvärt om dessa rekommendationer kunde bearbetas in i
planbestämmelsema."
Kommentør Gutaltningsprogrammet utgar efersont det ti// uiss del inte ärjirenligt ned de
re,þommendationer slm anges ì Regionmwseeß kultarhi:tori¡ka anaþs (Alagnarps b1 och
hamn - anøþs au kaltunniþän, 2004) och planprogramnetfrån 2005sant då områdets
utbredningrniruskar och gøtan¡ bredd minskøs till 5,5 rueter. PlanbestcimmeÌserna
ornarbeÍas ned atgångsþwnktfr,ån de karaktcirsdrøg och rekornmendationer som anges i
kultarruiþöanaþsen och i plønþrogrannen. Utuøldø delar au gestaltningtþrogrammet
.sotø rekourntndolioner i el "r¿ìd och rekoatatan¿lolion.rrata" þrì þ/rtnkdrlnn,
tillsamruarc med de rekommendationerfrån kaltørutiljäanøþsen som inte anselts nôjliga,

inþri

ltinþliga eller nöduàndiga att arbetatø ìn i þlanbestämnelserna. Slftet ned "rrid o,/t
re k o n nt e n r l¿ / ì o u.r ru / a t " àr ølt fl dligo ra de ta fp /ø n e rc i n te n li o n e r. E, ltgt
,kaltørmiföanaþsens rekommendølioner och l-.cinsstyelsens önskenål stryks be¡tcimmelsen
om att takkøpor

och

frontesþi:er ti// max en tredjedel
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en

þlanbestcimmelse som anger attfasaderna

ska klcis ned trci

och må/as

ifalarött sømt

aH delarJår uitþaßas inþrs.

"Inga kända fomlämningar finns inom området. En arkeologisk
förundersökning hat tidigate genomfötts inom en fem metet smal sträcka
genom västra delen av omtådet i samband med nedläggning av V,A' år 2009.I
den ovan nämnda kulturmiljöanalysen framgär att det föreligger risk för att det
inom området kan fìnnas under mark dolda fomlämningar i form av boplatser
och testet av gravhögar. I syfte att4argöra fomlämningssituationen kommer
Länsstyrelsen att ställa krav på att en arkeologisk utredning genomförc inför
exploatedngen av fastigheten. Den bör i så fall utföras i ett så tidigt skede som
möjligt i den fortsatta processen."

I samband med vhaktenJì)r ua-hdningen þom går genom onr,ådet) hittades
något som kande tlda þ,å grawester. Enligt øppgiftfrån lcinss4trelsen, gfordes då en
kompletterande atredruing deir det uisade sig att det enþari rörde sigom sþr,ingsten.

Komrnentar:

Länsstlrelxn har drirf)r, efer samnïdstiden, rzeddelat

att

plønområdetfir betrøktøs

som

fire exþloatering Den generella
ønrnälningsþli,kten gàller dockþrtfarande, dus att man genail ska görø en anmtiløru till
/cinxflrelsen 0rr m6fl ønder rzarkørbeten hittar något som skølle kanna rydo þ,å

fördigutrett och att

ingen

lterl'igøre andersökning

,Qrcius

forrclrimningar.

Yttranden från sakägare, fastighetsägare, boende, intressefiireningar,
sammanslutningar samt enskilda i övtigt, redovisas sammanfattningsvis
och kommenteras nedan i tematisk ordning.

ÖvBncRI PANDE UTFORMNING
- Det ät en föt stor utbyggnad. Den harmonietar inte med byn.
- Gatan måste få mer lantlig karaktär, den ska göras smalare.
- Hut ska Magnarps karaktàr kunna bevatas med den nya bebyggelsen?
- Magnarps by har behållit sin ursprungliga struktü med endast bebyggelse
längs Magnarps Byaväg. Den gamla bystrukturen bör absolut bibehållas.
- Det bör v^t^ ettgrönområde mellan Björkhagen och Magnarp. Det blir bara
600 m till korsningen mot Björkhagen.
- Man borde planeta in en servicebutik inom Magnarpsområdet.
- Strandskyddet fu inte beaktat, 300 m ska gälla för samtliga hus.
- Grönområden ska planläggas i anslutning till kultutmärkta byggnader så de
avskärmas mot awikande bebyggelse.
- Större krav på bevarande av landskapsbilden.
Korumentar Onrådets utbredning minskas i öster

f,år en n1t augränsning uid grasurìgen
är
att lcintna en fldligare obeþtgd
som lederfr,ån Magnarps blaucig ti// stranden. S1fiet
"qrlinkil" mel/an ,\[t¿naQ ocb tsiü'khtrsen och a// det n1ø området skø aþþleuas slm en
mer natarlig atblgnad au Magnarps fu. De tuå kalturhistoriskt utirdeþlløføstiþeterna
inom þlanorurådetfår nöjlighet øtt ,ki)pa ti// mark så att de får lin mer rymd onkring sig
och inte øppkas som inklcimda i øt n/t oruråde. E n 1 5 meter bred marþ'rernsa

pickmarkeras

uid

och

i norr, uilket innebcir alt denna nark inte fir beþtgas.
qon melløn btfølU blstrwktør och den n1a beblge/sen och

plangninsen

Det skøpør en obeblggd
innebcir också att den befintliga rtenntlreft ger
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En

-

huuaduattenledning med strcickningen Angelholru

Vejblstrand g,år genom

planonrådet. Vattenledningens þlacering utgör en au atgangsþunknrna þr uforrnningen
au det n1a området. Den bör ligø i gatumarkfir att uørø lättilþtinglig uid anderhåll och
eaentaella reperationútgcirder. Vallenledningeru berriknadet behäua en breddpå 7 neter,

men det uisar sig na att det räcker med 5,5 meter. Catans bredd mìnskas
meter, ù/ket cir minsta möjliga gatubredd øtifrån

dhfir ti// 5,5

Aufall Suerigu krau (fiir

renh,ållningsþrdon). Detta innebcir inte alt det nöduàndigtuis behöuer uara en så bred
asfalterad gata, atan den

kan brytas ner ned olika markbelägningar eller kantstenar

ochf eller ges grcis- eller grusremsor lcings kanterna

fir

atl

wpþleuas som mer

intim

och

lantlig. Tekniska kontoret tittar på olika alternøtiu atir de prEekterar gataft.
Skötselkostnøder och srikerhet jir g,ång- och rykeltrafk brakar i huuadsak uara det som

sjr

atforwningen.

Aktuellt planornråde
strakturen

och

bedäms inte ¡om

ldnpligt jìr

en seruicebutik,

fninst

p,å

grund au

gaturlstemet, som består au en säckgøta.

Planområdel omfaltas inte øu strandsþdd och ber¿irs inte heller øu lànssflrelsensfirsløg
þå øtökat stranàrk1dd.

BYGGNATION I MAGNARP

/ ETAPPINDELNING

- Utbyggnaden är omotiverad när det finns obebyggda projekt i Magnarp. Fula
tonìma områden förstör boendemiljön. Befindigt område (område 1) måste
byggas ut innan nya områden exploateras och ingtepp görs i natur och miljö. En
fördjupning av översiktsplanen måste götas innan man gär t'rdarc med aktuellt
område (omtåde 2).
- Den aktuella utbyggnaden går emot Länsstyrelsens rekommendation i
"Program för tre detaljplaner" (2005) då det är svårt att motivera en utbyggnad
vid Magnarps relativt genuina äldre bebyggelse.
- Det finns ftägor i "Program för tre detaljplaner" (2005) som inte är besvarade i
detaljplanen som tex vilka är trafikptoblemen och hur löser man dem, vilken

kanktär vill man skapa i Magnarp, vilka infater ärlärnplrga,lämpliga etapper
för planläggning, buller,luftutsläpp och skyddsområden, tål Magnarp en
utbyggnad med 100 bostäder och vilka omtåden ska exploateras.

jirfler bostäder i MagnarP trzts att
utblgnadsområde uid ki¡tisucigenf Vørehäg þnr,åde I ) inte eirfalh utblggt àn.
Anledningen cir øtt det skafnnas en bffin rued tomter alt erbjada uid efierfr,ågan och
/<omrnunen alt urixa. En þlanþrocets kan orkså taflera år innan den
gära det näjligt
utmynnar i enfcirdigplan (aktaelh planàrende initierades 2003). Det är dtirj)r lämpligt
Kommentar Det cir en politisk uilja att þlanera

btføltg

jir

afi liga

steget jìre

atblggnadstakten on det àr mäjligt.

Planområdet har minskats

i onþttningjir øtt bl a tillgodose ltinssflrelsens slnpunkter

þå ztblggnad.
Ittället jir

en

fordjuþning au öuersiktsplanen hør

ett

planþrograrn tagtts fran

f;r

løndskøpet mellan Magnarp och Bjrirkhagen "Plonþngt'un fi|r /anl.tkaþtl tn/l,.rn
.\[apulrþ oclt Bjlirk/Lauen" (20 I 2), enligt Ltinssfiirelsens äns/<ernå/. Slfet med detta uar

attþräua uilken exþloateringsgrad Magnarþ kan klara, och dåfranfiral/t landskaþet
nellan Magnarþ och Björkhagen, utail alt þ,åtagligt skada landskaþsbild, rik:intressetfir
kustqonen ocbfri/ujlsliuet, kulturhistorhka ucirden och nataraàrden. Programmet
behandlar àuen de andrafrågorna.tlln lyyln.li"on
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sum tex

trafksitaationen/trafkprobleruen. kiktlinjer ochfirslagþ,å lösningarþres€nteras

þrogrammet som atgär en del au ut¡tàllningshandlingarna. Plønbeskriuningen hør också
bearbetats och bliuit mer ornþttønde nàr det gciller dessafrågor.

i

UTSIKT / BYGGNADERS HÖJD OCH PLACERING

- I "Magnarps by och hamn, analys av kulturmiljön 2004:26" sägs att ny
bebyggelse ska vara "envåningshus, takkupor kan förekomma sparsamt, ge
utblick och utsikt". Planförslagets hus är opassande, för höga och för många,
vill inte ha hus med 8 meters nockhöjd ftamfö oss.

vi

- Utsikten kommet att minska/försvinna pg nya- byggnader och vegetation.
Tillåt bara enplanshus.
- Tomter och hus àr för slora och för många. Flusen fu f& höga (8,3 m) och
hindrar utsikt. Placeringen hindtat utsikt. Det är bättre med enkla långsmala
husktoppar.
- Âr det ett ktav i planen att husen placetas längs gatan?
- Utsikten kan bevaras om långsmala hus med max nockhöjd 5m gavelställs. En
3D-illustration bör tas fram.
- Planförslaget innehåller fler tomter och högre hus än vad som föreslås i
"Program fór tre detaljplaner" (2005) .
- Tomtema är för srrrä, det förstör kataktätsdragen och påverkar utblickar och
utsikt negativt.
- l,S-planshus med 8 m nockhöjd fu inte enplanshus. Detaljplanen är
vilseledande.

- I{omplementbyggnader måste placeras minst 4 m ftä¡ tomtgräns för att
bebyggelsen inte ska bli en sammanhängande länga hus.
- Samtliga hus i detaljplanen bör ha en nockhöjd på 6 meter som föreslås föt de
äldre fastigheterna som taglts med i planen.
- Den fria q'n fiån Magnarps strandväg försvinner.
try^ tomtagare vill planteta mot befintlig bebyggelse i nor.
- Det är troligt

^tt

Detta kan bli störande och hindta utsikt för boende i norr.
- Hus öster om g:a skolan kommer att fötsämr utsikten mot havet. Ett
alternattv är attl>ara tillåta enplanshus och att rninska antalet hus.
Korumentar: Omnådets utbredning och antaÌet tomter har minskats, uilket innebcir att rytn
fr,ån Møgnarþs b1øurig beuaras i ¡törre ornfaltning och alt atsikten, fr,ån fastiþeterfla .rzm
ligger lrings Magnarps @auäg öster orn befntliggrasucig inte längrc berörs i salnna
utstrcickning som

i

sanr,ådsfirsløget.

n1 be$cimmelse inJìirs orn att huuadblgnader inte får aara bredare tin I neter. Sltfet
att skaþa långsrnala Lingor och ateslutø y'ockøre och klumpigøre blggnader sorn pøsrar
.rùnrv in i rlen bafinlhga "loniligtt" korukl¿ùvn. Tillåten @gnadshöjd sänksfrån 4,2 ti//
3,8 meter och ti/l,åten nockhöjd srinksfrån 8,3 till 8,0 meter Voþmerna kommer att
apþleuas som nciltare i och med att bredden begrcinsøs. Enda$ en aåning ti//åts.
Vindsinredning ska rlmmas inom tillåten blgnads och nockhtijd och innebàr drirf)r inte
någon Jìircäning ntir det gäller utsikßmöjliþeterna fir grannørna. Bestämmelsen om att
takkapor och frontesþis jår anordnas på hauødblgnader tas bort ltimplþeten att
anordna mindre takkaporfir istcillet behandlas i blgglousskedet och om de an:es kønna
utgöra en mindre auuil<e/se l<ommer berörda grannar att hiirøs innan eaentue/lt þtglou

En
cir

beui!'øs.

e
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Det cir inte r/o//gt att i detaljþ/anen
hin dra u tsi kt fir gran nfas tigh eter.

(med

plan-

och

blglagen) sAra att

uegetation inte

får

Hauødblgnadernas f)reilagna þlacering med l,ångsidan parølkllt ned gatan i)ler
ñktlinierna i "Progrom.fin'tre le laþlaner i ù'lapnorþ ù- i\'[tgnarþs sîntd" och gandor

Duv riktlinjerfþaasfrån att
"rzid
r'ìlket inruh¿ir atÍ den infe
osl.t
ikflinJ'er"
meì
þlonbe¡lìinmel¡e
lr;ngre b/irjuridiskt bindande nenfonþrande cir en rekommendation. Det kan uøra

sigpå anþassningtill befntliga køraktcirsdragi området.
rurrt

lill

en

ett røta

nöjlzgt att skaþa en lantlig karaktcir àuen med tu¿irstcillda has, som kan ge bciltre ußi,ët
och sikt/in-Jer genom området, men det krciuer mer ncir det gci//er uforrnningen aa husen.

Jiiljer rìktlinjerna iòr lriatplr¿ loatl.çtor/ek t "Prop"om Jìj¡' h'e
ò- Jlrtgnrtþ: itru¡il" (1000-1200 kuadratmeter), uilkø
awltan
au
i ,\Ingnatþ "I[agnarþt hy oth Ì,aun - anal1s øu
kal/øruifdr
þri

Tontenol

storlek

rlatrrljplatter ì Xlaguarp

kahuruiljtìn"

(Reoionntueat 2004). Tro/igtuis blir tomternø

i

þgr

huuwdsak nellan 1250-

1550 kuadratmeler, med andantagþr de tlmter snrt liger näm$fastiþeterna Magnarp
1:1 3 och 5:,17, som blìr något mindre om de uäljer alt utöka sira tomter, dock inte
-l
mindre àn 100 kuødratmeter.
E n cindring au bestcimmelsen alt komplemmtblgnader ska plaæras minst 2 meterfrån
tomtgrcins tilÌ ruinst 4 neterfrån tomtgrcircs bedöms inte nöduändigfír att scikerst,illa alt
beblgelsen inte ska bli en sammanhängande Ìcinga ltas. Föruløgen ändring bedÌims
sftarar€ kanna begrcinsa ølternøtiua þlaceringar som kan aisa sig uara lcimþligare
ilßi,þtsþerspektia.

m

För att kttnna skapa en rtittt/isønde 3D-illastration som uisar alsiktsperspektiuen knius
det att uformningtru au området detaljsfitrs, uilkel aarken rir rnäjligt eller önsku¿irt i

aktue//tþ//.

UTFORMNING BYGGNADER

/ I(ULTURMILJÖ

i Magna¡ps bys gatumiljö.
- Yarför fi.nns det ingen begränsning för huvudbyggnadens stodek, den kan
teoretiskt bli 300 m2 stor?
- I(ulturmiljöanalysens krav måste följas i stöffe utsträckning (envåningshus,
långsmal huskropp, sadeltak, mutad skorsten, panel av locklister i falurödfátg
-Det passar inte med kataloghus

mm).
- Det är trevligt att färgsättningen på byggnader och tak på ett smakfullt sätt
styrs i planen.
Kommentar Planbestcinmel¡erna cindras så att de i större wtstrcickningJiil'er
,Qalturrnil.1äanaþsens krau

þå aforrnning nateriøl

och

frirgsättninggenom dels

takufonnning fasadnaterial oclt färgsättning
"rad
en
o¡/t rekommetìutiou.wtta" pri plankarlan.

best¿immelser om blggnaders storlek, bredd,

samt de/s genom rekommendationer

i

De kataloghus som jirrt uar tänktafir området, ryms inte lcingre inom bestärnmelserna.
Planen hindrar dork inte kata/oþus rent generellt, men intentionen cir alt s4tra ørvalet ti//
smala och smcickra blgnader med sadeltak, uilka bedäns passa brist in i en den befntligd
lantliga miftin.

En begrcinsninginjirs

så øtt huuudblgnader inte ska kunna bli

t00

kuadratmeter storø,

genom alt besttimrzelsen on til/,åten blggnadsarea komþletteras med att stärsta tillåtna
blggtadsarea

fir

hwuudblgnød àr 200 kuødrøtmeter.
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STÖRNINGAR
- Om Strandgärdarna ska kunna fortsätta ha hästhållning är det bata rimligt med
en rad hus så att avståndet blir tillräckligt.
- Hur påverkas befintlig bebyggelse längs v 1707 av den ökade ffafiken med
hänsyn till buller?
Kommentar Pågående hci$h,ållningpå Strandgården kommer øtt kønnaþrtsätta driuas
men påuerkas genom

att en befntlig

beteshage kommer

att behäua ersàttas med m n1

ldngre söderut.

Okningen au trafknängden p,å Magnarþs blaur)g t¿llÍiljd au det n1a planområdet, cir
inte au den onfattning att den kommer att innebära någon mätbørfircindring au befntliga
bullerniuåer, uarken när det g(ill€r ektiualent ucirde eller rzaxutirde. Det kräus en bejdligt
större ökning au trafknringden fir att det ska ge øtslag.

TRAFIK
- Yäg1.707 ät smal och fordon håller hög hastighet. Det ät förenat med fara att
promenera, cykla och svänga ut på vägen. Vi eftedyset en konsekvensanalys av
områdets anslutning till vägen. En ttafikutredning böt göras och presentetas för
allmänheten.
- Det är mycket trafik genom byn och den kommer att öka yttedigate i och med
utbyggnaden. Vägen är smal och har skymd sikt. Det tu ett problem att det inte
fìnns någta gång- och cykelbanor längs vägen, sätskilt för skolbatn.
Trafiksituationen måste åtgärdas innan byn byggs ut.
- Ny trafik på tillfatten mot väg 1707 kommer att störa befintlig bebyggelse.
Utfatten kommer också att ha dålig sikt.
- Utbyggnaden kommer att leda till fadiga trafìksiruationer, buller, försämtad
miljö och olyckor. En ny väg böt dtas notr om Magnarp med GC-banor och
farthinder bör uppföras pä và97707 .
- Det finns inga larska trafìkmätningar gorda för väg 1707 . Mátningar är gjotda
1,996,1,998 och 2006. Mellan 1,996 och 2006 har trafiken fördubblats tt1l.21.47

fordon/dygn,vàtav

1,23 àr

tung trafik.

- En trafikmätning och en handlingsplan för tafìken måste tas fram tillsammans
med Vägverket.
- Högsta hastighet pävàg1707 àr 50 km/h men efterlevs sällan. Boende på
norra sidan har inget övergångsställ.e att anvà¡da för att komma till skola och
strand på södra sidan.
- Halva planområdets trafìk bör ledas mot Magna{psvägen istället.
te ett Srttiotal bilar kommer att passera på
- En utbyggnad innebär
^ttytterhg
vàg1.707 morgon och kváll.
- Vi efterlyser den tiskanalys som gjorts för anslutningen nl.vàg1707.
- Förbättringsåtgärdet måste vidtas innan yttedigare traîtk kan belasta vàgL707.
- Utbyggnaden kommer att alsTra trafik mot Magnarps hamn.
- Magnarps byavàg borde lä gâng- och cykelbana till skolbarnen och sänkt
hastighet till30 km/h.
Kommentar: Orztr,ådet har minskals och genererar mindre lrafk cin i sarrrådsfirclaget.
Onr,ådeß tillfaù ärflJrttodfr,ån Magnarþs fuauàgti// Magnarþsuägen som anser uara mer
/ä np lig e n /igt T røf kue rke t.
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Trafksitaationen/problematìken kringMagnarþ: blaurig uäg1707, behandla.ç och
redovisas i "Piuuþro¿rom.fi)r /aru|kaþel nellon )fagnarþ oclt l3jõrklø¿cn" .tlrl al3dr ct
de/ øa ut¡trillningshøndlingørnø tì// denna døøfplan samt i þlanbukriuningen ander
núriken ''l-rufik" oLh "Galuntit nctÌ gàrg- och rykeltrafk".

I

samband med programarbetet tillsattes en arbetsgrwþþ bestående au boende i Magnørp
oclt Björkhagen, ned aþpgfi afi tafram ett j)rslagþ,å har de boenfu i området uill läsa

problemen de uþþleuer kring trøfksitaationen lcings Magnørþs blaucig. Derasfirslag rir
att anlciga en gång- oclt rykelurigþarallellt ned Magnarþs fuaucig på uägens sädra sida

befntligg,ång och rykeluäg uid Röstisucigen.
taå trånga ausnifi j)reslås en ausmalning au Møgnarþs þtauägiir øtt ge plaß åt
gång- och rykelurigen. Graþpen anrer att dessa åtgcirder komrzer att öka trafksci,kerl¡eten
med ¡tar-t uid Björkhagsucigen och auslut uid

Vid

generellt, äka sàkerhetenJì)r de ncirboerude, minska genomsniltshastþenn samt minska
trøfkuoþmen efersom Ve.lfustrandstrafken i större atstr,ickning kontmer att uàfi'a urig

1708 (I/ej@strandsudgrn). Magnarþs intressefirening drir ca hrilften øu Magnarþs
ltushåll ¡ir rnedlemmar och uars uþþg!fr cir att tø tilluara blbornæ önrken,ålJiir ltar b1n
skøfangra na och iframtiden, ser också delta som en godtaþar läsning
Kommunen har tillsarnman¡ ned Trafkuerket och ned hjriþ au konsølt också gfort en
øtredning king trøfksrikerheten (Utredningþr ry gång- ocb rykeluäg rnellan Björkhagen
oclt

Møgnørps skola, Rambi)ll, rapþort 201I -05-0t). Denna atredningfiresl,år

i likheî

ned ørbetsgruþpen och Magnarþs ìntressefiirening en n1 gång- och rykelucig mellan
Björkhagen och Magnarp làngs Magnarþs b1uäg söder oru den sammø. Cång- och
rykelutigen har tagits raed i Angelholrns komrnuns rykeþkn

En ry traf,kräkning har också genomf)rts på Magnarþs

blauäg nellan den

1

1 december

den 17 december 201 1. Resøhant uisar en nedel@gnstrafk p,å 2199 fordoft/ dJgn
boúsettfrån en tW ander tisdagen den / 3 december då antaletfordon uþpgick till 621 8.
Toppen kan sannoli,kt firkløras med extra resor på grwnd øu ladafrande i skola och
och

firskola. Mcitningen

uisade

kn/ tin. Medelha:tiþeten
þerceþtilen þå 48 kn/ tin.

att'10,38 %
/,ågþ'å 39,1

jir

öuerskred den

ti/låtna høstþeßgrännn 50

5 kn/ tin (50 km/ tin jir personbilar)

och

85'

Magnarþ blauäg

oclt dcinned också de szm ansaorar
uilken belastning ucigen ,klarar au,
har tagil del au trafkrr)kningen. Ut{r,ån sinø erfarenheter orlt sin korupetens samt med
beøktande au att omn)det uid Rästisucigen/ Varehög cinnø inte tirfullt atblggt, gör de

Trafkuerket, som cir

ucighållme

Jiir trøfkscikerheten, þeslatar

i

urigfr,ågor orh bedöner

bedönruirugen att trafksiraøfionen, ncir det gäller arutaletfordon, cir acceptabel och ser inget
hinder i afi planområdet beþtgs. Trafkuerket anser inte att någon ryt ucigsträckningi
norr är aktøe//, men an¡er att M ar lanpligt øtt aalciga en ry gårug- och clkelucig längs
Møgnarþs þtauägjir øtt firbtittra traf ksàkerheten.

Gång- och qtkelutigen plønerøs enligt ucigløgen ned Trafkuerkets metodi,þ' och är ett
frist'ående þrEekt. Trafkuerkeß och kommanens aasikt cir att gång- och
rykeluägsþrojektet ska påböry'as och fcirdigställa: så snart som nöjligt.
Arbetsgrwþptn och Magnarþs Intressej)rening anser alt hastighetsgrcinsen bör sànkøs
)0 km/tim. Tekniska kontoret h,å//erpå med en äuersln au bastigheßgränserna i
kommunen.

Ui*þltg høstiþeßbegninsning

cir beroende au hør gång- och clkelutigen

øtformas. Sannolikt kommer tillåten høstighet att sänkøs ti// 30 eller 40
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ARKEOLOGI OCH KULTURHISTORIA
- I detaljplanen står att arkeologiska utgrävningarhar skett. Vi begär att få se
dokumentation på detta. Stenröset/odlingsröset mot åkem àr ett agrarhistoriskt
minnesmärke som kommer att mista sin kontext. En arkeologisk
slutundersökning måste göras innan eventuell exploatedng.
- Strandgåtdarnas matket bör bevatas i befintligt skick. Utbyggnaden skiljer
strandgårdarna frän odlingsröset i norr.
- Detta ät det sista området i kommunen som är obebyggt mellan byavägen och
sffandzonen.
Kornrzentar Se kommentar ti// lànssjrelsen angående ar/<eologi. Handlingarnafnw alt
lrisa þå stadshøse|. Kopior køn bestrillas ti// sjdlukostnadspràr uia kandltinst
Plønområdets utbredning hør minskal mot öster så att strandgårdarzas marker och
landskapet nelløn blaucigen och strøndTonen beuaras obe@ggt

i

större omfaltning.

Stenräset/odlingsröset ornfalløs inte aa døaþlanen längre och bedöms inte riskera øtt

nista sin kontext ti/l jiljd au atblgnaden.

NATURVÄRDEN
- Konsekvenser för natur och djur måste utredas yttedigate.
- Det finns ett rikt djutliv i området med fasan, hare, rãd|ur och räv. Djutens
möjlighet att fortsàtta leva i området minskar i takt med att området exploateras
- Söder om Magnarp 5:18 och 1:15ligger ett ovanligt stott odlingsröse. Man
fötstör den biotop röset utgör om det skiljs från åkermarken.
Kommentar Kontekven¡enra.fiir nahn,ìit'dena þuhrmd/¿s i "P/anprugram -[ür Ltnd-rkaþel
rucliun .\,Iu.qnoQ ot/t Blärkltapen". torn utqîr en del at uÍ:ltilLting.rhtmdlirtgarnrr.
Naturucirdena och djurliuet bedöns inte aara hotat lillþfrd au atblgnadsf)rslaget,
efersom øtblgnadsonrådet består au en begränvd del åkerrnark och då stiirre delen au
landskapet beaaras lrört. Odlingrr¿iset omfattas inte øa detaþþlanen ltingre, atan kommer
alt.fortscilta î)ara

eru

:þtddad

biotop.

REKREATION
-Grusvägen ner mot havet och kronoskogen används flitigt av magnarpsborna
för rekreation. En utbyggnad skulle förstöra den orötda miljön för alltid.
- Grusvägen som gåt genom planområdet används flitigt av ryttaLre. De bör
fortsatt ha möjlighet att passera till skogen och på vintern till sttanden.
Komraentar Grasucigen ner mot hauet omfaltøs irute au derøþlanen längre. Uforwningen
och ønuändningen au uägen kommer inte att cindras tillfiþ'd au þlarfrrslaget Uppleuelsen
au orörd natarfr,ån ucigen kommer deluis alt þåuerkas ruen bedäm¡ som øcceþtabel
Planområdet sk@ar en rytgnucig son är tilþringlìgjir ø//a, mellan Magnarpsucign och
grasa64€n.

SYNPUNKTER ANG ENSKILDA FASTIGHETER
Magnarp t15
- I planfötslaget fär vår fastighet en ny infat söderifrån. Vi vill inte ha denna
infart.
Komrzentar: Planområdets utbredning har nin¡kat
söderifrån rir inte längre a/<tue//.

1,3
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iù'{agnarp 5:37
För att vi ska acceptera detaljplanen ska följande upp$illas:
- Vfu fastighet ska anslutas till kommunalt VA utan kostnad. Det innefattat även

inkoppling till byggnadema.
- Vår tomt ska utökas med 8 m runt om utân kostnad.
- GC-stråket som ligger västet om vår tomt ska flyttas tex till gatans fötlängning.

I(ommunen får lösa detta på något sätt.
- Vfu tomt ska i enlighet med detaljplanen inte undemtiga 1'400 rn2.
Kommunen ska pteciseta hur natutområdet västet om oss ska utformas. Det är
inte acceptabelt att folk bedrivet sociala aktivitetet 1 m utanföt vår tomt.
- Övriga bef hus fär 25 m till nya byggnadet utom vi, som får bebyggelse 8 m
frän tomtgränsen. Tomten notdväst om oss ska utgå. Naturområdet i västet ska
utökas mot noff.
Kommentar Kommunen kan inte anuànda skattemefulþr att bekosta ua-ansløtningfir
n,ågon enskildfastighetsàgare.

Va- atredningar har giortsiir

området ocb grunduattnet

skall inte þ,åuerkøs aa rytblgnatioruen aarkefl nrir det gcilkr tilþång eller kualitet.
Planen gör det nöjlip aft atöka er tomt med I meter mot fun þlanerade beblgelsen
ruen inte ,åt uàster eftersorn hela natarområdet kràus jir

dagaattendammen, som

tka

i norr
hø

tÍt

ri-tkera alt inkrìkla þã þrù,(tf Íomtz¡tark.
Kommønen cigerinte marken, ztanfnågøn orn attJìå käpa, ellerf,å marl<en utan kostnad,
f,år ni dhkwnra och au'tala med mørkrigører. Sanma gcilhr den angrcinvnde mark'en i

rntlligle/ all kann¿t

".çL'üfl'/t'//¿t

ärcr" ølan

säder och uä¡ter sorzt inte beriirs au planen.

G'ång- och rykelurigen

harfþttaß

och löper nø istrillet lrirugs Magnarþsucigen oclt ansluter

till pla nonrådeß ryta inlart.
Plønen rröjliggör ett utökande au erfastigbet
dock inte att ni har någon aatomøtisk rrilt

till

rner cin 1400 kuadratrneter. Det funebcir

attfi elkrjå

käpa dennø rnark, øtan det,lr

något ni m,åste diskatera och aatala medfastiþetsrigaren.
Naturområdet uäster om er tornt utökas något nomrt oclt àr auselt och dimensionerat

j)r

att anu,indasfir en öuersucimningsdamm auseddJiirplanornrådets dagaalten. Den rir alltså
inte øuseddfir social aktivitet.
Ingen beblggelsefir aþþjiras n¿irrnre er befntliga tomtgràns än 15 meter, uilket,ir samma
austånd som gàllerJiir öunga befugda fastiþeter i anslutning ti// planområdet

Magnarp t65:
Vi vill att enbart 10 tomter i en husrad ska byggas, då kan mer utsikt bevaras.
Vi föreslår att den föreslagna tillfatsvägen till vår fastighet flyttas och att met
prickmark införs på angränsande tomter.
- Vi vill att högsta möjliga plankhöjd b)Í 7,4 m och att ffàd och buskar hålls
låga. Friggebodar bör placeras med hänsyn till kringboendes utsikt.
-

Kommentør: Planomr,ådets utbredning har minskat i omþttning. I det nlaJiirslaget tir
hasraderna frørnf)r er borttagna. l'Jågon ry tilfartsurig till erfastiþet eller n,ågon
pricknark þå øngränsande lomter cir därfir irute ltingre aktøellt En þlanbestämmel:e om
øppjims ti// högre hi;jd än 0,8 meter mot gøta och grusucig
alt rnurar oclt pknk inte

fir

i

þtgglou. N,ktlinjerna är att
helt anduika þlank. Plan- och b1g/agen ger inte nöjlighet att sþtra höid På buskar och
trri d, d e ß am rua gei / k r p /a c e ri ng øu frigt b o d ar.

injirs. Varye en¡,kilt ijnskemål

om marar och p/ank präuas

1,4 (1,7)

Diarienummer

SAMRÅDSRE,DOGÖRELSE,

03-0226

Magnarp 5:18:
- Vi vill att fastigheten undantas från planens generella bestämmelser
beträffande nockhöjd, materialval, höjd på häckar, plank osv. Vi vänder oss mot
att det àr samrna krav på en byggnad från 1880-talet som på nybyggnation.
- Tänkta tomter böt få prickmark 4 m frän tomtgräns liksom 5:18.
Kommentar: Føstiþeten oøfaltas inte Lingre au detalþlanen. N1a tornterfir ninst 6
meter prickmørk mot befntl$ beblggelse, gata och landskap.

Magnarplz2z
- Vi har hästhållning pà vät fastighet med gödselhantering ca 50 m in på
fastigheten, detta nämns inte i planhandlingatna. En utbyggnad får inte invetka
negativt pä vär möjlighet att bedriva hästvetksamhet. Vi motsätter oss
bebyggelse inom 100 m frän vår fastighet.
Korumentar: Planområdet¡ utbredning l¡ar minskats mot öster, uilket innebrir att närrz¡lø
firesløgna nlafastighet rir belcigen p,å mer cin 100 meters auståndfrån erfastighet.

STÄLLNINGSTAGANDE
Planhandlingarna kompletteras vad gäller:
. Planomrädets utbredning minskas i öster och får en ny avgtänsning vid
grusvägen som leder fränMagnarps byaväg till stranden. Syftet àr attlälr;rna
en õ-dLiqare obebvged "stönkil" tnellan X{aqnaç och Bjötkhagen och att det
nya området ska upplevas som en mer natudig utbyggnad av Magnarps by.
I Omtådets tillfart flyttas ftànMagnarps byaväg till Magna¡psvägen som anses
v arz- r\er lämplig ur trafìks äkerhets synpunkt.
! Den nyalokalgatans bredd minskas till 5,5 meter, vilket är minsta möjliga
gatubredd utifrån Avfall Sveriges krav (för renhållningsfordon).
I Ett 5 metet brett u-område införs på kvartetsmarken i planområdets noffa
del för Skanovas och Bjäre Iftafts ledningar
. Genomförandebesktivningen kompletteras med uppgift, aft ftägan om
brandpostsystem, ska lösas i projekteringen av området, i samatbete mellan
Räddningstf änsten och Tekniska kontoret.
. Upplysning, enligt Bjäre KtaFts yttrande, om att befintlig servisledning till
Magnarp 5:37 anses kunna anpassas till det nya ledningssüåket sâmt att
utsättning av befìntliga ledningar skall begäras i god tid innan arbetena
påbörjas och att ledningama måste hållas tillgängliga undet alla skeden av
plangenomfötandet, införs i genomfötandebeskrivningen.
. Uppgift om att exploatören ska betala förrättningskostnadetna, om inget
annat avtalas, förs in i genomförandebeskdvningen.
. IJppgift om att exploatören ska betala en andel av kostnaderna för den nya
gång- och cykelvägen längs Magnarpsvägen, vilket regletas i
exploateringsavtalet mellan kommun och exploatör, införs i
genomförandebeskrivningen.
I Uppgrft om en kompletterande arkeologisk undersökning som har gjorts
inom planomtådet införs i planbeskrivningen.
¡ Ett planprogram har tagits f:-z;m för landskapet mellan Magnarp och
Björkhagen "Plat.rproeram firr lanclskapet mcllau )'Iagtrar¡r och Bjorkhagcn"
pröv^ vilken
(201.2), enligt Länsstyrelsens önskemåI. Syftet med detravar

^tt
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exploateringsgtad Magnarp kan klara, och dä ftamförallt landskapet mellan
Magnarp och Björkhagen, utan attpâtagltgt skada landskapsbild, riksintresset
föt kustzonen och ftiluftslivet, kultuthistoriska värden och naturvärden.
Proqramrnet behandlar ävcn cle anclra iràgorna som h,i¡es ttatn i "Program
För trc clcraljplanet" (2005) soln tex trafrl<situationerr/tratìkpr-obletnen.
Riktlinjer och förslag på lösningar presenteras i programmet som utgör en
del av utställningshandling Ína.
Information och resultat av genomförd trafìkutredredning samt tedovisning
av ny trafikmätning och bullerberäkningsresultat införs i planbeskrivningen.
Redovisning av hur planförslaget kan komma att påvetka
miljökvalitetsnormernâ för vatten införc i planbeskrivningen.
Planbestämmelse om att befìntliga stenmurar ska bevatas inföts och en L 5
metet bred remsa längs mutarna markeras som "mark som intc fär
bel¡r.sgas". tör att clärigenotn ge muïa¡tna^ skydd som biotoper och bevara
rrrl;l.arî^ får dock flyttas
dem som en värdefull del av kultutmiljön. Delar
^v
inom tomten gällande befìntliga bebyggda tomtet inom planomtådet.
Gestaltningsprogrâmmet utgår eftersom det till viss del inte är fötenligt med
de rekommendationer som anges i Regionmuseets kulturhistoriska anaþs
(À4agnarps by och hamn - analys av kulturmiljön,2004) och planprogtammet
fràn 2005 samt då omtådets utbtedning minskat och gatans bredd minskats
till 5,5 meter.
Planbestämmelserna ändtas så att de i större utsträckning följet
kulturmiljöanalysens krav på utformning, mateital och färgsãttning genom
bestämmelser om byggnaders stodek, bredd, takutfotmning, Fasadmatedal
och färgsättning.
UFalda delar av gestaltningsprogrâmmet inföts som tekommendationet i en
"råcl och rekr¡nrmenclationsruta" pá plankartan. tillsammans med de
rekommendationer ftån kulturmiljöanalysen som inte atbetats in i
planbestämmelserna. Syftet är att tydliggöra detaljplanens intentioner.
Enligt kulturmiljöanalysens rekommendationer och Länsstyrelsens önskemål
införs en planbestämmelse som anger att fasaderna ska kläs med träpanel och
målas i falutött samt att mindte delar av fasaden får viçutsas.
Endast en våning tillåts. Vindsinredning ska rymmas inom nockhöjden och
innebfu dàrf& inte någon försämring när det gället utsiktsmöjligheterna för
gr^nna;rna' Bestämmelsen om att takkupor och frontespis får anordnas på
huvudbyggnader tas bot. Lämpligheten att anordna mindte takkupor fåt
istället behandlas i bygglovsskedet och om de anses kunna utgöta en mindre
awikelse kommer berörda gr^nn^r att hötas innan eventuellt bygglov
beviljas.
En ny bestämmelse införs om att huvudbyggnader inte fâr van bredate än 8
meter. Syftet är att skapa långsmala längor och utesluta tjockate och
klumpigare byggnader som passar sämre in i den befìntliga kultutmiljön.
Tillåten byggnadshöjd sänks fràn 4,2 till 3,8 meter och tillåten nockhöjd
sänks från 8,3 till 8,0 meter. Volymerna kommer också att upplevas som
nàttare i och med att byggnadsbredden begränsas.
Minsta tillåtna fastighetsstodek ändras till 1100 kvadratmeter för samtliga
nya tomter och till 800 respektive 1100 för befintliga bebyggda tomter.
Planen ska inte innebàra att befìntliga fastigheter ska behöva utökas. De
nya torìrtcnr¿s storlck tbljcr rikrlinjcrna ltrr lãrrrplig rotnrs¡orlek i "Ptr¡gt¿lm
för re detaljplanet i \"fag'narp & \'Iag;narps strâncl" (10í)0-1200
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kvadratmeter), vilka bygger på analysen av kultutmiljön i Magnarp
"Nlagnarps bv och hamn - ana11.5 av knlutnriljär" (Regionrìuseet 200'+)Troligwis blir tomterna i huvudsak mellan 1,250-1550 kvadtatmeter, med
undantag för de tomter som ligger närmst fastigheternaMagnarp 1:13 och
5:37, som blir något mindre om de väljer att utöka sina tomter, dock inte
mindre än 1100 kvadratmeter.
En begränsning införs så att huvudbyggnader inte ska kunna bli 300
kvadratmeter stora, genom att bestämmelsen om tillåten byggnadsarea
kompletteras med att största tillåtna byggnadsarea för hur,'udbyggnad är
200 kvaðratmetet.
Naturområdet i sydvästra delen av planområdet utökas något norut och är
avsett och dimensionerat för en översvämningsdamm avsedd för
planområdets dagvatten.

MEDVE RKANDE TJÄNSTEMÄN
Samrådsredogörelsen har upprättats av planarkitekt Katja Berg

STAD S,{RKITEKTKONTORET

23 apri2013

Information enligt personuppgiftslagen (PUL)
Som information vill vi upplysa om âtt persoûuppgifter som inkommer i zi¡endet behandlas endast i detta
specifika planzirende samt vid utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Kâllor: Till
fastighetsförteckning ár; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR).
Byggnadsnärmnden ansvarar för denna information. Om du vill ha ytterligare informadon om hur dina
personuppgifter anvãnds eller om du vill att dessa skall ändras zir vi tacksamma för skriftligt besked om
detta till .Årgelholms kommun, Byggnadsnämnd n, 262 8O Ârgelholm.
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ANGELI{OLMS
KONilVtt'N

Detatjptan för det av fastigheten
Magna rp 64:1 ,
Magnârp,
Ängethotms kommun, Skåne tän
UTSTÄL
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ANTAGANDEHANDLING
smRÅoer
Samrådet om planfötslaget redovisas

i en samrådsredogörelse daterad 2013-04-23.

nuR ursrÄLLNTNGEN HAR BEDRrvrrs
Sakägare samt berörda förvaltningar och myndighetet hat betetts tillftlle till samråd
av ärendet genom övetsändande av handlingar, annonsering i tidning och på
kommunens hemsida samt utställning på stadshuset, på stadsbiblioteket och på
biblioteket i Vejbystrand. Information om utställningen var införd i Nordvästra
Skånes Tidningar 2013-05-04. Utställningen varade fràn2013-05-06 till 201.3-06-03.
INKOMNA YTTRANDEN UNDER UTSTÄLLNINGEN

Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:
. Bjàre Ktaft, 201.3-05-1.7
. Telia Soneta Skanova Access 1'8,2013-05-24
I I{ommuns tyrels ens arbets utskot t, 20 3 -05 -29

r
.
.

1.

Länsstyrelsen, 2013-06-03
Socialnämndens arbetsutskott, 201,3-06-03
Tekniska nämnden, 2013-06-24

Yttranden med synpunkter eller fràgor har inkommit från:

r
I
.
.
I
'
r
I
.
I
I

Fastighetsägarefboende Magnarp 5:37, 201,3-05-27
Magnarps intresseförening, 201,3-05-28
Lantmäterimyndighet en, 201.3 -05 -30
Fastighet sàgarc f boende Magnarp 1, :50, 201,3 -05 -31,
Fastighet sägare f boende Vej bystra nd 1, 35 :1,7 4, 20 1,3-05 -31
Fastighetsägare/boende Magnarp 1,:53, 201,3-06-01,
Fastighetsägarcfboende Magnarp 1,:1,2, 2013-06-0I
Fastighetsägarefboende Magnarp 1,:13, 201,3-06-02
Fastighetsägaref boende Magnarp 1,:57 ,20L3-06-02
Fastighetsàgarcfboende Magnarp l:1,5, 201,3-06-03
Fastighetsàgarc fboende Magnarp 1:65, 201,3-06-03
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I

Fastighetsägarcfl>oende Magnarp 5:78, 201.3-06-03
Fastighetsägare/boende Magnarp 1:63, 2013-06-03
Fastighetsägarefboende Magnarp 1:51, 2013-06-03
Trafi.kverket, 2013-06-10

Miljönämnden,2013-06-24

Inkomna yttranden tedovisas s tnrrr îf^ttningsvis och kommenteras nedan i den
ordning de inkommit.

r

B

järe Kraft, 2013-05-17 : Bjäre Kraft har mget

^tt

enflr^

Komntentar: Yurandet jiranhder ìngen å19àrd.

. Telia Sonera Skanova Access AB, 2013-05-24zTe\ta

Soneta Skanova Access

AB har inget att erinra.
Ko mme

.

n

tør: Yttran

de

t firan leder

ing n å tgard.

Fastighetsàgatefboende Magnarp 5:37r2013-05-27: Anset att det fìnns goda
intentioner med förslaget att skapa en samlad bebyggelse omfattande fjotton
småhus längs en mindre bygata och med utformning anpassad till skånsk tadition
men tycker att det fu olyckligt att den tidigare och relativt håtda stymingen av
husplaceringar och utfotmning hat etsatts med rekommendationer och undrar om
sådana har nàgot värde i ptaktiken när det kommer till genomförande. Anger att
de inser att det måste fìnnas utrymme för art utveckla Magnarps by med
kompletterande bebyggelse och motsätter sig inte en sådan men konstater^t
^tt
utbyggnaden norr om detas fastighet inte innebär någta som helst fördelar för
dem som har vanr utan egentlig gra;nîñ sedan met än wåhundra år tillbaka. För
att kunna accepïera en exploatering anger de att följande frågor måste lösas:
Vatten- och avloppsfrågan: " Oaktat löften om geotekniska undersökningar samt
förbud mot miljöpåverkande aktiviteter från blivande fastighetsägare norr om vår
fastighet fìnns det alltid en risk för attvâr vattenförsörjning genom egen brunn
kan påverkas negativt och till och med upphöta. Om så sker kommer det
natudigtvis i efterhand inte finnas någon, som tar på sig något arìsvar. Hur skulle
man kunna peka ut någon särskild skyldig? Det finns således endast en vettig
lösning på problemer Vår fastighet måste anslutas till det l(ommunala systemet.
Detta skall ske (teknisk lösning finns redan skisserad) utan kostnad för vår del och
rör till vår tomtgräns. Vi kräver att
innefatta anslutningsavgifter och dragningar
^v

olanen."
Markfråsan: " Planförslaset innebär att en mark¡emsa motsvarande åtta meter
norr
- om vår fastighet reserveras förvâr del norr om oss. Vi förutsätter att denfla
mark står till vårt förfogande utan kostnadet för oss och inkluderat nödvändig
lantmäteriförrättning. Aven hfu kräver vi en sådan försäkran ftån nuvarande
markägare. Aven mot öster ligger våra hus mycket nära tomtgtäns. För att få visst
sþdd mot direkt insyn i våra sovrum ktäver vi att cirka tio meter mark reserveras
och upplåtes till oss utan kostnader enlig ovan. Denn^ m rk ligger vissedigen
ännu utanför planområdet men bör diskuteras enligt nedan. Vi kräver en skriftlig
förs äkran ftàn nuv arande rnarkàgare."
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Backen öster om vår fastighet: "Denna lilla markbit var redan i början av förra
seklet ett vackert inslag i Magnarp och àr förknippat med mycket historia och
kanske även med arkeologiska intressen. Att denna mark inte har lagts in i
planförslaget ger upphov till visst beþmmer och en rad spekulationer från vår
sida: Det fìnns risk att tv^ ellet tte nya fastþhetsägate i områdets sydösta delat
kommer att använda sig av backens mark som en slags utökning av sin tomt utan
stängsel mot söder. Hur förhindrar m^fl detta liksom att med olika medel låta
awerka den redan brandskattade vegetationen på backen? Harvsutsikt ät alltid
lockande i ett så hfu tidigt läge och kan fã bisarra uttryck. Som boende i ett sådant
läge vet jag dock följande: Det är bedårande att beskåda men blåsigt att leva med
och framför allt: Inte bestående för alltidl Således ett fötsäljningstänkande. Det
faktum, att gångavståndet till badstranden âr ciu.ka tre hundra meter borde räcka
mer än nog. Vad kan kommunen göra här? Skulle inte backen kunna bli en
Kommunal del i planen pä samma sätt som avloppsdammen mot väster? Den
behöver ju inte inhägnas mot södet vtanvaLt^ upplåten enligt allemansrätten men
ändå anständigt skötas. Vi har till matkägaren framfört visst intresse att förvärva
backen men ej fått ett prisförslag. För vår del har backen ett känslomässigt värde
men skall skötas och fär inte kosta vad som helst eftetsom den ju aldrig får
bebyggas."
Kommentar: E n detaljpløn þr inte gäras mer detaljerad àn uad som àr nöducindìgt med hrinsln
tì// gftet med den. Det ar darj;r inte nöjligt/ Linpligt afi s{rø aforwning och buspløceringar
fir håx och deta/jeral i deltø områda Fär att rindå fimedla ocb j;rûdliga intentionernø fir
områdeî och skapa en samsJn kring ufomning och placering har råd- och rekommendationer
fonnulerats. Dessø har ingen jaridisk aerkan och är alltså inn bindønde ncir det kontmer ti//
genomfirandet mer kontmerjirhoppningsuis øtt kanna urigleda konmandefastiþetscigare inom
området ocl¡ kan anucindas uid diskøssioner

i

bygglouskedet

Ncir det gàlhr uøtten- och auloppsfr,ågan såfnns det nöjliþet att ønsluta erfastiþø till dtt
kornmanala uatten- och aulopþsslttemet. Om erføstighet inte øn.rlaß ti// uø- ncitet kommer en
riskanaþs alt gäras auseende euentuell påuerkan på grwnduattnet och er bram (dettafnns
angiuet i genomjirandebeskriuningen) On den uisørþå alt det kanfnnas ris,kfir negatiu
påuerkøn blir exploatören sklldig att yidta lònþliga åtgtirder jir attftrhindra detta. Om den
inte yisar någon riskjir þåuerkan och det senare rindå uìsar sig att exploateringen har þåaerkat
aattnet, blir det en skadeståndsfråga mot exploatören alternatiat kommønen. Dø går inn att
genont deta/þløner tuingafastighetscigaren

all

bekosta ansløtningsaugfrer och dragningar øu rör

ti// er torutgrcins. Dennafråga måstefirhandløs, er eme//øn, utanfirplanarbetet
N(¡r

det

griller markfrågan, så möjligör detay'planen alt mark äuerfirs ti// erfastiþet Det g,år

döremot inte att genoru detaljplanen tuingafastigheßcigaren alt iltan kostnader öaerlåtø den
er samt

ti//

ståfirfinàttningskostnad.ernø. Denfirhandlingen måste ske, er eme//øn, øtanfir

detaþlanen.

Nàr

det

gäller backen öster om erfastiþet, kan kommunen inte

sjra

anurinds om inte kommunen köper in marken. Kotamunens badget

jir

hur
att ,köpa och sköta

uegetationen eller

naturrnark àr mlcket lìten och ønuänds enda¡l ti// områd.en drir drtfnns
nøtunnark

och

nöjliþeter till

behou oclt

stort

anslutning till planonrådetfnns det goll om
naturupþleuelser och rekreation och /<ommanen bedöner därjir

øllmrinintresse øu l<ommanal natørrnark.

øtt dø inn

I

den

fnns tillräckliga sktil øtt ktipø och s,köta denna markbit
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Magnatps inttessefÌirening, 2013-05-28: Anger följande: "Magnarps
Intresseförening har till uppgift att ta ttllvara bybornas önskemål om hut byn ska
fungera nu och i framtiden. Det gör vi bl a genom att verka för att exploateringen
av byn sker på ett varsamt sätt.
Magnarps Inttesseförening har i ett flettal skrivelset till kommunen och
Trafìkverket ftamfört att trafìksäkerhetshöjande ätgaÃ i form av G/C-vàg
parallellt med väg L707, samt att fartdämpande åtgärder i fotm av avsmalningar
och fartbegränsning till 40 km/h kommer till stånd innan yttedigare exploatering
sket.

Den planerade G/C-vãgen ftån planomtådet söderut kommer att korsa
Magnarpsvägen i en kurva med delvis skymd sikt. Här böt fartdämpande åtgärder
övervägas.

Grönområdet nármast Magnarpsvägen bör planteras med ask för att skapa en
fortsättning av den befìntliga Magnarpsallén
ny^ tomter i Magnalps har diskuterats inom föreningen.
^v
Nybyggnadsområdet Magna¡p 2:12 och 58:1 innehållet 62 tomter Dessa har vant
till salu i mer än 4 är och trots det attrakttva läget hat hittills endast ca 20 o/o av
tomtema sålts. Magnarps Intresseförening anser att förfulande exploatedng av
ytterligare åkermark bör vänta tills ovanstående område närrnar sig fullteckning.
Nollvisionen för bostadsbyggande på åkermark bör även noteras. Htu bör
Angelholms kommun och Länsstyrelsen ta fram regler som talar om vilka
åkermarker där det trots nollvisionen ät tillåtet att exploâtera.

Behovet

Magna¡ps Intresseförening vill också lyfta frarr' alt planområdet ligger inom
område som är av riksintresse för naturvård, område som är av riksintresse för det
rörliga friluftslivet samt riksintresse för kustzon."
Kommentør Den trafksäkerhetshil'ande ,åtgärden iforrn au en gång- och ry,kelucigþarallellt med
ucig

1

707 (Møgnarþs blaurig), har þåbäjaß. E n genomfirandeautal

tecknades,

i

decerzber

201 2, mellan Trøf kuer,ket och Arugelholms komrnun. Cc-ucign þlaaeras aa Trafkuerket enligt
ucigløgen rued Trafkuerkets rzetodik och àr ettfristående þrojekt :om inte är koþlar fill

þ/an- och blglagen. Tidþlanerrua jir de oli,ka proje,kten àr a//îså
inte beroende øu uarandra atan sker þarøllellt Utfugnaden øu gc-ucigen planeras ølt ske 201 5.
Det bedìirns inte fnnas n,ågot skäl att stoppa detaþlanearbetet i ueintan þå gc-uägens
detaljplanen, uilken

sjrs

au

färdigställande, då detaljþlaneþrocersen och de eferfiljande projekterings- och utblgnadsfaserna
troligtuis kommer att ta minst lika lång tid och d,å det enbart rör sig om en atblgnad ned
jorton ryta enbostadshu¡. I samband med gc-ucigens an/ägønde konmerfartdtinpande åtgcirder
att genomfiras .¡amt ìiaen en sänkning au tillåten hastighøsgruins.
Trafkseikerhetshöjønde åtgcirder kommer att vidtas, dtir den rya gång- och rykelurigenfrån
planomnidet korsar Magnarþsucigen, så a// öuergången blir säker. Detta jirc in i
ge nomfiiran de bu kiuninge n o c h exþ lo ate rings øuta le t.

Det cir juän inte nöjligt ølt plantera a:k i gränonrådet närrna$ Magnarþsucigen, efersom
befnt/iga huuadledningar är belcigna lcings denna ndtxlffemsø. l-edningarna måste uarø
tilþtingliga for driþåtgirder och får inte ri¡kera att skadas au rötter.
Det är

en

politisk uifa att þlanera þrfler

bostcider

i Møgnar\, trlß att befntligt

øtblgnadsområde inte är atblggt än. Anledningen cir att det skafnnøs en bufert med tomter
att erbiada uid eferfr,ågan och göra det nöjligtfor ,ëommunen att ucixa. En plønþrocess ,kan
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nckså ta flera år innan den atrtlnnør i en frirdigþlan (aktuellt plantirende initierades 2003).
D€t àr d(ir/iir ltimplrgt att ligga steget jire atblgnadstakten om det àr raäjligt Frågan om
bortadsblgande på åkennark har aktualiserals efer øtt denna þ/ønþrocess
(onr,ådetfnns
med som atredningtoaråde jir bostadsbeþtgelse i kommønens
þ,åbäry'ats
Ouersiktsplanfrån 200a). Planonrådet tar enbart ett ruindre onnådejordbruksmark au lcigre
klass (kløss 5 au l0) i ansþråk och cir belciget i direkt anslatning ti// en befntlig tritort.
nolluision

fir

ansuararjir att riksintressena ti/þdoses, gär bedörnningen øtt en atblgnad
planområde
au aktaelh
inte lringre riskerar att þåtagligt sl<ada riksintressena, då þlanområdets
atbredning har mirc kats.

L,rinssfitrelsen, som

r

Kommunstyrelsens arbetsutsko tt, 2013-05-29: Godkänner upprättade
utställningshandlingat.
Kortme

ntør

Yttrandet firan leder ingen åtgtird

I Lantmäterimyndighetenr 2013-05-30: anger

att de hat tagit del av förslaget men
inte gjort någon frrllständig genomgång av det utan ftämst inriktat sig på
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att sfuskilt belysa följande:
De påpekar
nägra av grundkartans beteckningat saknas i teckenförklaringen
^tt
samt skrivet att: "De tåd och rekommetrdationet sou reclovisas pá plankatan blir
inte bindande för byggloçrövningen. Om utformningen ska styras ska det ske
genom bestämmelser. En del av råden regleras i bestämmelser om utseende och
varsamhet, exempelvis om tak. Råden och bestämmelsema ät i viss mån
motstridiga. Bestâmmelsema säger exempelvis att uteplatserna fàr skyddas med
plank, men råden att plank böt undvikas."
Kommentar Gruadkartans bøukningarjirþstþeßbeteckningoch sarnfillighet, sonfallit
bortfr,ån legenden, harinfogaß orh bedäms inte hafirsuåratfirståelsen auplancindringsfirslaget.

plan,kartan, har inte sort yfie alt uara
att uara just råd oclt rekommendationer. Det är
inte alltid
att sUrd aforrnningen ¡,å hårt ølt best¿irnrnelser
måste infirøs, rnen det kan ändåfnnøs en þoäng med alt jdlryom det underlag som har
framkommit i underligande arbete, som nx kulturmi!'öanaþser och prograrn, jir attfi elt
helhetstänkande och en salnsJn kring aforrnruingen au områdeL. Enligt plan- och þtglagenfir
en detal¡þlan inte gäras mer detaljerad rin aad som cir nöducindigt raed hcinyn ti// slfet ned den.
De råd och rekornrnendationer som redouisas
bindande

jir

þ,å

þtgglotprömingen, î,ttan yjlør ti//
möjligt, Lirzpltgt eller ens nöduàndigt

Stadsarkin,kftlntlret

anser inte

att detfnns någon notstridighet i att beltandla plank

i

b,åde

bestcimmelser och rikt/injer. Att plank tillåts innebtir inte att de generellt àr lcinpliga inom
områdeL Det cir inte nfilîgt eller ens önska¿irt att hindra plank helt och h,å//et inom området,

efersom det deluis àr en þtggloubefriad ,åtgtird nar drt galler s,k1dd au ateplats ¡amt då det kan
fnnas goda skril att /okalt ordna þlank soru skldd mot uind, insln eller ba//er. Det cir tom efi

krau att anordna plønk mot ballerþr de tuå tomterna närmast Magnarþsucigen, om ateþlatsen
þlaceras ncirznre än )0 meterfrån ucigen. Det cir dciremot ar uformningssltnpanl<t inte länpligt
rned plank i onr,ådet på grand au områdets karaktcir och ur utsiktsaspekten. Plank bör drirfir
inte anucindas dcir det intufnns ¡ärskilda skä|. Rådenfnns medfir att ap|rlana îi// øtt i
jirsta hand uciljø annan lÌisning dcir det tir ruöjligt tex h,ìck, staket eller låga natursteflsnxtrar
som tomtaugrànsning sarnt alt plaæra blgnaderna så att ba//er-, uind- och inrynssþdd skapas
natarligt
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Fastighetsâgare/boende Magnarp 1:50, 2013-05-31: Vill genom sin skrivelse
motsätta sig tilltänkt bebyggelse och anser att denna ökning av antalet hushåll i
bvn fu "att vàldiöra sig på bvn" och att de¡ta mãste bero pâ att nìan inte har
någon anknytning till byn utanbara tänket ekonomiskt. De anger attbyarna
Magnarp och Björkhagen skall hållas åtskilda och anser att det mest naturliga dä är
attläta Magnarpsvägen i väster v^r^ gràns istället îöt att flytta gtänsen 300 metet
mot Björkhagen och låta utsikten österut fuänMagnarpsvägen fötsvinna. De anger
vidare att bevarandet av siktlinjer för de som bot i bakomliggande enplanshus
kornmet art t-örsr.'inna helr rned rrå tacler hr-rs med garase, sorn "liguer: i sick sack".
Då det redan finns färdigplanetade områden för bebyggelse i Magnarp och
Vejbystrand där intresset visat sig svagt, anser de att detta omtåde inte är av
intresse inom överskådlig tid och då det även pågår projekteringar inom
Björkhagen, Skepparkroken och Batkåkra. De skriver vidare att "som vi ser det är
det snarare en kapplöpning mellan de olika fastighetsägama om att fånga upp
byggarbetsplatser
husköpare, detta resulterar i att områdena kommer
^ttva.r^
kommer
detta att påverka
under mänga âr.Dâ det inom området saknas service
trafiken igenom byn negativt. Detta är ett stort problem tedan idag och då skall
man betänka att det finns ett 70 tal tomter som är obebyggda. Som hundägate ät
jag tvungen att gä pà vàg 1707 kottare sträckot, detta med livet som insatts då det
ej fìnns någa gångbanor längs vägen, och att bilistema inte kan tänka sig vàja för
en gângtrafikant fu tydligt! Något måste göras åt trafiksituationen innan man
planerar för någon vidare utbyggnad av Magnarp! Vi blir mycket förvånade nät vi
slår upp dagstidningen den 31, / 5, innan planförslaget godkänts har
Byggnadsnämnden skickat ut namnfötslaget pä gatan till remiss för området, är
det inte Lite bråttom, eller ar kanske planförslaget redan taget i
byggnadsnämnden?"
Kornmertar: Priuatafastiþetsàgare køn ta initiøtiu tìll ett nltt øtblggnødsområde, men det cir
kommanen som beilutar nîft de aÆ€r att det kan aara lcinþligt och i s,åfall pröuø det inom en

aydiþeter ltar insln och nöjlighet att
initiatiaet tagiß øu þriuatfastigltetsrigare) øtt þlanera
Jiirfler ut@ggnadsområden i Magnørþ, trot: att det planlagda området uid Varehög ànnu inte
detaþlaneþrocess drir grønnør, øllrnänheten och olika

þåuerkø. Det är

drfullt ut@gt.

en

politisk tìlja

Se kommentar

(riuen om

till Magnarps intressejireningjirfirklarìng.

Områdets

utbredning har minskats sedan samrådet oth det bedöns nu inte utgörø någon ri:,k

jir

att

Magnørp och Björkhagen ska upþleuøs som sammanblggda. En negatiu konsekuensfirgrannar
ti// ryblgnadsområden r)r ofta att utsiknnfirstinras ellerjirsuinnen Detta är Qurirr ofiast
oanduikligt Utsikt cir ircn heller någon rciltiþet i løgens mening ocb anses dti$ir inte ha samrua
flngd son andra mer allmàana inlressen som tex nøtuwcirdrn, friløfsliuets intressen och uiljan
øn skøpafler boslàder.

När

det

griller trøf fuitøationen så har atredningar skett och ett gnomfirandeøutal skriuits

ruellan komrnunen och Trafkuerket 0r/ ølt en ry gång- och clke/utig ska anlcigas þarø//e//t med
Magnarþs @auàg uilket både kommunen, Trafkuerket, trafkkonsalt samt ciuen au Møgnarps
intressefirening och en boendegrupp (som skapades uid planprogranmets samråd), ansett uara
den bä¡ta lösningen

jir

øtt jirbrittra

f
ti // Magn arþs intressefire ning fir n
Planforslaget hør inte godkcints

befntlig traf ksituøtion och traf ksà,Qerhet. Trøf kwrket

nns u/þglft om att den firarintas blggas 201 5.

hør p,åbärjat planeringen och dø

i

e

r inforw atio

Se

kommentar

n.

blggnadsnämnden

fir

øntagande. Anledningen

ti// att

namnforsløget har skickats ut är att renissforfarandet tar tid och det kràu¡ ett gatunarnn
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inte skalle antas, blir det heller ingen n1 gata.
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fastiþeßbilda orurådet On planþrslaget

Fastighe tsägarc f boende Veibysttand 135:17 4, 2013-05-31: skriver "J ag är
boende längre bort på Magnarpsvägen, men har i stort sett använt sttäckningen
längs kusten och genom Magnarps l>yavàgi hela mitt liv. Det har blivit en stor
förändring trafìkmässigt speciellt de sista l0 åren. Vägen dät den planerade
husgruppen skall ha utfatt, kan inte vara sämre utrustad för denna ökning.

Man kan fiitutsätta, att den ftamtida trafiksiflrationen snârâre blir sämre än
bättre, då befolkningen ökar och allmänheten söker sig till de pittoteska små
samhällena. Då måste man planera eftet detta, ânnars föÃorar Magnarps by sin
identitet.

Mitt fÌirslag bygger på detta sista, att inte ändta ffir mycket, ftit en by är en
by så länge man inte gör det. Och den allmänna åsikten hat nu
framkommit att byatnaivã¡ kommun skall ha en avskiliande yta
sinsemellan som inte får bebyggas. Detta är fruktansvätt svårt att hålla föt
planerarna, när iag i mitt fÌitsta uttalade om planen gällde det någta
enstaka hus. Nu åte¡kommer man med ännu fler.
Jag get nàgra ftitslag på hur iag skulle kunna tänka mig, att änd¡a på allt.
Detta är inritat på en kafta som medftilier texten þe bilaga).

Motivedng: Magnarps byagata är inte lätt att ändra pä, då vissa hus ligger direkt
mot körbanan. Det är nog inte alla som är beredda att avstå matk för en cykelled
som måste vata tillräckligt bred för tträ köfált, eller ett körfilt päbäda sidotna av
vägen. Och om denna ändring sket, kan man inte längte tala om vägen, som
Magnarps byaväg. Dä à¡ den en vanlig väg, vilken som helst.
Fortsättningen av vägen ner mot hamnen är idag ganska ttäng, och är inte
anpassad fiir dagens trafik. Jag ftirstår inte, att Trafikverket (ellet vem det
nu är) kunnat godkänna mer byggnation, som skapa¡ ännu mer trafik ut på
denna lilla väg. FIar man inte varit på plats fiir att bedöma situationen?

med allas önskemål om förbindelser till skola och till Varehögsonìrådet m.fl.

Och det bästa av allt ät:

Att luften mellan de befintliga husen bibehålles med utsikt.

omkrins bvn.

Till

sist vill

þg betona än en gång, att Askallén som avslutat

Den tillhör också Magnarps identitet."
En förkortad vetsion bifogas också: "Magnarps byavàgbehålles oförändrad. Den
föreslagna cykelvägen flyttas in på det grönområde, som finns planerat föt
bebyggelse.
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Cykelvägen skall vara tillräckligt bred för köriktning åt två håll. Den kan ansluta
till den sträckningen som planerats på andra sidan Magnarpsvägen, gärna med
något enkelt- stopp skydd mot trafìken, som är skymd.

Grönområdet kan Magnarpsborna självaplanera för sina ungdomar. Det finns
inte så stora möjligheter för sport och lek i byns näthet. Detta borde inplaneras
nu. T.ex. här."
Kommentar: Det cir ett þolitiskt beslul att þräua nöjligþeterna att aþpfirø bosladsbeblgelse
inom området. Det ar y'alua yfiet ned detalplanen. I bifogatfirslagfnns ingen
bostadsbeblgelse kuar. Den jireslagna dragningen au gång- och ryl<elucigen läser inte lteller
trafksä,kerhøsproblematiken kringMagnarps blaucigsom helhet. Detaþlanefiirslaget nöjligOr
dessøton gång- och rykeltrøfk genora området i likhet med btþgatJiirsløg. Kommunen äger inte
þstiþeten och prioriterar inte alt käpa in och skäta gränområde i dennø jþ au omr,åden d¡ir det
redøn fnns god tilþång till natarområden. Traf kuerket har þ,åböry'at arbetet med att planera
oclt prEektera jir en n1 gång- och clkelucig en åtgtird jir alt jirbrittra traf ksitøationen och
traf ksrikerbøen. Se kommentør ti// Magnarps intressefirening samt tillfastigheßrigare/ boende
Magnarþ 1:50 jir ner inþnzøtion. Askallín køn inte behandlas irum planarbetet då den
ligger

'

utanfir þlanområdet, men den har skldd soru biotoþ.

Fastighetsägarc/boende Magnarp1253,2073-06-01: Skrivet: "f ag vill med
denna skrivelse kraftigt rnarkera avstånd från förslag till bebyggelse på Magnarp
64:1. Ttafiksituationen på Magnarpsbyaväg är redan idag svår och den kommet att
försämras yttedigare på gtund av de redan planlagda områden med obebyggda
tomter i Magnarp och Vejbystrand samt pågående projekteringar i Björkhagen,
Skepparkroken och Barkãtkta. Attbara resonera kring fler pàfarter vittnar både om
total okänsla föt magnarpsboma, bykataktären och dess natur- och
kultudntressen. Dagligen fâr jag se upp på den smala men trafikerade
Magnarpsbyaväg och som hundägare ryser man nät jag set skolelever som på
cykel väjer för fartsyndare. Att planlägga yttedigare innan redan planlagda
områden är bebyggda är huvudlöst och vittnar om total okänsla för olika typer av
boendemiljöet. Mkt märkligt och förvånande att läsa i tidningen d31/5 hur
gâtunamn föreslås. Hat kommunen ingen respekt för kommuninvånatna?
Odmjukhet borde pràgla efter turerna med både Pyttebto, badhus och Biltema.
Jrg till bestämt yrka f& avslag på tilltänkt bebyggelse! Parallellt med
fárdigställandet av redan planlagda områden måste kommunen och Trafikverket
hantera Trafiksituationen. Magnarpsbyaväghar redan nått sin kapacitetsgräns, dra
andra sträckor!"
Kommentar Se komryentar tillþstighetsägaref
,åtgdrderJiir

boende

Magnørþ l:50

attþrbättm befnt/ig trafksitøation och trafkstikerhet

angaende þ/ønerade

Se ¡iaen ,kommentar

ti//

Møgnørþs intresvforeniagjir mer infornation kring detta santt kommentar om uørfir n1a
områden þlaneras lrots att befntliga cinnø inte cirfulh utblgda. Se kornmentør till
fastighetsàgare f boende Magnarþ / :50 angøende suar ncir det gäller gøtanamntfirslaget som àr
ate þå remiss. Traf kuerket bør gjort bedömningen atl traf ksituationen inte firanleder något
behou au ry dmgning elkr komplemrande dragning au Magnarps @auà9.

'

Fastighetsägate/boende Magnarp lzl2, 2073-06-01: Tar helt avstånd från
íörsl¿c till bebvggelse pâ \.'Iagnarp 64:1 ocl'r anger art "Grundetr till
avståndstagandet bottnar sig dels på den ràdande trafiksituationen på
Magnarpsbyaväg och dels på rcdan planlagda områden med obebyggda tomter i
Magnary och Vejbysttand samt pågående projekteringar i Bjötkhagen,
8 Q2)
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Skepparkroken och Barkàkn. Magnarpsbyavàgàr redan idag hårt trafikerad, där
det är svårt att möt^ större fordon än bilar i mellanklassen utan att tisketa en
incident. Att bebygga och planläggayrterltgare med nya pàfarter och ökad trafik
àventym inte bara oss bybor, som på olika sätt Fárdas längs vägen (skolelevet,
cyklister, bilister och fotgängare), utan även bykamktären och dess natur- och
kulturintressen. Nog måste Angelholms kommun kunna erbjuda olika typer av
boendemiljöet och slå vakt om dess mångfald. Frappetande är även aTtlàsa i
tidningen d31/5 hur det redan föreslås namn pà gata, vilket leder tanken till att
aviserad möjlighet âtt som kommuninvånare påvetka förhastade beslut som en
ren chimär. Vi yrkar å det bestämdaste att redan planlagda områden är nog så
inkräktande på både boendemiljö som trafiksäkerhet. Trafiksituationen måste
hanteras först innan nya bebyggelser och planläggningarkan vetkställas och då vill
vi med emfas understryka attMagnarpsbyaväg tedan nått sir-r kapacìtetsgräns."
Kommentar Se kornruentar tillføstiþetscigare/

boende

Møgnarp 1:53 uarslttrande beriir

samma.frågor.

'

Fastighetsägate/boende Magnatp l:13,201i-06-02: Skriver: "Vad blir det av
kulturmiljön i denna del av Magnarp om området bebyggs? I detta område finns
1800-tals torp och äldre bebyggelse. Vi anser âtt området mellan den nuvatande
bebyggelsen och strandgårdarna är ett vackert landskap. Den utsikt vi har mot
havet kommer att förstöras. Den tomtmark utanför vår fastighet som vi har blivit
erbjudna innebär ingen fördel för oss. I ett tidigate fötslag hade vi kunnat anvä¡da
den till patkering. Rädslan fìnns att vi också ska få en byggarbetsplats i mânga âr,
üknande den som finns i det andra området. Det är svårt att förstå att alla lediga
tomter som fìnns där inte i första hand bebyggs. Trafiken som redan idagàr alltför
livlig, kommer att bli änvàrre med bilar Qxl\ från den planetade bebyggelsen.
Krav pâ en lösning av trafikproblemen i Magnarp har framförts i flera år utan
resultat!"
Kommentar Det cir ett politiskt þe¡lat att þräua on det är näjligt att futga bostàd.er i orrrådet.
I planørbetet auuàgs olika intressen mot uarandra och det är uønligtuis inte nöjligt att tilþdase
ø//ø intressen þ,å ett oþtirnølt ràtt. I detta fall gärs bedömningen att det urigtr fingre øtt skaþa
n1a bostäder mot att beuara åkermarken och utsikten fir grannarna. Bestcimme/ser om
atformning har skøpat f)r aît den rya beblgrlsen skøfå en lantligare karaktärjtinJiirt med en
"ttillamatta" i sf¿den. Det rir inte rnöjligl øtt deta[srym den n1a beblggtlsen ej]ersom en
døaþlan inte jår göras mer detøljerad cin uad sorn àr näduändigt rued hrinsln till sltfet ned den.
Se kommenlar

till Magnarps intresseforcningjir

saar angående uafiir området planeras trots

alt

kuar i andra områden samt suar angående trafkfr,ågan. Se ciuen
kommentar ti//þstigheßdgaref boende Magnarp 1:50 angående trafkfnågnn. Ncir dø galler den
tomtmørk som ni ltar bliuit erbjudna, s,åfck ni äuenfrågønfr,ån markrigarna, on ni vill lta en
ryt infart iþrm au ett s/<af (markrensa) ti// den nJø gatan inom planområdet Vi aþPfattade

detfnns lediga

det som

torztter

alt ni inte aar intresserade

øu det. Planen gör det

n¿ijlîg

þe genontfirønde-

beskriuningen), men ni måste bestämma er innan onr,ådetþstþetsbi/da¡. Kontakta

markägarna, alternatiut stødsarkitektkontoret som kan jirrnedla kontøkteru, orn ni änskar n1

infart

r

uîø

p lønområde t.

Fastighetsägare/boende Magn atp l:57 , 2073-06-02: F{ar lärnnat synpunkter
angáencle "L.rsikr och utblickar ör.eL har." samt "-['raitksituationen". De skrivet:
"\¡i har korrstat.erat att dct râc.ler etr vriscnrhg si:rllnacl i cle detaljplanertla s()m
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presenterats under de år som vi har bott hät, mycket positivt men också med stota
möjlighetet till förbättringar i den nya detaljplanen iämfört med den ursprungliga
som gällde 2005.

De negativa aspekterna framkommer av jämförelse mellan 2005-års och 2010-åts
detaljplan.

Detaliplan 2005: 10 friliggande enbostadshus, tvärställda
Detaliplan 2013:
och 45

-

1,4

garagef uthus

i en tad.

envåningshus i dubbla rader med en nockhöjd av 8 metet

50 graders taklutning.

Enligt detaljplanen: endast en våning, ingen källare. Men enligt arkitektkontoret
medges inredningsbar vind som innebär 1,'/zplansf väningshus.
Analys och Konsekvens:
Tomterna som bebyggs i dubbla rader med en nockhöjden 8 m kommer att
innebära det råd och rekommendation som ges i detaljplanen inte kan uppfyllas:
"placera och utforma byggnaderna så att bakomliggande tomtet ges möflighet till
utblickar över landskap och hav."
Nuvarande byggnation i aktuellt område, frarrrförallt de senate tillkomma husen är
enplanshus med en taklutning pã 22 -27 gradet. Att någa av de äldsta husen har
nya,re bebyggelse
en brantare taklutning 45 - 50 gtader skall inte medföra
^tt
medges detta. Eftersom detta enbart försvåtat, och omöjliggör utblickar från
bakomliggande be{intlig bebyggelse.

Enbart de två nybyggda tomtraderna kommer att kunna ges möjlighet till utblickar
över hav. De befintlig^ toro:lïerna bakom de byggnadetna kommer att ges en
utblick av ett långt, högt I meters, nästan sammanhängande "plank".

Förslag till lösningar - utsikt och utblickat:
En lösning skulle vata att gavelställa de långsmala, husen mot den nya gatan med
en nockhöjd pä max 6 m, vilket motsvarar en taklutning på cirka 27 grader, att
placera garagef wthus på ett sätt som ej förhindtat utsikt och utblickar. För att
illustrera detta borde en 3-D visualisering tas fram övet det planerade området
som visar utblickar och utsikter som ett komplement till en ftamtagen
illustrationsplan. Detta skulle undedätta samräd och kommande diskussioner.

Trafiksituationen:
En yttedigare negativ faktor är trafiksituationen. En ökning av trafikintensiteten
som beror på exploatering kommer attleda till fadiga trafiksituationer, buller,
försämrad miljö och olyckor.

Föliande finns besktivet, referens Detaljplan - planbeskrivning:
"En ny trafikräkning genomfördes därför på Magnarps byaväg mellan den

11

december och den 17 december 201,1,. Resultatet visar en medeldygnstraÇtkpä
2799 fordon/dygr, bortsett frân en topp under tisdagen den 13 decembet då
antalet fordon uppgick tldl, 621,8. Toppen kan sannolikt förklaras med extra resot
på gtund av luciaCtrande i skola och förskola. Mätningen visade art 1.0,38 o/o
överskred den tillåtna hastighetsgränsen 50 km/tim. Medelhastigheten låg på
39,1.5 krnr,/t1m (50 km/tim for petsonbilar) och 8S-perceptilen pä 48 km,/tim. "

Kommentar: Orsaken till den låga hastigheten berodde på det vägundedag och
ljusförhållande som rådde under rnäTningarna. Sommartrafiken på Magnarps
10 (22)
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rr:'er intensiv, höga hastigheter och fler fordon, dà mânga
sommarboende utnyttjat Magnarps byavàg. Det finns inga mätningar ftân denna
tid. Luciaftandets sifftot kanske överensstämmer med denna tid.

byavàgàr

Ttafiksäkerhet: Enligt uppgift från stadsatkitektkontoret den 30 rnaj 2013,
fötslag till en cykel/gångväg tagits fram och beslutats av Ttafikverket, Men

så

har

fötslaget som bygget på en cykel/ gängvàg bredvid Magnarps Byaväg är inte
genomfötbat på grund av för smala passaget. Arendet har återemitterats till den
1.8 jtni201.3.

Fötslag till lösningar - ttafiksituationen:
Vi efterþser en helhetssyn och riskanalys som tänker frarnâ,t och inte bakåt: enligt
uppgift så är den aktuella vägen 1707 ej hitintills olycksdrabbad, vilket skulle
medge att trafiken yttedigate kan intensifìetas. Vi anser detta âr ett mätkligt
tänkande; med tanke på de barn, gående, och cyklande personet som tar sig fram
en idag icke acceptabel trafikmiljö i Magnarps by på väg1.707.

i

Avslutning: Vi tycker att detaljplanen ändtas på sådant sätt att byggnadetna
placeras, wärställs och framför allt utformas (max 6 m nockhöjd) så att
bakomliggande tomtet ges möjlighet till utblickar övet landskap och hav.
Detaljplanens lösning med en 8 meters nockhöjd medget inte detta. Vi anser att
byggnadsnämnden bör awakta med den fottsatta handläggningen av detaljplanen
tills att cykel/gångvägen, och trafiksäkerheten lösts på ett tillfredsställande sätt."

I detaþ/an køn man ange blgnadrhrijd (takfotshi;jd på eü høs med 45 graders
lutning), nockhöjd oclt øntalet tillåtna uåningør. Våningar anges alltid i heltal. Detfnns inget
t/z-þlansbegreþþ i detafpløner. Utöaer det antal uåningar som angesfår vind inredas ('/r-þ/oo)
on inget annat anges och om dø tir uäjligt alt gära inom blgnadsltrl'ds- och
nockhöjdsbegrcinsningarna. Den tillåtna uoþmen àr ofast mer intressaflt rin antalet uåningar

Kommentar

som ryms inuti.

alt husen ska ba en taklutningþ,å 45-50 grader Íillsartmans med en
blgnadernas bredd ti// I meter ger smrickra, sprinstiga has med mer lantlig

BestàmrzeÌsen om
begränsning au

/earaktcir àn bredare enþlanshus ruedflackøre taklatningsom þasîar bcittre i €lt mer
stadsrncissigt ttillakaarter. I progrønrnetfrån 2005 saat i ¡amrådsfirs/agetfrån 2010 anger øtt
høsen ska placeras med långsidøn mot gatan. Denna bestcimmelse har tagits bort men þ/acerats

i kuhurniföanaþsen ansetts uara €lt traditîonell
/cinpligpløceing. Det cir dock inte tuingande Lingre. Att enligt ertþrslag scinka nockhäjdtn
till 6 meter innebcir att det inte lcingre är nöjkgt att inreda uinden om b1gruødsbredden är max
8 meter. Blgnøderna behöaer då breddas uilket innebcir ølt de taþþar sin smäc,kra lantligø
kara,ëîär alternatiut komrner de att atökas i bjtggnadsarea uilket riskerar att skaþa aþþleuelsen
Lt, /zer .td/tt/trtrnbingande" þlunk". Rokonlfryande prounar l.tur ìttryn nd/iqhel alt ¡e òrer 6
under rekommendationtr istcillet efersom det
och

meter höga høs heller, så atsikren skulh troligtuis snarareþrscimras tinfirbrittras och området

få
det

klanþigøre atforznning. Fär att kanna gära en )D-uisua/isering som är rättt¡isande när
gàller ußikt, krcius det exakt uPþSlft om har de ens,þ,ilda hasen þå tzmterno komrner att

en

þlaæras och det be¡lutas inte jirrin i blglouskedet. En 3D-aisaalisering baserat endøst på
bestàmmel¡er blir bara en sþekularion och kan wrø mlckel vilseledande.

Ncir det griller trafksituationen ¡å har atredningar skett och ett genontfirandeautal skrivits
mellan kommanen och Traf kuerket om att en ry gång- och clkelutig ska ønlciggøs þøra//e//t rued
Magnarps þtaurig uilket b,åde kommunen, Trafkuerket, trafkkonsølt samt äuen au Magnarps

1r
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intressej)rening och en boendegrapp (sorn skapades uid þlanþrogrømmets samråd), ansett aara
den þcista lösningenfir øttfirbrittra rrafksitøationen och trafkstikerheten. Det tir ingtn

optinal lösning ejlersont Magnarþs blaucig cir smøl och bituis /<rciuer au¡malningar men anses
rÌndå uara den lcinþhgatte utifrån befntligßJiirhållanden. Døfnns alltså ett be¡lal om att
gång- och rykeluägen ska genomjiras. Traf,ëuerket har påbä(at þlaneringen och detfnns
aþþg!ft om att denfirvcintøs blgas 2015. Hdrfnns inga oklarheter. Trafkuer,ëøfir dciremot
en dialog rzed komrnanen gcillande gång- och qtkeluàgens exakta plaæring. Frågesttillningen cir
om det àr làrnþligt alt drø gång- och clkelucigen i direkt anslatning ti// Magnarþt b1øurig lrings
hela sträckningen eller om det inkrdktarfir nlcket på urigen med ausmaÌningarna. Det àr detta
soa ¡ka diskøteras rid ett nöte den l8 jani 2013. Uppgifun ont all det s,þu//e aara en
återremiss stcirnmer inte utan måste aara eil nissuþþfattning. Trafkuerket tar stäl/ning till ont

trafkrtikning
M agn a rp s i n tre s s efi re n ì ng ø nga

under den påg,ående planeingsþrlcesr€tt. Se äuen l<omrzentar

det behiias någon n1
t i //

r

e

n

de

traf kfr,åga n.

Länsstyrelsen, 201i1-06-03: Skrir-er: "f,ânssfi.-relsen atrser att t-örslzrget förändtats
sedan sam¡ådsskedet genom att plânområdet inte süäcket sig så långt österut. Det
oexploaterade området mellan Magnarp och Björkhagenär inte längre stort.
Länsstyrelsen förutsätter därmed att yttedigare exploatering inte planetas östet om
\.'lagratp in i der oexploaterade området."
Kommerutar Ingen-ytterligare exploateringplønerøs öster om Magnarp in

oøråfut Yttrandet firan

i

det oexploateradt

leder ingrn,åtgtird.

Fastighetsägare/boende Magnarp t15, 2013-06-03: Skriver:: " Först
angående informationsdelgivning. Som fastighetsägate till Magnarp 1.:1.5 har vt
inte ethållit information skdftligen gällande deffa nya Förslag. Vi anser att vi
borde ha fätt di¡ektriktad information om möjlighet till yttrande. Vi har N^ Q)
huvudsynpunktet att erinra mot Förslaget.
1..

Planomrädet ä¡ ett riksinttesse fiir kustzon (delpatagtafet A-E)

2.

Trafiksituationen

1. Planområdet fu ett riksintresse

föt kustzon.

fastighetsägare till Magnarp 1:15 inleder med att (A) kommentera direkt till
Förslaget (s.5). Vi fortsätter sedan med att (B) betona Angelholms kommuns

Vi

(härefter "kommunen") misslyckande med uppdtaget att tillgodose riksintresset
i Magnary och att de
därför mästevara ännu mer försiktiga i fortsättningen, till (C) att planområdet
ingfu i riksinttesse föt kustzone.r, till Q) att Förslaget är inte att arìses som en
komplettering till befintlig bebyggelse, till (E) avslutning av huvudsynpunkt 1.
avseende den fysiska planeringen och samhällsbyggandet

(A) Kommentaier ditekt

till Fötslaget på s.5: "l sarnråd med lcinss4trelsen har

jir att bättre ta heinyn till ikintressetJòr
rdrl$.Ìü//¿ft.tliu"Det fu felaktigt formulerat att det
skall anses vara i samräd med länsstyrelsen. Dessutom feltolkat att
länsstytelsen uppmuntrar till att minska planomrâdet. Det tar inte hänsyn till
riksintresset kustzon och riksintresset för friluftsliv samt riksintresset för
rödigt friluftsliv överhuvudtaget. Se kommentarer längre ner.

þlanområdet minskaß

i

atbredning mot öster,

.lìiluftsliu ionl

rik¡intre.r.re t.fìLr

"'Utblgnaden

bedöms hcimed

Magnarþs b1" Den

bli ner begrrinsad

och en

nøturligare aarurudning au

blir givewis mer begränsad an ttdtgare plan eftersom det är
1,2
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hälften så månsa hus. Det bLir inte en avrundnins av MaqnarÞs bv - det blir en
fortsättning och sammankoppling med Magna¡ps strand.
Grönkilen

och

utblickarna fr,ån Magnarþs blaucig minskør dcirwed inte heller ncinnurirt.

Grönkilen och utblickama frà¡ Magnarps lryavägminskar inte nämnvätt. Det
gör det inte ftån E4:an heller. Men grönkilarnz- samt utblickatna från den
viktiga - ur rekreations-samt ftitidssynpunkt - gtusvägen begränsas dtamatiskt.
Likas å b egtäns as den dramatiskt frân Magnarpsvägen.
Plørumrådet medjir att gång- och rykektråken

blirfhr

och

øtt tilþtingligheten

till

naturen

firbcittras. Detta ar inte korrekt. Det finns redan gång-och
cykelstråk patallellt med föreslagen väg. Tillgängligheten till natuten och
naturupplevelserna förbätras inte. Kan ni närmare utveckla varför det
och natarwppleuelse rna

förbättras?

(B) Kommunen har misslyckats
Fastighetsägarna till Magnarp l:15 anser att Angelholms kommun hat
misslyckats med uppdtaget att tillgodose riksintresset avseende den fysiska
planeringen och samhdllsbyggandet i kustzonen. Kommunen har inte axlat det
ansvar de har att förvalta naturen väl. I de tidigare öppna strand- och
jordbrukslandskapet vid kusten hat ingteppen blivit synliga. I Magnarp har
skett en fördändring av bebyggelsemiljöema som i många fall visar liten
hänsyn till de kulturmiljövárden som finns. Magnarps strand hat ett stort
rekreationsvätde föt boende och besökare. Under sommarmånadema och i
synnerhet undet dagar med vackert väder ökar tillströmningen av besökate
markant. Den öppna korridoren samt naturkilen mot öster försvinner helt
frånMagnarpsvägen. Bebyggelsen som skapades på 8O-talet på västet sida av
Magnarpsvägen gör att kommunen böt vara à¡nu mer omdömesgill med de
tilltag som gör att attraktionsvärdet sjunker.

(C)Vi vill betona att planområdet ingår i riksinttesse föt kustzonen,
riksintresse för det rörliga friluftslivet och dksintresse för friluftslivet enligt
Miljöbalken. Miljöbalken 4kap, 2$ "lnon. . . Kulhbery och Hallandsås nted
øngrcinsande kustområden samt køstområdet...

nirligøfri/aftrliuets, virskih

skall turisnens ocltfriløfsliueß,fruimst det

beaktas uid bedönningen au tillåtlìþeten au

i mi/jön."
I Magnarp bör turismen och friluftslivet, främst det rödiga friluftslivet, särskilt
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av ingrepp i miljön.
exþloatering¡jiretøg eller andra iogrePþ

(D)Inom kustomtådena bör bebyggelse endast komma till stånd endast i
form av ksasptelteaaga! till befintlig bebyggelse.
Vi hävdar att grundregeln för komplettering av bebyggelse i kustzonen, som
även Länsstyrelsen hävdar, att det ska vara en natudig avrundning av befintlig
bebyggelse. Det uppfylls inte i detta Fötslag. Denna bebyggelse täpper
sîarare igen en öppen vy fràn Magnarpsvägen över de öppna fälten i öster.
För att verkligen kunna medge ett öppet landskap och bevara luckoma
mellan samhällena längs kusten bör detta även gälla hänMagnarpsvägen
österut. Dessutom innebär ordet avrundning: runda av, jämna av, ge en
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lämplig avslutning. Det blir ingen avslutning av ett område, det blit en
fortsättning.

(E)Det skånska kustlandskapets speciella särart böt sþddas. Möiligheten
till rekteation och ftiluftsliv skapas i ett vatierat landskap.
Tätortsutvecklingen böt styras bort från kusten för att säkta så lång
öppen kuststräcka samt öppna kilat mellan bebyggelser. Epitetet för
Magnarp som en naturskön bostadsott samt plats fÌir rekreation
kommer att fÌirsämtas om planen antas.

tillströmninsen av bilister
Fastighetsägama till Magnarp 1:15 anset att kommunen tillsammans med
Vägverket måste tillse att trafikmiljön längs Magnarps Byavägät lqrgg och säket.
v^ra
Barn och ungdomar i skolåldem bör kunna förflytta sig på egen hand utan
^tt
beroende âv att vuxna följer ellet skjutsat dem. Så är det inte idag. Vägen tål inte

fler bilistet.
Ängelholms kommun baserar sina bedömanden i Förslaget på en trafikmätning
gjord i december 201,1.Detta är häpnadsväckande. Det är säketheten för boende
och besökande detta beröt. Det är inte teptesentativt att bedöma ttafìksituationen
i december när det är mörkt, vàglaget sannolikt halt, det finns inga eller få gärtg-,
eller cykeltafìkanter, barnvagnar eller hästat i samma utsträckning som resten av
året, i synnerhet sommarhalvåret då både boende och besökare transporterar sig
längs vägen i bil, till fots och på rykel.

Vi hänvisat även tjll brevet från Trafikverket till Byggnadsnämnden 201.0-06-06,

Dr

03-0226 dfu det framgâr att ett finansierings- och genomförandevatal måste
skrivas mellan kommunen och Trafikverket innan planen fötes till anragande
Detta genomfötandeavtal måste vara ptaktiskt genomförbart. Så som det set ut
idag àr det inte genomfötbart att skapa en gång-cykelväg. Ttots eftetforskning
åtetfìnnet vi hellet inget konkret resultat avseende den påstådda gång- och
cykelvág som detaljplanen föreslår mellan Bjötkhagen och Magnarp. Vat och hut
fu det exakt planerat att denna sträckning ska läggas? I brevet hänvisas till en
trafikmätnin92006 med andra tesultat än den som genomfördes 2011, t,ex. en
medelhastighet på 58 km/h.

Att inte ta alla de inkomna yttranden på tafìksituationen på större allvar utan
hänvisa till en mätning utân reliabilitet är tecken på oseriositet och på gränsen till
oförskämt mot de som använder vägen till vardags. Boende längs Magnatps
byavágkan idag ej utan risk beträda vägen. En barnvagn kan ej köras utmed vägen
dã wä bilar möts. Fotgängare och cyklister samt r.rtta.re tvingas ofta kliva av vägen

ut i dikeskanten.

Det räcker med att besöka vägen en dagi maj för att få en realistisk bild. Har detta
gjotts av någon i kommunen?
En mätning gjotd mellan maj och augusti skulle vara legitim. Av omtanke och föt
säkerheten föt de boende kräver vi att Angelholms kommun beställer en ny
trafikmätnin g av Traftkverket och baserar sina planer pä ett relevant mättesultat.
Innan yfterli.gare bebyggelse kan ske i Magna¡p överhuvudtaget, måste
trafìksituationen på Magnarps byaväg lösas.
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Måste ett bam förolyckas innan situationen tas på allvat?
Kommentan Kangärelse om utstàllningen au plønþrslaget har anslagits på kommønens
anslagstau/a samt inf)rts i Norduristra S/<,ånes Tidningar och på konmunens herusida.
Undercittelse har också skickaß till k¿inda sakàgare samt andra szm onses berärda.
Plønområder grcinsade i samrådsskedet ti// erfastigbet och ni bedämdes då uara søkägøre.
Planområdets utbredning minskades i omfaltning till ußttillningsskedet och gränsar inte kingre
till erfastighet. Ni har drirjir inte jått någon direl<tiktad skriftlig inþrruation. Era synpunkter
bedämdes också ha tillgodosetß

i

det n1a nedbantad.e planJìirslaget.

För-r'ldligande auformulerì.nger "Planor¿ràdet rnedjir atl gång- och clkelstråken blirfler ocb att
tilþr)ngligheten ti// naturen och natantppleuelserna firbättras": Planortrådet s,k@ar en genucig
mel/an Magnarþsucigen och grusuägen direkt öster om þlønområfut, som leder söderat mot strand
och skog. Detta innebàr att nJa ølternatiua g,ångstråk skaþas.
Korztmanen anser inte att þlanjir:laget skadar riksinlressena. I-,cinss{trelsen, som cir den
mlndiþet som beuakar riksìntressena, och som nnder utstäl/nirgstiden ska auge ett/trande dcir
dø frangår on jirslaget tillgodonr riksintressena, hør inte heller høf något att erinra.
Se kommentar
a nga e n d.e

.

ti// Magnarþs intressef)reningsamt ti//fastigltetscigaref

traf kfrågo

boende

Magnarp

l:57

rn a.

Fastighetsägare/boende Magnarpl:65,2013-06-032 Ställer sigundrande till att
de inte erhållit information angående detaljplanen trots att de anser sig vara
berörda. Påpekar att det fìnns lediga tomter på Varehögsom¡ådet och anset att de
bör bebyggas innan ytterligare tomtei Êárdigställs och undrar om det verkligen
finns behov av ytterhgare tomter den närmaste 1O-årsperioden. I övrigt utgöt
deras ytffande i hur,'udsak en något komprimerad vetsion av
fas

tighetsägare / b oende Magnarp

1 :5 7

s yttrande.

Kommentar Se kommentar tillfa$iþeßcigare/

boende

Magnarþ 1:15 angøende uarfir ni inte

direktriktad information om utställningsþrslaget Se kommentar till Magnarþs
intressefireningangående att oruråfut detalþlaneras trntr aÍt detfnns lediga tomterþå

harfått

n,ågon

Varehögsområdet. Se kommentar tillfø:tiþetscigaref boende Magnørþ 1:57 angående öniga
slnpu n kter

'

o ch

frågestä llntngar i laran det.

Fastighetsägarcf boende Magnarp 5:18, 2013-06-03: Sl<dver: "Under rådande
omständigheter motsätter vi oss foftsatt byggnation i och vid Magnarp. Skilen till
det är följande:

Den föresla gna by ggnanonen skulle öka trafiken pä vàg 1.7 07, Magnarps byavág.
Trafiksituationen på Magnarps Byavàgmåste ses övet redan som den fu i nuläget
med för hög intensitet, skymd sikt och alltföt höga hastigheter. Detta fu högst
olämpligt och otillfredsställande!
En utbyggnad skulle medföta aff ytteÁtgare ett antal bilar passetade Magnarps
Byavàgmorgon och kväll. En stor del av den befìntliga äldre bybebyggelsen i
Magnarps by längs Magnarps Byavàgligget väldigt tràn vägen, vilket gör trafìken
extra plâ"gsam och kännbat för de boende.
Den höga hastigheten, trots SO-gtänsen, i kombination med skymd sikt gör det
ut på vägen från fastigheter och tilfansvägar. Detta i
^Tlköra

riskabelt
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kombination med att Magnarps Byavàg används som rid- och cykelväg och måste
korsas av små batn är helt orimligt!

En mätning av trafìken på Magnarps Byaväg i dagsläget böt göras samt
hastighetsmàtningar, särskilt i rusningstafik under morgontimmarna.Dàrefter bör
förbättr^ nuvarande trafìksituation innan man kan tänka på
ätgärder vidtas för
^tt
attytterh.gate belasta vägen. Den trafikmätning som genomförts i december 2011
är natudigtvis inte televant i sammanhanget - belastningen är så mycket större
under sommarhalvåret och hastighetema så mycket högte nár det inte är
vinterväglag.

Det redan exploatetade området vid Varahög i Magnarp ståt sedan fleta år med
halvdragna vägar och även lyktstolpar pà ett i övrigt öde område ptojekterat föt
68 tomter varav endast ett fåtal tomter fu sälda i nuläget. Det är självklart att ett
beslut om detaljplan för Magnarp 64:1, även med nuvarande förslag till mindre
område, kan tas fötst när tomterna vid Varahög är helt färdigbyggda om ett behov
av ytterligate byggnation i Magnarp ¿l[ i¡ ffi¡sliggande.
Magnarp kan dessutom inte ha mer än ett ansk¡ämligt halvbyggt område i taget
utan ska få utvecklas med värdighet! Det fu högst tveksamt om Magnarp böt
byggas ut mer än med de fastigheter området vid Varahög medger.

Om en byggnation av föreslaget område övethuvudtaget ska ske bör en stöffe zorì
närmast grusvägen ner mot havet lämnas obebyggd för att inte störa ftiluftslivet.
En rad hus längs Magnarpsvägen känns natutligt. Kanske àr utfarter frän
fastigheter längs vägen vad Magnarpsvägen kan tåla? Magnarps Byaväg klatar inte
en utökning med ens den trafiken i nuläget."
Kommentar S e kommentar ti// Magnarps intressef)rening samt ti// fastighetscigare f boende
Magnarp 1:5Tangaende trafksitwationen och trafksàkerheten. Se komentar till Magnarþs
intressejirening angøende att ornrådet detallþlaneras trots att detfnnt hdigø tomterþ,å
Vørehögsområdet. Frilafisliuet bedtims inte stäras au alt luå uillatorttergrcinsar mot grusu,igen
ner mot haut.

'

Fastighetsägarcfboende Magnatpl:63,2013-06-03: Vill helt ta avstånd från
nämnda förslag till bebyggelse och skdver: "VilketJag grundat på attJag som
boende helt eller delvis mister min utsikt mot södet. Jag anser attMagnarpsvägen
är en natudig gräns för bebyggelse med öppna vyer österut mot Bjötkhagen och
skogen i söder. Med en fördubbling av antalet fastighetet inom byn kommer detta
ytterþare öka på trafìkmängden genom Magnarp. Jaghar wâbarn som cyklar till
skolan och hem varje dag, samt cyklar till idrottsplatsen flera ggt i veckan pà väg
1,707,Jag är nervös varle gângiagvet att bamen fìnns på vägen nfu jag befinnet
-ig på jobbet. Mänga föräldlzi från Björkhagen har sanüna problem och väljer
dàrför att skjutsa barnen till och ifrån skolan, vilket gör att ttafikmängden ökar
àven fràn det hållet. Yaúör redan nu ùaigâng detta område då det fìnns Êirdig
projekterade områden inom Magnatp och Vejbystrand som det tydligen ej finns
något större intresse av,Yänta med Magnarp 64:1, tills dessa omrâden är
flärdigbyggda och iordning ställda Magnarpsbyaväg bör prioriteras omgående med
gångbanor och sänkt hastighet."
Kornmentar Det cir €tt þnlitiskt beslut att pröua on det är nöjligt att futggø bostcider i ornrådet.
I p/anarbetet auucigs olika intressen mot uarandra och det cir uan/igtuis inte nöjligt att ti/lgodose
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þå elt oþtinalt yitt. I dettafa// görs bedämningen att dø utiger jngre afi s,kapa
n1a bostcider cin alt beuara u1nfr,ån Magnarþsuàgen äslerat oclt utsiknnfirgrannarna. Se
alla

intressen

kommentar ti// Magnarps intressefiirening sant tillfastighetsrigaref boende Magnarþ
l:5Tangaende trafksituationen och trafikscikerheten. Se komentør ti// Magnarþs
intressefirening angøende att området detaljplaneras trots att detfnns lediga tomter

i andra

områden.

'

Fastighetsägatef boende Magnatp l:51r 2073-06-03: Skliver: "L nclettecknad
motsätter sig planema, därför att kommunen ej bör ödelägga i drift varande
åkermark när det inom kommunen fìnns ett stort antal lediga tomter, samt stora
områden som bättre làmpar sig f-ör bebrggelse."
Kommentar Onrådø cir ulþekat som atredningsområde jir borttider i kommønens
Ouersiktsþlan ànda sedan 2004. Endast ett mindre område aujordbraksmarken tøs i anspråk
och jordbraket som bedrius i omr,ådet kommer äuenþrtscittningsuis uarø näjligt att bedriaa
ratione/h.

'

Socialnämndens arbetsutsko tt, 2013-06-03: Anget: "I planbeskrivningen
ftarragät att TtTlfarter till samtliga bostäder inom planområdet ska utformas så att de
blit tillgängliga även för personer med nedsatt rörelseförmåga. Socialfôrvaltningen
har inget övrigt att erima angående detaljplan för del av Magnarp 61'.1;'
Kom m e n tar Yttran

de t

firan

leder inge n

å tgärd

. Trafikverket,

2013-06-10: Anget: "Kommunen och Trafikverket har för
närvara¡de dialog kring den planetade cykelvägen längs Magnarps byaväg (väg
1707). Gång- och cykelvägens läge är i dagsläget inte fastställd, och det tu inte
säket att den dragning som tidigare föreslagits längs med Magnarps byavägs södra
sida fu möjlig i hela gång- och cykelvägens sträckning. Detta kan komma att
påverka planomtådets anslutning till den planerade gång- och cykelvägen.
Trafìkverket anser dätför att kommunen bör vänta med planens antagande tills
den planetade gång- och cykelvägens läge är fastställt.

Trafìkverket framförde i samrådsskedet att den anslutande gång- och
cykelvägen (befintlig anslutning till Magnalps byaväg) har mycket dålig sikt,
vilket kräver siktförbättrande åtgärder. Trafikvetket ktävde också
hastighetsdämpande âtgfuder på Magnarps byaväg. Trafikverket föreslog att
anslutningen tas med i planområdet och att sikttrianglat läggs in, vilket inte
îde måste kommunen redovisa hur
hat gjorts. Innan planen fötes till
^nta'g
man avser lösa siktfrågan i gãng- och rykelvágens anslutning vid Magnatps
byavàg. Ãtgärd.n^ ska finansietas av kommunen och ska godkännas av
Trafìkverket. I{ommunen måste tillse att vegetation som skymmer sikten
undanröjs. Gång- och cykelvägens anslutning till Magnarps byaväg och
eventuella ätgärder i anslutning till detta är också beroende av den planetade
kommunen väntat med
gång- och cykelvägens placering, vilket motivet^t

^tt

att aît^ planen.

Gång- och cykelvägens passage över Magnarpsvägen (väg 1705), i
planområdets sydvästra del, är placerad i anslutning till att Magnarspvägen
svänger. Gång- och cykelvägens passage måste placetas så att siktkraven
17 (22)
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enligt VGU uppftlls (Sikt i korsning, figut 4.1-2) I{ommunen måste också
tillse att vegetation som sþmmer sikten undanröjs pâbäda sidot om vägen.
Med tanke på den dåliga sikten på platsen måste trafiksäkerheten vid gångoch cykelbanans passage övet Magnarpsvägen särskilt beaktas. Kommunen
måste, innan planen föres till antagande, ta fram förclag på hur denna ska
placeras och utformar. Åtgärd.t.ra ska fìnansieras av kommunen och ska
godkännas av Ttafìkverket.
Planområdets anslutning till Magnarpsvägen ska placeras och utformas så
att den uppfyller kraven enligt VGU. Detaljplanen måste möjliggöra derl.a.
Ttafìkvetket ska godkänna utfotmningen. Innan planen föres till anlagande
måste ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen
och Trafikverket avseende den nya anslutningen. Anslutningen ska
finansieras av kommunen. Planomtådets gräns mot Magnarpsvägen ska
fötses med planbestämmelse om förbud mot körbar anslutning, ftånsett
avsedd trafikmatning via den nya anslutningen och befìntlig anslutning till
fastigheten Magnarp 1:13 i planområdets nordvästra hörn.

I(ommunen hat gjort bullerbetäkningar som visar att riktvärdena övetskdds
för nâgra fastigheter längs med Magnarpsvägen. Kommunen måste också
göta bullerberäkningar med prognostiserade trafikflöden 20 ãr frarn i tiden
(både för Magnarpsvägen och Magnarps byaväg) för ¡tt bedöma

bullersituationen och de bullerskyddsåtgärder som kan komma att behövas.
Trafikverket förutsättet att området i sin helhet planeras och utfotmas så att
gällande riktvärden för bullet innehålls. Trafikverket förutsätter att
kommunen beko stat eventuella nödvändiga bullersþdds ätgär der."
Korarnentar Ejìer möte och diskussioner med Traf kuerket konstateras fifande:
Plønområdets alforrnningpåuerkas inte au den n1ø gång- och rykelucigens strr)ckning.
Planområdet kommer alt ansløtas ti// den sanfcillda grøsucigen direkt äster om þlanomr,ådet (ocb
inte ti// Magnarps @autig) oøu¡ett den rya gång- och clkelucigens sträckning. Antagandet au
þlanen behi)uer dàrfiir inte ucinta tills g,ång- och rykelucigens läge tirþstställt.
ønslatning till Magnarps fuauäg. Grwsuägen anucinds ìdøg som
gång-, rykel- och riducig. Problemet med dålig sikt n,åste lösas oclt cir oberoende au detaljplanens
atformning och irute lteller nöjligt aft läsa inom detøþlanen eferson þroblemþankten cir belcigen

Siknn rir dålig

uid grasuàgens

øtanfir þlanorarådet.
Trafksr)kerheßbi)jande åtgtirder uid grasuàgens anslatning ti// Magnarþs blaurig och
hastiþetdAnpønde åtgcirder i ønslatning ti// Magnarþs þtauàg cirfr,ågor sorn cir beroende øu
den n1a gång- och rykelucigens strcickning samt ufonnning och beharudlas dtirJiir leimpligast inom
þ/ønþrocessen

j)r

den rya gång- och rykelucigen.

Gång- och rykelucigens ønslatning

och pøssøge äuer

Magnarpsuägen, i planområdets sldutistra

àr beroende au befntliggång- och rykelaägs ønslatning. Denna ansløtningsparuþ,t har uahs
afi gång- och rykeltrafk ska kunna koppla: rakt äuer Møgnarþsucigen, øtan att behäua

de/,

fir

samsß med biltraf'ken þå någon sträcka au ucigen. G'ång- och rykelucigens ønslatnìng och
pa$ag€ äuer Magnørptuägtn komrner øtt øtforruas enligt VCU, s,å att siktkrauen upþjtlls sant
ned lämþlig trøfksàkerheßhäjande åtgeird. Kommønen ska beuøka detta uid þrojekteringen,
sømråd med Trøfkuerket. Exploatären ska bekosta åtgàrderna, uilket ¡þ'a regleras

i
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E

exþloateringsøutalet mellan kommøn och exþloatär. UppSú ont detta infirs
ge n o

nfira

n de b e s

i

kri un i nge n.

Kommanen kommer omgående alt andanröja den uegetation (inom kommunens marl< samt inom

tomtmark) som idag sþnmer sikten uid den befølìga g,ång och gtkelucigens anslutning ti//
Magnarþsuàgen. Vegetation sort kan uara sþmmande inom ucigområdet þuentuella träd) är
Trafkuerkets ailsuan
Planområdets anslatning
genom þlanorur,ådet

i

lill

Magnarpsuägen cir beroende aa huuuduattenledruingen

nm

löper

delta /äge. Plaæringen har godkcints au Traf kuerkel. Detaljplønen

möjligrir en utforrnning aa ansløtningen enligt krauen i VGU, då en nio meter bred naturrernsa
þom e7 kommer att planteræ med trcid eller hög aegetøtion pga alt beføligr ua-ledningar har sin
sträckning hrir) sarnt ea ¡ex meter bred qon sorn inte þ beblggas, ger nöjlighet ti/l god sikt åt
b,åda h,å/1. Kommønen kommer alt uarr huuadnanþr området och natur- och gatumark
kommer alt tillhöra sømmafastiþet, uilket niiligärjustering au anslutningens lcig och
atforruning. Kommunen ska uid prE'ekteringen, i samråd med Trafkuerket, beuaka att
ønslatningen alforrnas enligt VCU. Exploøtören ska bekosta åtgcirderna, ailket ska regleras i
exþloøteringsøutalet mellan komman och exþloatör. Uppgljì om detta irfirs i
ge n o mfi ra n d e b e s kri u n i nge n.
Traf,kuerket s'þa *icka öuer ettfnansierings- och genorzfirandeauta/, auseende
uàgansluningarna ti// kornmønen f)r p,åskrifi, jire þlanerc antøgønde ()0 septenber 201 3).
UppgtÍ orn delta infirs i genomfirandebukriuningen.
Planområdets gràrc mot Magnarpsucigen behäuer inte firses med þlanbestämmelse om firbud mot
körbar anslutning efiersont den atgörs au en rem.ta allmànþlats, naturmark. Det cir inte tillåtet

all anordna körbar anslutningöuer denna fiiþ
ti//åtr,

i bestämm

au

mark, om det inte står scirskilt angiuel, att det

elserna.

N1a ballerberäkningar har, þå Trafkuerkets begtiran, giorts utifrån þrognostiserøde
trøf kflöden 20 ,årfranåt i tiden. Nøtunårdsuerkets modell, reu 1996, Bulhr VAG II uer
1 .l .0. Triuector AB, har anucint¡ tid bercikningarna. Trøfkuer,kets trafkflädesmritningfr,ån
2007har uarît utgangsþan/<t och trafkncingden har rciknats uþp ut{r,ån
ö,kningper år (bedämning uffin Trafkuerkets trafkaþþrciknirugstal jir
2050).

en

þrognos

þå 1,5

7o

EVA 2010-20t0-

Traf,kuerkets nätningarfrån 2007, gdllande Magnarþs fuaucig uisar 2060 fordon/ d1gn. Det
øtomltøs

þå 42 dBA

och

dlp

20 år, yilket innebcir en el<tìualentniuå
en maximalniuå utomhas þ,å 55 dBA. Vtirdena ligtr långt ander

ger en trafkm,irgd P,å ca 4200

þrdoil/

om

gällande riktuärden (55 dBA ekriualentniuå utorzthas och 70 dBA maximalniuå uid utepløß
ansltttning ti// bo:tad).

i

Trafkuerkets mcitningørfrån 2007, gälknde Magnarpsucigen, uisar 540 fordon/ d1gn. Det ger
trafknängd þ,å ca 800 þrdon/ $tgn om 20 år. Beräkningarna som gorts i þlanarbetet och
som planbestcimmelserna grandas p'å tir 1000 þrdon/ dlgn (10 % tøng t ofk), yilket ruotsuarar
en prognosticerad trafkmängd 35 årfrørnåt i tiden. Trafkmcingden køn öka till öuer 3200
fordon/ fugn innan ril<tucirdetfor ekuiualentniuån iiuerskids. Maximalniaån iíuerskrids inte uid
denna trafkmcingd utan liggerfoøfarande þå 70 dBA, 30 meterfrån Magnarps blauäg Inga
en
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allt¡åfireskriuæ i þlanen. Redouisning

au

rti kni nge n i nfi rs i p Ia n b e s kri u n i nge n.

. Tekniska nämnden,2013-06-24:
Komm e ntar Yltran

' Miliönämnden,

de t

þran le der

i nge n

Tekniska nämnden har inget

^tt

eitnrz_

å lgcird.

2013-06-24: Tillstyrker utställt planförslag under förutsättning att

deras synpunkter beaktas. Följande synpunkter lämnas: "Ntrljönrirnnden har i
tidigate samrådsskede yttrat sig som positiva till detaljplanen men haft synpunkter
på samlokalisering av bostäder och hästhållning som kan utgöra en risk för
stömingar i fotm av lukt, flugor och allergiska problem. Nämnden ställer sig
fotrsart ¡'rositiva rill cletaljplarren." samt när det gäller radon: "l)et har r.isat sig arr
inom vissa områden i Ängelholms kommun som tidigate fu bedömda som
lågriskområden har det uppmätts förhöjda värden. Dà:uv bör man alltid
kontrollera markradonet vid uppförande av en ny detaljplan."
Kommentar: Hcisth,ållning atgör ett positiut och naturligt inilag i nifdn och risken fir stärningar
i þrrn au lakt, flugor och allergiska þrobleru, jår de som uriljer att bo¡citta sig i området uara
bereddø p,å.

Detfnnt nöjliþet attfþlta

den närrn¡ta betesltagen lringre säderat.

Innan området exploateras, i samband

rzed þroje kteringen, ska en radonm,itninggöras. Om
mørken klassficeras som nonnalradoilmark eller hägre, s,ka beblggelse upþf)ms i radonscikeú
utf)mnde. Radonmcitningen ska göras i samråd med kommanen och bekostas au exploatörerc.

UppStJi oru d.etta infirs i genornfirandebeskriunmgen.

STALLNINGSTAGANDE

Yttrandena som inkom under utställningstiden berör i huvudsak safiìma frågor som
behandlades vid samrådet, det vill säga planområdets inverkan på riksintressenâ,
behovet av att exploatera fler områden innan färdigplanerade områden är utbyggda,
planområdets utformnings inverkan på kulturmiljön i Magnarps by och på
grannarnas utsikt samt befintþ trafìksituation och trafiksäkerhet.

Planförslaget minskades i utbredning före utställningen och bedöms inte påverka
dksintressen a negattvt längre. Det är en politisk vrlja att planera för fler bostäder trots
att det finns områden som ännu inte fu firdigutbyggda. Det krävs också god
framförhållning eftersom planprocess er ofla tar Lâng tid. Planbestämmelserna
bedöms v^ra av rimlig omfattning med hänsyn till planens syfte. Det bedöms inte
skäligt ellet möjligt
styr^ upp bestämmelsetna mer, med avseende på utsikten för
^tt
befintliga graLnîa;t. Trafiksituationen och trafìksäkerheten bedöms kunna förbättras
genom en ny gång- och cykelväg parallellt med Magnarps byaväg, i kombination med
hastighetsdämpande âtgàrder och en sänkning av tillåten hastighetsgräns.
Genomförandeavtal har skrivits och planedngen har påbörjats av Trafìkverket.
Planområdets utformning bedöms intevara kopplat till gång- och cykelvägens
utformning ellet exakta placering. Detaljplanen bedöms dàrför kunna antas utan
vidate avyaktan.

Planhandlin garîa kompletteras vad gäller:

'

Grundkartans betecknrngar för fastighetsbeteckning och samfällighet (som fallit
bort) infogas i legenden.
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I I genomförandebeskrivningen

.

.
.

införs uppgift om att den nya gång- och
cykelvägsanslutningen från planområdets sydvästra del och dess passage över
Magnarpsvägen ska utfotmas, enligt VGU, med lämplig ttafiksäkethetshöjande
àtgärð, i samråd med Trafìkverket och finansietas av exploatören vilket ska
tegleras i exploateringsavtalet mellan Angelholms kommun och exploatören.
I genomförandebeskrivningen införs uppgrft om att planområdets anslutning till
Magnatpsvägen ska utformas enligt VGU, i samtåd med Trafikvetket och
fi.nansieras av exploatören, vilket ska regleras i exploateringsavtalet mellan
Ângelholms kommun och exploatören samt att Trafikverket, innan antagandet av
planen (30 september 2013), ska skicka ett genomförande- och finansieringsavtal

till Ängelholms kommun föt påskdft.
Redovisning av bullerberäkningat med prognostiserade trafikflöden 20 är fram i
tiden (föt Magnarpsvägen och Magnarps byaväg) införs i planbeskrivningen.
I planbeskrivningen samt i genomförandebeskdvningen införs uppgtft om att en
radonmätning ska göras avseende mark som ffu bebyggas, innan omtådet
exploateras, att detta ska ske i samråd med Ängelholms kommun och bekostas av
exploatören.

NAAANLISTA

Följande har under utställningen för detaljplanen inkommit med synpunktet som ej
tillgodosetts:
r Fastþhetsägare/boende Magnarp 5:37
r Magnarps inttesseförening
' Fastighetsàgarcfboende Magnarp 1:50
r Fastighet sägare f boende Vejbystra nd 1, 35 :17 4

.
r
r
.
I
.
I
.
.
.

Fastighetsägare fboende Magnarp 1:53
Fastighetsägare/boen de Magnarp 1,:1,2
Fastighetsägare,/boende Magnarp 1:13
Fastighetsägare/boende Magnarp 1:57
Fastighetsägare/boende Magnarp 1:15
Fastighetsàgarcfboende Magnarp 1:65
Fastighetsägare/boende Magnarp 5:18
Fastighetsägarefboende Magnarp 1:63

Fastighetsägare/boende Magnarp 1 :51

Ttafikvetket

MEDVERKANDE TJANSTEMAN

Udåtande har upprättats av planarkitekt Katja Berg

TEKTKONTORET
den 25 juni 201.3

Stadsarkitekt

Planarkitekt
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BESVÄRSHÄNUSNING

Följande sakägare har under samrådet/utställningen för detaljplanen inkomrnit med
synpunktet som ej tillgodosetts:
I Fastighetsägare/boende Magnarp 1:13
r Fastighetsägate/boende Magnarp 5:37
r Fastighetsägare/boende Magnarp 1:50
I Fastighetsägarefboende Magna¡p 1:53
r Fastighetsägate/boende Magnarp 1 :57
I Fastighetsàgarefboende Magnarp 1:63

'
I

Trafìkverket

nformation enligt personuppgiftslagen (PUL)

Som information vill vi upplysa om att persoûuppgifter som inlommer i ärendet behandlas endast i detta
specifika planárende samt vid udämnande av handlingar enligt offmtlighetsprincipen. Kállor: Till
fastighetsförteckning ár; fastighetsinfomationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR).
Byggnadsnâmden ansvarar för denna infomation. Om du vill ha yttedigare information om hur dina
personuppgifter används eller om du vill att dessa skall ändras zir vi tacksamma för skriftligt besked om detta
Byggnadsnämdcn, 262 80 Angelholm.
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