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1 INLEDNING

WSP Sverige AB har på uppdrag av Kristianstads kommun arbetat fram föreliggande miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). MKB:n är en del av den miljöbedömning som görs för detaljplanen avseende del av Önnestad 112:1,
Kristianstads kommun. Arbetet med miljöbedömningen och att ta fram MKB-dokumentet har skett integrerat med
planarbetet.

Miljökonsekvensbeskrivningen har arbetats fram av WSP Sverige AB. Uppdragsansvarig hos WSP Sverige AB är
Jessica Andersson, Specialist miljöbedömning och MKB. Kontaktperson på Kristianstads kommun är Jeanette
Petersén, planarkitekt.

1.1 KUNSKAPSKRAVET
Miljökonsekvensbeskrivningen har utarbetats av Jessica Andersson. Jessica är specialist inom MKB och
miljöbedömningar på WSP Sverige AB och har mer än tjugo års erfarenhet av miljöbedömningar. Hon är en av WSP:s
mest erfarna personer inom genren. Jessica är planarkitekt, och har därför också goda kunskaper om detaljplaner
samt PBL.

1.2 MILJÖBEDÖMNINGENS SYFTE OCH INNEHÅLL
Syftet med miljöbedömningar är att integrera miljöaspekter i planeringen och beslutsfattande så att en hållbar
utveckling främjas. Det stämmer väl överens med syftet för bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL, där syftet
bland annat är att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller program som krävs enligt lag eller annan
författning ska det göras en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen eller programmet kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Eftersom detaljplaner är en plan som krävs enligt lag ska de genomgå en
strategisk miljöbedömning om genomförandet av dem kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I vissa fall
ska miljöbedömningen för detaljplanen även uppfylla vissa av kraven för specifika miljöbedömningar.

I samband med planer och program skiljer man vanligen på begreppen miljö(konsekvens) bedömning och
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Med begreppet miljökonsekvensbeskrivning menas endast dokumentet, medan
begreppet miljökonsekvensbedömning avser hela processen, inklusive samråd och att upprätta ett MKB-dokument.
Utöver att miljökonsekvensdömningen ska bidra till att planen miljöanpassas syftar processen också till att ge
allmänheten, organisationer, myndigheter och andra intressenter möjlighet att påverka planens innehåll och
utformning.

2 BAKGRUND OCH SYFTE MED PROJEKTET

2.1 BAKGRUND TILL PROJEKTET
År 2012 gav kommunstyrelsen i Kristianstads kommun i uppdrag åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
(tidigare stadsbyggnadskontoret) att upprätta ett förslag på detaljplan för att pröva möjligheten till kvartersmark för
bostadsändamål i aktuellt planområde. Detta mot bakgrund av att en station för Pågatåg skulle etableras i Önnestad.
Etableringen av stationen är ett led och en regional infrastruktursatsning i att uppfylla målbilden om det flerkärniga
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Skåne. För att rättfärdiga och ge underlag för infrastruktursatsningen, samt den framtida utbyggnaden av Skånelinjen
till dubbelspår, är en utbyggnad av Önnestad nödvändig. I december år 2013 invigdes den nya järnvägsstationen.

Planarbetet påbörjades under år 2015 och år 2016 genomfördes samråd. Efter samrådet krävdes omfattande
utredningar, bland annat utifrån dialog med Trafikverket om att säkerställa en framtida planskildhet för järnvägen
samt kompletterande utredningar och projektering avseende trafik och dagvatten, som gjorde att planprocessen
drog ut på tiden. Under år 2020 blev Kristianstads kommun och Trafikverket överens om de åtgärder som krävdes för
att säkerställa intressena i området vid järnvägen. Kompletterande utredningar avseende trafikbuller, risk samt
markmiljö har sedan tagits fram utifrån detta. Samtliga utredningar bifogas föreliggande
miljökonsekvensbeskrivning.

2.2 DETALJPLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att utveckla Önnestad med nya bostäder, förskola, vård- och servicefunktioner i ett
strategiskt läge nära pendeltågsstationen.

2.3 PLANOMRÅDET IDAG

Önnestad ligger på Kristianstadsslätten och orten omges av slättens storskaliga jordbrukslandskap. I söder gränsar
Önnestad till Nävlingeåsens skogslandskap. Planområdet ligger i östra delen av Önnestad, söder om Byagatan och
cirka 350 meter ifrån Önnestads järnvägsstation. Planområdet avgränsas i öster av järnvägen/Emmedalsvägen och i
väster av hushållningssällskapets provodling. I norr förekommer befintlig bostadsbebyggelse.

Järnvägen delar Önnestad i två delar där bostadsbebyggelsen är koncentrerad till den södra sidan. På den norra
sidan finns småskalig verksamhet. Järnvägskorridoren utgör en stor fysisk barriär, men dess visuella barriärverkan är
liten då det finns möjlighet till visuell kontakt mellan den norra och södra sidan längs stora delar av sträckningen
genom orten.

Figur 1 – Planområdet läge i Önnestad.
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Figur 2 – Vy från nordväst över stationsområdet och närliggande bebyggelse och åkermark. Planområdet ligger beläget utanför bild till höger.

Bebyggelsestrukturen i Önnestad består övervägande av småhusbebyggelse med inslag av flerfamiljshus. Norr och
väster om planområdet finns småhusbebyggelsen som är inbäddad i grönska.

Planområdet ligger i sydöstra delen av Önnestad i direkt anslutning till Byagatan och befintlig bostadsbebyggelse. I
öster gränsar planområdet till järnvägen. I övrigt gränsar planområdet till öppen jordbruksmark.

Landskapet i planområdet utgörs av flack åkermark som ligger cirka tio till elva meter över havet utan inslag av
vegetation såsom träd, dungar och buskar (figur 3). Det öppna jordbrukslandskapet innebär fria siktlinjer ut över
landskapet. Planområdet ligger lägre än intilliggande järnväg.

Figur 3 – Vy från norr över planområdet med Byagatan till höger i bild.
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3 UTGÅNGSPUNKTER OCH GENOMFÖRANDE AV
MILJÖBEDÖMNING

3.1 AVGRÄNSNING
Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till:

1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
3. var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig,
4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i

tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder,
5. allmänhetens intresse

3.1.1 Tidsmässig avgränsning
Tidshorisonten i miljökonsekvensbeskrivningen är satt till år 2030. Vid denna tidpunkt förväntas planförslaget ha
genomförts, det vill säga vid denna tidpunkt förväntas detaljplanens byggrätter att vara fullt utnyttjade.

3.1.2 Sakmässig avgränsning
En undersökning (tidigare behovsbedömning) upprättades av Kristianstads kommun 2014-03-28. I denna gjorde
kommunen bedömningen att detaljplanens genomförande inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

I länsstyrelsens yttrande över undersökningen, daterad 2014-06-26, framhölls att en miljökonsekvensbeskrivning
krävs med anledning av att jordbruksmark tas i anspråk, och att det i den kommunomfattande översiktsplanen inte
går att utläsa hur det föreslagna området på jordbruksmark kan anses uppfylla miljöbalkens krav på att vara ett
angeläget samhällsintresse som inte kan tillgodoses på annan plats.

I samrådsyttrandet för detaljplanen hade länsstyrelsen fortsatta synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningens
innehåll och fokus. Inför att granskningshandlingar skulle upprättas, genomfördes därför ett avgränsningssamråd
med länsstyrelsen 2020-10-22. Vid samrådet konstaterades att miljökonsekvensbeskrivningens innehåll skulle
avgränsas till följande:

· Påverkan på jordbruksmark
· Påverkan på riksintresse för kommunikationer, järnvägen
· Påverkan på vattenkvalité samt MKN för vatten

3.1.3 Geografisk avgränsning
Den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med anledning av ett genomförande av detaljplanen kan
sträcka sig olika långt beroende på vilken miljöaspekt som behandlas. Av de aspekter som har bedömts kunna
medföra en betydande miljöpåverkan, kan påverkan ske utanför planområdets gränser på vattenkvalité och MKN för
vatten. För övriga aspekter bedöms det geografiska området avgränsas av planområdet.

Planområdet ligger i östra delen av Önnestad, söder om Byagatan och cirka 350 meter ifrån Önnestads
järnvägsstation, figur 4. Området omfattar del av fastigheten Önnestad 112:1 och är strax under 12 hektar.
Planområdet avgränsas i öster av järnvägen/Emmedalsvägen och i väster av hushållningssällskapets provodling. I
norr förekommer befintlig bostadsbebyggelse.
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Figur 4 - Planområdets geografiska avgränsning.

3.2 METOD FÖR KUNSKAPSSAMMANSTÄLLNING OCH BEDÖMNING
Miljökonsekvensbeskrivningen identifierar och beskriver den betydande miljöpåverkan som kan uppkomma till följd
av planens bestämmelser för de miljöaspekter som identifierats i samband med avgränsningen. För att beskriva
planförslagets betydande miljöpåverkan används begreppen påverkan, effekt, konsekvens och förslag på åtgärder.
Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som planens genomförande medför.
Effekt är den förändringen i miljön som påverkan medför, som till exempel förlust av värdefulla naturmiljöer, buller
eller föroreningar i luften. Konsekvens är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss företeelse, till exempel
för allmänna och enskilda intressen, människors hälsa eller biologisk mångfald. Förslag på åtgärder är de förslag som
vidtas för att undvika eller att minimera negativa konsekvenser.

Påverkan - Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som projektet medför, till exempel i form
av tunnelmynningar och ramper eller trafik.

Effekt -Effekt är den direkt mätbara förändringen i miljön. Effekten är inte beroende av värde/känslighet, utan speglar effekten
som uppstår av projektets påverkan. Exempel på effekter kan vara försvagning av en upplevelse, förändring av siktlinjer, förlust av
habitat eller förändrade luftföroreningshalter. Effektens storlek kan exempelvis relatera till omfattning (yta, volym), reversibilitet,
varaktighet, frekvens. Till exempel kan effekter som är permanenta och som innebär helt utraderande av värden anses vara större
än kortvariga effekter som berör enstaka objekt/delar av objekt.

Konsekvens - Konsekvens är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss företeelse, till exempel människors hälsa och
välbefinnande eller biologisk mångfald. Genom att kombinera värde/känslighet med effekt kan slutsatser kring vilka
konsekvenserna blir och deras storlek uppskattas. Ibland är det inte möjligt att göra en konsekvensbedömning. I dessa fall
redovisas endast påverkan och effekter.
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För att bedöma värden och känslighet för respektive aspekt har objekt eller områden i anslutning till planområdet
värderats på en tregradig skala, se figur 5. Värdet eller känsligheten beror bland annat på egenskaper såsom storlek,
unicitet, robusthet och koppling till omgivningen. Bedömningen av värdet/känsligheten utgörs primärt av en
kvalitativ eller kvantitativ värdering utförd av experter inom området. Bedömningarna är i olika grad baserade på
tidigare nationella eller lokala värderingar, klassificeringar och standarder.

                        Lågt
              värde/känslighet

                    Måttligt
             värde/känslighet

                        Högt
           värde/känslighet

Figur 5 - Bedömningsskala för värde/känslighet.

För att bedöma effekter för respektive aspekt har en fyrgradig skala använts (figur 6). Bedömningarna är i olika grad
baserade på nationella, regionala eller lokala krav och riktlinjer och beaktar även effektens specifika karaktär, såsom
dess omfattning, varaktighet, frekvens och reversibilitet. Bedömningen kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ
och utförd av experter inom området.

           Positiv
            effekt

    Liten/obetydlig
negativ effekt

         Måttligt
    negativ effekt

  Stor negativ
         effekt

Figur 6 - Bedömningsskala för effekt.

Genom att väga samman det berörda området eller objektets värde och/eller känslighet med den effekt som
bedöms uppkomma kan slutsatser dras om vilka konsekvenser detta medför samt deras omfattning, figur 7.
Konsekvenser har graderats enligt en femgradig skala, se figur 8.

Figur 7 - Illustration av metodiken för konsekvensbedömning. Bedömningen görs utifrån en sammanvägning av berört värde och/eller känslighet
och de effekter som bedöms uppkomma.
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Stora negativa konsekvenser

Måttliga negativa
konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Obetydliga/Inga konsekvenser

Positiva konsekvenser

Figur 8 - Bedömningsskala för effekter och konsekvenser.

3.3 BEDÖMNINGSGRUNDER
För att beskriva och värdera de förändringar som ett genomförande av planen kan medföra används olika juridiska,
eller på annat sätt vedertagna, mål, riktlinjer och regelverk. Dessa kallas med en gemensam term för
bedömningsgrunder. Bedömningsgrunder kan vara av såväl övergripande som specifik karaktär.

Övergripande bedömningsgrunder används främst för att bedöma om planen främjar en långsiktigt hållbar
utveckling och om planen tar tillräcklig miljöhänsyn. Den andra typen av bedömningsgrunder är mer specifika till sin
karaktär och är relaterade till en viss miljöaspekt. Dessa utgörs bland annat av olika normer, preciserade mål,
riktvärden och myndighetsrekommendationer.

Specifika bedömningsgrunder används för att mer precist identifiera och värdera planens betydande miljöpåverkan.
De specifika bedömningsgrunder som använts vid bedömningarna redovisas under respektive sakområde i kapitlet
”6 Beskrivning och bedömning av betydande miljöpåverkan”.

3.4 OSÄKERHETER
MKB-arbetet har genomförts enligt gällande praxis och lagstiftning. För konsekvensbedömningen har olika typer av
checklistor använts. Rumsliga analyser har genomförts med kartmaterial som grund. I vissa fall har GIS-material
analyserats. I de fall då bedömningen har kunnat baseras på gällande riktvärden eller normer har en sådan
jämförelse gjorts. MKB genomförs utifrån bedömningar om en framtida situation. En stor osäkerhet är hur samhället
utvecklas framöver. Det är också alltid osäkert om all information som behövs för en korrekt bedömning har varit
tillgänglig. Bedömningarna i MKB riskerar att bli subjektiva även om flera olika personer har läst dokumentet och haft
synpunkter på text och innehåll.

3.5 ÅTGÄRDER OCH ÅTGÄRDSREGLERING
En MKB ska utgöra ett underlag för allmänhet och beslutsfattare som beskriver en detaljplans påverkan på hälsa och
miljö. En MKB är i sig inte bindande och de åtgärder som föreslås i MKB-dokumentet säkerställs därmed inte genom
att de är angivna där. För att säkerställa att åtgärderna genomförs måste de därför regleras i andra bindande
dokument. Detta kan ske genom att åtgärderna regleras med planbestämmelse eller genom att de ingår i ett
exploateringsavtal om sådant upprättas för detaljplanen. Exploateringsavtalet tecknas mellan kommun och
exploatör och reglerar genomförandefrågor för detaljplanen.

Åtgärderna som föreslås i miljökonsekvensbeskrivningen är uppdelade dels i åtgärder som kommer att regleras i
detaljplanen, dels i andra åtgärder.
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4 MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR, MILJÖMÅL OCH
ANNAN PLANERINGSHÄNSYN

4.1 PLANFÖRHÅLLANDEN, ANGRÄNSANDE PLANERING OCH VERKSAMHETER

4.1.1 Översiktsplan
I Kristianstad kommun gäller Översiktsplan 2013, Kristianstads kommun (antagen av Kommunfullmäktige den 12
mars år 2013). I gällande översiktsplan är det aktuella planområdet i Önnestad utpekat som lämpligt för
bostadsändamål, figur 9. Planområdet berör ett område som klassificeras som B1 – Ny bostadsbebyggelse med
inslag av service, samt U1 – Utredningsområde för tätortsutveckling.

Figur 9 - Utsnitt från Översiktsplanen för Kristianstad kommun.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens markanvändningskarta. Länsstyrelsen angav dock i
granskningsutlåtandet till översiktsplanen att detaljplanen för aktuellt område skulle kunna bli föremål för statlig
överprövning eftersom två frågeställningar inte var tillräckligt utredda i översiktsplanen, dels närheten till järnvägen
(risk för hälsa och säkerhet), dels att det inte var tillräckligt tydligt att området uppfyller miljöbalkens krav på att vara
ett angeläget samhällsintresse som inte kan tillgodoses på annan plats. Utifrån kompletterande utredningar bedöms
detaljplanen vara förenligt med ett angeläget samhällsintresse, samt järnvägen och farligt gods.

4.1.2 Detaljplaner
Området omfattas inte av detaljplan, men gränsar till stadsplan från år 1984 som inrymmer bostadsområdet i norr
och Byagatan (akt nr. 1180-P84/0326). Området var tidigare planlagt för bostadsbebyggelse i stadsplan från år 1934.
Denna plan upphävdes för delar av Önnestad (inklusive nu aktuellt planområde) 1971 med hänvisning till begränsad
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efterfrågan samt behov av utredning och revidering. Kartutsnittet nedan visar stadsplanen från år 1934 och den då
tänkta kvartersstrukturen för området.

4.2 MILJÖMÅL
Enligt miljöbalken ska en MKB innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn
beaktas i planen. Nedan beskrivs de nationella och regionala miljömål som berörs av detaljplaneförslaget. I kapitel
åtta görs sedan en uppföljning av om projektet bedöms medverka eller motverka miljömålen.

4.2.1 Nationella miljömål
Riksdagen har beslutat att det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där landets stora miljöproblem är lösta. För att uppnå detta har 16 miljökvalitetsmål antagits1.

Av de 16 nationella miljömålen har följande bedömts vara relevanta med avseende på detaljplanens genomförande:

· Begränsad klimatpåverkan
· Bara naturlig försurning
· Ingen övergödning
· Ett rikt odlingslandskap

4.2.2 Regionala miljömål
Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Länsstyrelsen antog regionala
miljömål för Skåne år 2013. De regionala målen ansluter i huvudsak till de nationella miljökvalitetsmålen, förutom för
Begränsad klimatpåverkan där en regional anpassning har gjorts med särskilda klimatmål för Skåne.

Länsstyrelsen har tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer tagit fram ett
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen.  I åtgärdsprogrammet finns åtgärder indelade efter fem utmaningar för
Skåne län, varav en av dessa berörs av föreliggande detaljplan; Hållbara transporter i Skåne.

4.3 BINDANDE MILJÖKRAV
Vid planering enligt plan- och bygglagen ska ett antal uppräknade allmänna intressen beaktas. De flesta av dessa är
vad som i miljöbedömningssammanhang brukar benämnas miljöfaktorer. Även miljöbalkens bestämmelser om
hushållning med mark och vatten och om miljökvalitetsnormer ska tillämpas i planeringen.

Miljökvalitetsnormer är bindande nationella föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet. Det finns i dag
miljökvalitetsnormer för föroreningar i utomhusluften, för parametrar i vattenförekomster, för kemiska föreningar i
fisk- och musselvatten och för omgivningsbuller. Kommuner och myndigheter är ansvariga för att
miljökvalitetsnormer följs och att - inom sina respektive ansvarsområden - vidta de åtgärder som behövs enligt
fastställda åtgärdsprogram.

Föreliggande detaljplan berör miljökvalitetsnormerna för vatten. I kapitel 6.4 Vatten och vattenkvalité samt i kapitel
8.2.3 Miljökvalitetsnormer redovisas hur förslaget till detaljplanen bidrar eller motverkar miljökvalitetsnormerna.

1 Miljömålsportalen, http://miljomal.nu/
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5 STUDERADE ALTERNATIV

5.1 NOLLALTERNATIV
I miljökonsekvensbeskrivningen ingår att studera effekter och konsekvenser av ett nollalternativ. Nollalternativet är
ett jämförelsealternativ som utgörs av nuvarande markanvändning, då gällande detaljplaner saknas. För beskrivning
av nuvarande markanvändning, se kapitel 2.3 Planområdet idag.

Figur 10 – Planområdet till höger i bild. Skånebanan till vänster. Foto: Kristianstads kommun.

5.2 RIMLIGA ALTERNATIV
En MKB ska enligt 6 kap. 12 § miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ med hänsyn till planens
syfte och geografiska räckvidd. Nedan beskrivs de olika lokaliseringsalternativ och utformningsalternativ som har
studerats inom ramen för projektet.

5.2.1 Alternativ lokalisering av detaljplanen
5.2.1.1 Annan lokalisering i kommunen

Strukturbild för Skåne utgör en del av det regionala utvecklingsarbetet för Skåne län. I utvecklingsarbetet har en
målbild om det flerkärniga Skåne tagits fram. Målbilden grundar sig i de möjligheter och utmaningar som finns i
Skåne idag, med den regionala skalan i fokus och utgångspunkt i de förutsättningar som de fysiska strukturerna kan
skapa. I det flerkärniga Skåne fungerar Skåne som en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion, utan märkbara
administrativa gränser. Målet är att det ska gå att röra sig mellan Skånes tätorter på motsvarande sätt som det går
att röra sig mellan olika stadsdelar inom en storstad. Det ska även finnas möjligheter för att bo och jobba i hela
Skåneregionen, och resandet ska ske genom hållbara transportslag.
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För att nå målet om det flerkärniga Skåne, måste det finnas en god tillgänglighet till kollektivtrafik för alla. Detta
ställer i sin tur höga krav på markanvändning och samhällsplanering, då det inte är möjligt att kollektivtrafikförsörja
en alltför utspridd bebyggelse. Att bygga längs redan etablerade stråk, samt att förtäta är även viktigt ur
klimatsynpunkt.

Kristianstads kommun är idag inne i ett expansivt skede, och i kommunen råder det högt tryck på lämpliga tomter för
bostadsbebyggelse. Kommunen har utmaningar med att hitta lämpliga områden för nya större bostadsområden, då
kommunen ligger på en låg marknivå och är därför inom vissa delar utsatt för översvämningsrisk.

Önnestad är strategiskt lokaliserad i kommunen, och resandetiden från tätorten till centrala Kristianstad är cirka åtta
minuter med Pågatåget. Orten utgör har god service med skola (F-9), bibliotek och dagcentral. Här finns även
matbutik och ett flertal företag. I Önnestad finns dessutom folkhögskola och ett naturbruksgymnasium. I orten med
omnejd finns cirka 750 arbetstillfällen. En utbyggnad i Önnestad skulle bidra till att ge underlag för stationen för
Pågatåg, en ökad service samt öka ortens attraktivitet ytterligare. En alternativ lokalisering av nya bostäder skulle
kunna vara Fjälkinge, men där äger kommunen väldigt lite mark av den mark som skulle kunna bli aktuell för en
större bostadsutbyggnad. Kring Fjälkinge förekommer också värdefull jordbruksmark samt naturreservat.

Utifrån ovanstående resonemang ser kommunen en stor potential av att kunna erbjuda kommunala tomter för
bostadsbebyggelse i Önnestad

5.2.1.2 Annan lokalisering i Önnestad

Då Önnestad omges av jordbruksmark är områden för ny bebyggelse och utveckling av orten svåra att identifiera. I
Kristianstad kommuns översiktsplan finns tre områden (B1-B3) utpekade som ny bostadsbebyggelse med inslag av
service, samt fyra områden (U1-U2) som är utpekade som utredningsområde för tätortsutveckling, se figur 11.

Figur 11 – Andra lokaliseringsalternativ i Önnestad (Karta: Översiktsplan för Kristianstads kommun).
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En möjlig lokalisering av den aktuella exploateringen inom Önnestad, är inom område B2. B2 ligger dock på andra
sidan järnvägen i förhållande till tätorten. Trafikverket har också påtalat att vid en exploatering av B2, så ökar
behovet av en planskild korsning för att tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska bli
tillfredställande. Att det krävs stora investeringar i den befintliga infrastrukturen innan en exploatering av B2 blir
aktuell, gör att område B1 prioriteras framför B2. Område B2 är också i privat ägo, vilket gör att kommunen i
dagsläget inte har någon rådighet över marken.

En exploatering av område B3 bedöms i nuläget inte vara aktuellt då det ligger på ett längre avstånd från
järnvägsstationen än område B1 och B2.

Att utveckla det aktuella planområdet (B1, samt del av U1) bedöms vara lämpligt, då det ligger stationsnära och i
direkt anslutning till befintlig bebyggelse och service. Befintlig infrastruktur bedöms kunna utnyttjas för hela
exploateringen.

Mot bakgrund av ovanstående resonemang, bedöms B1 och U1 vara en lämplig lokalisering av en exploatering av
bostäder i Önnestad.

5.2.2 Alternativ utformning
5.2.2.1 Utformning av planområdet

Under projektets gång har ett antal utformningsalternativ studerats. År 2014 togs ett första utformningsalternativ
fram, se figur 12. Alternativet förkastades dock på grund av att exploateringsgraden var alldeles för låg för att
motivera ianspråktagande av jordbruksmark.

Figur 12 - Utformningsalternativ som togs fram under år 2014.
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År 2015 togs en ny utformning fram, se figur 13. Denna förkastades på grund av ineffektiv gatustruktur samt att
grönytorna blev för uppdelade och inte kunde användas på ett tillfredställande sätt i hanteringen av dagvatten.

Figur 13 – Utformningsalternativ som togs fram under år 2015.

År 2016 (till samrådet), togs ett nytt förslag fram på utformning av planområdet, se figur 14. Utformningen var
anpassad till de rekommendationer som anges i Riktsam gällande farligt gods. På grund av rekommendationerna
utformades planförslaget med gles bebyggelse närmast järnvägen. Utformningen förkastades på grund av lågt
markutnyttjande i den nordöstra delen, i anslutning till järnvägen.

Figur 14 – Utformningen förkastades på grund av lågt markutnyttjande i den nordöstra delen, i anslutning till järnvägen. Förslaget behövde
arbetas om för att inrymma högre skärmande bebyggelse mot järnvägen med hänsyn till risk för buller och störningar från tågtrafiken.
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Inför föreliggande skede (granskningshandling) togs en riskutredning samt bullerutredning fram som underlag för att
tillåta tätare bebyggelse som skärmar mot järnvägen och därmed öka exploateringsgraden i området. Resultatet av
bearbetningen av detaljplanens utformning kan ses på figur 15. Utformningen är också den som utgör underlag för
föreliggande detaljplaneförslag. Se ytterligare beskrivning under kapitel 5.3 Detaljplaneförslaget.

Figur 15 – Illustrationsplan,  miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen juli 2020. Illustrationen visar ett alternativ till möjlig exploatering inom
planområdet. Området kan komma att bebyggas på andra sätt inom ramarna för detaljplanens bestämmelser.

5.2.2.2 Alternativ utformning av dagvattenhantering

Detaljplaneförslaget baserades i samrådsskedet på att dagvattnet skulle tas omhand lokalt, vilket innebar
komplicerade beräkningar och krav på åtgärder inom de enskilda fastigheterna. Utifrån de synpunkter som inkom
under samrådstiden föreslås det istället bildas kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, både för gata och
fastighet. Beslut om utökning av verksamhetsområdet fattas av tekniska nämnden.

I de geotekniska utredningar som tagits fram av Tyréns (Översiktlig geoteknisk undersökning 2013-02-20 samt
Markteknisk undersökning (för grundläggning) 2016-03-06 anges att möjligheten till infiltration av dagvatten inom
området bedöms som god. Grundvattennivån fluktuerar men ligger cirka 2,0 meter under markytan.

En dagvattenutredning togs fram av Structor, daterad 2015-11-27, för att ge förslag på lämpliga lösningar. Utifrån
rådande markförutsättningar och dagvattenutredningens slutsatser har kommunens tekniska förvaltning i december
år 2019 tagit fram en översiktlig projektering för dagvattenytorna som har legat till grund för planutformningen, se
vidare under avsnitt 5.3.2.

5.3 DETALJPLANEFÖRSLAGET
Mer detaljerad beskrivning av planförslaget kan ses i planbeskrivningen.
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5.3.1 Huvuddrag
Detaljplanen innebär utbyggnad av ett nytt bostadsområde i Önnestad som även inrymmer förskola och möjlighet till
omsorgsboende samt bostadsnära centrumverksamheter. Förslaget innehåller cirka 150 bostäder, men antalet kan
variera beroende på hustyp och lägenhetsstorlek.

Bebyggelsen placeras i en kvartersstruktur med högre skärmande byggnader mot järnvägen och Byagatan, och mer
småskaliga bostäder i form av villor, rad- och parhus i kvarterets inre. Förskolan och ett eventuellt omsorgsboende
förläggs lättillgängligt utmed huvudgatan i områdets ytterkant för att inte generera trafik genom området.

Bebyggelsehöjderna kan variera mellan 1 och 4,5 våningar. Ett sammanhängande grönområde som fördröjer
regnvatten och kan nyttjas för närrekreation anläggs mot järnvägen och som gräns mot odlingsmarken i söder.

Ett plank föreslås uppföras utmed järnvägen för att skydda mot buller samt förhindra tillträde till spårområdet.
Planförslaget har även reserverat mark för en framtida planskild korsning mellan Byagatan och järnvägen.

Figur 16 – Perspektiv/illustration av möjlig utformning av detaljplanen. Vy från sydöst mot nordväst. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen juli
år 2020.

5.3.2 Dagvatten
Allt dagvatten som alstras från planområdet föreslås avledas från kvartersmark via ledning samt ovan mark, via
gatorna och två större gröna stråk genom bebyggelsen. De gröna stråken samt ledningarna mynnar i ett större
sammanhängande naturområde utmed planområdets östra och södra gränser. I den lägre delen av planområdet, i
sydväst, planeras en dagvattendamm som fördröjer och renar regnvattnet innan det når Bockebäcken.

Dikena och dammen placeras inom kommunal allmän platsmark för natur. Systemet har utformats för att klara ett
100-årsregn och dammen har dimensionerats för att kunna förvara 3 860 m3 dagvatten, vilket krävs vid en maximal
utbyggnad av planområdet. Dikena och dagvattendammen har inte bara en renande effekt utan fungerar även som
en flödesregulator. Det innebär att vattenutsläppet till recipient är reglerat till cirka 1,5 l/s ha, vilket är en lämplig
nivå för att inte Borgebäcken nedströms ska översvämmas.

Dagvattensystemet kommer inte vara vattenfyllt kontinuerligt, därför avses dammen utformas som en
multifunktionell yta för att kunna användas för till exempel promenad och lek.
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6 BESKRIVNING OCH BEDÖMNING AV BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN

I följande kapitel beskrivs förutsättningarna för detaljplaneområdet samt detaljplaneförslagets miljökonsekvenser.
Detaljplanens konsekvenser utgår från att maximal byggrätt utnyttjas. Där negativa konsekvenser bedöms uppstå
föreslås, där så är möjligt, åtgärder för att eliminera eller mildra konsekvenserna.

I avsnitt sex beskrivs även nollalternativets konsekvenser, se 6.1 Nollalternativets konsekvenser.

6.1 NOLLALTERNATIVETS KONSEKVENSER
I nollalternativet kommer nuvarande markanvändning som jordbruksmark att fortsätta, och ingen exploatering av
planområdet görs, vilket medför att hushållning med naturresurser samt riksintresseområde för kommunikation
enligt 3 kap miljöbalken 8 § inte påverkas.

Ingen exploatering innebär att flöden av dagvatten samt utsläpp av förorenat dagvatten till vattenförekomsten Vinne
å kvarstår. Vattenförekomsten bedöms redan idag vara påverkad negativt av förorenat dagvatten som främst
härstammar från intilliggande infrastruktur med hög trafikintensitet. Risk finns för att förekomsten inte uppnår god
status till år 2027. Nollalternativet leder inte att förbättra möjligheterna till att uppnå miljökvalitetsnormen för Vinne
å.

Nollalternativet innebär att pendeltågens resandeunderlag inte ökar på grund av utebliven exploatering. Sannolikt
kommer orten inte utvecklas, vilket på sikt kan påverka ortens attraktivitet och serviceutbud.

Kristianstads kommuns möjligheter att ta fram nya områden för bostadsbebyggelse är fortsatt begränsade, och
risken finns för att invånare som letar tomter söker sig till en annan kommun.

Utifrån ovanstående resonemang verkar nollalternativet verkar i motsatt riktning till visionen om det flerkärniga
Skåne. De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga.

6.2 RIKSINTRESSEOMRÅDEN FÖR KOMMUNIKATIONER

6.2.1 Bedömningsgrunder
Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada området. Begreppet påtaglig skada är
centralt för tillämpningen av hushållningsbestämmelsen om riksintressen. Bedömningen av vad som utgör en
påtaglig skada är alltid platsspecifik och knuten till åtgärdens art och omfattning. Generellt gäller att ett ingrepp som
innebär att ett område förlorar de värden som motiverat dess utpekande ska bedömas som påtagligt skadligt.2

När man anser att ett riksintresse kan komma att påverkas skall en bedömning av påtaglig skada utföras. Det är med
utgångspunkt i riksintressebeskrivningen som skadebedömning ska göras. I analysen av om åtgärden innebär en
påtaglig skada eller inte ska inga bedömningar göras utifrån att det kan finnas andra intressen som också är viktiga.
Det gäller att hålla skadeanalysen fri från avvägningar mot andra intressen. Ett riksintresse kan inte avvägas mot ett
lokalt intresse. Uppstår påtaglig skada får förändringen/åtgärden inte genomföras. Enligt Naturvårdsverkets
allmänna råd till 3 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken bör en åtgärd med irreversibel (oåterkallelig) negativ inverkan på
något värde som utgör grunden för riksintresset som regel anses utgöra påtaglig skada på området och därmed inte
tillåtas.

2 Allmänt råd SNV NFS 2005:17
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Riksintresse för kommunikationer regleras av miljöbalkens 3 kapitel 8 § och består av objekt som fyller en viktig
funktion för internationella, nationella och regionala transporter av personer och varor. Dessa objekt ska skyddas
mot åtgärder som kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av transportnätet. Detta inbegriper en god
transportkvalitet och tillgänglighet till andra regioner, god tillgänglighet för samtliga trafikanter med god
trafiksäkerhet och god miljö ur estetisk och hälsomässig synpunkt.

6.2.2 Förutsättningar
I anslutning till planområdet går Skånebanan, delen Hässleholm-Kristianstad, figur 17. Skånebanan sträcker sig
mellan Helsingborg och Kristianstad och förbinder Västkustbanan, Södra stambanan samt Blekinge Kustbana och har
därmed en interregional betydelse. Skånebanan är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken.

Figur 17 – Skånebanan, delen Hässleholm-Kristianstad.

På Skånebanan går idag både person- och godståg. Järnvägen passerar längs planområdet i öst med Emmadalsvägen
(mindre grusväg) som avskiljare mellan planområdet och järnvägen. Järnvägen är enkelspårig längs planområdet.
Banvallen är något upphöjd över planområdet.

Idag förekommer transporter med farligt gods på järnvägen genom Önnestad. År 2020 passerade cirka åtta godståg
per årsdygn (ÅDT). Exempel på vanliga transporter av farligt gods på sträckan är gasol, petroleumprodukter och
klorföreningar. Trafikverket har fattat beslut om Sydostlänken, vilket innebär att godstågen till Blekinge i framtiden,
från år 2031 inte kommer att passera Önnestad. För prognosåret 2040 bedöms endast 1,5 godståg (ÅDT) passera
planområdet.

6.2.3 Detaljplaneförslagets miljöpåverkan
Detaljplanen skulle kunna medföra negativa konsekvenser för riksintresset för kommunikation ”Skånebanan” om
tågens framkomlighet begränsas.

6.2.3.1 Planskild korsning

För att undvika att trafik korsar Skånebanan i plan, har detaljplanen avsatt en zon för en framtida planskild korsning
mellan Byagatan och järnvägen. Mark för utbyggnaden har säkerställts på plankartan som trafikändamål (T). Som
underlag för avgränsningen av zonen har en vägprojektering tagits fram av Kristianstads kommun/tekniska
förvaltningen. Denna har godkänts av Trafikverket. Projekteringen visar hur en planskildhet kan utformas
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tillsammans med väganslutningar till Byagatan, tillfartsvägar till befintlig bebyggelse samt gång- och cykelvägar till
olika målpunkter. Den planskilda korsningen är dock inte aktuell att genomföra i samband med föreliggande
detaljplan, utan kommer att hanteras inom ramen för Trafikverkets infrastrukturplanering.

Figur 18 - Vägprojektering och redovisning av ytor för framtida planskild korsning. Kristianstads kommun dec år 2019.

Genom att en planskild korsning avses uppföras och är säkerställd i detaljplanen, bedöms inte planförslaget medföra
risk för skada på riksintresset.

6.2.3.2 Risker gällande transporter av farligt gods på järnväg

En riskutredning har upprättats, Riskutredning Tyréns 2017-10-04, samt ett tillägg till utredningen som är daterad
2021-04-23. Detaljplaneförslaget bedöms tillgodose riskutredningens slutsatser genom att krav ställs på uppförande
av ett 2,1 meter högt plank utmed järnvägen, samt att kvartersmarken för bostäder och kontor (BK) har zonerats
med krav på byggnadstekniska åtgärder för ventilation närmast spårområdet (b1). Kvartersmarken ”börjar” 43 meter
från närmsta räl, och zonen med ventilationskrav sträcker sig 50 meter från närmsta räl, det vill säga ytan med
byggnadstekniska bestämmelser är sju meter bred.

Ingen risk bedöms föreligga för den planerade markanvändningen från järnvägen, och denna inverkar inte heller på
järnvägsanläggningens verksamhet.
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6.2.3.3 Risker för boende

Området för trafikändamål fortsätter söderut utmed järnvägsspåren. På sträckan säkerställer detaljplanen ett plank
som enligt genomförda utredningar och dialog med Trafikverket, ska vara minst 2,1 meter högt, tätt och ej
klättringsbart. Planket krävs bland annat för att förhindra allmänhetens tillträde till spårområdet. Då plankets höjd är
säkerställd till 2,1 meter, krävs inte något ytterligare stängsel runt spårområdet enligt uppgift från Trafikverket.

Planket skyddar också mot buller från järnvägen, samt skapar en trygg och skyddade boendemiljö.

Planket bedöms inte inverka på järnvägsanläggningens verksamhet.

6.2.3.4 Utbyggnad till dubbelspår

I detaljplanen är marken närmst järnvägen skyddad (T – Trafikändamål) för att inte begränsa framtida möjligheter för
en utbyggnad till dubbelspår.

6.2.4 Sammanfattande bedömning
Hänsyn har tagits till järnvägen och dess verksamhet. Föreslagen detaljplan bedöms inte medföra några negativa
konsekvenser för riksintresse för kommunikationer, Skånebanan. Inga konsekvenser bedöms uppstå.

6.2.5 Föreslag på skadeförebyggande åtgärder
6.2.5.1 Åtgärder som regleras i detaljplan

Detaljplanen har tagit höjd för en framtida planskild korsning mellan Byagatan och järnvägen, samt för en eventuell
dubbelspårsutbyggnad. En zon har säkerställts på plankartan som trafik genom beteckningen T.

Ett 2,1 meter högt plank utmed järnvägen har säkerställts på plankartan via bestämmelsen m1 – Tätt,
sammanhängande, ej klättringsbart plank med en höjd av 2,1 meter över anslutande marknivå ska anordnas.

Kvartersmarken för bostäder och kontor (BK) har zonerats med krav på byggnadstekniska åtgärder för ventilation
närmast spårområdet - b1.

6.2.5.2 Övriga åtgärder och rekommendationer

Inga övriga åtgärder eller rekommendationer föreslås.

6.3 HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

6.3.1 Bedömningsgrunder
Jordbruk är en näring av nationell betydelse. Miljöbalken förordar en mycket restriktiv hållning till att upplåta
jordbruksmark för exploatering. Jordbruksmarken är en resurs att förvalta och får endast bebyggas i undantagsfall.
En god odlingsjord utvecklas genom biologiska processer och genom ett långsiktigt arbete för de som brukar den. Att
ta jordbruksmark i anspråk för exploatering är i princip oåterkalleligt eftersom det innebär stora ingrepp i
jordmånen. Jordbrukslandskapen rymmer även andra värden i form av ett levande kulturlandskap, arbetstillfällen,
energiproduktion, värdefulla biotoper och besöksnäring.

Om jordbruksmark ska exploateras bör det ske först efter noga överväganden kring jordbruksmarkens
brukningsvärde, en bedömning om det är ett väsentligt samhällsintresse som ska ta marken i anspråk och om att det
går att lokalisera detta väsentliga samhällsintresse på någon annan mark. Hänsyn skall även tas till jordbruksmarkens
biologiska produktionsvärden och odlingslandskapets kulturmiljövärden.
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Länsstyrelsen i Skåne har upprättat en publikation. Markhushållning i planeringen Jordbruksmarken i Skåne
(2015:27). Planeringsunderlaget visar hur Länsstyrelsen Skåne ser på jordbruksmarkens värde i kommunernas
planering, ur ett resurshushållningsperspektiv och som en regional och mellankommunal fråga. I publikationen anges
att de starka kollektivstråken är strukturbildande och ny bebyggelse bör lokaliseras till goda kollektivtrafiklägen med
tillgång till service.

Den svenska åkermarken klassificerades under 1970-talet i en 10-gradig skala där klass 10 utgjorde den högsta
klassen. Klass 8–10 jordar finns enbart i Skåne. Klassningen bygger på markens produktionsförmåga sett som det
ekonomiska avkastningsvärdet på 70-talet. Ändrade prisförhållanden och teknisk utveckling med mera har delvis
ändrat förutsättningarna för klassningen, men i avsaknad av bättre material brukar den ändå användas i olika
sammanhang.

6.3.2 Förutsättningar
Planområdet utgörs av jordbruksmark som saknar formell klassning men angränsar till jordbruksmark av klass 8, figur
19. De strategiskt intressanta områdena av Önnestad, i närheten till järnvägsstationen, utgörs till stora delar av
jordbruksmark.

Figur 19. Jordbruksmarkens klassning. Odlingsmarken i planområdet saknar klassning. Röd färg på kartan motsvarar klass 9 som är den näst högsta
klassningen. Blå markering visar planområdets läge.

6.3.3 Detaljplaneförslagets miljöpåverkan
För att kunna bedöma om det är rimligt att jordbruksmarken tas i anspråk för den föreslagna exploateringen, görs en
analys om detaljplaneförslaget kan innefattas i begreppet ”Väsentligt samhällsintresse”, om planförslaget uppfyller
kommunens ställningstaganden vad gäller exploatering på jordbruksmark enligt gällande översiktsplan, samt om
planförslaget uppfyller de utgångspunkter som anges i länsstyrelsens publikation ”Markhushållning i planeringen
Jordbruksmarken i Skåne (2015:27)”.

Planområdet
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6.3.3.1 Väsentligt samhällsintresse

För att kunna avgöra om exploateringen är ett ”Väsentligt samhällsintresse” måste uttrycket definieras. I regeringens
proposition 1985/86:3 med förslag på hushållning med naturresurser m.m. definieras ”Väsentligt samhällsintresse”
enligt följande;

”Sådana samhällsintressen kan vara t. ex. bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att kunna lokalisera bostäder och
arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem samt att säkerställa
viktiga rekreationsintressen.”3

Bostadsförsörjningsbehovet - I länsstyrelsens rapport ”Regional bostadsmarknadsanalys för Skåne 2019 - En
uppdelad bostadsmarknad”4 konstateras att Skåne inte når det nationella delmålet för bostadspolitiken som innebär
långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som
svarar mot behoven.

I Kristianstads kommun finns idag cirka 38 000 bostäder till drygt 82 000 invånare. En av målsättningarna för
kommunens bostadsförsörjning är att möta en årlig befolkningsökning på cirka en procent, det vill säga cirka 800
individer. Detta innebär att det krävs en långsiktig produktion av minst 400 bostäder per år för att möta behoven.
Hur stort det uppdämda bostadsbehovet i Kristianstads kommun uppgår till är svårt att fastställa exakt, dels för att
bostadsmarknadens förutsättningar snabbt förändras och nyproduktion av nya bostäder endast motsvarar en liten
del av det totala bostadsbeståndet. Därför är det oerhört viktigt att det befintliga beståndet hela tiden utvecklas så
att det möter befolkningens efterfrågan och behov.5 Planområdet är en del av att kunna uppfylla behoven av
bostäder.

Intresset av att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra –Arbetsmarknaden påverkas till stor del
av regionförstoringar och de lokala arbetsmarknaderna som finns. Utifrån detta har en ökad arbetspendling över
kommungränser skett. Kristianstads arbetsmarknad kan vidgas genom minskade restider för arbetspendling. Då ökar
möjligheten till arbetstillfällen vilket också ger företagen möjlighet att bättre matcha sina kompetensbehov. Mellan
år 1993 och år 2013 ökade den totala arbetspendlingen i Skåne med 60 procent från 275 000 personer till nästan 440
000 personer. De lokala arbetsmarknaderna blir färre och fler människor pendlar längre. I Skåne finns två tydliga
trender, dels ökar inpendlingen till de regionala kärnorna, dels utvecklas stråken mellan de regionala kärnorna.
Denna utveckling är ett tecken på att Skåne går mot en sammanhållen arbetsmarknadsregion.6

Kristianstad har ett strategiskt läge i Öresundsregionen med goda och väl utbyggda kommunikationer som gör att
upptagningsområdet för arbetsplatser är stort. Kommunens läge samt de goda kollektiva kommunikationerna,
förenar möjligheten att bo mitt i den lantliga idyllen, men samtidigt tillhöra ett större arbetsmarknadsområde tack
vare närheten till Malmö, Lund och Köpenhamn.

Kristianstads arbetsmarknad omfattar förutom Skåne och Danmark även delar av Blekinge och Småland, där till
exempel Älmhult, Karlshamn och Olofström utgör viktiga orter för in- och utpendling.

År 2013 invigdes en ny järnvägsstation i Önnestad för Pågatåg. Etableringen av stationen är ett led och en regional
infrastruktursatsning i att uppfylla målbilden om det flerkärniga Skåne. I det flerkärniga Skåne fungerar Skåne som
en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion, utan märkbara administrativa gränser. Målet är att det ska gå att
röra sig mellan Skånes tätorter på motsvarande sätt som det går att röra sig mellan olika stadsdelar inom en
storstad. Det ska även finnas möjligheter för att bo och jobba i hela Skåneregionen, och resandet ska ske genom

3 Regeringens proposition 1985/86:3 med förslag på hushållning med naturresurser m.m. Sid 53.
4 Regional bostadsmarknadsanalys för Skåne 2019 En uppdelad bostadsmarknad, Länsstyrelsen i Skåne län 2019.
5 Riktlinjer för bostadsförsörjning - Kommunala riktlinjer för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 2016–2021, Kristianstads
kommun, Godkänd av Kommunfullmäktige 2016-09-20.
6 Riktlinjer för bostadsförsörjning - Kommunala riktlinjer för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 2016–2021, Kristianstads
kommun, Godkänd av Kommunfullmäktige 2016-09-20
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hållbara transportslag. Utvecklingen av bostäder i Önnestad är ett sätt att rättfärdiga och ge underlag för
infrastruktursatsningen med en Pågatågs-station, samt den framtida utbyggnaden av Skånelinjen till dubbelspår.

Skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem - Planområdet ligger inom upptagningsområdet för
starka och befintliga kollektivtrafikstråk och har närhet till både offentlig och kommersiell service. I direkt anslutning
till planområdet ligger järnvägsstationen som trafikeras av Skånelinjen. Planområdet ligger också i direkt anslutning
till tätorten, och samlad bebyggelse.

Tillfart till planområdet föreslås ske från Byagatan. Kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt i Önnestad.
Dricksvattnet hämtas lokalt i Önnestad och spillvattnet leds till reningsverket i Kristianstad. Ett ledningsstråk går i
Bertevägen, korsar Byagatan och går sedan över jordbruksmarken utmed planområdets västra del ner till Önnestad
skola. Planområdet ligger i dagsläget utanför Kristianstads kommuns verksamhetsområde för vatten och spillvatten,
men verksamhetsområdet föreslås utvidgas för att inrymma den nya bebyggelsen. Kapaciteten i vatten- och
avloppssystemet bedöms som god och kan hantera en större utbyggnad av Önnestad.

Planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. I dagsläget förekommer en
dagvattenledning från bostadsområdet norr om Bygagatan som korsar planområdet och leder ner till Bockebäcken i
sydväst. I samband med nu aktuell planläggning hanteras även det dagvattnet för att tillskapa ett bättre
omhändertagande och fördröjning tillsammans med dagvattnet från det nya exploateringsområdet.

Möjligheten att skapa väl fungerande, hållbara och lämpliga tekniska försörjningssystem är stora och befintlig
infrastruktur kan nyttjas för hela exploateringen.

Säkerställa viktiga rekreationsintressen – Då planområdet idag omfattas av jordbruksmark finns inga viktiga
rekreationsintressen att säkerställa. Dock ökar möjligheteten för rekreation i området genom planförslaget.

Slutsats: Planförslaget bedöms inrymmas i definitionen av väsentligt samhällsintresse.

6.3.3.2 Markhushållning i planeringen Jordbruksmarken i Skåne (2015:27)

Det aktuella planområdet ligger utmed ett viktigt regionalt stråk och i direkt anslutning till Skånelinjen. Cirka 350
meter från planområdet ligger järnvägsstationen, se figur 20.

Figur 20 – Utsnitt ur 3D-modell som visar närheten till stationsområdet. Planområdet till vänster i bild och stationen till höger. Bild: Kristianstads
kommun 2021-10-13.

Restiderna från Önnestad till Kristianstad respektive Hässleholm är sex respektive 13 minuter. Till Malmö tar det
strax över en timme. Stationen uppfördes år 2013, och är ett led och en regional infrastruktursatsning i att uppfylla
målbilden om det flerkärniga Skåne. För att rättfärdiga och ge underlag för infrastruktursatsningen, samt den
framtida utbyggnaden av Skånelinjen till dubbelspår, bedöms en utbyggnad av Önnestad vara nödvändig.

Planområdet Stationsområdet
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Kollektivtrafiken i Önnestad väl utvecklad och att resa kollektivt från Önnestad är ett bra alternativ som står sig väl
med de restider som bilen kan erbjuda. En utbyggnad av Önnestad medför även att kollektivtrafiken samt servicen i
orten ytterligare kan öka.

Sammanfattningsvis bedöms detaljplaneförslaget följa de intentioner som anges i länsstyrelsens publikation
Markhushållning i planeringen Jordbruksmarken i Skåne (2015:27).

6.3.3.3 Förenlighet med översiktsplanen

Detaljplanen bedöms överensstämma med gällande översiktsplan, KF 2013-03-12. För ytterligare information se
avsnitt 4.1.1 Översiktsplan.

6.3.4 Sammanfattande bedömning
Utredningen visar följande slutsats:

1. Väsentligt samhällsintresse – Föreslagen exploatering bedöms inneha ett väsentligt samhällsintresse.

2. Uppfyllelse av intentionerna i publikationen ”Markhushållning i planeringen Jordbruksmarken i Skåne
(2015:27)” – Sammanfattningsvis bedöms detaljplaneförslaget följa de intentioner som anges i
publikationen. Planområdet ligger i direkt anslutning till de starka kollektivstråk som pekas ut i
publikationen, närhet till järnvägsstation och kollektivtrafik. God tillgång finns i närområdet till både
kommersiell och offentlig service. Planområdet utgörs av en förtätning och utveckling av befintlig tätort,
och kan även bidra till att underlaget för kollektivtrafik och service ökar.

3. Uppfyllelse av Översiktsplan 2013, Kristianstads kommun (antagen av Kommunfullmäktige den 12 mars år
2013). - Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner, och dess strategi av att
främja stad och landsbygd i balans.

För att ytterligare lägga en dimension till utvärderingen om det är möjligt att ta jordbruksmark i anspråk för
exploateringen gör en utvärdering även inom följande tre punkter; jordbruksmarkens biologiska produktionsvärde,
odlingslandskapets kulturmiljövärden samt möjligheter till annan lokalisering. Följande har framkommit:

1. Jordbruksmarkens biologiska produktionsvärde - Negativa konsekvenser bedöms uppstå för värdet av
åkermarken när jordbruksmarker tas i anspråk för verksamheter. Att bygga på jordbruksmark medför att
naturresurser för livsmedelsproduktion och lokala försörjningsresurser går förlorade. Detta bedöms
medföra negativa konsekvenser för möjligheten till ett mer klimatanpassat samhälle med minskad import
och transporter av livsmedel. Dock omges planområdet av stora arealer åkermark i omgivningen, vilket gör
att den negativa påverkan främst består i arealbortfall. De negativa konsekvenserna för jordbruksmarken
bedöms som måttliga.

2. Odlingslandskapets kulturmiljövärden – En första arkeologisk förundersökning genomfördes inom del av
planområdet i början av 2014. De lämningar som hittades bedömdes vara av så liten omfattning att de inte
föranleder något behov av ytterligare antikvariska insatser. I slutet av 2015 påbörjades arkeologiska
undersökningar för resterande planområde och en slutundersökning har genomförts, vilket gör att
planområdet kan exploateras utan att några negativa konsekvenser för kulturmiljön uppstår.

3. Annan lokalisering – Att bygga ut Önnestad är ett led i att rättfärdiga och ge underlag för den pågående
utbyggnaden av Skånelinjen, och följer visionen om ett flerkärnigt Skåne. Önnestad är strategiskt
lokaliserad, och resandetiden från tätorten till centrala Kristianstad är cirka åtta minuter med Pågatåget. Då
syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av Önnestad med bostäder, förskola, vård- och
servicefunktioner i ett strategiskt läge nära pendeltågsstationen har inga andra lokaliseringsalternativ
utanför Önnestad beaktats inom ramen för projektet. Valet av lokaliseringen av planområdet utgår från att
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området ligger stationsnära och i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och service. Befintlig
infrastruktur bedöms kunna utnyttjas för hela exploateringen.

Med hänsyn till ovanstående bedöms det vara rimligt att befintlig jordbruksmark inom det aktuella planområdet
kan tas i anspråk för den planerade verksamheten. Trots denna bedömning kommer detaljplaneförslaget
medverka till att negativa effekter uppstår på näringen. Totalt sett bedöms planförslaget medföra måttliga
negativa konsekvenser för jordbruk.

6.3.5 Föreslag på skadeförebyggande åtgärder

6.3.5.1 Åtgärder som regleras i detaljplan

Inga åtgärder regleras i detaljplanen. I detaljplanens utformning har hänsyn tagits till jordbruksmarken samt att det
ska vara tätt exploaterat, se vidare avsnitt 5.2.2 Alternativ utformning.

6.3.5.2 Övriga åtgärder och rekommendationer

Inga övriga åtgärder föreslås.

6.4 VATTEN OCH VATTENKVALITÉ

6.4.1 Bedömningsgrunder
Kristianstads kommun har en dagvattenpolicy (Antagen av kommunfullmäktige mars år 2010). Enligt policyn ska
följande tillämpas:

1. Dagvatten ska omhändertas på ett för platsen lämpligt sätt ur estetisk, biologisk och hydrologisk synpunkt
2. Dagvattenhanteringen ska vara säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv, och den naturliga

vattenbalansen ska eftersträvas.
3. Lokalt omhändertagande och avrinning i öppna system ska prioriteras före ledningssystem.
4. Dagvatten är en resurs för närmiljön och skall synliggöras där så är möjligt och motiverat.
5. Förorening av dagvatten ska begränsas speciellt vad gäller metaller och petroleumprodukter. Åtgärder för

att minska föroreningar ska göras där det är miljömässigt och ekonomiskt rimligt.
6. Principen för finansiering är att den som orsakar belastningen ska betala.

EU:s vattendirektiv (Ramdirektivet för vatten) infördes i den svenska lagstiftningen år 2004, bland annat genom
vattenförvaltningsförordningen. Ramdirektivet för vatten utgår från vattnets naturliga avrinningsområden istället för
administrativa gränser i form av länder och kommuner. Ansvaret för det fortlöpande arbetet med
vattenförvaltningen är tilldelat de länsstyrelser som är vattenmyndigheter.

Implementeringen av vattenförvaltningen bedrivs med hjälp av ett antal definierade miljökvalitetsnormer (MKN)
som beskriver den kvalitet eller den ”status” en vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. För
statusklassning av sjöar och vattendrag samt grundvatten utgörs klassningen av ”ekologisk status” och ”kemisk
status”. Det generella målet med MKN har varit att alla vattenförekomster skulle ha uppnått god status år 2015. Där
detta ansetts tekniskt omöjligt har tidsfrist införts till år 2021 och längst till år 2027. MKN har även som mål för de
vattenförekomster som uppnår beslutad status, att inga försämringar ska ske.

Dagvattenutredning har upprättats av Structor inom ramen för projektet, Dagvattenutredning 2015-11-27.

6.4.2 Förutsättningar
Hela planområdet består idag av jordbruksmark, och marken lutar flackt mot öst. Lutningen inom området är cirka 6
‰ och naturlig avrinning inom området sker i ostlig riktning, mot järnvägen. Cirka 500 meter söder om planområdet
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ligger vattendraget Bockebäck, som mynnar i Vinne å, ytterligare cirka 1,5 kilometer österut. Grundvattnet inom
planområdet varierar mellan 0,7 meter och 1,3 meter under markytan.

Ett befintligt ledningssystem bestående av dagvattenledningar, spillvattenledningar och vattenledningar går i
planområdets nordvästra delar. Ledningarna kommer från Byavägen som ligger norr om planområdet. En av
dagvattenledningarna korsar planområdets västra del, och går mot Bockebäcken.

Nuvarande markanvändning inom planområdet (jordbruk) medför en avrinning av dagvatten innehållande små
mängder av tungmetaller och oljeprodukter, men mer av näringsämnen och suspenderande substans.

6.4.2.1 Miljökvalitetsnormer

De vattenförekomster som är relevanta för planläggningen för Önnestad 112:1 är grundvattenförekomsten Norra
Kristianstadsslätten och Vinne å, genom att den berörs indirekt via Bockebäck. Bockebäck är alltså ingen egen
vattenförekomst enligt Vatteninformationssystem i Sverige (VISS), utan den ingår i avrinningsområdet för Vinne å.

1. Grundvattenförekomst Norra Kristianstadsslätten, SE621214-454046, en sedimentär bergförekomst. MKN
är god kemisk och kvantitativ status. Preliminär statusklassning idag är god för både kemisk och kvantitativ
status. Förekomsten bedöms vara i risk att inte uppnå god status år 2027, framförallt beroende på
miljögifter (främst PFAS och bekämpningsmedel) och stora vattenuttag.

Figur 21 - Utpekad grundvattenförekomst Kristiandstadsslätten (SE620811-140088).

2. Vinne å, delsträcka Araslövssjön - Åraslövsån, SE621804-139059, genom tillflöde Bockebäck. Bockebäck är
som närmast drygt 200 meter från planområdet, men skulle kunna beröras genom utflöde av dagvatten till
diken eller ledningsnät. Närmaste avstånd till Vinne å från planområdet är cirka 1,25 km. MKN är god
ekologisk status till 2027 och god kemisk ytvattenstatus (idag). Nuvarande status är måttlig ekologisk, men
uppnår ej god kemisk status.
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Figur 22 - Ytvattenförekomsten Vinne å, delsträcka Araslövsjön- Åralövsån (SE621804-139059. Planområdet är markerad med röd
punkt.

Vattenförekomsten bedöms idag ha en betydande påverkan från dagvatten. Bedömningen bygger på att
trafikintensiteten i vattenförekomstens avrinningsområde är hög, enligt en analys baserad på data från
Trafikverket. Ämnen som ofta förekommer i höga halter i dagvatten och där dagvatten därmed ensamt eller
tillsammans med andra källor kan leda till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs är främst PAH och
metaller, som koppar, zink, bly och kadmium. Förekomsten bedöms vara i risk att inte uppnå god status till
år 2027, främst beroende på miljögifter och flödesförändringar.

6.4.2.2 Dikningsföretag

Direkt öster om järnvägen ligger ett dikningsföretag (Utloppsdike från Villan å nr 4 Önnestad, 1893). Ytterligare 50
meter österut finns dikningsföretaget Önnestad-Hagedal (1950). Inget båtnadsområde sträcker sig in över
planområdet.

6.4.3 Detaljplaneförslagets miljöpåverkan
Detaljplanen innebär att befintlig jordbruksmark exploateras med bostäder, skola, vägar och annan infrastruktur.
Detta innebär att andelen hårdgjord yta inom planområdet ökar och att avrinningen av dagvatten sker snabbare
jämfört med nollalternativet.

I detaljplanen föreslås fördröjningsmagasin/sedimenteringsdammar anläggas i det naturstråk som planeras i
planområdets södra och östra delar. Systemet har utformats för att klara ett 100-årsregn och dammen har
dimensionerats för att rymma totalt 3 860 m3 dagvatten. Infiltrations- och sedimenteringskapaciteten i de föreslagna
reningsanläggningarna bedöms vara mycket hög. Detta beror på att utloppsflödet av dagvattnet från ledningarna
kommer att strypas till cirka 1, 5 l/s ha, vilket är det flöde som dagvattnet innehar idag. Detta är en relativt kraftig
begränsning, och medför att dagvattnet får en lång uppehållstid i dammen. Den långa uppehållstiden möjliggör att
partiklar hinner sedimentera och fastläggas i dammbotten. Erfarenhetsmässigt, infiltreras majoriteten av
föroreningarna, och reningseffekten är mycket god. Dessutom säkerställer utflödet på 1,5 l/s ha att det inte
Bockebäcken översvämmas nedströms.
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Idag mynnar områdets dagvatten i Bockebäcken som ansluter till ytvattenförekomsten Vinne å. Idag finns ingen
rening av det dagvatten som uppstår genom jordbruket. Detta innebär att orenat vatten innehållande bland annat
suspenderat material och näringsämnen släpps direkt ut i omgivningen.

Idag bedöms Vinne å redan vara påverkad negativt av förorenat dagvatten, främst beroende på de förorenade
ämnen som finns i det vägdagvatten som avrinner till recipienten, såsom PAH och metaller. Bly är starkt
partikelbundna medan övriga metaller till största delen också är partikelbundna. Den höga föroreningsmängden
gällande PAH och metaller i dagvattnet beror på det vägdagvatten som uppstår genom den höga trafikintensiteten
på omgivande vägar. Då ändamålet i föreliggande detaljplan är bostäder, vård och skola, och inte någon
transportintensiv verksamhet, och då lokaliseringen av planområdet ligger nära kollektivtrafik, bedöms inte ökningen
av trafik i området vara av den dignitet att den påverkar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna. Dessutom
säkerställer plankartan hantering samt rening av det vägdagvatten som uppstår inom planområdet. Den största
andelen föroreningar i ytvattenförekomsten, bedöms härstamma från omgivande infrastruktur. Åtgärder för att
förbättra denna föroreningskälla ligger inte inom ramen för föreliggande projekt.

Idag finns risk finnas för att befintlig grundvattenförekomst, Kristiandstadsslätten, inte uppnår en god kemisk status.
Detta beror främst på stort vattenuttag och miljögifter såsom PFAS och bekämpningsmedel. Föreslagen detaljplanen
bedöms inte bidra till ökade halter av miljögifter såsom PFAS och bekämpningsmedel då dessa ämnen normalt inte
finns eller används inom den markanvändning som planeras uppföras.

Inga dikningsföretag kommer att påverkas av detaljplanen, då inga båtnadsområden omfattar planområdet, och då
tillrinningsflödena till recipient och omgivning inte förändras jämfört med idag.

Sammantaget görs bedömningen att planförslagets dagvattenavrinning inte kommer medföra någon försämring av
vattenförekomsternas status och inte försvåra eller negativt påverka möjligheterna att uppnå god status i
vattenförekomsterna.

6.4.4 Skadeförebyggande åtgärder
6.4.4.1 Åtgärder som regleras i detaljplan

Inom ramen för bestämmelsen NATUR får lösningar för öppen dagvattenfördröjning uppföras genom
egenskapsbestämmelsen fördröjning1 – Fördröjningsmagasin för dagvatten.

6.4.4.2 Övriga åtgärder och rekommendationer

Åtgärder som att tillföra växtlighet i den föreslagna fördröjningsdammen skulle bidra till att dagvattnets
föroreningsmängder ytterligare reduceras. Detta bör studeras vidare och hanteras i kommande detaljprojektering.

Information till kommuninvånarna att fordonstvätt ska ske i bilvårdsanläggningar och ej på den egna
tomten/lokalgatan bidrar till att minska utsläppet av föroreningar till dagvattennätet.
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7 ALTERANTIVENS BIDRAG TILL MÅLUPPFYLLELSE
AV MILJÖMÅL

7.1 NATIONELLA MILJÖMÅL
Sverige riksdag har antagit sexton miljökvalitetsmål som tar sikte på hur vi till år 2020 kan uppnå en god miljö att
överlämna till kommande generationer (år 2050 då det gäller klimatmålet). Målen beskriver den kvalitet och det
tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen
syftar till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och naturmiljön, ta till vara kulturmiljön och
de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga, trygga en god hushållning med
naturresurserna. Följande nationella miljökvalitetsmål har bedömts beröras av detaljplaneförslaget:

· Begränsad klimatpåverkan
· Bara naturlig försurning
· Ingen övergödning
· Ett rikt odlingslandskap

7.1.1 Begränsad klimatpåverkan
Kristianstad har ett strategiskt läge i Öresundsregionen med goda och väl utbyggda kommunikationer som gör att
upptagningsområdet för arbetsplatser är stort. År 2013 invigdes en ny järnvägsstation i Önnestad för Pågatåg.
Etableringen av stationen är ett led och en regional infrastruktursatsning i att uppfylla målbilden om det flerkärniga
Skåne. Utvecklingen av bostäder i Önnestad är ett sätt att rättfärdiga och ge underlag för infrastruktursatsningen
med en Pågatåg-station, samt den framtida utbyggnaden av Skånelinjen till dubbelspår.

Detaljplanen bedöms medverka till att miljömålet uppnås.

7.1.2 Bara naturlig försurning
Se bedömning under miljömålet ”Ingen övergödning”.

7.1.3 Ingen övergödning
Idag finns ingen rening av det dagvatten som uppstår genom jordbruket, vilket innebär att nollalternativet inte
medverkar till att miljökvalitetsnormen för Vinne å kan uppnås. Planförslagets dagvattenavrinning bedöms inte
medföra någon försämring av vattenförekomsternas status och inte försvåra eller negativt påverka möjligheterna att
uppnå god status i vattenförekomsterna.

Detaljplanen bedöms medverka till att miljömålet uppnås.

7.1.4 Ett rikt odlingslandskap
En analys har utförts om ianspråktagandet av jordbruksmarken uppfyller kraven i 3 kap. 4 § miljöbalken, se
ytterligare information i avsnitt 6.3 Hushållning med naturresurser. Resultatet av analysen visar att den föreslagna
exploateringen uppfyller kraven i miljöbalken, och att det är möjligt att ta den aktuella jordbruksmarken i anspråk.
Trots denna bedömning kommer detaljplaneförslaget medverka till att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk,
och därför bedöms miljömålet till viss del motverkas.
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8 SAMLAD BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN

8.1 DETALJPLANENS MILJÖKONSEKVENSER
Kristianstads kommun har fattat beslut om att det finns risk för att detaljplanen bedöms medföra en betydande
miljöpåverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser.
Följande aspekter bedöms kunna medföra en betydande miljöpåverkan:

· Påverkan på vatten och vattenkvalité
· Påverkan på jordbruksmark
· Påverkan på riksintresse för kommunikation enligt 3 kap miljöbalken

Nedanstående tabell, tabell 2, sammanfattar de konsekvenser som bedöms uppstå av föreslagen planläggning.
Åtgärder har i vissa fall hanterats inom ramen för detaljplanen och några är åtgärdsförslag som avses hanteras vidare
i genomförandeprocessen.

Tabell 2. Sammanfattning av bedömda konsekvenser, samt jämförelse mellan detaljplaneförslaget och referensalternativet.

Aspekt Planförslaget Nollalternativet

Riksintresseområden för
kommunikationer enligt 3
kap miljöbalken

Obetydliga/Inga
konsekvenser

Obetydliga/Inga
konsekvenser

Påverkan på
jordbruksmark

Måttliga negativa
konsekvenser

Obetydliga/Inga
konsekvenser

Vatten och vattenkvalité Obetydliga/Inga
konsekvenser

Måttliga negativa
konsekvenser

Tabell 2 visar att det är ingen större skillnad mellan alternativen och att det allmänna intresset av samhällsutveckling
och bostadsbyggande innebär att de negativa konsekvenserna för jordbruksmarken kan accepteras.

8.2 ÖVERENSTÄMMELSE MED MILJÖBALKEN

8.2.1 Allmänna hänsynsregler
Miljöbalkens kapitel 2 behandlar de så kallade allmänna hänsynsreglerna. Reglerna innebär bland annat att den
ansvarige måste ha kunskap om verksamheten eller åtgärden, att man ska vidta skadeförebyggande åtgärder och att
verksamheten eller åtgärden också ska lokaliseras till en lämplig plats, hushålla med råvaror samt använda bästa
produkt och teknik. För resonemang om alternativ lokalisering, se avsnitt 5.2.1 Alternativ lokalisering av
detaljplanen. Detaljplanen bedöms vara förenlig med de allmänna hänsynsreglerna.

8.2.2 Hushållningsprinciperna
Miljöbalkens kapitel 3 innehåller grundläggande bestämmelser för hushållningen med mark- och vattenresurser.
Kapitel 4 redovisar särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och vatten för vissa områden, så kallade
riksintressen. Detaljplanen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens kapitel 3 och 4. För
ytterligare resonemang, se avsnitt 6.2 Riksintresse för kommunikationer samt 6.3 Hushållning med naturresurser.
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8.2.3 Miljökvalitetsnormer
Planförslagets dagvattenavrinning inte kommer medföra någon försämring av vattenförekomsternas status och inte
försvåra eller negativt påverka möjligheterna att uppnå god status i vattenförekomsterna.

8.2.4 Nationella miljömål
Detaljplaneförslaget bedöms medverka till att miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning och
Ingen övergödning uppfylls. Miljömålet Ett rikt odlingslandskap bedöms till viss del motverkas då brukningsvärd
jordbruksmark tas i anspråk för projektet.

9 UPPFÖLJNING

När en plan har genomförts ska den beslutande myndigheten eller kommunen enligt 6 kap. 18 § miljöbalken ”skaffa
sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt medfört”. Detta ska göras för att
myndigheten eller kommunen ”tidigt ska få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte
identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas”.

Det är viktigt att notera att det är både den förutsedda och den oförutsedda betydande miljöpåverkan som ska följas
upp. Enligt lagstiftningen ska därför en MKB innehålla en redogörelse för ”de åtgärder som planeras för uppföljning
och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför” (6 kap.
12 § miljöbalken).

I kapitel 6 redogörs för olika skadeförebyggande åtgärder under respektive miljöaspekt. Uppföljningen av
detaljplanens betydande miljöpåverkan bör dels utvärdera utfallet av den beskrivna miljöpåverkan, dels i vilken mån
föreslagna åtgärder genomförts i senare skeden. Följande sakområden har bedömts som särskilt viktiga att följa upp:

· Vatten - Hanteringen av dagvatten inom området, genom exempelvis kontrollprogram, bör följas upp och
samordnas med andra verksamhetsutövare i området.

· Bockebäcken - Kontrollprogram för Bockebäcken och dagvattendammar samt mätningar av vattenkvalitet
bör utföras kontinuerligt.

10 PRÖVNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN

10.1 STRANDSKYDD
Kring Bockebäcken i söder råder 100 meter strandskydd, vilket tangerar planområdets sydvästra hörn. Marken inom
strandskyddsområdet planläggs som naturmark som är förenligt med strandskyddets syften, men för anordnande av
diken och dammar krävs att strandskyddet upphävs inom vissa delar. För att upphäva strandskydd krävs särskilda
skäl som anges i miljöbalken (se nedan). Vid alla dispenser och upphävanden måste en fri passage finnas närmast
vattenområdet. Enligt miljöbalken 18 c § anges att som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av
eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast

strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses

utanför området,
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4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför

området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

De särskilda skäl som är tillämpbara i detta fall är att ”dagvattendiken och damm är anläggningar som för sin
funktion  måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området (pkt 3)” samt att ”marken behöver
tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (pkt 5)”, det
vill säga att dammen har för sin funktion placerats topografiskt på mest lämpliga plats i relation till bäcken och
utifrån detta har övrig natur- och kvartersmark utformats.

Kravet på fri passage, som alltid gäller när strandskyddsbestämmelser upphävs, tillgodoses inom kvarvarande
strandskyddsområde, mellan planområdet och bäcken. Även naturmarken runt fördröjningsytan kommer att vara
allmänt tillgänglig efter anläggandet av dagvattendammen.

Föreliggande detaljplan bedöms:

· uppfylla kraven på de särskilda skäl som anges i miljöbalken 18 c
· säkerställa allmänhetens tillgänglighet till strandzonen
· inte påverka några särskilda natur- eller rekreationsvärden

Utifrån ovanstående resonemang bedöms det inte föreligga något hinder för att upphäva strandskyddet inom de
delar på plankartan som anges som a1, se figur 23.

Figur 23 - Utdrag ur plankartan på fotokarta där blåstreckad linje visar strandskyddets avgränsning 100 meter från Bockebäcken och ljus markering
visar ytan där strandskyddet upphävs.

10.2 ÖVRIGA PRÖVNINGAR
Inom kommunalt verksamhetsområde är inte dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga enligt miljöbalken, därför
är inte detta aktuellt.

Planområdet har omfattats av en arkeologisk slutundersökning, varför ingen dispens från kulturmiljölagen behöver
sökas. Om fornlämningar påträffas vid schaktning skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälas till länsstyrelsen.

Inga åkerholmar, odlingsrösen eller småvatten som omfattas av de generella biotopskyddsbestämmelserna har
identifierats inom planområdet.

a1

Bockebäcken

Strandskyddets
avgränsning
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