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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 

Planförslaget syftar till att ändra gällande detaljplan för del av fastigheten Horna 3:12 

m.fl. för att möjliggöra för större sammanhängande grönområden och stråk genom de 

planerade bostadsområdena, så att befintlig tallskog får större möjlighet att stå emot 

häftig blåst.  

 

HANDLINGAR 
 

Handlingarna består av: 

Plankarta med bestämmelser   / BN 2012-6692:1 

Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling)   / BN 2012-6692:2 

Granskningsutlåtande    / BN 2012-6692:3 

 

Övriga handlingar: 

Grundkarta 

Fastighetsförteckning 

Förteckning över samrådskrets 

 

ALLMÄNT 
 

Uppdrag 

Kommunledningskontoret föreslog 2012-07-02 att gällande plan, 1290K-P08/2, för del 

av Horna 3:12 m.fl. skulle ändras. Byggnadsnämnden beslutade, 2012-09-25, § 206, att 

uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till ny detaljplan.  
 

Planprocess 

Processen för en detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Denna detaljplan 

handläggs med enkelt planförfarande. Planarbetet delas in i två skeden: plansamråd och 

därefter antagande. Under det första skedet har berörda boende, sakägare och 

remissinstanser (statliga, regionala, kommunala och intresseorganisationer) möjlighet att 

komma in med synpunkter. Därefter kan planen antas av byggnadsnämnden. Efter att 

detaljplanen vunnit laga kraft kan sedan bygglov ges och utbyggnad påbörjas. 

Detta planärende befinner sig nu i samrådsskedet. Samråd kommer att hållas under mars 

2013. 

 
 

  Samråd  Antagande   LAGA  

 KRAFT 
 Genomförande 

 

 

Preliminär tidplan 

Uppdrag  Byggnadsnämnden   2012-09-25 

Godkännande för samråd Byggnadsnämnden  2013-02-26 

Antagande Byggnadsnämnden  2013-10-29 

Laga kraft (tidigast)    2013-11-26 
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Projektgrupp/medverkande tjänstemän 

Medverkande i upprättande av plan- och genomförandebeskrivningen har, förutom 

undertecknade varit Marieth Johansson och Lars Carlsson, KLK/Mark & exploatering, 

Maritha Carlsson och Håkan Lindén, Lantmäterimyndigheten. 

 

PLANFÖRHÅLLANDEN OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

Detaljplan 

För området gäller detaljplan 1290K-P08/2  som vann laga kraft 2007-12-28. Planens 

genomförandetid går ut 2017-12-28. Ett nytt planförslag prövas, trots att genomförande-  

tiden inte har gått ut, med syfte att förbättra vägstrukturen och öka andelen grönska samt 

att möjliggöra för ett vård- och omsorgsboende  inom området. 

 

Översiktsplan 

I den översiktsplan för Kristianstads kommun, som antogs av kommunfullmäktige 2013-

03-12 markeras nu aktuellt område, som lämpligt för framtida bostadsbebyggelse. 

 

I Översiktsplanen redogörs också för hur Försvarsmakten förhåller sig till exploatering i 

närheten av Rinkaby skjutfält. Försvarsmakten har uttalat att ny bostadsbebyggelse kan 

komma ifråga inom påverkansområdet söder om Täppetleden. Norr om Täppetleden 

tillåter Försvarsmakten varken ny bostadsbebyggelse eller utökade byggrätter inom 

befintlig fritidshusbebyggelse. 

 

Riksintressen och andra förordnanden 

Planområdet ligger precis utanför riksintresse för kustzonen. Rinkaby skjutfält norr om 

Åhus är riksintresse för försvaret och järnvägen mellan Kristianstad och Åhus är ett annat 

riksintresse. 

 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. I området längs med kusten finns 

dock ett stort antal stenåldersboplatser, varav flera är överlagrade. Med hänsyn till 

planområdets storlek och topografiska läge erfordras därför att en arkeologisk utredning 

utförs innan exploatering av området sker. För detta ansvarar kommunledningskontoret. 

För ingrepp eller borttagning av eventuella påträffade fornlämningar krävs Länsstyrelsens 

tillstånd (Kulturminneslagen 2 kap 10 §).  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Läge och omfattning 
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Planområdets läge. 

Planområdet är beläget norr om befintlig bebyggelse i Vannebergaområdet i Åhus. Det 

avgränsas av Täppetleden i norr, av järnvägen i väster och av befintlig bebyggelse i öster 

och söder. Hela planområdet omfattar en areal på ca 31 ha. 

 

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet, som omfattar fastigheterna Horna 3:12, 5:16 samt 17:1, är i 

kommunal respektive enskild ägo.  

 

Natur, kultur och landskapsbild  

Marken inom området täcks av tallskog av varierande ålder. Det är ett relativt flackt 

område med mjuka övergångar mellan +7 och +9 m marknivåer. Områdets kärlväxtflora 

hyser en ovanlig och i vissa fall unik blandning av kalkgynnade arter som exempelvis 

sandnejlika, tofsäxing, linnea och ryl eller barrskogsarter som ögonpyrola och 

grönpyrola. Som särskilt värdefulla nämns ryl, rödlistad enligt artdatabanken, och 

sandnejlikan, som är en av karaktärsväxterna för den hotade vegetationstypen sandstäpp. 

Områden med värdefulla naturtyper samt kärnområden med intressant flora har 

inventerats i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 

 

Under planprocessen med den gällande planen genomfördes kompletterande 

inventeringar av naturvärdena, som ledde till begränsningar i den centrala delen. 

 

Fynd av flera hotade och sällsynta insekter från de sandiga områdena längs Åhuskusten 

har gjorts delvis inom planområdet, men mestadels utanför. 

 

Geologiska, geotekniska förhållanden och grundvatten 

Enligt SGU:s jordartskarta ligger planförslaget inom ett område med jordar bestående av 

sand och flygsand. 

 

Närliggande områden med likartade markförhållanden som har exploaterats tidigare visar 

på goda grundläggningsförhållanden med god bärighet och lättschaktade massor.  

 

I kommunens översiktliga markradonundersökning redovisas området som lågriskområde 

med radonhalt <10 kBq/m
3
. 

 

Bebyggelseområden och stadsbild 

Befintlig bebyggelse 

Området innehåller idag ingen bebyggelse. Befintlig bebyggelse i anslutning till 

planområdet utgörs i söder av friliggande enbostadshus i 1 och 1,5 plan. I öster gränsar 

planområdet till ett bostadsområde med enplanshus. 

 

Service 

Planområdet är beläget nära Åhus centrum med närhet till all den service som orten 

erbjuder.  

 

Trafik, gatumiljö 

Täppetleden och Vannebergavägen utgör huvudgator i området. Täppetleden går i öst-

västlig riktning och ansluter västerut till väg 118/Kristianstadsvägen och österut till 

Fädriften och Åhus centrum. Vannebergavägen går i nord-sydlig riktning och ansluter till 

Täppetleden ca 175 m sydöst om planområdet. Längre söderut ansluter också 

Vannebergavägen till väg 118/Kristianstadsvägen. 
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Det går täta bussförbindelser mellan Åhus och Kristianstad och närmaste hållplats är vid 

väg 118. Det väl utbyggda gc-vägnätet gör att det lätt att nå busshållplatserna. 

 

Störningar 

Planområdet är till viss del utsatt för trafikbullerstörningar från järnvägen mellan 

Kristianstad och Åhus, som går strax utanför planområdets västra del. Tågtrafiken är i 

dagsläget väldigt begränsad. Under perioden oktober till april sker 10 tågrörelser per dag 

och under resten av året 2 tågrörelser per dag. Den bullervall, som det i gällande plan 

fanns krav på är anlagd och därmed har bullerstörningarna reducerats i enlighet med den 

bullerutredning som gjordes 2007. Tågtrafiken förbi planområdet innebär också 

transporter med farligt gods.  

 

Störningarna på området består också av skottbuller från Rinkaby skjutfält, som ligger 

norr om planområdet.  

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Kommunalt VA-nät, med vatten- och spillvattenledningar finns utbyggt inom 

Vannebergaområdet i anslutning till planområdet. Pumpstationer för spillvatten finns 

också anlagda både inom Vanneberga- och Täppetområdet. 

 

Strax öster om planområdet ligger två kommunala vattentäkter som försörjer Åhus, och 

större delen av kuststräckan ner till Furuboda, med vatten. Dessa vattentäkter utgör alltså 

ett stort samhällsintresse och måste skyddas. Vattentäkterna är förbundna med Åhus 

vattenverk genom en råvattenledning utmed Vannebergavägen. Ett preliminärt förslag till 

brunnsområde och primär skyddszon för befintliga vattentäkter har tidigare tagits fram av 

C4 Teknik. För gällande plan innebar detta att den östra delen av planområdet inne- 

fattades inom den primära skyddszonen. C4 Teknik avser att under 2014 inleda arbetet 

med att fastställa ett nytt vattenskyddsområde för befintliga och nya vattentäkter. 

 

El och värme 

För elförsörjningen i anslutning till området svarar C4 Elnät AB. Transformatorstationer 

för elförsörjning finns anlagda både inom Vanneberga- och Täppetområdet 

 

Uppvärmning av befintlig bebyggelse söder och sydöst om planområdet sker enskilt. 

 

IT-infrastruktur 

Fiberledningar finns utbyggda inom angränsande område. 

 

Avfall, sophantering 

Renhållningen Kristianstad svarar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen. 

Källsortering av matavfall har införts i Åhus. 

 

PLANFÖRSLAG 
 

Planutformning 

Markanvändning 

I gällande plan är exploateringen hög och tät. Gatorna är långa och det finns ingen 

bevarad grönska inom bostadsbebyggelsen. Den gällande planen möjliggör för ca 17,5 ha 

kvartersmark.  

 

Nu föreliggande planförslag avser möjliggöra för grönstråk och skogspartier genom 

bebyggelsen samt bryta upp gatunätet i kortare gator. 
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Planförslaget möjliggör för ca 15 ha kvartersmark, varav ca 3 ha för flerbostadshus, ca 1 

ha för vårdboende och resterande areal för villabebyggelse med, inom vissa kvarter, 

möjlighet även för flerbostadshus. Om det endast byggs friliggande villor inom senast 

nämnda del, så ryms ca 110 tomter. Vård- och omsorgsboendet föreslås etableras i 

planområdets nordvästra hörn.  

 

Det har i det nya förslaget tillkommit ett grönstråk som går genom hela bostadsområdet 

med en bredd på mellan 40-70 meter. Planförslaget avses byggas ut från väster till öster. 

 

Ny bebyggelse tillåts ha högst två våningar. Utnyttjandegraden sätts till 250 kvadratmeter 

byggnadsarea och 300 kvadratmeter bruttoarea för enbostadshus. För flerbostadshus är 

utnyttjandegraden 40% av fastighetsarean och därutöver får till 1-plans flerbostadshus 

uterum till en högsta area av 20 kvm per bostadslägenhet tillkomma. För vårdändamål är 

utnyttjandegraden 50% av fastighetsarean. Utöver angiven utnyttjandegrad regleras även 

bebyggelsens placering, utformning och utseende av särskilda bestämmelser. 

 

Befintliga markhöjder bör, så långt det är möjligt, behållas oförändrade. I den gällande 

planen delas bostadsområdena in i tre olika etapper med grönområden emellan. Den 

strukturen föreslås bestå. Inom varje etapp sker dock förändringar. 

 

Etapp 1 

Den första etappen, längst västerut, präglas i gällande plan av långa gator och tät 

exploatering. I nu aktuellt planförslag planeras ett grönstråk från skogsområdet öster om 

järnvägen, som sedan sträcker sig genom etapp 1 och fortsätter mot väster och skär 

genom alla etapperna. Inom denna etapp möjliggörs också etablering av vård- och om- 

sorgsboende i det nordvästra hörnet.  

 

Etapp 2 

Den här delen av planområdet präglas i gällande plan av rundkörning och långa gator. I 

detta planförslag föreslås en annan vägstruktur samt ett grönstråk genom området. 

 

Etapp 3 

Kvartersmarken i etapp 3 förskjuts, jämfört med gällande plan, för att möjliggöra ett 

grönområde mellan planerad bebyggelse och befintlig. Från Gråbovägen föreslås tre korta 

gator. 

 

Gällande plan 
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Förslag på ny detaljplan     

 

 
 

Friyta;rekreation och skydd  

Friyta för lek och rekreation tillgodoses i grönområdena mellan de tre etapperna samt i 

det grönstråk som löper genom hela området. Söder om den andra etappen föreslås en ny 

lekplats.  

 

Det föreslås flera gång- och cykelstråk norrut som förbinder planområdet med, bland 

annat, närströvområdet norr om Täppetleden. Dessa gång- och cykelstråk ansluter söderut 

till befintligt gång- och cykelstråk. Den friyta, med markanvändningen SKYDD och 

bestämmelse om markens bibehållande som skogsmark, mellan Täppetleden och 

bostadsområdet, som skapades i gällande plan (1290K-P08/2) kommer att finnas kvar och 

den ingår heller inte i detta nya planförslag. Även mot järnvägen skapas ett sådant 

skyddsstråk. I skyddszonen för järnvägen finns också en skyddsvall, som avskärmning 

mot buller från järnvägen och som skydd mot transporter med farligt gods. Tallskogen 

har även ett kulturhistoriskt värde då den planterades som skydd mot sandflykten. 

Tallskogen ska bevaras så långt det är möjligt, och där så erfordras, nyplanteras för att 

bevara områdets skogsmarkskaraktär och visuella avskärmning. 
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Trafik; gator, parkering, GC-vägar  

Området nås via två punkter på Täppetleden och en punkt på Vannebergavägen. Inom 

varje etapp utformas lokalgatunät med återvändsgator. 

 

Parkeringsbehovet ska tillgodoses inom den egna fastigheten. 

 

För gång- och cykeltrafik finns ett väl fungerande GC-vägnät i anslutning till plan- 

området. Detta byggs ut ytterligare i samband med nu föreslagen exploatering. I öst-

västlig sträckning, parallellt med Pepparmyntsgatan, finns ett övergripande GC-stråk med 

länkning mellan GC-vägen utmed väg 118 och GC-vägen öster om Vannebergavägen. 

Inom området, mellan de tre etapperna, skapas också utrymme för nya GC-vägar med 

vidare gångförbindelse norrut mot bland annat närströvområde. I plankartan är GC-

vägarna markerade med illustrationslinjer för att öppna för viss flexibilitet och an- 

passning efter terräng och vegetation. Teknikhusen (E-områden) behöver ligga i 

anslutning till GC-väg för tillgänglighet för reparation, service och underhåll. 

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Ny bebyggelse inom planområdet ansluts till befintligt kommunalt vatten- och 

spillvattennät. Utrymmen för pumpstationer finns reserverade i planförslaget. 

Verksamhetsområde för vatten-, spillvatten- och dagvatten gata för de berörda 

fastigheterna ska beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska tas omhand lokalt. Vattnet ska avledas genom 

översilning och infiltration ut över grönytor inom tomtmark och allmän platsmark.  

 

C4 Teknik anlägger under oktober 2013-januari 2014 ytterligare en råvattenledning för 

befintliga och nya vattentäkter, där den nya ledningen dras genom grönområdet mellan 

etapp 2 och 3. 
 

Arbete med att anlägga nya vattentäkter i norra Åhus pågår för närvarande, både för den 

kommunala vattenförsörjningen och för The Absolut Company.  Dessa kommer att 

placeras inom område med markanvändningen NATUR och förmodligen inom den norra 

delen av nu aktuellt planförslag. Möjlighet finns också att lägga dem inom det område 

direkt söder om Täppetleden (ingår i plan 1290K-P08/2), som har markanvändningen 

SKYDD. Anläggandet av nya vattentäkter innebär att det kommande vattenskydds-  

området troligen kommer att omfatta i stort sett hela nu aktuellt planförslag. För att 

skydda grundvattnet kommer det i bestämmelserna för vattenskyddsområdet att finnas 

vissa förbud/tillståndskrav. Med nuvarande kunskap bedöms de väsentliga restriktionerna 

bli förbud mot borrade brunnar, energibrunnar och kemisk bekämpning. Generella be- 

stämmelser enligt lag kopplade till skyddsområden kommer också att gälla. 

 

Utifrån beräkningar med den modell över Kristianstadslättens grundvattenförhållanden 

som C4 Teknik låtit göra är bedömningen att ingen påverkan kommer att ske av det 

grundvatten som försörjer befintliga och tillkommande vattentäkter genom en utbyggnad 

av området enligt gällande plan. 

 

El och värme 

För områdets elförsörjning sker anslutning till C4 Elnät AB:s nät. Utrymmen för nät- 

stationer reserveras i planförslaget. Dessa placeras i omedelbar närhet till GC-vägar, så 

att tillgänglighet med lastbil blir möjlig. 

 

Ny bebyggelses uppvärmningssystem bör möjliggöra flera alternativa energislag med 

vatten- eller luftburen värme. Uppvärmning med direktverkande el tillåts inte. Inte heller 
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uppvärmning med markbunden värme bedöms vara lämplig, dels på grund av 

kommande bestämmelser för vattenskyddsområdet och dels med anledning av att sådan 

uppvärmning  kan skada befintliga träd, som det är av vikt att behålla. En viktig förut- 

sättning för framtida uppvärmning med solfångare på tak, är att dessa orienteras i 

söderläge. 

 

IT-infrastruktur 

Kommunens IT-infrastrukturprogram behandlar förutsättningarna för utbyggnad av IT-

infrastruktur med hög kapacitet. C4 Elnät AB Affärsområde Stadsnät m.fl. aktörer har 

lokala ortsnät till vilka det finns möjlighet att ansluta sig 

 

Behovet av kanalisation skall därför analyseras inför varje ny exploatering och samråd 

ske med någon av aktörerna. 

 

Fiberledningar finns utbyggda inom angränsande bostadsområden. 

 

Avfall, sophantering 

Renhållningen Kristianstad svarar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen. 

Källsortering av matavfall har införts i Åhus. 

 

Vid utformningen av soputrymmen eller andra frågor som rör sophanteringen skall 

samråd ske med Renhållningen Kristianstad. 

 

MILJÖKONSEKVENSER 
 

Bedömning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Enligt PBL 4 kap 34 § och 6 kap. 11§ miljöbalken (MB) skall en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om detaljplanen medger en användning av 

mark, byggnader eller andra anläggningar, som innebär en betydande påverkan på miljö, 

hälsa och hushållning med resurser. I gällande detaljplan har bedömningen gjorts att 

ingen MKB behövts. Planförslaget innebär en lägre exploatering än gällande detaljplan 

från 2007-12-28 (1290K-P08/2) och håller sig i stort inom de ramar som tidigare förslag 

satt upp, varför förändringarna inte heller bedöms kräva MKB. 

 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 

detaljplanen:  

- Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 

MB 7 kap. 28 §. 

- Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver 

tillstånd enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3. 

- Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 

miljömål. 

- Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, 

landskap, fornlämningar, vatten etc. 

- Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

- Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

- Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 

internationell skyddsstatus, t.ex. riksintressen eller naturreservat. 

 

Stadsbyggnadskontoret har därmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte 

behövs för aktuellt planområde. 
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Miljökvalitetsnormer 

Gällande miljökvalitetsnormer för luft, med gränsvärden för kväveoxid, kvävedioxid, 

svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, ozon och partiklar (PM10) i utomhusluft, bedöms 

inte överskridas med en utbyggnad av området enligt planförslaget. Områdets kustnära 

läge och öppenheten i landskapet i väster gör det också väl ventilerat. 

 

De ändringar som föreslås i planförslaget bedöms inte heller påverka 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvattnet. Den kommunala vattentäkten i närheten 

skyddas av skyddszon. Inga andra områden med skyddsföreskrifter berörs. 

 

Hälsa och säkerhet 

Störningar; buller och risker 

I Boverkets rapport 2011:10 hänvisas till propositionen ”Infrastruktur för framtida 

transporter”, 1996/97:53, som antogs av riksdagen 1997-03-20. Där anges riktvärden för 

trafikbuller vid nybyggnation av bostäder eller vid nybyggnation eller väsentlig om- 

byggnad av trafikinfrastruktur. 30 dBA ekvivalentnivå inomhus, 45 dBA maximalnivå 

inomhus nattetid, 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad respektive 70 dBA 

maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.  

 

Trafikbelastningen på täppetleden, med skyltad hastighet 60 km/h, har uppmätts till 1274 

fordon/årsdygn. Den siffran varierar stort under året då Åhus generellt har ökad trafik 

under sommarmånaderna. 

 

Strax väster om planområdet löper järnvägen mellan Kristianstad och Åhus, som också är 

transportled för farligt gods. Till gällande plan gjorde Trivector Traffic AB en järnvägs- 

buller och riskanalys, rapport 2007:7, version 1.0, som visade att något bullerriktvärde 

utomhus inte överskreds enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. Om man ändå ville 

få en maxnivå på uteplats, som understeg 70 dBA, så borde en bullervall anläggas 

parallellt med järnvägsspåret till en höjd av minst 1,5 m över järnvägsrälsen. Utredningen 

visade också att riskerna vid en olycka med farligt gods var mycket låga och med nämnda 

bullervall längs spåret, så skulle riskerna minska ytterligare. Gällande plan ställde också 

krav på en sådan vall och denna är numera byggd. 

 

Nu aktuellt planförslag innehåller dels ett vårdboende och dels mindre flerbostadshus i 2-

plan ca 70 m från järnvägsspåret. Enligt RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i samhälls- 

planeringen) skall riskerna med farligt godstransporter beaktas inom ett avstånd av 150 

m. Trivector Traffic AB har därför i september 2013 uppdaterat  järnvägsbuller och 

riskanalysen, rapport 2007:7, till version 1.2. Denna visar samma som tidigare version 

1.0, nämligen att inga bullerriktvärde utomhus överskrids enligt Naturvårdsverkets 

rekommendationer. Det noteras också att bullervallen är byggd, vilket förbättrar 

utomhusljudnivån ytterligare. Även riskanalysen visar på samma värde som i tidigare 

version, alltså mycket låga risker. Anledningen till detta är att volymen tågkilometer på 

aktuell sträcka är relativt låg, andelen farligt gods är låg och att det planerade 

bostadsområdet ligger så pass långt från spåret. Skyddet ökas dessutom av befintlig 

bullervall utmed spåret och denna gör att riskerna blir ännu mindre än det som redovisas i 

rapporten. Buller- och riskanalysen har också stämts av med och godkänts av Räddnings- 

tjänsten.    
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Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag som planförslaget vinner laga kraft. 

 




