Ekonomiska konsekvenser
Kommunala utbyggnadskostnader
De kostnader som redovisas här beskriver större utbyggnadskostnader som planförslaget kan väntas medföra. Kostnader
som alltid belastar enbart exploatören, t.ex. för grundläggningsåtgärder eller arkeologiska utredningar, tas inte upp. Särskilda
kommentarer görs till i vilken mån kostnaderna är skattefinansierade eller exploateringsfinansierade. Jämförelser görs mot
0-alternativet där det är relevant.

Kostnader för avlopp och vatten
Med undantag av de övergripande åtgärder som planeras för att
förstärka avloppsnätet Hammar-Viby-Rinkaby-Åhus-Furuboda
(och som behöver ske oavsett utvecklingen i västra Kristianstad) förutsätts alla utbyggnader kunna finansieras via exploatering eller avgifter.

AVLOPP

Sammanfattande tabell över förstärkningsbehov inom avloppsnätet.
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Hammar, Hammarslund,
Viby
Oavsett föreslagna
exploateringar behöver
förstärkning ske av hela
nätområdet FurubodaÅhus-Rinkaby-Viby-Hammar in till CRV. Lokala
åtgärder i anslutning till
utbyggnader i Hammar,
ammarslund och Viby
behöver samordnas med
denna.

”Kristianstad växer

Norra Åsum, Åsums fure

Avlopp
Kapacitetsbrist finns i dagsläget inom stora delar av stadens
avloppsnät, undantag är de centrala och norra delarna av staden
där marginal bedöms finnas för att klara planerade utbyggnader. För nätet Hammar-Viby-Rinkaby-Åhus-Furuboda behövs
sannolikt stora och kostsamma åtgärder inom de närmaste åren.
Här handlar det inte bara om att klara utbyggnader i västra
Kristianstad utan också utvecklingen av Åhus och utbyggnaden av kommunalt avlopp inom kustområdet. Även västerut
inom nätområdena Hedentorp-Åsum och Öllsjö-Vä-Nöbbelöv
kommer stora investeringar att behöva göras.
Med undantag av de övergripande åtgärder som planeras för
att förstärka nätet Hammar-Viby-Rinkaby-Åhus-Furuboda (och
som behöver ske oavsett utvecklingen i västra Kristianstad)
förutsätts alla utbyggnader kunna finansieras via exploatering
eller avgifter.

Vä, Öllsjö

Härlöv och norr om Snälltågsvägen
Nya bostäder och
Nya bostäder belastar
Nya bostäder och verkverksamheter kan kräva
samheter belastar redan redan ansträngd pumpstation vid Hedentorp och investeringar i det övergriansträngd pumpstation
pande nätet.
vid Hedentorp och trångt trångt ledningsavsnitt in
till CRV. Åtgärder behövs
ledningsavsnitt in till
CRV. Åtgärder behövs vid vid större utbyggnader.
Kända kapacitetsproblem
större utbyggnader. Förstärkning av ledningsnät finns utmed E22. Åtgärutmed Åsumsvägen krävs der behövs troligen vid
större utbyggnader.
vid ytterligare exploatering i Norra Åsum.
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Näsby, centrala staden
Föreslagna utbyggnader
kräver troligen inga investeringar i det övergripande nätet.

Vatten
Bedömningen är att planerade utbyggnadsområden i princip
kan försörjas med befintligt vattennät, i några fall behövs åtgärder för tryckökning. Utbyggnader förutsätts kunna finansieras
via exploatering eller avgifter.
Utredning pågår för att hitta en ny vattentäkt utanför Kristianstad som kan ersätta de borror som ligger centralt och utsatt

SKOLA

STORA
VÄGINVESTERINGAR

Kostnader för skola
Planförslaget innebär att stora skattefinansierade investeringar
behöver göras i nya skolor och förskolor. Som exempel kostar
en F9-skola med ca 550 elever ungefär 130-140 Mkr och en

Hammar

Viby/Hammarslund

Norra Åsum

Vä, Öllsjö

Centrala staden

Näsby

Behövs troligen en
ny skola även om
områdena byggs ut i
mindre etapper.

Behövs troligen
en ny skola, gärna
gemensam för Vibyoch Hammarområdet.

Ny skola kan behövas, särskilt om
området byggs ut
snabbt.

Ny skola kan behövas om området
byggs ut snabbt.

Ny skola behövs,
helst i centralt läge.

En helt ny skola
behövs.

Behovet bör samordnas med det för Viby. Utan planerade
utbyggnader bör
behovet kunna tillgodoses med befintliga
lokaler.

Förskola

i staden. Denna investering planeras genomföras oberoende av
planförslagets utbyggnadsområden.

Nya lokaler behövs.

Nya lokaler behövs.

Byggs området ut
i små etapper bör
befintliga lokaler
kunna räcka till.

Nya lokaler behövs.

Den nya skolan beByggs områdena ut hövs även utan planförsiktigt i små etap- förslagets planerade
utbyggnader.
per bör befintliga
lokaler kunna räcka
till under lång tid.

Bra om området
byggs ut med åtminstone 250-300
bostäder snabbt för
att skapa elevunderlag.

Nya lokaler behövs.

Utan planerade
utbyggnader kan
behovet troligen klaras med befintliga
lokaler.
Nya lokaler behövs.

Hammar

Hedentorp/Helgedal

Åsums fure

Hammarshusleden m.fl.
delar. Eventuell ny väg
från Statoil ingår.

Förbifart Hedentorp

A3-leden

20-30 Mkr

20 Mkr

Åtgärdar främst befintliga bullerproblem
på Åsumsvägen. Ökar
kapaciteten på Allégatan
och Långebrogratan.

Avlastar Annedalsvägen
från störande godstrafik.
Ökar tillgängligheten
till verksamhetsytor i
Åsums fure och skapar
bättre koppling till E22
för Åhus.

40-60 Mkr
Aktuella vid utbyggnad
av nytt handelsområde.
Exploateringsfinansierat

Skattefinansierad

Skattefinansierad

Nya lokaler behövs.

Vilan, Härlöv och norr
om Snälltågsvägen
Vilanleden, Kung Knuts
vägs förlängning över väg
21, omfattande kapacitetshöjande åtgärder
i befintligt nät m.fl.
åtgärder.
100-150 Mkr. Därutöver
tillkommer åtgärder
inom Vägverketsnsvarsområde.

Sammanfattande tabell över utbyggnadsbehov inom skolans verksamhet.

Näsby/centrum
Ny väg över bangårdsområdet.
25-35 Mkr
Skapar bättre koppling
mellan centrum och
Näsby/Högskolan.
Skattefinansierad

Aktuella vid fortsatt
utbyggnad av handel och
andra verksamheter i
området.
Endast delvis skattefinansierat

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad

Sammanfattande tabell över behov av
större väginvesteringar.

139

förskola med 4 avdelningar kostar ungefär 30 Mkr i 2008 års
prisläge. Möjligheter finns dock att anpassa bostadsutbyggnaderna i ett område så att behovet av skolutbyggnad kan undvikas eller skjutas upp. Norra Åsum och Vä/Öllsjö är stadsdelar
där man, om man väljer en försiktig utbyggnadstakt, troligen
kan undvika investeringar. Likaså kan det vara ekonomiskt att
göra en stor och snabb utbyggnad i andra områden för att skapa
ett underlag till en ny skola. Hammar/Hammarslund/Viby och
Näsby är exempel på sådana områden.

Kostnader för vägar
Kristianstad har länge kunnat utvecklas med befintligt huvudvägnät som grund, vilket resulterat i att många sträckor idag är
hårt belastade med trängsel, bullerstörningar och ökad olycksrisk som följd. Där väginvesteringar görs för att kunna bygga
ut nya verksamheter och bostäder kan kostnaderna täckas av
exploateringen. Utbyggnaderna i Hammar är ett sådant exempel, delvis även Härlöv.
I andra fall syftar investeringen främst till att åtgärda befintliga problem i staden och får då helt eller delvis bekostas via
skattemedel. Exempel på detta är planförslagets förbifart vid
Hedentorp, A3-leden, den nya vägen över bangårdsområdet och
många av åtgärderna inom Härlöv och Vilan. Till denna kategori räknas också alla de spridda åtgärder i stadens gatunät som
kommer att behövas för att hantera den allmänna trafikökning
som planförslaget kan väntas innebära.

Attraktivt för boende?
Detta avsnitt syftar till att belysa i vilken mån planförslagets
nya bostadsområden bidrar till kommunens målsättning om attraktivt boende. Diskussionen har avgränsats till vad områdenas
lägen i staden innebär för attraktiviteten. Det handlar då främst
om hur nära olika typer av utbud finns. Aspekter som inte
diskuteras, men som är minst lika viktiga för attraktiviteten,
är utbudets innehåll och kvalitet. En bra skola kan exempelvis
vara avgörande för barnfamiljens val, medan ett intressant kulturutbud kan vara avgörande för en person med sådana intressen. Detaljutformningen av ett bostadsområde när det gäller
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bebyggelse och utemiljöer är också en viktig möjlighet att ge
området särskilda kvaliteter.

Hur attraktiva är planförslagets bostadsområden?
För att åskådliggöra olika kvaliteter som de nya bostadsområdena har (och saknar) har en kartbild med attraktivitetspoäng
ställts samman där ett urval av de mest efterfrågade boendekvaliteterna ingår. Se kartbilden ”Attraktivitetspoäng för bostäder” med tillhörande läsanvisning. De kvaliteter som bedömts
är närhet till centrum, om läget är lugnt och naturskönt, om det
ligger vid vatten, har närhet till kollektivtrafik och närhet till
dagligvarubutik.
Observera att antalet poäng inte enkelt kan summeras för
att avgöra om ett område är bättre eller sämre än något annat.
Områdena kan vara bra på olika sätt och människor efterfrågar
olika kvaliteter beroende på smak och livssituation. Det finns
också andra attraktivitetsfaktorer som inte åskådliggörs på
kartan. Bland dessa kan nämnas närhet till skola och förskola,
bostadsnära rekreationsmöjligheter och vilken status området
har.
Attraktivitetspoäng för nya bostadsområden
Närhet till centrum, röda punkter
1p = inom ca 20 min cykelavstånd till centrum (3,6 km)
2p = inom ca 10 min cykelavstånd till centrum (1,8 km)
3p = centralt läge
Jämför även med kartbilden ”Cykelavstånd” med tillhörande
resonemang i avsnittet ”Sociala konsekvenser”.
Lugnt och naturskönt, bruna punkter
1p = Lugnt läge
2p = Lugnt och naturskönt läge
3p = Mycket lugnt och naturskönt läge
Dagligvaror, blå punkter
1p = Närbutik inom 5 min cykelväg (ca 900 m) eller en större
dagligvarubutik inom 8 min cykelväg (ca 1,5 km).
2p = Större dagligvarubutik inom 5 min cykelväg.
3p finns inte i denna kategori
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VINNÖ

NÄSBY

Attraktivitetspoäng för
bostäder
Eventuell ny
dagligvarubutik

Attraktivitet centrumnära

HAMMAR

Attraktivitet lugnt och
naturskönt

CENTRUM

Eventuell ny
dagligvarubutik

HÄRLÖV

Attraktivitet dagligvaror

VILAN
SKEPPARSLÖV

Attraktivitet kollektivtrafik

HAMMARSLUND
VIBY

ÖLLSJÖ

Attraktivitet vattennära
Bostäder
Bostäder, handel eller lättare
verksamheter

VÄ - TALLDALEN

Särskilt intressanta zoner för
natur- och bebyggelseutveckling

NORRA
ÅSUM

Verksamheter och/eller
bostäder
Verksanmheter och/eller
handel
Utvecklingsområde för
verksamheter
Föreslagen vägsträckning

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Det utbud av dagligvarubutiker som finns idag förutsätts finnas
kvar, se även kartbilden ”Utbud av dagligvaror” med tillhörande resonemang i avsnittet ”Sociala konsekvenser”. Både
Härlöv och Hammar kan enligt planförslaget vara aktuella för
etablering av en ny stor dagligvarubutik. Poäng tillkommer i så
fall för närliggande bostadsområden.
Tillgång till kollektivtrafik, orange punkter
1p = busslinje inom 400m, turtäthet minst var 30:e minut vid
högtrafik.
2p = busslinje inom 400m, turtäthet minst var 10:e minut vid
högtrafik
3p = Resecentrum inom 5 min cykelväg (ca 900 m)
Med gångavstånd till stadsbuss avses här 400 m fågelvägen till
stadsbusslinje eller hållplats för regionbuss med minst halvtimmestrafik. Förutsättningarna är dagens turtäthet, men med
planförslagets förändrade linjesträckningar, se även kartbilden
”Tillgänglighet till stadsbuss” med tillhörande resonemang i
avsnittet ”Sociala konsekvenser”.
Vattennära läge, turkos punkter
Vattennära lägen har stor efterfrågan. De lägen för bostadsbebyggelse som pekas ut vid Helge å har fått tre turkos punkter.

Hur attraktiva är planförslagets
verksamhetsområden?
I nedanstående tabeller redovisas planförslagets nya områden
för dels halvextern handel, dels industri/småindustri/hantverk.
Det är för dessa företagskategorier som planförslaget pekar ut
nya stora verksamhetsytor. Utbyggnader av centrumhandel och
kontor förutsätts ske som förtätningar eller omvandling inom
befintlig bebyggelsemiljö. För alla nämnda kategorier bedöms
ytorna vara tillräckligt stora för att möta tänkbara behov fram
till 2025.
I tabellsammanställningarna har sådana faktorer valts ut som
är viktiga för respektive kategori av företag. Kommentarer görs
till hur attraktiva områdena kan antas vara i olika avseenden.

Nya områden för halvextern handel
Kommentarer till tabellen
De västra delarna av Härlöv och ett större område norr om
Snälltågsvägen ligger utanför stadsbusstråk, i övrigt bedöms de
nya områdena som attraktiva för handel.

Attraktivt för företag?
Detta avsnitt syftar till att belysa hur planförslagets nya verksamhetsområden bidrar till kommunens målsättning om att
vara attraktivt för företag. Liksom när det gäller attraktivitet
för boende påverkas attraktiviteten för företag av en mängd
olika förutsättningar. Sett ur ett regionalt perspektiv erbjuds
stadens företag vissa grundförutsättningar i form av väg- och
järnvägsförbindelser, kollektivtrafik och tillgång till flyg. Dessa
är avgörande både för hur godstransporter, tjänsteresor och
arbetspendling kan fungera. För att kunna attrahera kompetent
arbetskraft är det viktigt att staden som helhet upplevs som
attraktiv att besöka och att bosätta sig i. Vilket bemötande nya
företag får är ytterligare ett sätt att påverka attraktiviteten.
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Härlöv och Öllsjö
norr om Snälltågsvägen

Hammar

Nära övergripande
vägnät?

ja

ja

Bra skyltläge?

ja

ja

Fördelar genom
samlokalisering med
annan handel?

ja

ja

Gångavstånd (400 m)
till stadsbuss eller regionbuss med minst
halvtimmestrafik?

Delvis efter ändrad
linjesträckning

ja

Inom cykelavstånd
räknat från centrum?

10-20 min
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Nya områden för industri, småindustri och hantverk
Kommentarer till tabellen
När det gäller kollektivtrafik till områden för industri och liknande verksamheter är möjligheten till arbetspendling viktigast
medan kunders behov av att kunna nå området med buss kan
förväntas vara litet. Därför kan regionbuss med timmestrafik
vara tillräckligt god standard för dessa områden.
Ängamöllan och Slättäng kommer att sakna gångavstånd till
regionbuss men bedöms i övrigt som attraktiva. (Regionbusshållplatsen vid Vä trafikplats ligger dock relativt nära södra
delen av nya Ängamöllan.) För Härlöv och Öllsjö norr om
Snälltågsvägen kommer stadsbuss i kombination med glesare
regionbuss att kunna försörja stora delar men trots allt inte alla
utbyggnadsytor.
Åsums fure har ett lite undanskymt läge och hyser idag
främst verksamheter med inriktning på utbildning. Vill kommunen att området i framtiden ska attrahera en bredare företagskrets behövs en utbyggnad av A3-leden.
Ett nytt verksamhetsområde vid Mosslunda blir mycket
begränsat när det gäller tillgänglighet med cykel och kanske
även med buss. Tillgängligheten till övergripande vägnät kan
däremot bli mycket bra.
Inget av planförslagets etableringslägen erbjuder en möjlig
järnvägsanslutning vilket får ses som en brist. Sannolikt
kommer sådana möjligheter att efterfrågas mera i framtiden. Utgångspunkten för planförslaget är också att befintligt

godstrafikspår genom Vilan och Hedentorp läggs ner. Spåret
används inte idag och bedöms med sitt läge i staden vara alltför
konfliktfyllt att behålla.

Kontor och utbildning
Möjligheter finns för högskolan att expandera. Goda möjligheter finns för förtätning med kontor i centrumnära lägen.

Ängamöllan

Slättäng

Härlöv och Öllsjö norr
om Snälltågsvägen

Åsums fure

Mosslunda

Nära övergripande
vägnät?

ja

ja

ja

Ja, om A3-leden byggs

Ja, vid ny trafikplats

Bra skyltläge?

ja

ja

ja

Ja, om A3-leden
byggs, annars inte

ja

Gångavstånd (400m)
till regionbuss med
minst timmestrafik?

nej

Uppnås inte efter ändrad linjesträckning

Delvis

Ja, med förlängd linje

Osäkert

Inom cykelavstånd
räknat från centrum?

20-30 min

10-20 min

10-20 min

30 min

nej

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Miljökonsekvensbeskrivning
Detta avsnitt har upprättats av Ramböll Sverige AB på
uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Kristianstad. Inför
utställningsskedet har MKB:n bearbetats och reviderats av
Stadsbyggnadskontoret.

Miljöbedömning
Enligt 4 kap 2 § i Plan- och bygglagen ska bestämmelserna
om miljöbedömning i 6 kap 11-18 §§ Miljöbalken tillämpas
om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En
översiktsplan kan alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan och ska därför alltid miljöbedömas. Miljöbedömning är
benämningen på den process i vilken en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utarbetas. Syftet med miljöbedömningen är
att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling
främjas.
I bilaga 2 till MKB:n redovisas hela den lagtext som styr processen för en miljöbedömning och vad MKB:n ska innehålla.

Avgränsning av MKB
Kristianstad kommun gjorde i samband med översiktsplanens
programskede en avgränsning av MKB som innebär att MKB:n
ska omfatta dels planförslagets mark- och vattenanvändning,
dels ett nollalternativ. I samband med utarbetandet av programmet och planförslaget har många andra alternativ studerats och
förkastats. Kommunen har valt att inte redovisa dessa alternativ
i MKB:n.
Samråd skedde med Länsstyrelsen i Skåne län 2005-11-01
angående MKB:ns avgränsning. Länsstyrelsen synpunkter
finns nedtecknade i minnesanteckningar daterade 2005-11-04.
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Länsstyrelsen påpekade bl.a. att ett utkast till MKB ska finnas
med i samrådet och att MKB:n ska ligga på rätt nivå och inte
vara för detaljerad.
Enligt lagstiftningen är det planens betydande miljöpåverkan
som ska identifieras, beskrivas och bedömas. Även de fall där
det är osäkert om planen kan komma att medföra en betydande
miljöpåverkan ska behandlas. I planförslaget finns många
frågor som behöver utredas på en djupare nivå, t.ex. genom
detaljplan, för att avgöra vilken miljöpåverkan en utbyggnad
kommer att få. Sist i MKB:n finns en sammanfattning av de
delar i förslaget där risk finns för en betydande miljöpåverkan
och som bör följas upp.
Eftersom MKB:n här utgör ett avsnitt i översiktsplanens
planbeskrivning görs ingen sammanfattning av planförslagets
syfte och innehåll. Läsaren förutsätts ha tillgång till markanvändningskartan och hela planbeskrivningen. MKB:n innehåller inte heller någon fullständig nulägesbeskrivning utan
hänvisningar görs till olika avsnitt och kartor i det samlade
plandokumentet.
MKB:n redovisar hur de 16 miljökvalitetsmålen har beaktats
i planförslaget. En redovisning av hur folkhälsopolitikens elva
målområden har beaktats finns i avsnittet ”Sociala konsekvenser”.

Nollalternativet
Enligt 6 kap 12 § Miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en beskrivning av miljöförhållandena och
miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller ändringen inte genomförs. Det brukar kallas ett nollalternativ. Ett
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nollalternativ ska inte förväxlas med nuläget utan ska spegla en
trolig utveckling om planförslaget inte genomförs.
Det nollalternativ som här används för MKB:n är det samma
som används i avsnittet ”Sociala konsekvenser” och delvis även
i avsnittet om kommunala utbyggnadskostnader. Alla planlagda
men ännu inte utbyggda byggrätter ingår liksom alla redan
beslutade kommunala utbyggnader och investeringar. Pågående
kontinuerliga förbättringar och underhåll av befintliga miljöer
förutsätts fortsätta i samma takt som idag.
Sammanfattning av nollalternativets innebörd
• Endast redan detaljplanelagda tomter och områden för bostäder, handel, kontor och industri byggs ut. Det innebär sammantaget ca 2000 bostäder och ca 80 ha verksamhetsyta.
• Nya bilvägar tillkommer endast som ingående delar när redan
planlagda områden byggs ut.
• Kollektivtrafikstråket Kristianstadslänken som planeras från
sjukhuset via centrum till Högskolan genomförs. Resecentrum flyttas till järnvägsstationen. I övrigt sker inga stora
förändringar när det gäller busstrafikens turtäthet eller linjesträckningar.
• Gång- och cykelvägnätet byggs successivt ut enligt prioriteringsordning i ”Säkrare cykelvägar 2005”. Successiva åtgärder görs också för att på andra sätt öka trafiksäkerheten.
• Ny grönstruktur tillkommer endast som ingående delar när
redan planlagda områden byggs ut. Ett undantag är Naturum
med gång- och cykelbro som redan är beslutade att byggas.
I samband med underhåll av befintlig kommunal parkmark
sker också en viss utveckling och förnyelse.
• Successiva satsningar görs på den offentliga miljön när det
gäller tillgänglighet för funktionshindrade och trygghet.
• Det pågående arbetet med att permanent skydda staden
genom att ersätta och komplettera de gamla invallningarna
och pumpstationerna slutförs. Planerade fördröjningsytor för
dagvatten anläggs.
• Planerade förändringar av stadens vattentäkter genomförs.

Konsekvenser
Naturvärden
Höga naturvärden finns främst inom Helgeåns våtmarkslandskap som omfattas av riksintresse för naturvård - Helgeåns
nedre lopp. Riksintresset sträcker sig från Torsebro i norr till
åns utlopp i söder, se även kartbild över höga naturvärden i
avsnittet ”Särskilda hänsyn”. I området ingår de båda grunda
slättsjöarna Araslövssjön och Hammarsjön, omgivna av betesmarker och slåtterängar som regelbundet översvämmas vid
högvatten. Området lockar till sig en mycket rik fågelfauna och
de fuktiga ängarna och kärren hyser en artrik flora.
Stora delar av riksintresseområdet skyddas av Natura 2000
och/eller naturreservat. Området ingår också i Ramsarkonventionen som är en förteckning över de mest värdefulla våtmarkerna i Europa och Nordafrika.
Helgeåns, Araslövssjöns och Hammarsjöns strandnära
områden omfattas av strandskydd till en bredd av upp till 300
m. Där Helge å passerar genom centrala staden sammanfaller
det strandskyddade området i princip med avgränsningen för
riksintresset.
Planförslag
Följande utbyggnader berör höga naturvärden:
• Norr om Barbacka: Föreslagen zon för natur- och bebyggelseutveckling närmast Helge å berör riksintresse för naturvård
och strandskydd. Övrig föreslagen bostadsbebyggelse ligger
utanför men gränsar till höga naturvärden.
• Vilan öster om Allégatan: Föreslagen zon för natur- och
bebyggelseutveckling i den nordöstra delen ligger inom
riksintresse för naturvård och strandskydd. Övrig föreslagen
bostadsbebyggelse ligger i princip utanför men gränsar till
höga naturvärden.
• Söder om Långebro: Föreslagen zon för natur- och bebyggelseutveckling ligger delvis inom riksintresse för naturvård och
helt inom strandskydd.
• Söder om småbåtshamnen: Föreslagen zon för natur- och
bebyggelseutveckling ligger delvis inom riksintresse för
naturvård och helt inom strandskydd.
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• Näsby fält: Föreslagna bostadsutbyggnader ligger nära riksintresse för naturvård, Natura 2000 och naturreservat.
• Förbifart Hedentorp/Helgedal: Den föreslagna förbifarten
gränsar till riksintresset för naturvård och Natura 2000 och
gör ett visst intrång i de båda i söder. Vid en utbyggnad kan
bullerstörningar befaras uppstå som eventuellt kan inverka
negativt på den biologiska mångfalden, t.ex. fåglar och häckning inom området.
• Vid Åsta gård: Föreslagen bostadsbebyggelse ligger delvis
inom riksintresse för naturvård. Utbyggnaden förutsätter att
förbifart Hedentorp/Helgedal först byggs ut.
Underlag saknas i detta skede för att bedöma i vilken omfattning de föreslagna utbyggnaderna kommer att påverka
naturvärdena. Frågorna kommer att utredas vid kommande
detaljplaneläggning. Det är kommunens avsikt att undvika
sådana åtgärder som innebär att riksintresset påtagligt skadas.
Nollalternativ
Om någon av nollalternativets utbyggnader berör höga naturvärden har avvägningar gjorts vid detaljplaneläggningen.

Kulturvärden
Höga kulturmiljövärden finns framför allt inom tre områden av
riksintresse för kulturmiljövård, se kartbild över höga kulturmiljövärden i avsnittet ”Särskilda hänsyn”. Det är riksintresset
för Kristianstad - en befästnings- och residensstad med rutnätsplan, riksintresset för Araslövs farmer – ett odlingslandskap
präglat av enskiftet under 1780-talet och riksintresset för Vä
kyrkby - med bevarade spår från den medeltida stadsbildningen.
Planförslag
Föreslagen bebyggelse vid ”Östra centrum”, norr om Barbacka
och norr om vattentornet ligger inom riksintresset för Kristianstad stad liksom en utveckling av miljön kring kanalstråket.
Utvecklingen av Årummet gränsar till riksintresset i väster.
Anpassningen av bebyggelsen och vattenmiljöerna till de kulturhistoriska värdena behöver studeras särskilt. Det är kommunens avsikt att undvika att riksintresset påtagligt skadas.
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Nollalternativ
Där nollalternativets utbyggnader berör höga kulturmiljövärden
har avvägningar gjorts vid detaljplaneläggningen.

Friluftsliv och rekreation
Boende i Kristianstad kan anses ha god tillgång till tätortsnära
rekreationsområden. Inom 1-2 mil finns kustlandskapet i
sydöst, skogs- och sjölandskapet i norr och Nävlingeåsen i
väster. I direkt anslutning till staden finns Vattenrikets våtmarksmiljöer med gångsystem och besökplatser.
När det gäller möjligheter till längre promenader i direkt
anslutning till bostaden är tillgången varierande mellan de olika
stadsdelarna, se den analys av de olika stadsdelarnas tillgång
till större sammanhängande grönstruktur som finns i avsnittet
”Grön stad i Vattenriket”.
Planförslag
Föreslagna åtgärder ger förbättrad tillgång till större sammanhängande grönstruktur för de utpekade bristområdena Hedentorp, Helgedal och Åsumtorp. För bristområdet Hammar kan
framför allt satsningar i anslutning till det föreslagna bostadsområdet i norr innebära en förbättrad grönstruktur. Tillgången
för Möllebacken blir relativt oförändrad.
Anläggandet av rekreationsområde och aktivitetspark på
gamla Härlövsdeponin innebär att bristområdena Charlottesborg och Odal får nära till ett nytt stort rekreationsområde.
Trafikbarriärerna på Vilan utgör dock en begränsning.
En utbyggnad av Åsums fure med föreslagna verksamhetsytor och en ny väg, A3-leden, innebär att Åsums fures attraktivitet för rekreation minskar.
Vid en utbyggnad av en förbifart vid Hedentorp/Helgedal kan
bullerstörningar befaras uppstå vid rekreationsområdet Ekenabben som idag ligger bullerskyddat.
Exploatering av delar av Näsby fält innebär att ytor som
idag nyttjas för rekreation tas i anspråk. Stadsdelen Näsby
kommer ändå att ha god tillgång till rekreation eftersom stora
ytor mellan bebyggelsen enligt förslaget lämnas obebyggda och
bibehålls som naturmark.
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Den föreslagna utvecklingen av Årummet med bostäder och
aktiviteter innebär att strandområdena görs mera tillgängliga
och inbjudande.
Nollalternativ
Tillgången till rekreation förutsätts vara ungefär som idag.

Värdefull jordbruksmark
En stor del av landskapet kring Kristianstad är högvärdig åkermark som är klassad mellan 7 och 9 på den 10-gradiga skalan,
se kartbild med åkermarksklassificering i avsnittet ”Särskilda
hänsyn”.
Planförslag
Flera av planförslagets stora utbyggnadsområden på Härlöv och
i Norra Åsum, Hammar och Skånes Viby ligger på jordbruksmark av klass 7-9. Det har inte bedömts som möjligt att undvika utbyggnader på högvärdig jordbruksmark och samtidigt
uppfylla viktiga målsättningar i planförslaget som att bygga
centrumnära, i kollektivtrafikstråk och när det gäller verksamhetsytor i anslutning till det övergripande vägnätet.
Nollalternativ
Några av de redan planlagda exploateringarna kommer att ske
på jordbruksmark.

Miljö- och riskfaktorer
Översvämningsrisk: Kristianstads lokalisering i det flacka
landskapet kring Helge å och på tidigare sjöbotten innebär att
staden till stora delar ligger under eller bara ett fåtal meter över
havets medelvattennivå. Vid exeptionella väderleksförhållanden
och höga vattenstånd i Helge å och Hammarsjön finns risk för
att stora delar av staden översvämmas, se kartbild i avsnittet
”Miljö- och riskfaktorer”.
Sedan 2002 pågår det praktiska arbetet med att permanent
skydda staden genom att ersätta och komplettera de gamla
invallningarna och pumpstationerna. Hela projektet beräknas
vara klart 2012.Vallarna utformas för att klara ett av SMHI
beräknat högsta flöde i Helge å. Hänsyn har också tagits till
pågående klimatförändringar.

Områden som fortfarande riskerar att översvämmas när
systemet av vallar och pumpar är utbyggt finns redovisade på
kartbild i avsnittet ”Miljö- och riskfaktorer”. I de fall ett sådant
område är intressant att bygga ut måste bebyggelsen få ett separat skydd. Skyddet kan bestå av skyddsvall, upphöjd marknivå
eller genom att byggnadens grundläggning och bottenplan görs
översvämningståligt.
Störande verksamheter: Verksamheter med betydande störningar finns redovisade på kartbild i avsnittet ”Miljö- och
riskfaktorer”. Bland dessa ingår Scan och Kronfågel på Vilan,
Allöverket och Skånemejerier norr om centrum och Centrala
reningsverket vid Björkhem.
Verksamheter med betydande risker: Transportleder för farligt
gods och verksamheter med betydande risker finns redovisade
på kartbild i avsnittet ”Miljö- och riskfaktorer”. Bland dessa
verksamheter ingår Scan och Kronfågel på Vilan och Allöverket och Skånemejerier norr om centrum.
Skydd av grundvatten: Under Kristianstadsslätten finns en
av Sveriges mest intressanta gundvattenförekomster. Mängden tillgängligt vatten är mycket stor, kanske den största i
norra Europa. Delar av grundvattnet är förorenat av nitrat och
bekämpningsmedel från jordbruket. Andra hot är föroreningar
från gamla industriverksamheter och deponier.
På grund av risken för föroreningar från den närbelägna
Härlövstippen kommer kommunen inom de närmaste åren att
ersätta vattentäkterna i centrala Kristianstad med nya borror
utanför staden (utanför planområdet). Skyddet av infiltrationsoch uttagsområdet på södra Näsby stärks, se kartbild i avsnittet
”Miljö- och riskfaktorer”.
Förorenad mark: Riskklassade tidigare deponier och andra
förorenade markområden finns redovisade på kartbild i avsnittet ”Miljö- och riskfaktorer”. Bland dessa ingår den tidigare
Härlövstippen och delar av intilliggande verksamhetsytor på
Vilan.
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Trafikbuller: Enligt den översiktliga bullerutredning för det
kommunala vägnätet inom Kristianstads tätort som gjordes
2001 är trafikbullernivån för hög längs delar av följande gator:
Västra Boulevarden, Kanalgatan-Södra Kaserngatan-Snapphanevägen, Blekingevägen, Långebrogatan, Åsumsvägen och
Kung Knuts väg. Se kartbild i avsnittet ”Miljö- och riskfaktorer”. En bullersaneringsplan finns framtagen med förslag till
åtgärder för att reducera bullerpåverkan för de boende.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft: De miljökvalitetsnormer
för utomhusluft som är aktuella för Kristianstads tätort är de
för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly,
bensen, partiklar (PM10) och marknära ozon. Mätningar av
partikelhalt i luft görs vid Västra Boulevarden. Värdena ligger
på gränsen till miljökvalitetsnormen. På sträckor längs Västra
Boulevarden och även på Långebrogatan öster om Helge å
innebär ökade trafikmängder en risk för att miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids. Risken för denna typ av problem
är liten kring gator utanför stadskärnan, eftersom den omgivande miljön är sådan att föroreningarna lätt späds ut. Halterna
av övriga ämnen ligger under befintliga hälsoriktvärden.
Radon: Den västra delen av Vä ligger inom högriskområde för
markradon. Det går bra att bygga bostäder inom högriskområden för markradon under förutsättning att byggnaden radontätas mot marken.
Planförslag
Översvämningsrisk: Följande lägen för bostadsbebyggelse
vid Helge å ligger helt eller delvis inom områden som saknar
översvämningsskydd när systemet av vallar och pumpar är fullt
utbyggt:
• Söder om småbåtshamnen
• Söder om Långebro
• Norr om Barbacka
Det innebär att alternativa lokala lösningar måste tillämpas
för att skydda bebyggelsen mot översvämningar. På nordöstra
Vilan förutsätts bebyggelse och vallsystem samordnas så att
bebyggelsen skyddas mot översvämning.
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Verksamheter med betydande störningar och risker: Inför
detaljplaneläggning behöver följande föreslagna bebyggelseområden studeras särskilt med hänsyn till närliggande störningar
och risker:
• Bostäder öster om Allégatan på Vilan, söder om småbåtshamnen och söder om Långebro (risker och störningar från
Scan, Coldsped, Kronfågel, Bong Ljungdahl m.fl.)
• Verksamhetsytor nära Centrala Reningsverket vid Björkhem.
• Bostäder norr om vattentornet (risker och störningar från
Allöverket).
För att en utbyggnad av områdena ska vara möjlig måste
störningar och risker studeras och vid behov reduceras till en
acceptabel nivå.
Skydd av grundvatten: Den föreslagna bebyggelsen vid högskolan på Näsby ligger inom föreslaget skyddsområde för
grundvattentäkt. Här föreslås flerbostadshus istället för villor
eftersom det då är lättare att kontrollera att kemiska bekämpningsmedel inte används vid skötsel och drift.
Planförslagets exploateringar av jordbruksmark kan väntas
ge en mindre belastning av bekämpningsmedel och gödande
ämnen till grundvattnet än om marken odlas för jordbruksändamål.
Förorenad mark: Föreslagna bostadsområden på Vilan och
Barbacka ligger inom områden med kända markföroreningar.
Inför en exploatering måste föroreningarna saneras eller på
annat sätt åtgärdas.
Buller: Den allmänna trafikökningen tillsammans med den trafikökning som planförslagets utbyggnadsområden innebär kan
väntas ge ökade bullernivåer för befintlig bebyggelse. Delvis
kan detta motverkas med åtgärder som bullerskärmar och byte
av fönster och en utveckling mot tystare vägbanor och tystare
däck. Planförslagets bostadsbebyggelse förutsätts anpassas för
att klara gällande bullerriktvärden.
Lokalt kan ett antal nya förbifarter förväntas minska genomfartstrafiken och därmed ha en bullerreducerande effekt:
• Förbifart Hedentorp som avlastar Åsumsvägen, Allégatan
och Långebrogatan.
• Vilanleden som avlastar Långebrogatan.
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• Hammarshusleden som avlastar Blekingevägen.
Luftföroreningar: Den allmänna trafikökningen tillsammans
med den ökning som planförslagets utbyggnadsområden
medför innebär ökade luftföroreningar. På sträckor längs
Västra Boulevarden och på Långebrogatan öster om Helge å
finns risk för att miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids.
Förutom att försöka omfördela trafikflöden kan även sänkt
hastighet vara ett sätt att undvika att partiklar virvlas upp.
Nollalternativ
Översvämningsrisk: Nollalternativets utbyggnader ligger inom
det planerade vallsystemet.
Förorenad mark och verksamheter med betydande störningar
och risker: Där nollalternativets utbyggnader berörs av betydande störningar, risker eller förorenad mark har detta hanterats vid detaljplaneläggningen.
Buller: Den allmänna trafikökningen och en viss trafikökning
vid utbyggnad av redan planlagd mark innebär ökade bullernivåer utmed befintligt vägnät. Delvis kan detta motverkas med
åtgärder som bullerskärmar och byte av fönster och en utveckling mot tystare vägbanor och tystare däck.
Luftföroreningar: Den allmänna trafikökningen och en viss trafikökning vid utbyggnad av redan planlagd mark innebär ökade
luftföroreningar. På sträckor längs Västra Boulevarden och på
Långebrogatan öster om Helge å finns risk för att miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids.

Miljökvalitetsmål
Regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål som
innebär att Sverige till nästa generation (år 2020) ska ha löst de
stora miljöproblemen. Arbetet med miljökvalitetsmålen vilar på
fem grundläggande värden:
• Främja människors hälsa
• Värna biologisk mångfald och andra naturvärden
• Ta tillvara de kulturhistoriska värdena
• Bevara ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga
• Trygga god hushållning med naturresurser

Miljökvalitetsmålen har utvecklats vidare på regional och lokal
nivå. Länsstyrelsen i Skåne län antog i november 2003 ”Skånes
miljömål och miljöhandlingsprogram”. Kristianstads kommuns
lokala miljömål fastställdes av Kommunfullmäktige 2007-0508. Till övervägande del överensstämmer dessa med de nationella målen men vissa skillnader finns.
Här beskrivs hur den fördjupade översiktsplanen förhåller sig
till det nationella och det lokala miljömålsarbetet. Eftersom den
fördjupade översiktsplanen inte omfattar kustzonen och kommunens skogsområden behandlas inte Mål 10 - Hav i balans
samt levande kust och skärgård och Mål 12 - Levande skogar.
Vidare är inte heller Mål 14 - Storslagen fjällmiljö och Mål 5 Skyddande ozonskikt relevanta.

Mål 1 - Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en
nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet
inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling
inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett
ansvar för att det globala målet kan uppnås”.
Sveriges miljömålsråd bedömer att de globala utsläppen av
växthusgaser bör nå sin kulmen om 10-15 år. Därefter bör de
halveras till år 2050 och vid slutet av seklet vara nära noll.
Bedömningen är också att detta blir mycket svårt eller inte
möjligt att uppnå. Trenden är istället att utsläppen fortsätter att
öka med en ökande global uppvärmning som följd. Koldioxid
från fossila bränslen är den viktigaste källan till den globala
uppvärmningen. Transporterna står för mer än hälften av dessa
utsläpp.
Viktiga frågor i kommunens lokala miljömål
• Använda energi effektivare
• Öka andelen energi från förnybara energikällor
• Minska transporternas klimatpåverkan
• Minska jordbrukets klimatpåverkan
• Minska läckaget av klimatpåverkande köldmedier
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Översiktsplanens mark- och vattenanvändning bedöms påverka
utvecklingen när det gäller punkterna ”Minska transporternas
klimatpåverkan” och ”Öka andelen energi från förnybara energikällor” (gäller möjligheten att ansluta till fjärrvärme).
Kristianstads kommuns målsättning har hittills varit att mängden koldioxidutsläpp ska minska med 25% till år 2020 och med
50% till år 2050 i förhållande till 1990 års nivå, men denna
kommer troligen att ändras med hänsyn till den klimatproposition som regeringen offentliggjorde 2009-03-11. Enligt propositionen ska utsläppen av växthusgaser i Sverige vara 40% lägre
år 2020 än 1990. Regeringens vision är att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 ska vara noll.
Planförslag
De föreslagna utbyggnadsområdena kommer att medföra en
ökning av biltrafiken i staden och därmed även en ökning av
koldioxidutsläppen. Delvis motverkas den negativa effekten av
planförslagets strategier att bygga centrumnära och i stadsbusstråken.
En analys av hur förslagets utbyggnadsområden når upp till
kvaliteterna cykelavstånd till centrum, gångavstånd till stadsbuss och cykelavstånd till större dagligvarubutik finns i avsnittet ”Sociala konsekvenser”, under punkten ”Klara vardagen
utan bil”.
I bilaga 1 till MKB:n finns ett fördjupat resonemang om
utsläppen av koldioxid från ett av förslagets bostadsområden
som ligger ganska långt ifrån centrum och utanför stadsbusstråk.
En del av de föreslagna utbyggnadsområdena saknar i
dagsläget anslutningsmöjlighet till stadens biobränsebaserade
fjärrvärmenät men ligger inom planerat verksamhetsområde.
Stadsdelarna Viby, Hammarslund och Möllebacken ligger utanför planerat verksamhetsområde för fjärrvärme.
Nollalternativ
Trafikökningen och utsläpp från uppvärmning med fossila
bränslen blir mindre än i planförslaget.
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Mål 2 – Frisk luft
”Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur,
växter och kulturvärden inte skadas”.
De luftföroreningar som är skadligast är inandningsbara
partiklar, ozon och vissa organiska kolväten. De lokala utsläppen kommer framför allt från vägtrafiken och från enskild
uppvärmning med ved. Arbetsmaskiner bidrar också med stora
mängder.
Sveriges Miljömålsråd bedömer att målet är mycket svårt
eller inte möjligt att nå till 2020 även om fler åtgärder sätts in.
Det kommer då fortfarande att finnas kvar negativa effekter för
hälsan och miljön bland annat på grund av förhöjda halter av
partiklar och marknära ozon.
Viktiga frågor i kommunens lokala miljömål
• Ohälsosamma halter av föroreningar i luft inte ska överskridas. (Detta gäller för halter av svaveldioxid, kväveoxider,
marknära ozon, bensen och partiklar.)
• Minska utsläppen av organiska ämnen till luft, t.ex. från
lösningsmedel.
• Eldning med ved och pellets i villor ska ske i miljögodkända
pannor.
• Stabilisera vägtrafikens omfattning till år 2020.
Översiktsplanens mark- och vattenanvändning bedöms påverka
utvecklingen när det gäller punkterna ”Stabilisera vägtrafikens
omfattning till 2020” och ”Ohälsosamma halter av föroreningar
i luft ska inte överskridas”.
Planförslag
De föreslagna utbyggnadsområdena kommer att medföra en
ökning av biltrafiken i staden och därmed även en ökning av
luftföroreningarna. Delvis motverkas detta av planförslagets
strategier att bygga centrumnära och i stadsbusstråken, se
vidare under mål 1.
På sträckor längs Västra Boulevarden och på Långebrogatan
öster om Helge å finns risk för att miljökvalitetsnormen för
partiklar överskrids.
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Nollalternativ
Trafikökningen blir mindre än i planförslaget. På sträckor längs
Västra Boulevarden och på Långebrogatan öster om Helge å
finns risk för att miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids.

bränning av svavelhaltiga bränslen som kol och olja begränsas,
se vidare under mål 1.
Planförslagets exploateringar av jordbruksmark kan väntas ge
en mindre belastning av ammoniak till närområdets ytvatten än
om marken ligger kvar som jordbruksmark.

Mål 3 – Bara naturlig försurning

Nollalternativ
Trafikökningen och utsläpp från uppvärmning med fossila
bränslen blir mindre än i planförslaget. Jordbruksmarken ligger
kvar oexploaterad och kan väntas ge en högre belastning av
ammoniak till närområdets ytvatten än i planförslaget.

”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning
skall underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.”
Det som förorsakar försurningen är främst utsläpp från transporter, energianläggningar, industri och jordbruk. Den största
delen av de försurande ämnen som faller ner över Sverige har
förts hit med vindarna från andra länder.
Sveriges Miljömålsråd bedömer att målet är mycket svårt
eller inte möjligt att nå till år 2020. Svavel- och kväveutsläppen
från landbaserade källor i Europa har minskat kraftigt, men
sjöfartens utsläpp fortsätter att öka. Ökat uttag av biomassa
från skogen kan innebära att den pågående återhämtningen från
försurning påverkas.
Viktiga frågor i kommunens lokala miljömål
• Begränsa försurningen av vattenmiljöer och skogsmark.
• Sjöar och rinnande vatten ska ha ett pH-värde som inte
underskrider 6.0.
• Minska utsläppen av försurande ämnen (svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak).
Översiktsplanens mark- och vattenanvändning bedöms påverka
utvecklingen när det gäller punkten ”Minska utsläppen av försurande ämnen (svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak)”.
Planförslag
De föreslagna utbyggnadsområdena kommer att medföra en
ökning av biltrafiken i staden och därmed även en ökning av
kväveoxidutsläppen. Delvis motverkas detta av planförslagets
strategier att bygga centrumnära och i stadsbusstråken, se
vidare under mål 1.
Där möjlighet finns att ansluta den nya bebyggelsen till
stadens biobränslebaserade fjärrvärmenät kan utsläpp från för-

Mål 4 - Giftfri miljö
”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats
i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors
hälsa eller den biologiska mångfalden.”
Sveriges Miljömålsråd bedömer att målet är mycket svårt
eller inte möjligt att nå till år 2020. Halterna i miljön av kända
miljögifter kommer fortfarande att vara ett problem år 2020,
samtidigt fortsätter nya problemämnen att identifieras.
Viktiga frågor i kommunens lokala miljömål
• Minska användningen av farliga ämnen.
• Minska hälsorisker genom rätt märkning av produkter.
• Minska användningen av kemiska bekämpningsmedel.
• Ha god kunskap om var mark kan vara förorenad.
• Ta fram en kommunal strategi för miljöanpassad upphandling.
Översiktsplanens mark- och vattenanvändning bedöms påverka
utvecklingen när det gäller punkten ”Ha god kunskap om var
mark kan vara förorenad”.
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Planförslag
Planförslaget innebär att områden med kända markföroreningar på Vilan och norr om Barbacka tas i anspråk för
bostadsbebyggelse. Innan exploatering kan ske måste marken
saneras eller på annat sätt åtgärdas. Eventuellt finns markföroreningar även inom andra föreslagna utbyggnadsområden.
Planförslaget påverkar miljön i positiv riktning, eftersom åtgärder inom förorenade områden ofta avvaktar tills en förändrad
markanvändning är aktuell.
Nollalternativ
Nollalternativet innebär att bl.a. områdena på Vilan och norr
om Barbacka förblir obebyggda. Sannolikheten för att markföroreningarna blir åtgärdade under planperioden är därmed
mindre.

Mål 6 - Säker strålmiljö
”Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön.”
Sveriges Miljömålsråd bedömer att det är möjligt att nå målet
till år 2020 om fler åtgärder sätts in.
Viktiga frågor i kommunens lokala miljömål
• Minska antalet nya fall av hudcancer.
• Minska riskerna med elektromagnetiska fält.
• Hälsan ska inte påverkas negativt av radon.
Översiktsplanen hanterar punkterna ”Hälsan ska inte påverkas
negativt av radon” och ”Minska riskerna med elektromagnetiska fält”.
Planförslag
Översiktsplanen redovisar viktiga källor till elektromagnetiska
fält. Rekommenderade referensvärden av Strålsäkerhetsmyndigheten ger förhållandevis korta skyddsavstånd och hanteras i
samband med detaljplaneläggning.
Vä ligger inom högriskområde för markradon. Det går bra att
bygga bostäder inom högriskområde för radon under förutsättning att byggnaden radontätas mot marken.
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Nollalternativ
Där nollalternativets utbyggnader berörs av radon och elektromagnetiska fält har detta hanterats vid detaljplaneläggningen.

Mål 7 – Ingen övergödning
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar
för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.”
Övergödning orsakas av nedfall från luften av kväveoxider
från trafik och kraftverk, ammoniak från jordbruket och fosfor
i utsläpp från avloppsreningsverk och industrin.
Sveriges Miljömålsråd bedömer att det inte är möjligt att nå
målet till år 2020. Däremot är det möjligt att till 2020 skapa de
förutsättningar som krävs för att uppfylla miljökvalitetsmålet
på sikt. De största problemen finns i havsmiljön.
Viktiga frågor i kommunens lokala miljömål
• Minska utsläppen av fosfor och kväve till vatten.
• Få fler lantbrukare att arbeta med ”Greppa Näringen”.
• Minska utsläppen av fosfor och kväve från enskilda hushålls
avlopp.
• Minska utsläppen av fosfor och kväve från mindre avloppsreningsverk.
Översiktsplanens mark- och vattenanvändning bedöms påverka
utvecklingen när det gäller punkten ”Minska utsläppen av
fosfor och kväve till vatten”.
Planförslag
De föreslagna utbyggnadsområdena kommer att medföra en
ökning av biltrafiken i staden och därmed även en ökning av
kväveoxidutsläpp till luften. Delvis motverkas detta av planförslagets strategier att bygga centrumnära och i stadsbusstråken,
se vidare under mål 1.
Alla planförslagets utbyggnadsområden förutsätts anslutas
till det kommunala avloppsreningsverket.
Planförslagets exploateringar av jordbruksmark kan väntas ge
en mindre belastning av gödande ämnen till närområdet än om
marken ligger kvar som jordbruksmark.
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Nollalternativ
Trafikökningen blir mindre än i planförslaget. Jordbruksmarken ligger kvar oexploaterad och kan väntas ge en högre belastning av gödande ämnen till närområdet än i planförslaget.

Mål 8 – Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas”.
Allvarliga hot mot vattenmiljöerna är bland annat utsläpp av
gödande och försurande ämnen.
Miljömålsrådet bedömer att det är möjligt att nå målet till
år 2020 om de areella näringarna (till exempel jordbruk och
skogsbruk) förstärker sin miljöhänsyn och om fler åtgärder sätts
in för att nå delmålen.
Viktiga frågor i kommunens lokala miljömål
• Skydda värdefulla sjöar och vattendrag.
• Öka kunskapen om hotade arter.
• Ta fram ett program för miljöövervakning.
• Satsa på lokal dagvattenhantering vid planering och ombyggnation av bostadsområden.
• Värna natur- och kulturupplevelser, bad och friluftsliv.
• Skydda vattendragen mot stora vattenuttag.
Översiktsplanens mark- och vattenanvändning bedöms påverka
utvecklingen när det gäller punkterna ”Skydda värdefulla sjöar
och vattendrag” och ”Satsa på lokal dagvattenhantering vid
planering och ombyggnation av bostadsområden”.
Planförslag
Planförslagets exploateringar av jordbruksmark kan väntas ge
en mindre belastning av gödande och försurande ämnen till
närområdets sjöar och vattendrag än om marken ligger kvar
som jordbruksmark.
Oavsett planförslagets genomförande planerar kommunen
fördröjningsytor för dagvatten på olika platser i staden för att
hantera dagvatten från befintlig och redan planlagd bebyg-

gelse. Vid nyexploatering förutsätts dagvatten i första hand
tas omhand lokalt genom avdunstning och infiltration, i andra
hand fördröjas på vägen mot recipienten. Metoden är nödvändig för att hantera riskerna för översvämning vid häftiga regn,
men innebär också att Helge å och Hammarsjön belastas med
mindre mängder föroreningar och gödande ämnen.
Nollalternativ
Jordbruksmarken ligger kvar oexploaterad och kan väntas ge
en högre belastning av gödande och försurande ämnen till närområdets sjöar och vattendrag än i planförslaget.
Fördröjningsytor för dagvatten anläggs för att hantera vatten
från befintlig och redan planlagd bebyggelse.

Mål 9 – Grundvatten av bra kvalitet
”Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i
sjöar och vattendrag.”
Särskilt i jordbruksområden i södra Sverige förekommer
bekämpningsmedel och nitrat i grundvattnet. Bekämpningsmedel kommer ofta även från ogräsbekämpning på annan mark.
Markföroreningar är ett annat hot liksom försurning som löser
ut aluminium och tungmetaller ur marken till grundvattnet.
Sveriges Miljömålsråd bedömer att det är möjligt att nå målet
till år 2020 om fler åtgärder sätts in som stärker skyddet för
grundvattnet.
Viktiga frågor i kommunens lokala miljömål
• Grundvattnet ska vara fritt från naturfrämmande ämnen och
inte påverkas negativt av dagvatten, förorenade områden,
borror m.m.
• Grundvattnet ska så långt det är möjligt vara fritt från förhöjda nitrathalter och bekämpningsmedelsrester.
• Uttaget av grundvatten ska inte vara större än nybildandet.
Översiktsplanens mark- och vattenanvändning bedöms påverka
utvecklingen när det gäller punkterna ”Grundvattnet ska vara
fritt från naturfrämmande ämnen” och ”Grundvattnet ska så
långt det är möjligt vara fritt från förhöjda nitrathalter och
bekämpningsmedelsrester”.
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Planförslag
Den föreslagna bebyggelsen vid högskolan på Näsby ligger
inom föreslaget skyddsområde för vattentäkt. Här föreslås
flerbostadshus istället för villor eftersom det då är lättare att
kontrollera att kemiska bekämpningsmedel inte används vid
skötsel och drift.
Planförslagets exploateringar av jordbruksmark kan väntas
ge en mindre belastning av bekämpningsmedel och gödande
ämnen till grundvattnet än om marken ligger kvar som jordbruksmark.
Nollalternativ
Jordbruksmarken ligger kvar oexploaterad och kan väntas ge
en högre belastning av bekämpningsmedel och gödande ämnen
till grundvattnet än i planförslaget.

Mål 11 – Myllrande våtmarker
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i
landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras
för framtiden.”
Ett stort antal växter och djur är beroende av våtmarker.
Sedan början av 1800-talet har ca 3 miljoner hektar våtmark
försvunnit genom torrläggning eller annan exploatering. Det är
nu förbjudet med ny markavvattning i större delen av Götaland,
delar av Svealand och i samtliga Ramsarområden.
Sveriges Miljömålsråd bedömer att målet är möjligt att nå till år
2020 om fler åtgärder sätts in.
Viktiga frågor i kommunens lokala miljömål
• Öka antalet skyddade våtmarker.
• Öka kunskapen kring hotade arter.
• Utveckla och bevara våtmarker inom Kristianstads Vattenrike.
• Skydda våtmarker mot dränering, torvtäkt, vägbygge och
annan exploatering.
• Öka kommuninvånarnas kunskaper om våtmarkernas värde
för natur och friluftsliv.
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Översiktsplanens mark- och vattenanvändning bedöms påverka
utvecklingen när det gäller punkterna ”Utveckla och bevara
våtmarker inom Kristianstads Vattenrike” och ”Skydda våtmarker mot dränering, torvtäkt, vägbygge och annan exploatering”.
Planförslag
Utpekade zoner för natur- och bebyggelseutveckling som berör
våtmarksområdet kring Helge å finns inom Årummet och redovisas i detalj i MKB:ns avsnitt om naturvärden. Där behandlas
även den föreslagna förbifarten Hedentorp/Helgedal som gränsar till Hammarsjöns våtmarker i öster.
Underlag saknas i detta skede för att bedöma i vilken omfattning de föreslagna exploateringarna kommer att påverka våtmarksmiljöerna. Frågorna kommer att utredas vid kommande
detaljplaneläggning.
Nollalternativ
Om någon av nollalternativets utbyggnader berör naturvärden
inom våtmarksmiljö har avvägningar gjorts vid detaljplaneläggningen.

Mål 13 – Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks”.
Natur- och kulturvärdena i dagens odlingslandskap är
resultatet av att människan har brukat jorden under flera tusen
år. I dag hotas de av den ökade specialiseringen och nedläggningen av jordbruk. Odlingslandskapet innehåller en stor del av
den biologiska mångfalden. Främst finns arterna i slåtter- och
betesmarker men även i åker- och vägrenar, åkerholmar och
våtmarker och andra småbiotoper. Många av dessa livsmiljöer
har tillsammans med jordbrukets äldre bebyggelsemiljöer ett
kulturhistoriskt värde.
Sveriges Miljömålsråd bedömer att målet kan nås till år 2020
om fler åtgärder sätts in.
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Viktiga frågor i kommunens lokala miljömål
• Skydda ängs- och betesmarker med höga naturvärden.
• Bevara värden i sandstäpp och rikkärr.
• Öka kunskapen kring hotade arter.
• Öka inslaget av olika småbiotoper, vattenmiljöer och kantzoner i landskapet.
• Starta nätverk för hållbar utveckling av odlingslandskapet.
• Inte ta värdefull odlingsmark i anspråk för andra ändamål.
Översiktsplanens mark- och vattenanvändning bedöms påverka
utvecklingen när det gäller punkterna ”Inte ta värdefull
odlingsmark i anspråk för andra ändamål” och ”Öka inslaget av
olika småbiotoper, vattenmiljöer och kantzoner i landskapet”.
Planförslaget
Planförslaget innebär att ganska stora ytor högvärdig jordbruksmark tas i anspråk för ny bebyggelse. Det har inte
bedömts som möjligt att undvika utbyggnader på jordbruksmark och samtidigt uppfylla viktiga målsättningar i planförslaget som att bygga centrumnära, i kollektivtrafikstråk och när
det gäller verksamhetsytor i anslutning till det övergripande
vägnätet.
Möjligheter finns att anpassa bebyggelsen till landskapets
natur- och kulturvärden så att viktiga småbiotoper och kulturbärande element delvis kan bevaras. Planförslagets målsättning
om att skapa rekreationsstråk i gränszonerna mot jordbrukslandskapet ökar också möjligheterna att bevara och utveckla
småbiotoper.
Nollalternativ
Jordbruksmarken ligger kvar oexploaterad och småbiotoper och
gränszoner i odlingslandskapet påverkas inte. Samtidigt uteblir
möjligheten att utveckla nya värden i samband med exploatering.

Mål 15 – God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och
global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och

utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas”.
Enligt regeringens bedömning bör följande ha uppnåtts till år
2020 (listan har kortats ner):
1. Den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad
samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service
och kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och
utvecklande liv och så att omfattningen av människors dagliga
transporter kan minskas.
2. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap
med särskilda värden värnas och utvecklas.
3. En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas, både vid
nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter
och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig
bebyggelse.
4. Boende- och fritidsmiljön, samt så långt möjligt arbetsmiljön, uppfyller samhällets krav på gestaltning, frihet från buller,
tillgång till solljus, rent vatten och ren luft.
5. Natur- och grönområden med närhet till bebyggelse och med
god tillgänglighet värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal
odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses.
6. Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas.
7. Transporter och transportanläggningar lokaliseras och utformas så att skadliga intrång i stads- eller kulturmiljön begränsas
och så att de inte utgör hälso- och säkerhetsrisker eller i övrigt
är störande för miljön.
8. Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns
tillgängliga och förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är goda.
9. Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälsoeller säkerhetsrisker.
10. Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga
ämnen och andra föroreningar.
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11. Användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat
sätt för att på sikt minska och främst förnybara energikällor
används.
Sveriges Miljömålsråd bedömer att målet blir mycket svårt
att nå till 2020. Det gäller särskilt människors hälsa på grund
av buller och dålig inomhusmiljö och kulturmiljön eftersom
bebyggelsens kulturvärden inte identifieras och skyddas.
Viktiga frågor i kommunens lokala miljömål
• Skapa förutsättningar för miljöanpassade och resurssnåla
transporter.
• Skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer och tillgång till
grönområden.
• Minska uttagen av naturgrus.
• Begränsa bullerstörningar från vägtrafik.
• Minska mängden avfall och dess farlighet.
• Öka omvandlingen från avfall till energi.
Översiktsplanens mark- och vattenanvändning bedöms påverka
utvecklingen när det gäller punkterna ”Skapa förutsättningar
för miljöanpassade och resurssnåla transporter”, ”Begränsa
bullerstörningar från vägtrafik” och ”Skydda kulturhistoriskt
värdefulla miljöer och tillgång till grönområden”.
Planförslag
Målet omfattar ett mycket brett område och kan egentligen
sägas vara en sammanfattning av det som behandlas i MKB:n
som helhet och även det som behandlas i avsnittet ”Sociala
konsekvenser”. Här kommenteras de frågor som lyfts fram
särskilt i de lokala milömålen.
Skapa förutsättningar för miljöanpassade och resurssnåla
transporter: De föreslagna utbyggnadsområdena kommer att
medföra en ökning av biltrafiken i staden, delvis motverkas
den negativa effekten av planförslagets strategier att bygga
centrumnära och i stadsbusstråken. En analys av hur förslagets
utbyggnadsområden når upp till kvaliteterna cykelavstånd till
centrum, gångavstånd till stadsbuss och cykelavstånd till större
dagligvarubutik finns i avsnittet ”Sociala konsekvenser”, under
punkten ”Klara vardagen utan bil”. Denna visar att planförsla-
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get till stora delar lever upp till dessa kvaliteter men att vissa
brister finns.
Begränsa bullerstörningar från vägtrafik: Den allmänna trafikökningen tillsammans med den trafikökning som planförslagets
utbyggnadsområden innebär kan väntas ge ökade bullernivåer
för befintlig bebyggelse. Planförslagets tillkommande bostadsbebyggelse förutsätts anpassas för att klara gällande bullerriktvärden. Lokalt kan ett antal nya förbifarter förväntas minska
genomfartstrafiken och därmed ha en bullerreducerande effekt,
se MKB:ns avsnitt om miljö- och riskfaktorer.
Skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer och tillgången till
grönområden: Översiktsplanens innehåller ett särskilt avsnitt
om den riksintressanta stadskärnan där kommunen vidareutvecklar och definierar riksintressets innebörd. Flera av planförslagets utbyggnader och förändringar berör riksintresset, se
MKB:ns avsnitt om kulturvärden.
De delar av regeringens målförklaring som handlar om skönhetsupplevelser och trevnad och att det kulturella, historiska
och arkitektoniska arvet ska värnas definieras och vidareutvecklas för Kristianstad i översiktsplanens målsättning om den
vackra staden.
Planförslaget innebär att tillgången till grönstruktur totalt sett
förbättras, se MKB:ns avsnitt om friluftsliv och rekreation.
Nollalternativ
Den allmänna trafikökningen och en viss trafikökning vid
utbyggnad av redan planlagd mark innebär ökade bullernivåer
utmed befintligt vägnät. Tillgången till rekreation förutsätts
vara ungefär som idag. Där nollalternativets utbyggnader berör
höga kulturmiljövärden har avvägningar gjorts vid detaljplaneläggningen.

Mål 16 – Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och
processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med
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rik biologisk mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och
välfärd.”
Sveriges Miljömålsråd bedömer att målet är mycket svårt att
nå till år 2020. Mycket tyder på att förlusten av den biologiska
mångfalden fortsätter trots att insatserna för att minska förlusten har ökat.
Viktiga frågor i kommunens lokala miljömål
• Arbeta aktivt för att bevara de hotade arter som finns i kommunen.
• Ge hotade arter möjlighet att sprida sig till nya lokaler.
• Öka kommuninvånarnas kunskaper om lokala naturvärden.
Översiktsplanens mark- och vattenanvändning kan ha betydelse
för utvecklingen när det gäller punkten ”Arbeta aktivt för att
bevara de hotade arter som finns i kommunen”.
Planförslag
Den biologiska mångfalden kan påverkas negativt av planförslagets exploateringar om värdefulla livsmiljöer tas i anspråk
eller påverkas på annat sätt. Utbyggnader som berör höga
naturvärden redovisas i detalj i MKB:n avsnitt om naturvärden.
Underlag saknas i detta skede för att bedöma i vilken omfattning de föreslagna exploateringarna kommer att påverka den
biologiska mångfalden. Frågorna kommer att utredas vid kommande detaljplaneläggning.
Planförslaget tar ganska stora arealer jordbruksmark i
anspråk vilket kan påverka den biologiska mångfalden negativt
genom att livsmiljöer i odlingslandskapets försvinner och positivt genom att belastningen av gödande och försurande ämnen
på närområdet minskar. Se även resonemang under Mål 13 - Ett
rikt odlingslandskap och Mål 8 - Levande sjöar och vattendrag.

Betydande miljöpåverkan
Det finns risk för att den fördjupade översiktplanen för Kristianstad kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan på
följande områden:
• Förbifarten Hedentorp/Helgedal kan komma att medföra en
betydande miljöpåverkan på riksintresseområdet för Helgeåns nedre lopp och Natura 2000-området Hammarsjön.
• Bostadsområden i eller invid riksintresse för Helgeåns nedre
lopp kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan.
• Den sammanvägda trafikökningen av alla nya bostads- och
handelsområden kan komma att medföra en betydande
miljöpåverkan på boendemiljön genom att vissa områden får
bullernivåer över 55 dBA och att partikelhalten, PM10, längs
Västra Boulevarden och Långebrogatan öster om Helge å
överskrider riktvärdet.

Uppföljning och övervakning
De områden där den fördjupade översiktsplanen kan komma att
medföra en betydande miljöpåverkan föreslås följas upp. Det
gäller:
• Att bostadsutbyggnad och vägutbyggnad inte påtagligt
skadar riksintresseområdet för Helgeåns nedre lopp eller
Natura 2000-området Hammarsjön.
• Att riktvärdet för trafikbuller inte överskrids.
• Att PM10-halten inte överskrids längs Västra Boulevarden
och Långebrogatan öster om Helge å.

Nollalternativ
Om någon av nollalternativets utbyggnader berör höga naturvärden har avvägningar gjorts vid detaljplaneläggningen.
Jordbruksmarken ligger kvar oexploaterad och kan väntas
ge en högre belastning av försurande och gödande ämnen
till närmiljön än planförslaget. Småbiotoper och gränszoner i
odlingslandskapet påverkas inte. Samtidigt uteblir möjligheten
att utveckla nya värden i samband med exploatering.
Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Bilaga 1 Beräkning av koldioxidutsläpp
från ett av förslagets bostadsområden
Denna bilaga har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret.

Val av område
Två större nya bostadsområden i översiktsplanen ligger utanför stadens stadsbusstråk. Det ena är ett område för ca 140
bostäder norr om Hammar, det andra är ett område för ca 180
bostäder norr om Snälltågsvägen i Öllsjö. Området vid Snälltågsvägen har valts ut för ett djupare resonemang kring vad det
längre avståndet till stadsbuss kan innebära för andelen biltrafikresor och utsläppen av koldioxid.

Metod
Som beräkningsmodell har använts ”Planeringsverktyg för
trafikkonsekvenser av bostadsexploatering” som Länsstyrelsen
i Skåne län nyligen tagit fram.
I alla alternativen förutsätts området innehålla 180 hushåll
med i genomsnitt 2,1 personer i varje vilket innebär sammanlagt 376 personer. Åldersfördelningen motsvarar den genomsnittliga för Kristianstads stad. För att åskådliggöra vilken
betydelse de boendes ekonomi har för resultatet görs för varje
alternativ en beräkning där hushållen är höginkomsttagare och
en där de är låginkomsttagare.
Alternativ 1
En utbyggnad görs vid Snälltågsvägen som liknar förutsättningarna i planförslaget. Området får 50% villor och 50%
marklägenheter. Gångavståndet till buss (stadsbuss linje 2) är
15 min och avståndet till tågstationen i centrum är 5,7 km.
Alternativ 2
Gångavståndet till buss är 6 min (ca 400 m). I övrigt som alternativ 1.
Alternativ 3
Stadsbuss saknas helt (avståndet i beräkningsmodellen är satt
till 60 min). I övrigt som alternativ 1.
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Alternativ 4
De 180 hushållen inryms i höghus i centrum med 2 min till
busshållplats och 200 m till tågstation.
Observera att beräkningsmodellen inte ger någon möjlighet att
nyansera vad tillgång till busshållplats innebär när det gäller
linjesträckning, turtäthet och restid. Det finns heller inga
nyanser mellan centralt och perifert läge. Med centralt läge
avses i modellen gångavstånd till centrum vilket området vid
Snälltågsvägen inte har, det tar mer än en timme att gå in till
centrum. Transporttiden med cykel in till centrum är beräknad
till ca 25 min.

Resultat
Resultatet av beräkningarna redovisas i tabellsammanställningarna till höger. Anmärkningsvärt är att tillgängligheten till
kollektivtrafik enligt beräkningarna har så liten betydelse för
andelen biltrafik och koldioxidutsläpp. Inte ens när områdets
boende saknar tillgång till buss som i Alternativ 3 är förändringen annat än marginell. Ett centralt läge enligt Alternativ 4
ger däremot en minskning av koldioxidutsläppen med 39% för
höginkomsttagarna och 33% för låginkomsttagarna jämfört
med Alternativ 1.
Hushållens ekonomi visar sig ha stor betydelse för andelen
biltrafikresor. Vid en utbyggnad i Öllsjö ligger låginkomsttagarnas biltrafikandel 9 procentenheter lägre än höginkomsttagarnas. Sker utbyggnaden i centrum är skillnaden 6
procentenheter.

Slutsatser med dagens förutsättningar
Enligt resultatet av de studerade alternativen är det i dagsläget
främst två faktorer som håller tillbaka andelen biltrafikresor.
Den ena är att bostaden har ett centralt läge med gång- och
cykelavstånd till många målpunkter inklusive resecentrum och
tågstation. Den andra är hushållets ekonomiska möjligheter
att äga och köra bil. Så länge det känns ekonomiskt rimligt att
välja bilen som transportsätt kommer hushållen i stor utsträckning att göra det.
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Utbyggd stadsbusstrafik tycks alltså med dagens förhållanden
ha en underordnad betydelse för att på allvar minska utsläppen av koldioxid. Det innebär dock inte att den är oviktig. Den
service som stadsbussen innebär kan t.ex. vara avgörande för
att familjen inte ska behöva ha två bilar och ett viktigt transportalternativ för personer som av olika skäl inte kan eller får
köra bil.

På längre sikt
Vilken mängd koldioxid som det planerade bostadsområdet
kommer att alstra i framtiden beror till stor del på vilka miljövänliga drivmedel som tar över som alternativ till bensinen.
Om alla bilresorna i de olika alternativen hade skett med
exempelvis biogasbilar hade koldioxidutsläppen minskat med
ca 90%.
Lika viktig är kanske kostnaden för att köra bil i framtiden.
Sannolikt kommer konkurrensen om de återstående oljeresurserna och de miljövänliga energislagen att driva upp bränslepriserna betydligt. Troligen kompenseras detta till en del av
mer bränslesnåla fordon men effekten blir säkert ändå en tydlig
minskning av andelen biltrafikresor.
Detta i sin tur gör att tillgången till kollektivtrafik blir mer
betydelsefull för ett bostadsområdes attraktivitet. Centrumnära och kollektivtrafiknära bostäder kommer troligen att öka i
värde medan övriga minskar i attraktivitet om de inte har andra
särskilda kvaliteter som väger upp.

Andel bil- Andel kolKoldioxiduttranspor- lektivtrafik- släpp/perter
transporter son och år
Alt 1 Öllsjö vid Snälltågsvägen
15 min gångtid till buss
50% villor, 50% marklgh
80% har bil
Alt 2 Öllsjö vid Snälltågsvägen
6 min gångtid till buss
50% villor, 50% marklgh
80% har bil
Alt 3 Öllsjö vid Snälltågsvägen
Utan buss
50% villor, 50% marklgh
80% har bil
Alt 4 Centrum
Tågstation + buss inom 2 min

72,5%

5,5%

1082 kg

72,5%

6,5%

1075 kg

73%

5%

1089 kg

47,5%

14,5%

658 kg

Höghus, 60% har bil

Tabell koldioxidutsläpp från 180 hushåll med höginkomsstagare.
Andel bil- Andel kolKoldioxiduttranspor- lektivtrafik- släpp/perter
transporter son och år
Alt 1 Öllsjö vid Snälltågsvägen
15 min gångtid till buss
50% villor, 50% marklgh
60% har bil
Alt 2 Öllsjö vid Snälltågsvägen
6 min gångtid till buss
50% villor, 50% marklgh
60% har bil
Alt 3 Öllsjö vid Snälltågsvägen
Utan buss
50% villor, 50% marklgh
60% har bil
Alt 4 Centrum
Tågstation + buss inom 2 min

64,5%

7,5%

792 kg

63,5%

8,5%

786 kg

64,5%

6,5%

798 kg

42%

16,5%

532 kg

Höghus, 50% har bil

Tabell koldioxidutsläpp från 180 hushåll med låginkomsttagare.
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Bilaga 2 Utdrag ur Plan- och bygglagen
samt miljöbalken
Plan- och bygglagen 4 kap 2a §
Vid upprättande av översiktsplanen skall också bestämmelserna i 6 kap. 11-18 och 22 §§ i Miljöbalken tillämpas, om
planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i
6 kap. 11 § Miljöbalken.

Miljöbalken 6 kap, 11-18 och 22 §§.
11 § När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar
en plan eller program som krävs i lag eller annan författning
skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning
av planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i
planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer
och program som alltid kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan samt om undantag från kravet på miljöbedömning. Regeringen får också meddela föreskrifter om samråd i
samband med bedömningen av om en plan, ett program eller en
ändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
12§ Inom ramen för en miljöbedömning enligt 11§ skall
myndigheten eller kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan som planen eller
programmets genomförande kan antas medföra identifieras,
beskrivs och bedöms. Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd skall
identifieras, beskrivas och bedömas.
Miljökonsekvensbeskrivningen skall innehålla:
1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll,
dess huvudsakliga syfte och förhållanden till andra relevanta
planer och program,
2.en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller ändringen inte
genomförs,
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3. en beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan
antas komma att påverkas betydligt,
4. en beskrivning av befintliga miljöproblem som har samband
med ett sådant naturområde som avses i 7 kap, eller ett annat
område av särskild betydelse för miljön,
5. en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan
antas uppkomma med avseende på biologisk mångfald,
befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten,
luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det
inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter,
6. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga,
hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan,
7. en sammanfattande redogörelse för hur bedömningen har
gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna
sammanställdes,
8. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
genomförande av planen eller programmet medför, och
9. en icke teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i
1-8.
13 § En miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § skall innehålla
de uppgifter som är rimliga med hänsyn till
1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
3. allmänhetens intresse, och
4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i tillståndsprövningen
av verksamheter eller åtgärder.
Innan en myndighet eller kommun bestämmer omfattningen
av och detaljeringsgraden för miljökonsekvensbeskrivningen,
skall myndigheten eller kommunen samråda med den eller
de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen eller
programmet. För planer och program på nationell nivå skall
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samråd i stället ske med Naturvårdsverket och andra berörda
centrala förvaltningsmyndigheter. Lag (2004:606).
14 § Den myndighet eller kommun som upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § skall göra den och förslaget
till plan eller program tillgängliga för berörda kommuner och
myndigheter samt allmänheten. Dessa skall ges skälig tid att
yttra sig. Lag (2004:606).
15 § Om en miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § avser en
plan eller ett program vars genomförande kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan i ett annat land, skall den myndighet
som regeringen bestämmer sända beskrivningen och förslaget
till plan eller program till den berörda staten. Sådan information skall också lämnas om en annan stat som kan antas bli
utsatt för en betydande miljöpåverkan begär det.
Om den berörda staten begär det, skall samråd ske avseende
den gränsöverskridande miljöpåverkan som genomförandet av
planen eller programmet kan antas medföra och de åtgärder
som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan. Lag (2004:606).
16 § Om en miljöbedömning krävs enligt 11 §, skall den miljökonsekvensbeskrivning som avses i 12 § samt synpunkter från
samråd enligt 14 och 15 §§ beaktas innan planen eller programmet antas eller läggs till grund för reglering.
När planen eller programmet har antagits skall den beslutande myndigheten eller kommunen i en särskild sammanställning redovisa:
1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet,
2.hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från
samråd har beaktats,
3. skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för
de alternativ som varit föremål för överväganden, och
4. de åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av
planen eller programmet medför.
Sammanställningen och planen eller programmet skall göras
tillgängliga för dem med vilka samråd skett enligt 14 och 15

§§. Dessa skall även informeras om att planen eller programmet
har antagits. Lag (2004:606).
17 § Regeringen får meddela föreskrifter om hur samråd och
information enligt 14-16 §§ skall ske. Lag (2004:606).
18 § När en plan eller ett program har antagits skall den beslutande myndigheten eller kommunen skaffa sig kunskap om
den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets
genomförande faktiskt medför. Detta skall göras för att myndigheten eller kommunen tidigt skall få kännedom om sådan
betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att
lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas. Lag (2004:606).
22 § Myndigheter och kommuner skall sträva efter att samordna arbetet med de bedömningar och beskrivningar som görs
enligt bestämmelserna i detta kapitel. Lag (2004:606).
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Bilaga 3 Särskild sammanställning för
miljöbedömning
Tillhör MKB för ”Kristianstad växer – en stad i balans, fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad”, antagen av Kommunfullmäktige 2009-06-09.

Bakgrund
Efter en översiktsplans antagande i Kommunfullmäktige skall
arbetet med miljöbedömningen utvärderas i en särskild sammanställning enligt 6 kap 16§ andra stycket miljöbalken:
”När planen eller programmet har antagits skall den beslutande
myndigheten eller kommunen i en särskild sammanställning
redovisa
1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet,
2. hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från
samråd har beaktats,
3. skälen till att planen eller programmet har antagits istället för
de alternativ som varit föremål för överväganden, och
4. de åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av
planen eller programmet medför.”

Hur miljöaspekterna har integrerats i planen
Bland de ställningstaganden som gjorts i översiktsplanen har
följande varit särskilt viktiga för att begränsa planförslagets
negativa miljöpåverkan:
• Att i första hand bygga centrumnära och i kollektivtrafikstråk
för att gynna transporter med cykel och buss och begränsa
biltrafiken.
• Utbyggnadsområden i anslutning till Natura 2000 och/eller
riksintresse för naturvård har föreslagits med villkoret att
riksintresset inte får påtagligt skadas.
• Utbyggnadsområden inom eller i anslutning till riksintresse
för kulturmiljövård har föreslagits med villkoret att riksintresset inte får påtagligt skadas.
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Alla planförslagets utbyggnader förutsätter detaljplaneläggning. Vid detaljplaneläggning kommer exploateringens negativa konsekvenser och hur de kan begränsas att utredas på en
mera detaljerad nivå.

Länsstyrelsens samrådsssynpunkter
”Under rubriken ”naturmiljö” räknas riksintresse, strandskydd
etc. upp, men någon egentlig bedömning av vilka konsekvenser
för naturmiljön som planen kan få görs inte. För bebyggelsen
och förbifarten Hedentorp/Helgedal framförs att underlag
saknas för att i detta skede bedöma i vilken omfattning förslaget kommer att påverka naturvärdena, samt att frågan kommer
att utredas vid fortsatt planläggning. För den föreslagna nya
bebyggelsen längs Helgeå nämns att den ligger inom riksintresse för naturvård och strandskyddat område, men vad en
sådan exploatering skulle få för konsekvenser på växt- och
djurlivet samt för det rörliga friluftslivet redovisas inte. Under
rubriken ”Rörligt friluftsliv” anges att planförslaget innebär en
positiv konsekvens för det rörliga friluftslivet. Detta påstående
behöver förtydligas med en redogörelse av vad bostadsbebyggelse inom strandskyddat område får för konsekvenser.
En analys av vad planförslaget kan få för konsekvenser
för t.ex. riksintresse för naturvård, Ramsarområdet, Natura
2000-områden, det rörliga friluftslivet samt växt- och djurlivet
behövs. Det är inte tillräckligt att endast konstatera att planen
kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan på t.ex.
riksintresse för naturvård, utan MKB:n bör även innehålla en
beskrivning av på vilket sätt påverkan kommer att ske och vad
detta leder till för konsekvenser.
Under miljömål 8 – Levande sjöar och vattendrag anges att
ett lokalt delmål är att bevara värdena inom Helgeåns avrinningsområde och planförslaget anges verka i riktning mot att
uppfylla målet. Länsstyrelsen delar inte denna uppfattning
eftersom planen föreslår bebyggelse i anslutning till Helge å
vilket inte kan anses bevara vattendragets värden.
Under miljömål 11 – Myllrande våtmarker anges att lokala
mål syftar till att fortsätta utveckla våtmarkerna inom Helgeåns
vattenområde samt att öka deras tillgänglighet för allmänheten. Sedan anges att Vattenriket inte påverkas av planförslaget,
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vilket Länsstyrelsen anser vara en felaktig slutsats eftersom
exploatering planeras inom Vattenriket. Ett ställningstagande
av vilken slags påverkan planen kan ge upphov till behövs,
samt en bedömning av hur denna påverkan förhåller sig till
aktuellt miljömål.
Planförslagets påverkan på det 16:e miljömålet behöver förtydligas något. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att
utökade grönstråk får positiva konsekvenser för växt- och djurlivet, men anser att de föreslagna utbyggnaderna längs Helge å
kan komma att påverka miljömålet negativt vilket bör framgå.
Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver kort att bebyggelse
delvis planeras inom område som omfattas av riksintresse
för naturvård och Natura 2000-område. Men det saknas en
beskrivning om hur naturområdena kommer att påverkas av
planerad bebyggelse och vilka åtgärder som planeras för att
undvika eller minska påverkan på naturområden. Detta bör
utredas mer i MKB:n. Bland annat ligger planerat område
”Näsby” nära våtmarksområden som är av riksintresse för
naturvården, naturreservat, Natura 2000-område enligt både
art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.
Helge å är utpekat som ett nationellt värdefullt vattendrag.
För att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar
och vattendrag”, har ett antal sjöar och vattendrag som bedöms
ha höga natur-, fisk/fiske- eller kulturvärden utpekats som
nationellt särskilt värdefulla eller nationellt värdefulla.
Den del av Helge å som berörs av FÖP Kristianstad beskrivs
enligt nedan: Helge ås nedre lopp är en lugnflytande slätt-å
med bibehållen årlig flödes- och nivåvariation. Stort våtmarksområde som ingår i den sk CW (Convention of Wetland)-listan
som en av de 51 mest skyddsvärda våtmarkerna i Sverige.
Området rymmer en mängd olika naturtyper som t ex öppna
slättsjöar med undervattensvegetation, omfattande bladvassfält, buskmarker, regelbundet översvämmade betesmarker och
slåtterängar samt strand- och sumpskogar. Mycket rikt fågelliv, inom området häckar 18 av de fågelarter som finns på av
Naturvårdsverket fastställda listor över hotade, sällsynta och
hänsynskrävande arter. Viktig vandringsled för fisk. Sumpskogar. Internationellt viktigt häcknings-, rast och övervintringsr-

område för våtmarksfåglar. Värdefull flora och evertebratfauna
i vattendraget och dess översvämningsområden.
I MKB:n beskrivs miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”
och det finns en kort redovisning av vilken påverkan planförslaget har på detta miljömål. Denna redovisning bör även
ta upp hur natur- och fiskevärden i vattendraget kommer att
påverkas av planförslagen. Miljömålet ”Myllrande våtmarker”
ska bland annat leda till att våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion bibehålls, planhandlingarna bör kompletteras med utförligare information om hur detta miljömål berörs
av planerade åtgärder.”

Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrikes samrådssynpunkter
”När man i samrådsförslaget beskriver de olika nationella och
lokala miljömålen drar man på flera ställen helt fel slutsatser
avseende Översiktsplanens påverkan. På sidan 152, Mål 8,
beskrivs på lokal nivå ”bevarande av värdena inom Helgeåns
avrinningsområde”. Under rubriken Planförslaget nämns inget
alls om Översiktsplanens negativa påverkan av naturvärdena.
På sidan 153 finns ytterligare två grava felaktigheter. För Mål
11 ”Myllrande våtmarker” skriver man att ”Vattenriket påverkas inte av planförslaget”! På sidan 153 under Mål 15 God
bebyggd miljö skriver man att ”Byggnader och anläggningar
skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så
att en långsiktig god hushållning med mark och vatten och
andra resurser främjas”. Hur uppfyller man dessa kriterier i
översiktsplanen när man tänker exploatera internationellt klassade våtmarker? ”

Förändringar av MKB:n med hänsyn till Länsstyrelsens och Biosfärkontorets synpunkter
Påverkan på Natura 2000, riksintresse för naturvård och
rekreationsvärden har beskrivits bättre både avseende Årummet, Hedentorp och Näsby. Felaktiga påståenden när det gäller
strandskydd och hur förslaget påverkar de 16 miljökvalitetsmålen har reviderats.
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Tekniska nämndens samrådssynpunkter
”I beskrivning av miljöstörande verksamhet (sid 146) bör även
kommenteras Centrala avloppsreningsverket och dess påverkan
på omgivande verksamheter med tanke på de lukt- och smittspridningsrisker som finns här.”
Förändringar av MKB:n med hänsyn till TN:s synpunkter:
Konflikter mellan miljöstörande verksamheter och utbyggnader
för bostäder och verksamheter har redovisats bättre.

Kommunledningskontorets samrådssynpunkter
”Kommunledningskontoret anser dock att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig och i det fortsatta arbetet behöver
kompletteras särskilt vad gäller miljömålet begränsad klimatpåverkan. Miljömålen bör också så långt möjligt kvantifieras.”
Förändringar av MKB:n med hänsyn till KLK:s synpunkter: MKB:n har kompletterats med beräknade koldioxidutsläpp
från ett av planförslagets bostadsområden som jämförts med
ett bostadsområde i centrum.

Samrådssynpunkter från Olle Johansson
”Jag finner inget i översiktsplanen om vad en miljökonsekvensutredning säger om att leda in en stor del av det kustnära avloppet in till Hammarsjön, som gränsar till Kristianstads Centrum
och ingår i vårt fina biosfärområde, berömt långt utanför vår
kommuns gränser.”
Förändringar av MKB:n med hänsyn till Olle Johanssons
synpunkter: Ingen förändring har gjorts av MKB:n. Att leda
avloppsvatten från kustområdet in till Centrala reningsverket
för att sedan släppa ut det i Hammarsjön är bättre ur miljösynpunkt än att använda havet som recipient som idag.

Samråds och utställningssynpunkter från Annika
Harlos m.fl.
”Vi har tagit del av Tyréns trafikutredning Härlöv samt den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad stad. Vi har även gjort
försök att få tag på en miljökonsekvensbeskrivning, dock utan
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resultat, enligt Stefan Strömbäck på Stadsbyggnadskontoret
finns det ingen sådan gjord för miljöpåverkan med en planerad
väg utan man baserar sig på en ca 10-20 år gammal miljökonsekvensbeskrivning, som gjordes för att utreda en eventuell
utbyggnad av området med bostadshus. Enligt paragraf 12 (6
kap Miljöbalken 2004:606) ska myndigheten eller kommunen
upprätta en miljökonsekvensbeskrivning där den betydande
miljöpåverkan, som planen eller programmets genomförande
kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. Man kan
väl inte basera sig på en 10-20 år gammal miljökonsekvensbeskrivning, som dessutom gjorts som underlag för bostadshus
och ej för en 4-filig väg. Dessutom går ju utvecklingen framåt
och de konsekvenser för miljön, som man ansåg vara av betydelse för 10-20 år sedan kan väl knappast anses vara detsamma
i nutid.”
Förändringar av MKB:n med hänsyn till Annika Harlos
m.fl:s synpunkter: Ingen förändring har gjorts av MKB:n.
Den nya vägdragningens negativa konsekvenser och hur de kan
begränsas kommer att utredas vid kommande detaljplaneläggning.

Kommunledningskontorets utställningssynpunkter
”I avsnitt om miljömål finns miljökvalitetsmålet ”Begränsad
klimatpåverkan” redovisat. Redaktionella ändringar i text behöver göras med hänsyn till nu rådande aktuell miljöpolitik.”
Förändringar av MKB:n med hänsyn till KLK:s synpunkter: En redaktionell ändring har gjorts av texten för miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”.

Skälen till att planförslaget har antagits istället för
de alternativ som varit föremål för överväganden
Planförslaget har i MKB:n jämförts med ett nollalternativ.
Nollalternativet innebär att staden får en svag befolkningsutveckling där endast redan detaljplanelagd mark bebyggs. En
sådan utveckling innebär av naturliga skäl en mindre miljöpåverkan än planförslaget när det gäller utsläpp och buller från
trafik. Ingen ny mark tas heller i anspråk. Nollalternativet är
dock av ekonomiska och sociala skäl ingen önskvärd utveck-
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ling, en stad behöver en god tillväxt för att kunna utvecklas och
vara attraktiv för företag och medborgare.

Åtgärder för uppföljning
Övervakning av den betydande miljöpåverkan som planförslaget kan innebära sker i första hand vid upprättandet av de
detaljplaner som ett genomförande av planförslagets utbyggnader förutsätter. Vid risk för betydande negativ miljöpåverkan
kommer en MKB att upprättas tillsammans med detaljplanen
och i denna kan det i sin tur bli aktuellt att peka ut konkreta
åtgärder för uppföljning och övervakning av negativa miljöeffekter.
Stadsbyggnadskontoret i Kristianstad
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Länsstyrelsens granskningsyttrande
Här återges Länsstyrelsen i Skåne läns granskningsyttrande,
daterat 2009-02-20.

Utställning av fördjupad översiktsplan för Kristianstads stad
Länsstyrelsen skall under översiktsplanens utställningstid avge
ett granskningsyttrande. Av yttrandet skall enligt 4 kap 9 §
PBL framgå om
• ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap Miljöbalken (MB) inte
tillgodoses,
• regleringen av sådana frågor om användning av mark- och
vattenområden som angår flera kommuner inte samordnats på
ett lämpligt sätt,
• en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB inte iakttas,
• eller en bebyggelse annars blir olämplig med hänsyn till de
boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion.
I granskningsyttrandet får kommunen en bekräftelse på om de
synpunkter som framförts i samrådsskedet tillgodosetts eller
om länsstyrelsen har invändningar som kvarstår, främst när det
gäller de statliga ingripandegrunderna.
Riksintresse för naturvård
Länsstyrelsen är tveksam till omvandlingsområdet längs Helge
å med hänsyn till det utpekade riksintresset för naturvård, förordnandet om strandskydd samt Ramsarområdet.
Länsstyrelsen befarar att exploatering inom riksintresset för
naturvård kan leda till påtaglig skada. I riksintressebeskrivningen (område N 64) framgår bl.a. att området påverkas negativt av bebyggelse samt förändring av vattendragets sträckning
eller bottenprofil.

eller naturtyper som avses skyddas i Natura 2000-områden
krävs därför en utförlig MKB som redogör för eventuell påverkan.
Riksintresse för försvaret
Behovet att skydda Försvarsmaktens riksintresse jml Miljöbalken 3 kap uttrycks på sidan 25 med bullerisobarer ur BoV
underlag 47, 981001. Ett nytt underlag för hur skjutfältsbullret
påverkar till 90 dBC Lx från Rinkaby skjutfält har gjorts under
2008. Detta kommer att utsändas från Försvarsmaktens högkvarter så snart det fastställts.
Det nya underlaget kommer inte att innehålla bullerinfluens
från 15,5 cm artilleri från Rinkaby, varför kurvor och text på
sidan 25 bör revideras i enlighet med det. Texterna som beskriver behövliga hänsyn till Försvarets Riksintresse jml Miljöbalken 3 kap, kan därmed ändras så det framgår att rubricerat
planområde inte utsätts för buller över 90 dBC Lx från skjutfältsbuller från Rinkabyfältet.
Strandskydd
Länsstyrelsen erinrar om att särskilda skäl krävs för att exploatering inom strandskyddsområde ska kunna tillåtas. Detta
framgår inte av föreslagen fördjupad översiktsplan.
Vatten
Föreslagna åtgärder inom årummet såsom att bredda
åmynningen och anlägga byggnader på pålar över översvämningsbara ytor räknas som vattenverksamhet. För all vattenverksamhet gäller generell tillstånds- eller anmälningsplikt.
Natur
Länsstyrelsen anser att det bör framgå av planhandlingarna att
ett naturreservat avses upprättas kring blivande naturum, även
om dess utbredning i dagsläget inte kan markeras på karta.

Natura 2000
Länsstyrelsen erinrar om att åtgärder som på ett betydande sätt
kan påverka Natura 2000-områden kräver tillstånd, vilket även
gäller åtgärder som sker utanför Natura 2000-områden. Vid
detaljplaneläggning av åtgärder som kan påverka livsmiljön
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