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Yttrande från Naturskyddsföreningen i Ängelholm angående 
samråd för detaljplan, del av Munka Ljungby 3:11 (Skola) 
Föreningen har förståelse för att det finns behov av att bygga en ny skola i Munka Ljungby, särskilt 
med tanke på att det under senare år byggts mycket nya bostäder, samt planeras för fler. Men vi anser 
dock att man i det längsta bör undvika att exploatera jordbruksmark och är tveksamma till att 
undantagsregeln i 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig för vald lokalisering av skolan. 

Om detaljplanen trots allt beslutas enligt förslaget, har vi några synpunkter kring utformningen av 
byggnader och cykelvägar samt skötseln av naturmiljöerna i planområdet. 

Vi anser att belysning vid byggnader och nya cykelvägar ska vara så skonsam som möjligt för 
djurlivet, med tanke på att ljus kan betraktas som en förorening och kan vara skadligt för nattlevande 
djur som t.ex. insekter och fladdermöss. Lampor bör helst förses med rörelsevakter och därmed endast 
lysa vid behov. Armaturerna bör rikta ljuset nedåt, men fr.a. inte uppåt mot himlen. 

Nya cykelvägar måste göras säkra och betydligt bättre än de som tidigare byggts på flera ställen, som 
vid idrottsplatsen där cykelleden under Örkelljungavägen innebär en kollisionsrisk med skarpa, 
skymda kurvor i slutet av nedförsbackarna. Om cykelbanorna är säkra och inte innebär onödiga 
omvägar ökar incitamentet att använda dem, vilket kan minska behovet av biltransporter och därmed 
gynna klimat- och miljö. Föreningen ser därför mycket positivt på att kommunen enligt 
planbeskrivningen avser ersätta den ovannämnda cykeltunneln med en ny tunnel med säkrare 
utformning. 

Naturmarkerna i planområdet bör skötas så att en vild flora gynnas och med hänsyn till insekter och 
smådjur. 
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