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Figur 1, ortofoto med ungefärligt planområde inritat. Källa ortofoto: Klippans kommun
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet är att skapa industrimark inom utpekat intresseområde för verksamheter i
översiktsplan 2013 i direkt anslutning till Mölletofta verksamhetsområde.  Framtida planerad
verksamhet omfattar industri samt logistik. Möjlighet finns på så vis att erbjuda laddning av
fossilfria fordon i yrkestrafiken i ett läge nära E4.
Avsikten är även att utnyttja de slänter som tar upp höjdskillnaderna i området för att placera
en solcellsanläggning inom området.

Förslaget kan innebära betydande miljöpåverkan och handläggs därför enligt reglerna om
utökat förfarande enligt PBL 2010:900 5 kap 7§. Förslaget överensstämmer dock med
översiktsplanen.

PLANDATA

Läge och areal
Planområdet är beläget 550 meter väster om trafikplats Mölletofta och gränsar direkt till
E4:ans vägområde i norr. Planområdet omfattar totalt drygt 21 hektar.

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar delar av tre fastigheter; del av Övarp 4:3, samt del av Mölletofta 1:24
som båda är i privat ägo, samt del av Mölletofta 1:22 som ägs av Klippans kommun.

Övarp S:1 är en samfällighet för väg som ligger inom planområdet, men vägen är inte
utbyggd.

Översiktsplan
Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan från 2013, som anger att området är del
av ett större intresseområde för verksamheter.

Detaljplaner
Aktuellt område är i huvudsak beläget utanför detaljplanelagt område (se figur 2 nedan).
Området gränsar till gällande detaljplaner i öster.
Detaljplan för Övarp 4:3 samt Mölletofta 1:11 m fl som vann laga kraft 1981-06-26 anger i
nordost användningen industri med bebyggelse i två våningar. Längre söderut anger planen
bostäder med sammanbyggda hus (kan tolkas som rad eller kedjehus). Bostäderna har dock
inte byggts ut och då den kraftiga sluttningen gör området svårexploaterat är detta inte ett
område aktuellt för byggnation i dagsläget.

Föreslagen väganslutning ansluter till den vändplats som regleras som allmän plats Lokalgata
i detaljplan för del av Stidsvig 2:85 som vann laga kraft 2007-09-25. Övriga områden i den
detaljplanen är planlagda som Natur samt fornlämningsområdet.
Detaljplan för del av kvarter Lyckorna som vann laga kraft 1989-04-12 anger att industri med
bebyggelse i 2 våningar får uppföras, men att zonen 35 meter närmast E4 ska vara byggnadsfri
samt planteras.
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Figur 2, Detaljplanelagda områden anges i rött och orange. Källa: Klippans kommuns hemsida 2019-09-05.
Streckad röd linje anger ungefärlig avgränsning av planområdet, i förhållande till gällande detaljplaner.

Program för planområdet
Det har inte upprättats ett program för planområdet då planarbetet inte strider mot gällande
översiktsplan.

Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsen i Klippans kommun fattade 2018-04-04 §81 beslut att ge plan- och
byggavdelningen i uppdrag att handlägga framtagandet av ny detaljplan för fastigheten Övarp
4:3 samt del av Mölletofta 1:23 m.fl.

Miljökonsekvensbeskrivning
Genomförandet av denna detaljplan kan innebära betydande påverkan på miljön i den
betydelsen som avses i PBL och därmed har en strategisk miljöbedömning upprättats
parallellt med planhandlingarna. Se Strategisk Miljöbedömning, WSP 2020-02-27 för mer
information.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Natur
Mark och vegetation
Del av Övarp 4:3 har fyllts ut med schaktmassor i enlighet med befintligt marklov med syfte
att topografiskt förbereda marken i enlighet med översiktsplanens intentioner för att på sikt
kunna användas för industriändamål. Marklovet beviljades med motiveringen att den
prövade åtgärden var förenlig med översiktsplanen och en allmänt sett lämplig användning
av mark- och vattenresurserna. Högsta utfyllda markhöjd ligger på +58 meter över havet (m
ö h) och marken sluttar successivt ner mot befintliga nivåer på + 48 m ö h.
Resterande del av området nyttjas som extensivt jordbruk i form av betesmark och vallåker.

Hela planområdet har en höjdskillnad på ca 14 meter, från ca +44 m ö h i söder, upp till det
utfyllda området på +58 m ö h i norra delen.
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I nordvästra delen av planområdet finns ett mindre skogsområde mellan området som fyllts
ut och E4:an. Ungefär 4000 kvm av detta föreslås bevaras och skyddas därför med
bestämmelser som hindrar trädfällning samt utökad lovplikt för detta.

Planen innebär att utfyllda områden planläggs för industri samt logistikändamål. Planen
innebär även att nuvarande jordbruksmark fylls ut till nivåer på +56,5 och +57,5 m ö h för att
skapa ytterligare sammanhängande ytor för industriändamål.

När jordbrukare eller markägare planerar att ta jordbruksmark ur produktion, räknas det som
en väsentlig ändring av naturmiljön. En sådan åtgärd ska därför alltid prövas enligt 12 kap. 6
§ miljöbalken enligt Länsstyrelsen i Skåne. Det gäller både vid naturlig igenväxning eller
annan markanvändning. Detta sker formellt i samband med samråd enligt PBL av
detaljplanen.

Sluttningarna för att ta upp höjdskillnaderna mot omgivande landskap föreslås regleras med
största tillåtna lutning. Mot E4 föreslås slänten inte få större lutning än 1:3, och likaså
slänterna åt sydost.

Åt sydväst, i riktning mot Skvattemölla, föreslås sluttningen modelleras och varieras mellan
lutningar på 1:10 till största lutning på 1:5. Avsikten är att senast vid planområdets yttre
gräns möter planområdet de befintliga markhöjderna. Avståndet mellan planområdesgränsen
i riktning mot Skvattemölla, och föreslagen användningsgräns för industriändamål utgår från
en genomsnittlig lutning på 1:10. Sluttningen avses användas för en större
solcellsanläggning.

Figur 3, illustrationskarta över planområdet, vilken redovisar hur området kan byggas ut i enlighet med
planförslaget. Illustrationskartan är inte juridiskt bindande.
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Lek och rekreation
Lek är ej aktuellt då det är ett industriområde.

Radon
Enligt kommunens radonkartering (1989-11-08) klassas punkterna närmast planområdet (i
Östra Ljungby, söder om Pinnån från planområdet, samt i Stidsvig) som låg- eller
normalriskområden.

Geoteknik
En markteknisk undersökning har inte genomförts.

Området består till största del av sandig morän, vilket utgör goda förutsättningar för naturlig
infiltration. I västra delen av området finns inslag av postglacial silt, samt postglacial finlera
(källa: SGUs jordartskarta).
Området föreslås fyllas ut för att skapa större sammanhängande ytor för flexibel avstyckning
av industrifastigheter av olika storlekar. Dokumentation av massor för utfyllnad, samt
efterföljande kontroller avser säkerställa områdets stabilitet och lämplighet för byggnation.

Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning har inte bedömts nödvändig att genomföra, då området
endast använts som jordbruksmark.

Fornlämningar
Enligt riksantikvarieämbetets ”fornsök” (läst 2019-09-06) finns inga kända fornlämningar
inom det aktuella området. Öster om planområdet finns ett gravfält, boplatsområde, samt
minnesmärke. Dessa berörs inte av denna detaljplan.

Om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap
Kulturminneslag (1988:950) avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen ska underrättas.

Bebyggelse

Arbetsplatser
Direkt öster om planområdet ligger Mölletofta industriområde med etablerade verksamheter.
Genomförande av planförslaget innebär att Mölletofta industriområde utökas med drygt 13
hektar mark för verksamheter, attraktivt skyltläge mot E4. Verksamheten föreslås regleras som
industri i plankartan, kompletterat med användning logistik så att planområdet kan nyttjas för
laddning (både el och andra fossilfria drivmedel) av fossilfri yrkestrafik, och på så vis bidra
till möjligheten att göra E4 till en fossilfri transportled.
Även solcellerna i sydvästra delen av planområdet kan användas för detta ändamål.

Byggrätten har inte begränsats annat än till högst byggnadshöjd på 16,0 meter i likhet andra
industriplaner kring Mölletofta trafikplats. Anledningen är att verksamheter är
självbegränsande då de inom respektive fastighet behöver säkerställa ytor för parkering,
lastning, uppställning av eventuella fordon, vändytor mm. Därtill ger detta möjlighet att bygga
större och därmed bygga in exempelvis bullrande verksamhet.
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Solcellsanläggning omfattar ca 44 000 kvm (4,4 hektar). Effekten från denna, kan användas
antingen för att skapa en fossilfri logistikanläggning med koppling till E4, eller anslutas till
det regionala kraftnätet.

Bostäder
Närmaste bostad (fastighet Stidsvig 2:185) ligger ca 130 meter från befintlig verksamhet i
Mölletofta industriområde. Planerad verksamhet kommer inte närmare denna fastighet.
Sydost om planområdet, ca 160 meter, ligger bostadsfastigheten Mölletofta 1:18.

Planområdets södra gräns ligger ca 170 meter från bostäderna i Skvattemölla, med sluttning
för solceller närmast dessa. Totalt är det ca 300 meter från användningsgränsen för industri
och logistik till bostäderna vid Skvattemölla.

Offentlig och kommersiell service
Ca 550 meter öster om planområdet ligger Mölletofta Wärdshus samt rastplats. Där finns
restaurang samt tankstation och plats för lastbilsuppställning.
Ingen ny kommersiell service föreslås inom planområdet.

Gator och trafik
Gatunät
Planområdet trafikförsörjs österifrån av Ängavägen från vilken E4 nås via Lisåkravägen, samt
trafikplats Mölletofta.

Trafiken längs E4:an innebär ca 14 800 fordon/dygn varav ca 3300 lastbilar
årsmedeldygntrafik sammanräknat i båda riktningar (källa.
https://nvdb2012.trafikverket.se/).

Planförslaget innebär att Ängavägen, som är kommunal gata idag, förlängs genom
planområdet. Gatuområdet föreslås vara 14 meter brett, med minst 7 meter bred körbana,
samt vändplats dimensionerad för 24 meters ekipage. Föreslagen utformning utgår från en
hastighet på 40 km/h, med separerad gång- och cykelväg på södra sidan, samt diken för att
hantera dagvatten vid kraft regn på vardera sida om vägen. Se figur 4 för förslag på
gatusektion.

Figur 4, principsektion av förlängningen av Ängavägen genom planområdet.
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Trafikalstringen kan variera stort beroende på vilka verksamheter som faktiskt kommer att
etableras här. Det finns inga enhetliga schablonvärden att utgå ifrån vad gäller uppskattning
av antal lastbilsrörelser utan att veta vilken typ av verksamhet som kommer etableras i område.

Utifrån Trafikverkets trafikalstringsverktyg finns antaganden om antal anställda utifrån varje
1000 kvm/BTA. Exempelvis skulle 1000 kvm BTA ”större industri” innebära 12 anställda.
Om 50% av verksamhetsytan i planområdet bebyggdes skulle detta potentiellt uppgå till
50 000 kvm BTA, vilket innebär ca 600 anställda i området. Med antagandet att 90% av de
arbetande tar bil, då kollektivtrafik saknas i området, och varje person i snitt gör 2,5 bilresor
per person och dag innebär detta 1350 fordonsrörelser/dygn för resor till och från arbetet för
tillkommande verksamheter.
Detta antagande bedöms som högt, jämfört med intilliggande verksamhet (Expandia) som har
ca 20 anställda på ca 7 hektars yta.

Utifrån att Ängavägen har direkt koppling till trafikplats Mölletofta och E4, utan att leda trafik
nära sammanhängande bostadsområden, bedöms förutsättningarna vara goda för att ansluta
tillkommande trafik till Ängavägen.

Gång- och cykeltrafik
Kring trafikplats Mölletofta, samt längs Lisåkravägen finns utbyggd gång- och cykelväg som
sträcker sig in i bebyggelsen i Stidsvig ca 1,5 km från planområdet.
En gång- och cykelväg föreslås förläggas på södra sidan om förlängningen av Ängavägen
genom planområdet, för att möjliggöra trafiksäker arbetspendling med cykel från exempelvis
Stidsvig till planområdet.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafik saknas i planens närområde. Den närmaste busshållplatsen ligger vid
Mölletofta rastplats drygt 700 meter från planområdet och utgör en hållplats på busslinje
mellan Örkeljunga och Helsingborg med turtäthet ca 4 turer/timme vardagar.

Parkering
Personal- och besöksparkering ska lösas inom den egna fastigheten. Likaså verksamhetens
egna behov av uppställning av lastbilar.

Väderskyddade parkeringar för cyklar bör tillhandahållas i närheten av entréer för att
uppmuntra till klimatneutrala resor för anställda som bor i närheten, samt eventuella
besökare.

Infrastruktur för laddning av fordon (både cyklar och bilar, samt lastbilar) bör förberedas för
framtida behov.
Då byggrätten i förslaget inte är begränsad finns även möjlighet att bygga carport-liknande
strukturer över parkeringsplatser som kan användas för placering av solceller, skuggning
samt visst väderskydd.

Störningar
Farligt gods
Risker och störningar knutna till den tillkommande verksamheten är bunden till vilken typ av
verksamhet som etableras i området. Vägtransporter till planområdet leds inte via
bostadsbebyggelse.
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E4 är utpekad led för farligt gods. Planområdet ansluter direkt till vägområdet, där zonen
inom 30-50 meter från E4 kommer att utgöras av slänter med en största tillåtna lutning på
1:3. Denna mark föreslås planläggas som kvartersmark för industri och logistikändamål, men
reglas även med att byggnad inte får uppföras, för att förhindra stadigvarande vistelse.
Detta ansluter även till de avstånd som tillämpas i intilliggande detaljplaner för
industriändamål.

Med dessa åtgärder bedöms riskhänsyn tagits, och därför har ingen riskutredning tagits fram
för planförslaget.

Trafikbuller
Bullret från E4 kan innebära att tekniska åtgärder i fasad krävs för att uppnå riktlinjer för
ljudnivån för arbetslokaler, 65 dBA utomhus samt 40 dBA inomhus. Med genomtänkt
placering av byggnader, utemiljö, samt byggnadstekniska åtgärder bedöms att krav på buller
för arbetsplatser klaras.

Utifrån osäkerheterna kring vilka verksamheter som kan komma att etablera sig i område är
det svårt att göra realistiska uppskattningar kring trafikalstring av planerat
verksamhetsområde. Av samma anledning försvåras möjligheten att göra exakt uppskattning
av bullerpåverkan från tillkommande trafik i verksamhetsområdet.
Med stöd av tabellerna i ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”, information från Boverket samt
Sveriges Kommuner och Landsting, januari 2016, kan konstateras att med en skyltad
hastighet av 40 km/h, skulle det krävas närmare 7000 fordon/dygn i det aktuella området för
att överskrida en ekvivalent ljudnivå på 55 dBA 100 meter från vägen. Så mycket trafik
kommer planområdet inte att generera (se mer om antagande om trafikalstring under rubrik
”Gator och trafik” ovan).
Planområdet ligger som närmast 130 meter från en bostad, och ett genomförande av planen
bedöms därför inte leda till att riktlinjer för buller vid närmaste bostäderna överskrids.

Verksamhetsbuller
Då användningen inte preciserar exakt vilka företag som kan komma att etablera sig i området
går det inte att göra en realistisk utredning kring verksamhetsbuller. Detaljplanen utgår från
att de verksamheter som etableras i området följer de riktlinjer för verksamhetsbuller vid
bostäder som gäller.
Avstånden till närmaste bostadsbebyggelse tillsammans med de ytor som finns att tillgå gör
att området bedöms lämpligt för industri- och logistikändamål, tillsammans med att området
redan är bullerstört från E4. Tillkommande utfyllnad i kombination med bebyggelse kan ha
effekten att trafikbuller från E4 skärmas av något.

Byggrätten i området skapar goda förutsättningar för att bedriva eventuellt bullrande
verksamhet inomhus, samt skärma av i riktning mot bebyggelse om störningar skulle
uppkomma.

Teknisk försörjning
En dagvatten- samt VA-utredning har gjorts som ligger till grund för utformning och
dimensioneringen av dagvattendammar (Dagvattenutredning DP Övarp 4:3, WSP, 2020-01-
29). Sedan den togs fram har planförslaget bearbetats vidare, men planförslaget bygger på
samma lösningar och samma kapacitet som redogörs för i dagvattenutredningen.
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Vatten och spillvatten
Området ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för dricks- och spillvatten, men
föreslås i och med genomförande av detaljplanen att införlivas i det kommunala
verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten.
VA-utredningen föreslår en utbyggnad som bygger på självfall för spillvatten och innebär att
området kan byggas ut etappvis. De delar av planområdet som redan är utfyllda till lämpliga
marknivåer, längst i norr, kan anslutas till kommunal servis i Ängavägen för dricksvatten
och spillvatten. Detta kan ske innan södra delen av planområdet har fyllts ut till förelsagna
nivåer och är redo att bebyggas.

Södra delen av planområdet föreslås kopplas till kommunala spillvatten och vattenserviser
öster om planområdet för att uppnå självfall från planområdet. Föreslagen höjdssättning av
planområdet innebär att självfall är möjligt.

Dagvatten
Planområdet ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, men föreslås
införlivas i detta när dagvattensystemet byggts ut.
Dagvattenfördröjning har dimensionerats utifrån möjligheten att hela verksamhetsytorna
hårdgörs, och att allt dagvatten ska fördröjas i det föreslagna dagvattensystemet i området.

Fördröjning av dagvatten föreslås ske i tre olika dammar.
Den östra dammen fördröjer dagvatten från de norra delarna av planområdet, innan det
samlas i den södra dammen.
Dagvatten från verksamhetsytorna i den södra delen av planområdet föreslås ledas till den
västra dammen, via ett stendike, innan det leds till den södra dammen.

De östra och västra dammarna föreslås utformas täta samt avstängningsbara, för att kunna
förhindra eventuella föroreningar från brandvatten eller liknande från att nå Pinnån, medan
den södra dammen föreslås utformas med vattenspegel, med ett strypt (begränsat) utlopp mot
Pinnån.

Föreslagen dagvattenlösning innebär att etappvis utbyggnad av området kan medges, genom
att dagvatten från norra och södra delen av planområdet föreslås ledas åt olika håll.
Rening av dagvatten föreslås ske genom att varje verksamhetsfastighet förses med
oljeavskiljare, medan dagvatten från gatan i området leds via separat oljeavskiljare. Vid
etappvis utbyggnad är det av stor vikt att även första delen av gatan förses med
oljeavskiljare.

Vid kraftiga regn leds dagvatten via diken längs gatan mot västra, och därefter södra
dammen. För närmare beskrivning av föreslagen dagvattenlösning, se Dagvattenutredning,
WSP 2020-01-29.

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjning behöver anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder ska
släckas med vatten direkt från brandpost (konventionellt system). Flödet i brandposterna ska
dimensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avloppverksföreningens råd, VAV P83
och VAV P76. Lägsta flöde ska vara 20 l/s.
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan
brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. Om avsteg ska
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göras från VAV P83 och VAV P76 ska lösningen förankras hos Räddningstjänsten Skåne
Nordväst.

På grund av att insatstiden är längre än 10 minuter kan räddningstjänsten inte utgöra
alternativ utrymningsväg.

Uppvärmning
Uppvärmning löses för respektive fastighet. Goda möjlighet för solenergi finns i området.

El
Området ligger inom Kraftringens koncessionsområde och ledningar finns utbyggt i
Ängavägen, samt längs södra gränsen av planområdet.

I sluttningen söderut, inom planområdet föreslås en solcellsanläggning uppföras. El som
genereras kan antingen nyttjas i en logistikanläggning för laddning av lastfordon eller bussar,
alternativ föras in i Kraftringens elnät.
Befintlig högspänningsledning för anslutning till nätet finns direkt öster om planområdet.

Avfallshantering
Avfallshantering ska ske i enlighet med gällande renhållningsföreskrifter. Verksamheter
ansvarar för eget avfall.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
MKN för vatten
Enligt miljöbalken 5 kap. ska gällande miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och
planläggning. Recipient för dagvatten från det aktuella planområdet är Pinnån som enligt VISS
inte uppnår god kemisk status och endast uppnår måttlig ekologisk status. Planförslaget anger
att dagvatten ska infiltreras och fördröjas lokalt inom planområdet.

Tillsammans med dagvattenutredningen har en föroreningsberäkning gjorts (Bilaga 2 - PM-
Föroreningsberäkningar) för att se vilken påverkan på MKN för Pinnån som kan uppstå. Den
visar att de beräknade halterna från området är lägre än NSVA:s riktvärden för dagvatten.
NSVA:s riktvärden gäller för nyexploateringar och bedöms vara tillämpbara även i Klippans
kommun.
Sammanfattningsvis bedöms att effekten av föreslagna dammar uppfyller de krav som normalt
ställs för nya industriområden samt att utsläppen inte påverkar halten i Pinnån till den grad att
miljökvalitetsnormerna inte kan uppfyllas i recipienten.
Se mer i dagvattenutredningen (WSP, 2020-01-29), samt Strategisk miljöbedömning (WSP
2020-02-27) av detaljplan, för närmare redogörelse för hur dagvatten omhändertas.

GENOMFÖRANDE

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen.
Exploatören bekostar erforderlig fastighetsbildning samt eventuellt bildande av ledningsrätt
och ansvarar även för ansökan om detta hos Lantmäteriet.



11

Organisatoriska och ekonomiska frågor
Preliminär tidplan
Samråd maj/juni 2020
Granskning 4:e kvartal 2020
Antagande 2:a kvartal 2021
Laga kraft tidigast 3 veckor efter planens antagande

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag då planen vinner laga kraft. Planen fortsätter att
gälla även efter genomförandetidens utgång, tills den ändras eller upphävs. Detta kan då ske
utan ersättning till berörda fastighetsägare. Bygglov kan lämnas även efter
genomförandetidens utgång.

Huvudmannaskap för allmänna platser
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Avtal
Ett exploateringsavtal som reglerar genomförande av planen avses upprättas mellan kommun
och exploatör. Detta ska godkännas innan detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.

Exploateringsavtalet ska reglera:
- Överlåtelse av mark som planläggs som allmän platsmark
- Åtaganden vid utbyggnad av gata, VA, samt dagvattenanläggning

Etappvis utbyggnad
Området föreslås byggas ut i etapper. Etapp 1 enligt figuren nedan utgörs av de delar som i
stort är utfyllda till en nivå som gör att de kan tas i anspråk så fort planen vinner laga kraft.
Vid behov kan Ängavägen förlängas och VA anslutas med självfall till punkt i Ängavägen.
Östra samt södra dagvattendammarna kan byggas ut redan i etapp 1.

Etapp 2 föreslås fyllas ut och anläggas på en tidshorisont om 5-10 år. Därav föreslagen
genomförandetid för detaljplanen. I detta skede tillkommer den västra dagvattendammen,
och ny VA anslutning österut tillkommer, för att försörja områdena i etapp 2 via självfall.
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Figur 5, redovisar etappvis utbyggnad av planområdet

Konsekvenser av planens genomförande

Utdrag ur Icke teknisk sammanfattning från Strategisk miljöbedömning.
Bedömningen i den strategiska miljöbedömningen (WSP 2020-02-27) har främst gjorts för
de aspekter som konstaterades i undersökningen om betydande miljöpåverkan, vilka är:
biologisk mångfald, påverkan jordbruksmark, landskapsbild, samt påverkan på
miljökvalitetsnormer (MKN) vatten för Pinnån. Bedömningen för respektive aspekt har
sedan gjorts utifrån att föreslagna skyddsåtgärder vidtas för respektive aspekt.

Planförslaget bedöms utifrån läget nära E4 tillsammans med föreslagen solcellsanläggning
kunna bidra till fossilfria transporter och därmed även till måluppfyllelse av miljömålen
Begränsad miljöpåverkan, Frisk luft, samt Bara naturlig försurning. Däremot kan utbyggnad
enligt planförslaget i viss grad motverka uppfyllnad av målet om Ett rikt odlingslandskap i
och med ianspråktagande av jordbruksmark. Detta vägs upp något av att de biotoper som
påverkas föreslås skyddas och återställs i anslutning till kvarvarande jordbruksmark.

Utbyggnad enligt planförslaget bedöms uppgå till obetydlig konsekvens gällande risker och
störningar, biologisk mångfald samt påverkan på MKN vatten för Pinnån.

Den samlade bedömningen av planerad utbyggnad är således att påverkan innebär som mest
måttligt negativa konsekvenser, då för landskapsbild samt jordbruksmark, men att förslaget i
ett strategiskt perspektiv utgör god hushållning med mark.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighet Påverkan
Mölletofta 1:24
(privat fastighet)

Ca 1000 kvm av Mölletofta 1:24 föreslås ingå i förlängningen av
Ängavägen som allmän plats GATA, där denna behöver breddas,



13

och föreslås därför regleras till kommunala fastigheten
Mölletofta 1:22.

Övarp 4:3
(privat fastighet)

Planen innebär att ca 134 000 kvm av Övarp 4:3 kan styckas av i
fastigheter för industri- och logistikändamål.

Övarp 4:3
(privat fastighet)

Planen innebär att ca 30 800 kvm av Övarp 4:3 föreslås utgöra
allmän plats NATUR och 7800 kvm allmän plats GATA, med
kommunalt huvudmannaskap. Dessa ytor föreslås regleras till
närliggande kommunal fastighet, exempelvis Mölletofta 1:22.

Mölletofta 1:22
(kommunal fastighet)

Föreslås utökas med totalt 8800 kvm GATA och 30 800 kvm
NATUR i och med genomförande av detaljplanen.

Övarp s:1 Samfälld väg inom planområdet som ej är utbyggd.
Samfälligheten föreslås upphävas.

Stidsvig 2:85
(kommunal fastighet
utanför planområdet)

Allmänna VA-ledningar föreslås placeras över kommunens
mark, vilket bör regleras med ledningsrätt i samband med att
dessa byggs ut.

Övarp 4:3 (privat
fastighet, utanför
planområdet)

Utlopp till Pinnån från dagvattendamm inom planområdet
föreslås. Utloppet bör säkras med ledningsrätt om ej planlagda
delar av Övarp 4:3 övergår i annan ägo.

Lr 1276-594.1 Ledningsrättens läge genom planområdet följer inte aktuell
ledningsdragning. Behöver anpassas till nytt ledningsläge.

Inlösen, ersättning
Eventuell ersättning av för mark regleras i separat avtal mellan berörda markägare samt i
exploateringsavtal.

Medverkande tjänsteman
Detaljplanen är upprättad av Tina Wagner Planeringsarkitekt FPR/MSA från WSP i samarbete
med plan- och byggavdelningen i Klippans kommun.

Följande tjänstemän från Klippans kommun har deltagit i planarbetet:
Gunilla Salomonsson, VA ingenjör
Monica Johansson, Markingenjör
Michel Tränefors, Park- och gatuchef
Martin Tång, planarkitekt

Plan- och byggavdelningen

Alexandra von Post
Planarkitekt


