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Organisation
Projektledning och arbetsgrupp: 
Ann-Mari Lindberg, planarkitekt, MSF
Ulrika Hedlund, kommunekolog, MSF
Linda Nilsson, GIS-ingenjör, MSF
Katarina Olsson, stadsantikvarie, MSF,
Anna Grönlund, ekolog, MSF

Projektledning 2014-2016 
Charlotte Svensson landskapsarkitekt MSF
Monica Axelsson planeringsarkitekt MSF

Projektstöd:
Magnus Lund klimatstrateg, KLK

Projektgrupp:
En bred projektgrupp med representanter för olika in
tresseområden och med olika kompetenser inom Kristi-
anstads kommun har medverkat i arbetet. Björn Nilsson 
institutionen för Arkeologi och Antikens historia Lunds 
universitet har bidragit med arkeologisk information.

ÖP ledningsgrupp:
Christel Jönsson, kommundirektör,
Anders Magnusson utvecklingsledare Kommunlednings-
kontoret
Carina Wettemark, chef biosfärenheten Kommunled-
ningskontoret 
Tommy Danielsson, förvaltningschef, MSF,
Bengt Olsson, förvaltningschef, C4 Teknik

ÖP styrgrupp:
Kommunstyrelsens presidium
Byggnadsnämndens presidium
Tekniska nämndens presidium

Om detta dokument
Denna ändring av Översiktsplan 2013, Kristianstads 
kommun är en del av den kommunala översiktliga 
fysiska planeringen.  Avvägningen av allmänna in-
tressen  samt grunddragen i  hur mark och vatten 
ska användas ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) 
framgå i översiktsplanen.  

Detta dokument ersätter följande delar av 
översiktsplanen:

s. 16: Viktiga kommunala måldokument.

s. 31: avsnittet Åhuskusten.

s. 38-41: avsnittet Åhuskusten till och med Mellan väg 
118 och Helge å.

s. 82: avsnitt Kusten från Åhus till Tosteberga

s. 85: avsnittet Kustområdet från Tosteberga till 
Juleboda

s. 132: Tostebergakusten (N23)

s. 136: Helge ås nedre lopp (N64)

s. 137: Kusten Åhus- Juleboda (N65)

s. 138: Kustzon av riksintresse, Kuststräckan Åhus-
Simrishamn med Verkeån (Kusten) (F4) samt 
Riksintresse för turism och rörligt friluftsliv 4 
kap MB

s. 139: Riksintresse kulturmiljövård Haväng-Vitemölla 
(L:K 8)  

s. 144-145: Riksintressen för totalförsvaret.
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Den översiktliga fysiska planeringen i förhållande till underlag, över-
gripande mål och ramar. Denna plan ör en ändring av Översiktsplan 
2013 avseende havet och kusten.

FÖRORDGällande fördjupningar och tematiska 
tillägg inom området för denna ändring av 
översiktsplanen 

• Vindbruksplan för Kristianstads kommun - 
tematiskt tillägg till översiktsplanen (KF 2011-
09-13)

Ändringen av översiktsplanen innebär att 
följande program ersätts:

• Det växer längs kusten (KF 2009-02-10)

Andra plandokument som är av betydelse för 
Kust- och havsplanen:

• Kustnära-Tätortsnära, förslag på utveckling av de 
kustnära grönytorna från Äspet till Furuboda (BN 
2011-04-26) 

• Program för bebyggelseutveckling utmed Furu-
bodavägen (BN 2011-02-22)

• Program för ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda 
skjutfält (BN 2010-08-31)

• Fördel Yngsjö, program för Yngsjö bys framtida 
utveckling (KF 2005-11-15)

Foto: Kristianstads kommun, om inget annat anges.

Alla höjder i dokumentet är angivna i RH2000

Dokumentet finns tillgängligt på kommunens hemsi-
da.
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Välkomna att ta del av Ändring av Översiktsplan 
2013 avseende kusten och havet, Attraktiv kust 
Livskraftigt hav. Kristianstads kommun har nu gjort 
sin första översiktsplan som visar viljeinriktningen 
för hur kommunens hav ska användas och fungera 
för olika ändamål. Detta ligger i linje med kust och 
havsmyndighetens pågående arbete med vår första 
nationella havsplan.

Målet i kust och havsplanen är en fortsatt hållbar 
utveckling med strategier att hantera kommande 
utmaningar. Det har därmed ställts höga krav på 
såväl dokumentation som samråd med olika instan-
ser. Planen är en del av kommunens arbete med att 
uppnå de nationella miljömålen. Det finns många 
olika intressen som ska vägas mot varandra samti-
digt som en god hushållning av mark ska hanteras. 
Dessutom tillkommer flera riksintressen som delvis 
överlappar varandra; naturvård, kulturmiljövård och 
friluftsliv liksom riksintresse för väg, järnväg, hamn, 
fiskehamn, energianläggning och totalförsvar.

Klimatförändringarna handlar för Sveriges del om 
en kraftigare regional uppvärmning än för världsge-
nomsnittet. Prognosen pekar också på en ökad års-
nederbörd och en höjd havsnivå, vilket får följder för 
Kristianstads kommuns kustområde. Genom arbetet 
med kust och havsplanen har vi blickat framåt och 
identifierat möjligheter och utmaningar i den kom-
mande utvecklingen av kustområdet och havet. 
Arbetet med kust och havsplanen har genomförts 
i samverkan med övriga berörda förvaltningar och 
organisationer.

Christina Borglund           Pierre Månsson
Byggnadsnämndens ordf.      Kommunstyrelsens ordf.
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1. INLEDNING
Detta är ett förslag till ändring av Översiktsplan 2013, 
Kristianstads kommun (KF 2013-03-12) avseende 
det geografiska området havet och kusten. Syftet är 
att ange kommunens viljeinriktning för mark- och 
vattenanvändningen inom planområdet. Målet är en 
fortsatt hållbar utveckling i området med strategier 
för att hantera kommande utmaningar.

Kristianstad kommuns havsområde omfattar ca 94 
km2 av Hanöbukten med en kuststräcka på ungefär 
42 km. Planområdet innehåller många värden och 
har ett stort antal intressenter. Kusten och havet 
erbjuder fina naturupplevelser och möjlighet till re-
kreation och friluftsliv. Området erbjuder attraktiva 
boendemiljöer och lockar tusentals turister varje år. 
Dessutom är det kustnära näringslivet ett starkt och 
viktigt intresse för kommunen. 

Ändringen av översiktsplanen innehåller både en 
helhetsbild av planområdets förutsättningar och 
utmaningar och ett förslag på hur Kristianstads 
kommun avser hantera användningen av mark och 
vatten. Vidare presenteras förslag på fyra strategier 
för hur kommunen avser att hantera de utmaningar 
som kusten och havet står inför.

Planförslaget har varit på samråd och utställning, 
under arbetets gång har ny information främst avse-
ende stranderosionen och klimatförändringar krävts 
för att bedöma utvecklingsmöjligheter och markan-
vändning inom planområdet. En andra granskning 
har genomförts därefter godkändes handlingen av 
Byggnadsnämnden för antagande av Kommunfull-
mäktige i november 2019.
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1.1 EN KOMMUNAL KUST- OCH HAVSPLAN

Ett rikt växt- och djurliv, Hav i balans och levande kust 
och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Myllran-
de våtmarker, Levande skogar,  Ett rikt odlingsland-
skap, Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, 
Giftfri miljö, God bebyggd miljö. 

Mot bakgrund av detta ska de olika intressen som 
finns inom området analyseras och vägas mot varan-
dra. Därigenom kan kust- och havsplaneringen även 
förebygga konflikter mellan olika intressen och hjäl-
pa till att lösa de problem som uppstår.

Planens syfte och innehåll
I februari 2014 gav kommunstyrelsen i Kristian-
stads kommun dåvarande Stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att ta fram en kommunal havsplan som ett 
tillägg till översiktsplanen. Bakgrunden var ett be-
hov av att klargöra hur det kommunala havsområdet 
ska användas och att fortsätta arbetet med utveck-
lingen av kusten med fokus på de kommande höjda 
havs- och grundvattennivåerna.

Kristianstads kommuns kust- och havsplan ska vara 
vägledande för beslut om användningen av mark och 
vatten i kommunens kust- och havsområde. 

Detta är framförallt ett strategiskt dokument som 
kan användas som ett hjälpmedel i den fysiska pla-
neringen, vid beslut om skydd av värdefulla natur- 
och kulturmiljöer och vid frågor om etablering av 
olika typer av verksamheter. Kust- och havsplanens 
syfte kan sammanfattas i två delar:

1. Att sammanställa befintlig kunskap och un-
derlag för att skapa en helhetsbild av de 
planmässiga förutsättningarna och de olika 
intressen som finns längs kusten och i havet.

2. Att ange politiskt förankrade strategier och 
riktlinjer för hur kusten och havet kan an-
vändas samtidigt som de naturliga ekosyste-
men förvaltas och förstärks. 

Kust- och havsplanen är en del av kommunens arbe-
te med att uppnå de nationella miljömålen Begrän-
sad klimatpåverkan, Frisk luft samt Bara naturlig 
försurning.

 
Utredningar 
Arbetet med kust- och havsplanen inleddes med in-
ventering, omvärldsanalys och utredningar. Fem ut-
redningar har utförts inom ramen för detta arbete 
och de utgör viktiga kunskapsunderlag för planen. 

Rapporten Zonering för en gemensam havsplanering 
i västra Hanöbukten utgörs av en sammanställning 
av information om den marina naturmiljön och olika 
mänskliga intressen i västra Hanöbukten. En analys 
och en modellering av underlagen har gjorts med 
hjälp av verktyget Marxan with Zones. Resultatet har 
varit ett värdefullt underlag för utformningen av 
vattenanvändningen i havet.

Rapporten Klimateffekter i förhållande till natur- och 
kulturmiljöer utmed västra Hanöbukten fokuserar 
på de stora natur- och kulturvärden som finns längs 
kusten och föreslår strategier för bevarande och 
hantering av dessa med tanke på kommande höjda 
havs- och grundvattennivåer.

Rapporten Inventering av förorenade områden i över-
svämningshotade kustområden behandlar riskerna 
som finns med kommande höjda havs- och grund-
vattennivåer i områden med förorenad mark.

Rapporterna Erosionsutredning Kristianstad kom-
mun 2018 samt Kustskyddsstrategier för Kristianstad 
kommun 2018  av DHI Sverige har tagits fram för att 
komplettera planhandlingen avseende kusterosion- 
och klimatfrågan inför en andra utställning.

Rapporterna finns tillgängliga på kust- och havspla-
nens hemsida.  
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En ändring av översiktsplanen.
Processen kring en översiktsplan säkerställer all-
mänhetens inflytande och insyn i arbetet bland an-
nat genom de samråd som hålls under arbetets gång. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan syf-
tar till att ge vägledning och stöd i beslut om hur 
mark och vattenområden ska användas och hur den 
redan bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Denna kust- och havsplan Attraktiv kust, Livs-
kraftigt hav är en ändring av Översiktsplan 2013, 
Kristianstads kommun för området längs kusten, 
från strandlinjen och 3 km inåt land, och för det 
kommunala havsområdet enligt PBL 2010:900 
kap 3 § 23. I Översiktsplan 2013 s. 194 anges att 
planering av kustvatten och hav samt vidare arbete 
med definition och riktlinjer för översvämningsho-
tade områden är en särskilt viktig planeringsfråga 
att arbeta vidare med. Detta ställningstagande är 
utgångspunkten till den kust- och havsplan som nu 
arbetats fram. 

För Åhus ska därefter en fördjupad översiktplan tas 
fram som behandlar utvecklingen av Åhus som tät-
ort. 

För en ändring genom fördjupning gäller samma 
krav på innehållet som för översiktsplanen i övrigt. 
Sambanden med och konsekvenserna för översikts-
planen som helhet ska redovisas. Även processen är 
i huvudsak densamma som för den kommunomfat-
tande översiktsplanen.  I stället för utställning kan 
kommunen dock välja att enbart kungöra förslaget 
och hålla det tillgängligt för granskning i minst sex 
veckor. 

Planen är antagen av kommunfullmäktige 2019-11-
12.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen anger 
hur kommunen avser främja den långsiktigt goda ut-
vecklingen med avseende på bebyggelse samt mark- 
och vattenanvändning. 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska en översikts-
plan redovisa de allmänna intressen och de mil-
jö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om 
användningen av mark- och vattenområden samt 
kommunens ställningstaganden och tillämpning av 
dem. Områden av riksintresse enligt miljöbalken 
(MB) ska särskilt anges liksom hur kommunen avser 
att iaktta gällande miljökvalitetsnormer enligt mil-
jöbalken. 

Översiktsplan
2013

Översiktsplan 
2013

Ändring av 
översikts-

planen

• Möjlighet att lämna 
synpunkter

• Planen uppdateras 
enligt synpunkter 
och nya underlag.

Samråds-
förslag

• Möjlighet att lämna 
synpunkter

• Planen uppdateras 
enligt synpunkter 
och nya underlag.

Utställnings-
förslag

Ändring av ÖP 
2013 för  

område kusten 
och havet.

Antagande-
handling
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1.2 NATIONELL HAVSPLANERING.
Traditionellt sett har olika verksamhetsområden  
som berör havet utvecklats relativt isolerade från 
varandra. Fisket har haft en målsättning, sjöfarten 
en annan och besöksnäringen en tredje. Genom en 
rad internationella och nationella initiativ har ut-
vecklingen gått mot ett mer samordnat och enhetligt 
politiskt arbete med frågor gällande havet och havs-
relaterade verksamheter.

Fysisk planering av kust- och havsområden anses i 
detta sammanhang vara ett bra verktyg för att ska-
pa en helhetssyn på havsfrågorna. I flera EU-direktiv 
står planeringen av kust och hav och vikten av att 
arbeta för friska ekosystem i fokus. De viktigaste di-

Läs mer om Havsmiljödirektivet 
och Vattendirektivet på Havs- och 
vattenmyndighetens hemsida 
www.havochvatten.se

rektiven som berör havsplaneringen är:

Havsmiljödirektivet, en gemensam plattform att ar-
beta efter med gemensamma EU-regler. Målet är att 
alla EU:s havsområden ska ha nått en god miljösta-
tus senast år 2020. Detta har införlivats i svensk lag-
stiftning genom havsmiljöförordningen.

EU:s ramdirektiv för vatten, eller Vattendirektivet, 
som ska leda till att EU-ländernas resurser samord-
nas bättre för att lösa brister i vattenmiljön. Målet är 
att uppnå en god vattenstatus. Detta har införlivats i 
svensk lagstiftning genom vattenförvaltningsförord-
ningen.

Havsplaneringsförordningen gäller från 2015 och 
anger att förslag till statliga havsplaner ska tas fram 
för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet en-
ligt 4 kap. 10 § miljöbalken. Havs- och vattenmyn-
digheten arbetar med havsplanerna som bland 
annat ska bidra till att havets resurser används håll-
bart och att näringar kan utvecklas samtidigt som 
god havsmiljö uppnås. Havsplanerna ska integrera 
näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål.

Arbetet med att ta fram de första statliga havspla-
nerna för större delen av territorialhavet och svensk 
ekonomisk zon pågår parallellt med detta arbete. 
Den statliga planen för Östersjön överlappar till viss 
del denna plan.

Illustration från Havs- och vattenmyndigheten. Planeringsansvar och miljölagstiftning för havet. För Kristian-
stads kommun kommer den nationella havsplanen att överlappa den kommunala havsplanen.
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1.3 PLANENS AVGRÄNSNING

Planens geografiska avgränsning omfattar det kommunala havsområdet och ett område från kustlinjen 
och 3 km inåt land.

Havsplanen ska omfatta användningen av kust- och 
havsområdet med fokus på kommunens strategier 
för att bemöta framtida klimatförändringar, bevara 
balans mellan intressena längs kusten och i havet 
samt värna friska ekosystem.

Kristianstads kommuns kust- och havsplan avgrän-
sas geografiskt av det havsområde som ligger inom 
kommungränsen samt kuststräckan cirka 3 km inåt 
land.  För markanvändningen inom Åhus gäller 
Översiktsplan 2013 fram till att en fördjupad över-
siktsplan för Åhus har antagits. Uppdraget att ta 
fram en fördjupad översiktsplan för Åhus har givits 
av Kommunstyrelsen. Miljö och samhällsbyggnads-
förvaltningen ska utföra uppdraget utifrån ett beslut 
om arbetsprocess från Byggnadsnämnden.

Kust och Havsplanen omfattar ett tidsperspektiv 
fram till år 2030, med utblickar i ett längre perspek-
tiv utifrån klimatförändringen.
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Havstrutar i Hanöbukten. Foto Christer Neideman
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2. MÅL OCH UTMANINGAR
2.1 VIKTIGA KOMMUNALA MÅLDOKUMENT
Långsiktig hållbarhet är en förutsättning för att 
mark- och vattenområden ska kunna utvecklas, an-
vändas och bevaras för framtida generationer. Det 
är en grundpelare i Plan- och bygglagen (PBL) och 
i det kommunala strategiska arbetet. Hållbarhetsas-
pekten för kust och havsplaneringen handlar om att 
balansera de olika intressen och anspråk som finns 
längs kusten, hantera effekterna av framtida havsni-
våhöjningar och ge förutsättningar för friska ekosys-
tem längs kusten och i havet. 

De viktiga kommunala underlagen för det strate-
giska arbetet är Biosfärområdets tre övergripande 
funktioner, Vision 2030, de lokala miljömålen och 
det kommunala Naturvårdsprogrammet. Kust- och 
havsplanen blir på så sätt ett verktyg för att uppfylla 
såväl lagkraven enligt PBL som kommunala styrdo-
kument såsom Lokala miljömål och Strategisk färd-
plan 2020. Att planera för kust och hav med hållbar 
utveckling som utgångspunkt innebär att det är vär-
nandet om de friska ekosystemen som är grunden i 
de ställningstaganden som görs. Det innebär också 
att den ekologiska hållbarheten ses som en utgångs-
punkt för en ekonomisk och social hållbarhet. 

Agenda 2030 innehåller de globala målen för håll-
bar utveckling och där pekas klimatförändringarna 
ut som en av de största utmaningarna i vår tid. Ag-
enda 2030 utgör ett måldokument  för Kristianstads 
kommun i sitt långsiktiga arbete.

 Vision 2030 - vi lyfter tillsammans och Strategisk färdplan 
2020
Vision 2030 - vi lyfter tillsammans är Kristianstads 
kommuns övergripande vision om samhällsutveck-
lingen under åren fram till 2030. Visionen som be-
slutades av Kommunfullmäktige sammanfattas i tre 
centrala begrepp: 

• Tillväxt, som handlar om kommunens ambition 
som motor i regionen. Tillväxt skapar också en 
stark arbetsmarknad och är positiv för folkhäl-
san. 

• Tanke, som handlar om delaktighet och ansvar 
för framtiden. Våra gemensamma värderingar 
ligger till grund för alla förändringar. 

• Trivsel, som handlar om hur samhället ska vara 
för att människor ska må bra i livets alla faser. 
Vilka förändringar vi ska satsa på för att invånar-
na ska känna trygghet, stolthet och glädje. Hur 
historiska värden och olika typer av tillgångar 
kopplas samman och gör att Kristianstad tar 
plats.

I dokumentet beskrivs Biosfärområdet Kristianstads 
Vattenrike som en motor för ekologisk utveckling. 

Visionen har brutits ned i en Strategisk färdplan 
2020. Den strategiska färdplanen har en hög håll-
barhetsambition och fokuserar på fyra delområden: 

•	 hälsa och delaktighet, 

•	 boendemiljöer och stadsutveckling, 

•	 arbetsliv och attraktionskraft samt 

•	 friska ekosystem. 

Några av de mål som enligt den strategiska färdpla-
nen ska uppnås till år 2020 är Förbättrad vatten-
status i Hanöbukten, Stärkt status för hotade arter 
i kommunen samt Bibehållna och förstärkta ekosys-
temtjänster i kommunen. 
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Biosfärområde 
Kristianstads vattenrike
Kristianstads Vattenrike godkändes som biosfärom-
råde år 2005 av Unesco och är nu ett av fem bios-
färområden i Sverige. Biosfärområdet är en viktig 
vägvisare i arbetet med att uppnå en hållbar utveck-
ling i vår kust- och havsmiljö. Stora delar av kust- 
och havsplanens område är del av biosfärområde 
Kristianstads Vattenrike och dess tre övergripande 
funktioner: bevara, utveckla och stödja, har varit ut-
gångspunkt för arbetet med planen.  

Lokala miljömål för 
Kristianstad 
Målsättningen med miljömålsarbetet är att lösa de 
stora miljöproblemen till nästa generation och att vi 
på så sätt ska uppnå en långsiktigt hållbar utveckling 
inom kommunen. De lokala miljömålen för Kristian-
stads kommun som antogs våren 2016 är en viktig 
hörnpelare i arbetet med kust- och havsplanen. För 
att göra målen mer överskådliga är de grupperade i 
fem olika områden som knyter an till de nationella 
målen:

Mångfalden i miljön.

God vattenstatus.

Giftfri och säker miljö. 

Hållbar bebyggd miljö.

Klimat och luft.

Inom målet Hav i balans samt levande kust- och skär-
gård (som ingår i Mångfalden i miljön) lyfts framta-

gandet av en kust- och havsplan fram som en viktig 
åtgärd. I miljömålsdokumentet anges bland annat att 
Ett viktigt arbete framöver är att bevara och skydda 
havets och kustens natur- och kulturvärden. Många 
av dessa värden är kända, men fortfarande saknas 
kunskap om många områden. Framförallt är de ma-
rina naturvärdena dåligt kända, liksom behovet av 
ytterligare skydd i marina miljöer. Marin fysisk plane-
ring, på både regional och nationell nivå, är en viktig 
förutsättning för att nå miljökvalitetsmålet. Därför 
är det också viktigt att komplettera översiktsplanen 
med en lokal havsplan. (Miljömål för Kristianstads 
kommun (2016) s. 19)

Några av de målsättningar som finns under miljömå-
let Hav i balans samt levande kust- och skärgård är 
att:

•	 Hanöbuktens kustvatten ska ha en god ytvat-
tenstatus enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Det 
innebär god status för artsammansättning, ke-
miska och fysikaliska förhållanden.

•	 Havet och kustmiljön ska inbjuda till fysisk ak-
tivitet och tillgängligheten till stränder och kus-
tområden ska utvecklas. Förutsättningarna för 
ett miljöanpassat båtliv ska förbättras.

•	 De öppna sandhedarna i anslutning till strän-
derna är värdefulla miljöer i kustlandskapet 
som ska skyddas och utvecklas.

Naturvårdsprogram för 
Kristianstads kommun
2016 antogs ett nytt naturvårdsprogram för Kristi-
anstads kommun. I dokumentet beskrivs hela kom-
munens kuststräcka och områdets naturvärden. 
Bland annat beskrivs de värdefulla betesmarkerna 
utmed kusten i kommunens norra del, skärgården 
med öar och holmar och ett rikt fågelliv samt tall-
skogarna och sanddynerna söder om Åhus. Natur-
vårdsprogrammet anger bland annat att bevara och 
skydda havets och kustens naturvärden är ett vik-
tigt arbete framöver. Marin fysisk planering, på både 
regional och nationell nivå, lyfts fram i programmet 
som en viktig förutsättning för att nå flera miljökva-
litetsmål.

Det växer längs kusten 
Kustprogrammet Det växer längs kusten antogs av 
Byggnadsnämnden 2009. Här påbörjades arbetet 
med att strategiskt arbeta för en hållbar utveckling 
av kusten i ett förändrat klimat med höjda havs- och 
grundvattennivåer samt erosion. En rad anpass-
ningsåtgärder angavs, intentionerna dras vidare i 
denna plan. Kustprogrammet arbetades även in i 
Översiktsplan 2013.
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2.2 UTMANING MED FÖRÄNDRAT KLIMAT

Inom internationell forskning görs stora ansträng-
ningar för att beräkna och tolka utvecklingen av det 
framtida klimatet. Klimatförändringarna handlar för 
Sveriges del om en kraftigare regional uppvärmning 
än för världsgenomsnittet. Prognosen pekar också 
på en ökad årsnederbörd och en höjd havsnivå, vil-
ket får följder för Kristianstads kommuns kustom-
råde. 

Redan till kustprogrammet 2009 gjordes beräkning-
ar och analyser som visade på de utmaningar som 
kommunen står inför med framtida stigande havs- 
och grundvattennivåer. Sedan dess har kunskapen 
om klimatförändringarnas effekter ökat. SMHI utför-
de på uppdrag av Länsstyrelsen år 2012 en klimata-
nalys för Skåne län. Arbetet grundade sig på obser-
vationer och analyser från SMHI och klimatscenarier 
från den internationella klimatforskningen. 

Sammanfattningsvis visade rapporten på följande 
prognoser som utgör utmaningar för planarbetet:

•	 Till nästa sekelskifte beräknas årsmedeltempera-
turen och årsmedelnederbörden öka. 

•	 De kraftiga regnen väntas öka i intensitet sam-
tidigt som antalet dagar med torra förhållanden 
ökar.

•	 Hundraårsflödet för Helge å väntas öka med 20% 
vid nästa sekelskifte.

•	 Medelvattenytan i havet höjs, aktuella beräk-
ningar är en havsnivåhöjning på 1 meter år 2100. 
Denna nivå kan uppnås tidigare och havsnivån 
kommer att fortsätta stiga även efter 1 meters 
höjning från dagens medelvattenstånd. 

De utmaningar som den fysiska planeringen hante-
rar på land är översvämning, kusterosion och höjda 
grundvattennivåer. Även havet blir mer sårbart av 
klimatförändringar, till exempel genom uppvärm-
ning och försurning. En utmaning är därför att öka 
kunskapen om de marina ekosystemen och förebyg-
ga konflikter i havsanvändningen.

Aktuell forskning visar på stor osäkerhet kring 
tidsaspekten i den pågående havsnivåhöjningen. 
Kust och havsplanen är en översiktplan med plane-
ringshorisont år 2030 och stor vikt läggs på att visa 
på framtida risker och osäkerheter i klimatpåver-
kan. Vid planering av markanvändning är översväm-

Klimatförändringarnas effekter
ningsrisk en viktig faktor att ta hänsyn till. Effekter-
na av ett förändrat klimat under byggnadens förvän-
tade livslängd ska beaktas.

Fysisk planering i ett 
förändrat klimat
Ansvaret för anpassning till ett förändrat klimat  är 
fördelat mellan den enskilde, näringslivet, kommu-
nerna och staten (SOU 2007:60). Genom plan- och 
bygglagen (PBL) och kommunernas planmonopol är 
det kommunen som fattar beslut om planläggning 
för bebyggelse. Kommunen har också ett övergri-
pande ansvar för att värna den lokala miljön och för 
att säkerställa tillräckligt skydd mot olyckor som kan 
drabba människors liv, hälsa, miljö och egendom.

I den fysiska planeringen är frågor om miljö, hälsa 
och säkerhet avgörande utgångspunkter, vilket i sin 
tur är avgörande för klimatanpassningsarbetet (PBL, 
2010:900). I PBL slås fast att mark- och vattenområ-
den ska användas för det eller de ändamål som de är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge, 
behov och med företräde åt vad som från allmän 
synpunkt medför en god hushållning och långsiktigt 
hållbar livsmiljö. Av PBL framgår även att bebyggelse 
skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamå-
let med hänsyn till bl a risken för översvämningar och 
erosion. (PBL 2 kap 3 §)

Pågående forskning inom klimatområdet är intensiv 
och nya forskningsresultat ställer krav på kontinu-
erlig uppdatering. Kustplaneringen måste vara en 
pågående process.

Karta över de områden i Skåne som ligger under + 3 möh. 
Här syns tydligt att Kristianstad har unika utmaningar att 
hantera. (Karta från SGU 2014)
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Förväntade effekter på Kristianstads 
kommuns kustområden
För Kristianstads kommun är frågan om stigande 
vatten aktuell på flera fronter. Det låglänta landska-
pet längs kusten från Åhus och söderut med sina 
sandiga jordlager innebär en ökad känslighet för 
höjda havsnivåer och därtill kopplad erosions- och 
översvämningsproblematik. Höjd medelvattennivå 
i havet innebär också att grundvattennivåerna ut-
med Åhuskusten höjs. Höjd grundvattennivå medför 
minskad kapacitet att omhänderta dagvatten i den 
sandiga marken. Den kustnära bebyggelsen får en 
ökad risk för stående vatten i lågpunkterna när mar-
kens kapacitet att omhänderta dagvatten minskar. 

Det blir under vinterhalvåret som konsekvenserna  
för bebyggelse inom låglänta eller sandiga områden 
utan dagvattenavledning blir störst. Under vintern 
kan inte de ökade nederbördsmängderna tas om 
hand av marken utan riskerar att stanna i de lägre 
delarna såväl inom enskild tomtmark som på ge-
mensammma vägar.

Kustområdet påverkas av höjda havsnivåer. Läns-
styrelsen i Skåne redovisar en lägsta höjd för bebyg-
gelse på +3,0 m i rapport Regional handlingsplan för 
klimatanpassning för Skåne 2014. Rapporten utgår 
ifrån havets högvattenstånd 2100 var +2,31 m och 
en uppdatering till dagens nivå +2,57 m blir lägsta 
höjd för bebyggelse +3,3 m utifrån havsnivåhöjning-
en och en byggnadslivslängd fram till år 2100.  (se 
beräkning av havsnivåhöjd under rubriken Höjda 
havsnivåer nästa sida)

Kustområdet påverkas även av de ökade flöden i 
Helge å som är en följd av ökad nederbörd i det för-
ändrade klimatet.  

Kartan visar resultatet av 
översvämningskarteringen 
i kombination med en 
kartering av det beräknade 
högsta havsnivån i 
Hanöbukten år 2100. Detta 
är det riskscenario som 
planen utgår ifrån.
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Höjda havsnivåer
Vid planering och byggande av såväl samhällsvik-
tiga byggnader som byggnader där människor up-
pehåller sig stadigvarande, exempelvis bostäder, är 
rekommendationen från Länsstyrelsen att alltid till-
lämpa ett värsta scenario. Detta beräknas utifrån det 
klimatscenario som ger det högsta högvattenståndet 
och som har en återkomsttid på 100 år. (planPM Sti-
gande havsnivå 2009)

Medelhavsnivån år 2100 med scenario RCP 8,5 är 
beräknad till +98 cm i SMHI rapport Klimatologi nr 
41 (2017).

För att få högsta beräknade vattenstånd vilket inte 
finns  uträknat specifikt för Kristianstad används 
mätstationerna Kungsholmsfort och Simrishamn 
där ligger värdena på 155 respektive 161 cm (Klima-
tologi nr 45, 2017). Ett avståndsviktat medelvärde 
(för Åhus hamn), ger ett värde på 159 cm. Summa, 
98+159 cm, ger ett högsta beräknat vattenstånd år 
2100 på 257 cm (RH2000). Havsnivå+2,57 blir det 
värsta  scenario som utgör underlag för planeringen 
i kust och havsplanen.

Helge å
Kustområdet hotas även från land genom flödena i 
Helge å. Med syfte att dimensionera skyddsvallarna 
runt staden Kristianstad tog den tekniska förvalt-
ningen, C4 Teknik, hösten 2015 fram en beräkning 
av vattennivåerna i Helge å från Kristianstad och 
nedströms som utgör ett viktigt underlag för kust-
planeringen. 

Arbetet med att ta fram högsta beräknade vatten-
stånd år 2100 har gjorts i tillsammans med arbetet 
kring Helge å.

Kusterosion
Under 2018 färdigställde DHI group AB  en erosions-
utredning av Kristianstads kommuns kust. Utred-
ningen visade att de nuvarande erosionsproblemen 
är relativt små, samt att problemen i de flesta fall or 
sakas av att byggnader och infrastruktur tillåtits för 
nära kustlinjen. I några fall orsakas erosionen av en 
långsam vridning av kustlinjen mot dess jämvikts-
riktning (vilket är en process som sker över lång tid)

Erosionsproblematiken i form av akut erosion ge-
nom ras av sand och vegetation ser vi längs strän-
derna från Åhus söderut. Erosion är en naturlig pro-
cess som innebär att material transporteras från en 
plats till en annan. Så länge det finns plats för sand 
och sediment att röra sig, både längs med och ut och 
in, är stranden ett gott skydd för landskapet innan-
för och påfyllning av sand från havet sker naturligt. 

I de fall där det finns bebyggelse på stranden och i 
dynerna innanför förhindras den naturliga trans-
porten och påfyllningen av sand. Samma effekt ger 
så kallade hårda strukturer, som används i syfte att 
skydda bebyggelsen. Istället kan erosionen förvär-
ras, där eller på annan plats, och strandens totala vo-
lym sand minska av sådana åtgärder. Utrymmet för 
en dynamisk rörelse i strandzonen minskar även när 
havet stiger och stranden trängs in mot en bebyggd 
kustlinje. 

Skiss på långsiktiga effekter av en höjd havsnivå i om-
råde med sandiga markförhållande likt kusten söder 
om Åhus. 
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2.3 EKOSYSTEMANSATSEN
Ekosystemtjänster är alla de funktioner och nyttig-
heter som ekosystemen tillhandahåller och som på 
något sätt gynnar oss människor. Några exempel är 
skogarnas förmåga att producera syre, jordarna som 
ger oss skördar eller naturens förmåga att rena vat-
ten. Att synliggöra ekosystemtjänsternas värde och 
dess bidrag till människors välbefinnande är viktigt 
för att vi ska kunna fatta rätt beslut i flera olika sam-
manhang. 

En tydlig ekosystemansats i den fysiska planering-
en är viktigt för att säkerställa en långsiktigt håll-
bar användning av våra resurser. Begreppet har fått 
stort genomslag i den europeiska politiken kring an-
vändning och förvaltning av naturresurser. Ekosys-
temansatsen betonar betydelsen av att ekonomiska 
och sociala faktorer inkluderas i arbetet för att be-
varande och hållbart nyttjande ska kunna uppnås. 
Ekosystemansatsen har en tydlig koppling till de tre 
övergripande målen i konventionen för biologisk 
mångfald (bevarande, uthålligt nyttjande och rätt-
vis fördelning av nyttan av genetiska resurser) som 
med hjälp av ekosystemansatsen kan hanteras på ett 
samlat sätt.

I Kristianstads kommuns kust- och havsplan är eko-
systemansatsen en viktig utgångspunkt. Bland annat 
omfattar planens strategier ställningstaganden för 
att stärka ekosystemen, och ekosystemtjänsterna 
används för att beskriva konsekvenser för miljö, häl-
sa och samhällsekonomi.
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3. PLANFÖRSLAG
Detta kapitel utgör själva planförslaget. En vision för kusten och havet år 2030 sammanfattar de utmaningar 
som finns i området och kommunens målsättningar med planarbetet. Med utgångspunkt i en nulägesbeskriv-
ning och scenarier för utvecklingen har fyra strategier utarbetats för att förverkliga visionen.

3.1 VISION FÖR KUSTEN OCH HAVET 2030: 
En attraktiv kust och ett livskraftigt hav
Kristianstads kust- och havsområden har en stark 
dragningskraft på turismen. Hit kommer människor 
som vill njuta av de långa sandstränderna, besöka 
Åhus historiska stadskärna och ströva i de unika 
dynskogarna och på strandängarna. De kreativa an-
passningarna av kusten för att förebygga och kont-
rollera konsekvenserna av en stigande havsnivå är 
ett föredöme som lockar nyfikna besökare. Skyddet 
finns där det är möjligt att skydda kusten och är 
anpassat för de förutsättningar som finns på kust-
sträckans olika delar. 

Trots det utsatta läget sker en utveckling där det är 
möjligt att utveckla attraktivt kustnära boende som 
är klimatsäkrat. Förtätningen sker inom orterna och 
präglas av nytänkande och hållbarhet. 

Ålakusten blir alltmer uppmärksammat som imma-
teriellt kulturarv. De unika dynskogarna sträcker 
fortfarande ut sig längs kusten och är ett starkt vär-
de och en attraktion i området. 

Hanöbuktens ekosystem börjar återhämta sig. Längs 
grundområdet Kiviksbredan har växt- och djurli-
vet brett ut sig och tillgången till skeppsvrak och 

sjunkna stenålderslandskap bidrar till ett ökat in-
tresse för dykturism. På delar av kuststräckan har en 
reträtt av strandängarna förberetts inför kommande 
havsnivåhöjning. Här ska nya områden breda ut sig 
där åkermarken svämmar över.

Kusten präglas också av ett blomstrande näringsliv. 
Hamnen har utvecklats till en robust verksamhet i 
ett strategiskt läge.

Kristianstads kommun investerar i livsmiljöer för 
de arter som levererar ekosystemtjänster, så att det 
finns en buffert för framtida behov och samhällsut-
veckling.
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Vy över Helge å vid Yngsjö och Gropahålet. Foto: Patrik Olofsson

3.2 NULÄGESBESKRIVNING
Kristianstads kust- och havsområde är en viktig 
del av kommunen. Det kommunala havsområdet 
omfattar drygt 94 kvadratkilometer. Kuststräckan 
omfattar såväl Åhus och Yngsjö som stora fritidshu-
sområden, dyntallskogar, sandstränder, strandän-
gar och Skånes enda skärgård. Här samsas viktiga 
näringar och turistanläggningar med värdefulla, 
känsliga naturområden och viktiga kulturhistoriska 
lämningar. Den attraktiva Ålakusten lockar tusentals 
turister till området varje år. 

Havet, med sin kust och skärgård, har ett högt värde 
både ekonomiskt sett och för rekreation och frilufts-
liv. Kusten utgör därför en central zon för många 
intressen som till exempel exploatering, handel, 
turism, rekreation och friluftsliv. Kusten i Kristian-
stads kommun sträcker sig från Juleboda i söder till 
Tosteberga i norr. I kommunens norra del, mellan 
Tosteberga och Fårabäck finns Skånes enda skär-
gård. Här finns grunda, värdefulla bottnar med stora 
ålgräsängar och blåstångsbälten. Dessa bottenområ-
den hyser en rik biologisk mångfald och är dessutom 
viktiga uppväxtområden för fisk. Utmed kusten finns 
flacka, steniga betesmarker med mycket rik flora och 
ett värdefullt fågelliv, och öppna sandhedar som hy-
ser många hotade arter.

Detta avsnitt sammanfattar bilden av planområdet 
utifrån ett nuläge och anger de förutsättningar som 
planen utgår ifrån. 
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Skeppsvrak i Hanöbukten. Foto: Havsresan 2014.

KULTURVÄRDEN
Kusten och i synnerhet området vid Helgeåns ut-
lopp  i Hanöbukten vid Åhus har i långa tider varit 
en naturlig knutpunkt för handel och utbyte av 
varor. Åhus historia går tillbaka till år 1252. Här 
finns ett centralt område som är av riksintresse 
för kulturmiljövård. Hela Åhustrakten är rikt på 
fornlämningar, med Aosehus borgruin vid Helge 
ås inlopp som främsta exempel. Längs Helge å 
existerade boplatser långt tidigare. Där samlades 
handelsmän och hantverkare från hela Östersjöre-
gionen. Vid utgrävningar på Transval har föremål 
från 700-900-talen hittats liknande fynd från vik- 
ingastaden Birka. Åhus utvecklades både som han-
delsstad, sjöfartsstad och centrum för fisket i hela 
östra Skåne. Kulturmiljön i Åhus kommer att behan-
dlas i kommande fördjupning av översiktsplan för 
Åhus.

Även i havet finns kulturmiljölämningar, både i form 
av vrak och sjunkna landskap med spår från tidigare 
kulturer. Hela Kristianstads kommuns havsområde 
är ett arkeologiskt intresseområde.
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Ålabod, Juleboda. Foto: Claes Sandén

Ålfisket med ålabodar, ålfiskare och ålagillen bidrar 
starkt till Ålakustens särpräglade identitet. Det utgör 
ett kulturarv och är en värdefull turistattraktion 
som många är stolta över. Längs kusten i Kristian-
stads kommun finns 60 ålabodar, varav de äldsta 
härstammar från 1700-talet. De flesta ålabodarna 
byggdes under perioden 1820-1840 och nya bodar 
tillkom fram till 1960-talet. Eftersom ålfiskets behov 
styrt utformningen varierar utseendet på bodarna. 
Den som bedriver ålfiske har rätt att bruka mark och 
uppföra redskapsbodar för fiskets behov i anslut-
ning till åladrätten. Idag är ålen en hotad art, vilket 
också präglar ålkulturen. 

Ålakusten

Ålakusten är kuststräckan mellan Åhus och Stens-
huvud i östra Skåne. Ett bälte av strandskog och 
sanddyner mellan havet och bebyggelsen inåt 
land. 

Idag finns 60 ålabodar, varav 30 fortfarande är i 
bruk. Totalt har cirka ett 80-tal bodar funnits. 

Ålarvet på Ålakusten har antagits som levande 
immateriella kulturarv i Sverige hos Institutet för 
språk och folkminnen. 

Fritidshus på naturtomt Foto Viveka Åkerman

Fritidshusområden med sportstugeideal där små 
stugor anpassade till dynlandskapet med begränsad 
framkomlighet för bil finns bevarade i bebyggelse-
strukturen längs kusten. Dessa områden har ett 
stort kulturmiljövärde men är också värdefulla för 
rekreation och friluftsliv då de ger stor tillgänglighet 
till strandskogarna för alla att ströva i. Nya ideal med 
dagens traditionella villaträdgårdar som avgränsas 
och ges klippta gräsmattor är få i strandskogen idag.

För en period på 3500 år, mellan 11500 till 8000 
tusen år sedan var stora delar av havet utanför Kris-
tianstad ett landområde. Det var ett föränderligt 
landskap som under stora delar av den äldre stenå-
der karakteriserats av en rik övärld och genom-
korsats av åar som avvattnat stora landområden i 
nordväst. Rester av detta landskap ger sig  ibland 
tillkänna genom stubbfynd eller i landflutna torv-
klumpar.  Inom det gamla landområdet fanns med 
stor sannolikhet flera stenåldersbosättningar. Även 
om några entydiga spår av dessa ännu inte påträf-
fats, rymmer området en stor vetenskaplig potenti-
al. I Simrihishamns kommun finns flera stenålder-
spår, bl a utanför Verkeåns mynning vid Haväng. 
De är arkeologiskt sett helt unika. I den sydvästra 
delen av planområdet  ligger den nordliga delen av 
Havängbosättningens fornvik, och det är möjligt att 
Helgeån här hade sitt utlopp, vilket ytterligare un-
derstryker den arkeologiska potentialen att finna 
välbevarade och omfattande bosättningspår.
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NATURVÄRDEN 
Kusten och havet i Kristianstads kommun präglas av 
sällsynta naturtyper och unika förutsättningar för 
en rik biologisk mångfald. 

Norra delen av kuststräckan, Tostebergakusten, 
präglas av flacka strandängar med ett mo-
saiklandskap av bete och åkermark innanför. Des-
sa steniga betesmarker har använts länge och har 
en mycket rik flora. Fäladsmarken är blockrik med 
många stengärdsgårdar. Här finns också många in-
tressanta fågellokaler.

Den södra delen av kommunens kuststräcka - mellan 
Åhus och Juleboda – präglas av ett unikt sanddyn-
landskap med aktiva strandprocesser och dynbild-
ningar närmast havet. De högsta sanddynerna finns 
i anslutning till Furuboda. Största delen har plant-
erats med tall i avsikt att hindra en mer omfattande 
sandflykt. Inom området finns ovanliga naturtyper, 
bundna till sand, delvis även inom bebyggda delar. 
De oexploaterade partierna är betydelsefulla både 
för sina naturvärden och för sitt stora värde för det 
rörliga friluftslivet. 

Östersjön är ett av världens största brackvattenshav. 
Brackvatten har en lägre salthalt jämfört med 
världens övriga hav. Denna förutsättning har skapat 
en unik blandning av olika söt- och saltvattenarter. 
Under de senaste åren har flera undersökningar 
och modelleringar gjorts för att visa Hanöbuktens 
naturvärden. Undersökningar av bottenmiljöer-
na visar att de största värdena finns knutna till ål-
gräsängar och tångbälten på de grunda bottnarna 
utmed Tostebergakusten i kommunens norra del. 
Även Kiviksbredan, grundområdet utanför Åhus, har 
ett stort värde för den biologiska mångfalden. En 
modellering som gjorts visar dessutom att det finns 
förutsättningar för höga naturvärden i stora delar av 
kommunens övriga havsområde. 

 Del av naturvärdeskarta framtagen inom MARMONI-projektet (Fyhr m.fl. 2015), bearbetad av Kristianstads kommun.. 
Modelleringen visar på höga naturvärden inom Kristianstad kommuns havsområde.
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BEBYGGELSE
Kustområdets bebyggelse har inslag av villabebyg-
gelse från 1900-talet, små fritidshus från 40- och 
50- talet och 70- tals villor. Det mesta av kustens 
bebyggelse från Åhus och söderut uppkom under 
1960- och 70-talen och hade då enhetliga byggrät-
ter. Högsta tillåtna byggnadsarea var 70+30+20 m2. 

I slutet av 1990-talet har utökade byggrätter längs 
med kusten medfört att större åretrunthus uppförts 
och befintliga fritidshus byggts till. Bebyggelsen är, 
förutom i Åhus tätort, delvis spridd eller koncentre-
rad till områden där den gröna strukturen är domin-
erande. 

Sedan kustprogrammet antogs 2009 har ett arbete 
pågått med att ytterligare utöka byggrätterna. Detta 
har skett i takt med att det kommunala vatten- och 
avloppsnätet byggts ut längs kusten från Åhus och 
söderut. 

I nuläget är ytterligare detaljplaner med utökade 
byggrätter i samband med utbyggnad av kommun-
alt avlopp längs med kusten under arbete. Aktuell 
kunskap om klimatpåverkan och nya regler i plan 
och bygglagen medför att de utökade byggrätterna 
kan visa sig olämpliga och behöva omprövas. 

Tostebergakusten
Bebyggelsen längs Tostebergakusten är gles med 
mindre samhällen och fritidshusbebyggelse. Det 
största samhället inom denna del av planområdet är 
Tosteberga. I Fårabäck finns ett område med mindre 
fritidshus som utarrenderas av Trolle Ljungby.

 Åhuskusten 
Längs Åhuskusten finns hög risk för kommande öv-
ersvämningar med tanke på framtida höjda havs- 

och grundvattennivåer. Stora delar riskerar även att 
översvämmas vid höga flöden i Helge å. 

Strukturen för den kustnära bebyggelsen från Åhus 
och söderut har traditionellt sett varit fritidshus-
bebyggelse med små hus på stora tomter. Den om-
givande naturen och tallskogskaraktären är ett vik-
tigt inslag i bebyggelseutvecklingen av kuststräckan 
mellan Åhus och Juleboda. Bebyggelsen i området 
har anpassats till tallskogens karaktär och ska-
la. I takt med att att byggrätterna blivit större har 
denna karaktär förändrats mot större hus och mer 
traditionella villaträdgårdar även i de kustnära 
områdena. 

Bebyggelseområdena har till stor del nyare detalj- 
planer med utökade byggrätter som faller ut efter-
hand som kommunens va-utbyggnad genomförs, 
vilket innebär att bebyggelsen har möjlighet att 
utökas i området.

Bebyggelse längs stranden är erosionsutsatt och 
flera fastighetsägare har anlagt olika former av ero-
sionsskydd som påverkar erosionen och stranden på 
olika sätt. Det finns ett behov av och en efterfrågan 
på tydliga direktiv för erosionsskydd av fastigheter-
na längs stranden.

Fritidshus i Furuboda. Foto: Charlotte Svensson

Fritidshus i Yngsjö. Foto: Charlotte Svensson
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INFRASTRUKTUR

Hamnen är även tillgänglig för fiskerinäring. 

Hamnen har en marknivå idag som ligger lägre än vad 
som bedöms som säkert ur översvämningssynpunkt. 
I sitt utvecklingsarbete  arbetar hamnen med att 
säkra för en stigande havsnivå. 

Farled
Farleden till Åhus hamn trafikeras huvudsakligen 
av fartyg som angör Åhus hamn. Farleden muddras 
för  att fungera för den fartygstrafik som angör Åhus 
hamn. Tillstånd för mudderverksamhet söks av Åhus 
hamn.

Vatten och avlopp
Utmed kusten har idag de flesta kommunalt vatten 
och avlopp, men det finns områden som fortfaran-
de har enskilda avloppsanläggningar och en del har 
även eget vatten. Planerad utbyggnad av kommu-
nalt vatten och avloppsnät ingår i en övergripande 
VA-plan för Kristianstads kommun som antogs av 
kommunfullmäktige 2016-10-18. I Va-planen ingår 
anslutning till kommunalt vatten och avlopp i ett 
tidsintervall fram till 2025 i områden som ingår i 
kust- och havsplanen.

Vägar
Väg 118 förbinder Bjärlöv - Kristianstad - Åhus med 
Väg 19 söder om Degeberga. Sträckan mellan Kris-
tianstad och Åhus är en av östra Skånes mest trafi-
kerade. På sträckan går tunga transporter till Åhus 
hamn- och industriverksamhet vilket gör den region-
alt viktig. Passagen genom Rinkaby är problema-
tisk med besvärande bullernivåer och trafiksäker-
hetsproblem. Dåvarande Vägverket påbörjade en 
utredning av en förbifart 1993 men den saknas i den 
regionala transportinfrastrukturplanen. 

Längs kusten finns ett finmaskigt nät av enskilda 
vägar som sköts genom gemensamhetsanläggningar. 

Det finns  delar av väg 118 samt flera delar av de 
enskilda vägarna i fritidshusområden som ligger 
för lågt för att vara säkra för översvämningsrisk vid 
höga flöden och en höjd havsnivå.

Hamnen
Åhus hamn är östra Skånes största hamn och 
hanterar ca 800 000 ton/år. Den är av regional be-
tydelse som bulk- och containerhamn med reguljär 
linje 2 ggr/vecka Åhus - Hamburg- Bremerhafen. 
För import- och exportberoende företag i nordöstra 
Skåne har hamnen fått en ökad betydelse. Hamnen 
arbetar för en fortsatt utveckling av verksamheten.

Godstrafik till och från hamnen kan ske både via 
järnväg och väg. En brist är att järnvägen inte är 
elektrifierad. Järnvägsstransporterna är ej i bruk 
idag men Åhus Hamn ser möjligheter med en 
utveckling av järnvägstransporterna i framtiden.

Hamnen är också ett verksamhetsområde med 
industriföretag som är en viktig del av kommunens 
näringsliv.



27KUST- OCH HAVSPLAN FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN Dnr 13-2814 - GRANSKNINGSHANDLING KUST- OCH HAVSPLAN FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN Dnr 13-2814 - GRANSKNINGSHANDLING
KAPITEL 3

REKREATION o  FRILUFTSLIV  
Kustområdet har en stor betydelse och ett stort vär-
de för rekreation och friluftsliv. I kustområdet finns 
stora möjligheter att vandra, cykla,  fiska och olika 
typer av vattensport kan utövas. 

Båtliv
Båtlivet är en viktig del för många boende och som-
marturister. Det finns flera mindre hamnar för fri-
tidsbåtar samt en större anläggning norr om Äspet i 
Åhus. (se kartbild) Det finns önskemål från båtklub-
bar längs kusten att utveckla möjligheterna för båt-
livet. Båtlivets förhållande till övriga intressen längs 
kusten bör tydliggöras för att säkra verksamhetens 
utveckling.

Camping
Det finns ett flertal campingplatser längs kusten och 
ur klimatperspektiv är denna typ av anläggningar 
möjliga att bedriva verksamhet på även i ett område 
med hög risk för översvämning då investeringar och  
byggnation är begränsad. En utveckling av anslut-
ning till kommunalt vatten och avlopp möjliggörs 
utifrån kommunens VA-plan vilket gör att verksam-
hetens påverkan på miljön blir begränsad.

Vandring, cykel
Vandringsleder finns inom flera naturområden och 
även Skåneleden berör kustområdet och kopplar 
områdets vandringsleder till ett större nät av vand-
ringsmöjlighet med hög attraktivitet. Sydostleden är 
en ny cykelled som nu utvecklas längs kusten. Områ-
dets potential för vandring och cykel är viktigt att ta 
till vara och utveckla för att nå en långsiktig hållbar-
het  på rekreationsvärden längs kusten. 

Badplats

Gästhamn, småbåtshamn

Camping

Besöksplats Vattenriket

Cykelled Sydostleden

Planerad Skåneled

Planområdesgräns

Friluftslivet vid kustenFriluftslivet vid kusten

© Lantmäteriet  © Kristianstads kommun

KUST- OCH HAVSPLANKUST- OCH HAVSPLAN



28 KUST- OCH HAVSPLAN FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN Dnr 13-2814 - GRANSKNINGSHANDLING
KAPITEL 3

vatten, intressanta sevärdheter och vackra miljöer att 
vistas i är förutsättningar för en livskraftig turism. En 
ren Östersjö med badvänligt vatten är en förutsättning 
för turismen i Kristianstads kommun. 

TURISM
Havet och de milsvida sandstränderna lockar många 
sommargäster till Kristianstads kustområden. Tu-
rismen utgör ett bra underlag för restauranger och 
krogar. Ett starkt lokalt engagemang har skapat en 
mängd aktiviteter på sommaren. På Täppetstranden 
arrangeras tävlingar i beachhandboll, beachfotboll 
och här genomförs olika nöjesevenemang sommartid. 
I ålabodarna hålls ålagillen som en del av Ålakustens 
traditioner. Havet, det vackra dynlandskapet och vida 
horisonter inbjuder till rörligt friluftsliv men även till 
vila och ro. Variationen och mångfalden i natur- och 
kulturmiljöerna gör dem värdefulla.

De många besökarna ger underlag till en livskraftig 
turistnäring som är viktig för kommunen. Många ar-
betstillfällen skapas inom logi, livsmedel, restaurang, 
transport, shopping och aktiviteter. En stor del av alla 
hotellbäddar i kommunen finns i kustområdet. Möj-
lighet till aktiviteter i form av kultur, rekreation och 
sport bidrar till attraktionskraften hos kommunens 
kuststräcka. 

Den fasta turismen, de turister som är säsongsboende 
i husvagnar eller stugor, har stor betydelse för Kris-
tianstads kommun. Den fasta turismen leder ofta till 
en ökad efterfrågan på lokala varor och tjänster och 
bidrar på så sätt till bibehållen service och en levande  
landsbygd.

Stugområden i dynlandskapet närmast havet har be-
varat sin ursprungliga öppna karaktär  på flera plat-
ser och fungerar som attraktiva länkar mellan natur-
områden.

Turistnäringen är dock en mark- och vattenkrävande 
näring som är beroende av vissa grundläggande re-
surser. God infrastruktur, vidsträckta stränder, rent Stranden i Friseboda, foto: Linus Johannesson.
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NÄRINGSLIV
Kristianstads kustområde är ett företagartätt om-
råde räknat i antal företag per invånare. Mycket av 
näringslivet är kopplat till turismen, men här finns 
också andra kategorier av företagande i olika skalor.

Areella näringar
Landskapet längs kommunens kuststräcka präglas 
av ett livskraftigt lantbruk. Jordbruket och livsmed-
elsförädlingen är tillsammans med besöksnäringen 
huvudnäringarna i kustområdet. Jordbruket ger en 
god tillgång till närproducerade livsmedel och för-
medlar många ekosystemtjänster och är därmed en 
viktig del av förutsättningarna för hållbar tillväxt i 
området. Hållbar tillväxt innebär att den ekonomis-
ka tillväxten ska samspela med miljömässig och so-
cial utveckling.

Jordbruket har en avgörande betydelse för en levan-
de landsbygd och bibehållandet av det öppna natur- 
och kulturlandskapet vilket också är av värde för 
turismen. En betydande del av kuststräckans höga 
naturvärden har utvecklats genom ett långvarigt 
samspel mellan människa och natur. En ökad explo-
atering skulle kunna leda till en konflikt mellan bio-
logisk mångfald och markanvändning. 

Stora delar av de svenska fiskfångsterna tas i Öster-
sjön, men andelen fartyg från kusten utmed Hanö-
bukten är mycket liten. Yrkesfisket i kommunens 
kustområde utgörs till största delen av ett småska-
ligt kustfiske, vilket innebär att det finns potential 
för utveckling. Fisksamhället i Hanöbukten visar 
dock tecken på överfiske och det är viktigt att hit-
ta en användning där fiskeresursen brukas utan att 
förbrukas. 

En växande näringsgren i anslutning till det tradi-
tionella fisket är fisketurismen, med bas i det stora 
intresset för fritidsfiske hos allmänheten och ut-
ländska turister. Förutsättningarna för fisketurism i 
Sverige bedöms vara bland de bästa i Europa. 

Industrier
Utmed kusten i Kristianstads kommun finns ett an-
tal större och mindre industrier. I Åhus hamnom-
råde finns flera stora industrier som är knutna till 
bulk- och containerhantering från fartyg. Bulkhante-
ringen har en stor del av den totalt hanterade voly-
men i hamnens verksamhet. 

Absolut Companys fabrikslokal på Gamla Skeppsbron i Åhus. Foto: Claes Sandén
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Det strategiska arbetet i Kust- och havsplanen går i linje med det som inleddes med kustprogrammet Det växer längs 
kusten 2009. Fördjupat underlag och mer praktisk kunskap om tillämpningen har lett till den utveckling som denna plan 
redogör för.

Detta avsnitt behandlar strategierna för den fysiska 
planeringen, det vill säga användningen av mark och 
vatten, inom planområdet. 

Strategierna i planförslaget är på en strategisk och 
övergripande nivå. Behovet har identifierats och en 
riktning för hur kommunen avser att arbeta mot en 
hållbar utveckling har dragits upp. Strategierna har 
delats in tematiskt. De utgör ett ramverk för det fort-
satta arbetet.

3.3 PLANERINGSSTRATEGIER FÖR KUSTEN OCH HAVET
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3.3.1 STRATEGI: BALANS MELLAN INTRESSENA LÄNGS KUSTEN OCH I HAVET

Bakgrund
Fysisk planering handlar om att balansera olika 
markanvändningsintressen.  Avvägningarna ska re-
sultera i att marken används på ett sätt som medför 
god hushållning (PBL 2 kap 2 §). Resultatet av detta 
arbete visas på plankartorna Markanvändning och 
Vattenanvändning som är en del av planhandlingen. 
Strategierna som hör till detta avsnitt är komplette-
ringar och fördjupade ställningstaganden som tol-
kas tillsammans med mark- och vattenanvändnings-
kartorna.

Avvägning mellan riksintressen
Flera riksintressen och riksintresseanspråk överlap-
par i sin geografiska utbredning inom planområdet. 
För de flesta gör kommunen bedömningen att de 
inte står i konflikt med varandra. Exempelvis men-
ar kommunen att riksintresse för naturvård, kultur-
miljövård, kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv 
förstärker varandra och att de anspråk som följer 
av dessa förordnanden inte heller leder till skada 
på riksintresse för väg, järnväg, hamn, fiskehamn, 
farled eller totalförsvar. Vilka värden de olika riksin-
tressena ska skydda finns beskrivet i kapitel 4.

Samma avvägning gäller för Natura 2000 gentemot 
övriga riksintressen. Av Länsstyrelsen föreslaget 
Natura 2000-område i havet med bevarandevärde 
för bland annat tumlare överlappar geografiskt med 
riksintresse för totalförsvar och farled och kan kom-
ma att innebära motstående anspråk när det gäller 
livsmiljö och spridningsmöjlighet för hotade växt- 
och djurarter och försvarets och sjöfartens verksam-
het. Eftersom Naturvårdsverket ännu inte har tagit 
ställning i ärendet avvaktar kommunen med att göra 
en särskild avvägning i Kust- och havsplanen.

När det gäller riksintresse för totalförsvar och vind-
bruk i havet konstaterar kommunen att ett genom- 
förande av beslut om tillstånd till en vindkraftspark 
skulle kunna innebära motstående anspråk där För-
svarsmakten har redovisat särskilt behov av hinder-
frihet och påverkansområde. 

Avvägningen av om energianläggningar skulle kunna 
innebära en påtaglig skada på värden som är viktiga 
för landets totalförsvar ligger inte i första hand hos 
kommunen. Är intressena oförenliga i området, eller 
i någon annan del av planområdet där riksintresse 
för totalförsvaret överlappar med andra, konstate-
rar kommunen att försvarsintresset enligt 3 kap 10 
§ Miljöbalken ska ges företräde. Dock har vindbruks-
verksamheten redan fått tillstånd inom en del av Tag-
genområdet och kommunen gör därför tolkningen 
att intresse för energiutvinning ska ges företräde just 
där. Kommunen konstaterar samtidigt att den till-
ståndsgivna verksamheten även kan ha en skada på 
andra riksintressen i eller nära området, nämligen 
friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzon samt även för-
ordnande om landskapsbildsskydd, som är svår att 
överblicka. 

Kustens värde för rekreation är mycket stor och vär-
det för rekreation ska värnas för en god boendemiljö 
men även för näringslivets utveckling som ofta har 
ankytning till turism och evenemang.

Intressekonflikter i 
markanvändningen 
Det finns många intressen och anspråk längs kusten. 
Exempel på detta är den höga efterfrågan på att bygga 
längs kusten, vilket kan stå i konflikt med kustens re-

kreationsvärden och möjligheterna att röra sig fritt 
och uppleva det unika dynlandskapet. 

Ett annat exempel är kustens attraktivitet för tu-
rismen som bygger på de unika natur- och kultur-
värdena, samtidigt som besöksnäringen riskerar 
att påverka kusten negativt genom ökat slitage på 
strandnära vegetation, markbehov för infrastruktur 
som parkeringsplatser och utökat behov av vatten 
och avlopp.  

Fiskerinäringen är betydelsefull för kusten, både 
som ett intresse för turismen, ett rekreationsvärde 
och en del av kulturarvet som format kustens uni-
ka uttryck. Samtidigt är fisketrycket idag alltför hårt 
och bidrar till en obalans i havets ekosystem. Levan-
de ekosystem i havet innebär en ökad tillgång på fisk 
vilket gynnar fiskerinäringen. Idag finns ett tiotal 
fiskare som bedriver fiske inom Kristianstad kom-
mun, de flesta i en mycket begränsad omfattning.

För Maglehem och Olseröd görs särskilda studier 
tillsammans med försvarsmakten. Byarna kan ut-
redas för komplettering med mindre områden och 
lucktomter.

Bullerstörningar från områden av riksintresse för 
totalförsvar, Ravlunda och Rinkaby skjutfält, medför 
att inga ökade byggrätter eller förtätningar föreslås 
inom Olseröds sommarby, Degeberga sommarby, Ju-
leboda och Östra Sand. 
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• Naturvårdsintressena på land och i vatten ska 
prioriteras framför andra intressen på Kiviks-
bredan, utmed Tostebergakusten samt på de 
sandiga markerna som pekats ut som särskilt 
skyddsvärda från Rinkaby skjutfält och söderut.

• De kvarvarande naturmarksstråk som finns inom 
kustens bebyggelseområden ska värnas vid ex-
ploatering. Naturkaraktären skapar miljöer som 
bidrar till de kustnära områdenas karaktär och 
attraktionskraft. Målet är en hållbar utbyggnad 
av kusten i samklang med de stora naturvärden 
och rekreationsmöjligheter som finns.

• En negativ effekt av mark- och vattenanvänd-
ning på ekosystemen och produktionen av eko-
systemtjänster ska i första hand undvikas. I de 
fall det inte är möjligt bör ytor och funktioner 
för kompensation och komplettering av ekosys-
temtjänster identifieras och livsmiljöerna för de 
växt- och djurarter som producerar tjänsterna 
förstärkas.

• Kommunen ska medverka till att befintliga tu-
rismanläggningar och campingar utmed kusten 
utvecklas och utökas i samklang med platsens 
specifika natur- och kulturvärden. Utvecklings-
formerna kan avgöras först vid fördjupade stu-
dier.

• Kommunen ska kunna erbjuda attraktiva boen-
demiljöer som är säkra ur ett klimatperspektiv. 
Ställningstagande till ny byggnation görs från 
fall till fall enligt;  Råd och anvisningar inför 
byggnation inom riskområde för översvämning 
och erosion i Kust- och havsplanen.

Marknavändningskarta för kusten, för Åhus gäller öp 2013 för Kristianstad 
kommun inför kommande arbete med FÖP för Åhus. (kartbilaga i handlingen)

Bebyggelseområde inom risk för översvämning.
Nybyggnation prövas enligt zonering för bebyggelse inom
risk för översvämning.

Bebyggelseområde inom influensområde för
totalförsvaret. Ingen ny bostadsbebyggelse får tillkomma.

Område med spridd bebyggelse.
Möjlighet till nybyggnation finns.

Område med spridd bebyggelse och värdefull natur.
Nybyggnation som anpassas till förekommande natur-
och kulturvärden är möjlig.

Område med höga naturvärden där möjligheten til
områdesskydd enligt miljöbalken bör utredas.
Nybyggnation som inte påverkar förekommande
naturvärden är möjlig.

Gröna kilar mellan bebyggelseområdena. Områdena har
höga natur- och rekreationsvärden och binds samman av
parker och grönstråk i de bebyggda områdena.
Ny bebyggelse får inte tillkomma.

Område som riskerar att översvämmas vid höga flöden
i Helge å. Olämpligt med ny bebyggelse.

Militärt övningsområde. Höga naturvärden. Nybyggnation
är inte möjlig på grund av försvarets intressen.

Planerad fördjupad ÖP för Åhus

MarkanvändningMarkanvändning

ANTAGANDEHANDLINGANTAGANDEHANDLING
Förslag till Ändring av Översiktsplan
2013 avseende havs- och kustområdet.

Befintligt centrumområde

Centrumutveckling
Bostäder, kan även inrymma skola
och omsorgsverksamhet
Bostäder förslag lång sikt

Bostäder detaljplanlagda ej utbyggda
Utvecklingsområde bostäder/
verksamheter lång sikt
Verksamheter befintlig hamn

Verksamheter befintlig industri

Föreslagna verksamheter
Verksamheter detaljplanelagda
ej utbyggda
Framtida stationsläge

Golfbana

Lämpliga lägen för lekplats på Äspet

Lämpliga lägen för en stadspark i Åhus

Utvecklingsområde fritid/turism

Föreslaget grönstråk

Fritid detaljplanelagt ej utbyggt

Kommunal naturvårdsfond

ÖP2013 ÅhusÖP2013 Åhus

ÖP2013, Åhus© Lantmäteriet © Kristianstads kommun

sommarby
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• Riksintresset för hamn och farled ska prioriteras  
i det aktuella området. En bärkraftig hamnverk-
samhet är en viktig faktor i kommunens närings-
livsutveckling.

• Vindbruk ska bara tillåtas i det område som är 
utpekat som riksintresse. Området är i konflikt 
med totalförsvaret och ej tillståndsgiven verk-
samhet påverkas av totalförsvarets intressen i 
nom området. Ytterligare etableringar av vind-
kraft i havs- och kustområdet riskerar att skada 
såväl landskapsbild som naturvärden. 

• Totalförsvarets intressen påverkar utbyggnad 
av bostäder inom påverkansområden vilket är 
reglerat genom dialog med försvaret i ärenden 
inom influensområdet. Är intressena oförenliga i 
området, eller i någon annan del av planområdet 
där riksintresse för totalförsvaret överlappar 
med andra, konstaterar kommunen att försvar-
sintresset enligt 3 kap 10 § Miljöbalken ska ges 
företräde.  Detta företräde för totalförsvaret på-
verkar området för vindbruk (Taggen) som inte 
har miljötillstånd för energiutvinning.

bbbb

Vattenanvändningskarta (kartbilaga i handlingen)

Område där naturvårdsintressen ska prioriteras
och möjligheten till reservatsbildning utredas.

Område där naturvård, kulturmiljövård
och friluftsliv ska prioriteras.

Område reserverat för vindkraft
 inklusive högspänningsledning.

Område för hamn.

Farled till hamn. Verksamheter som äventyrar
farledens funktion ska inte förekomma.

Arkeologiskt prioriterat område.

Öppet hav. Stora delar av området
är utpekat som arkeologiskt intressant område.
Verksamhet som påverkar bottenstrukturen ska
därför inte tillåtas. Övrigt i anspråkstagande
prövas från fall till fall.

Riksintresse, totalförsvarets påverkansområde

Förslag Natura2000 Tumlare

Planområdesgräns

VattenanvändningVattenanvändning

© Lantmäteriet © Kristianstads kommun

ANTAGANDEHANDLINGANTAGANDEHANDLING
Förslag till Ändring av Översiktsplan
2013 avseende havs- och kustområdet.
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3.3.2 STRATEGI: BEREDSKAP FÖR FRAMTIDA KLIMATFÖRÄNDRINGAR

turvärden. Planeringsperspektivet är år 2030 men 
kunskapsunderlagen visar på att havsnivåhöjningen 
kommer att fortsätta därefter. En viktig fråga är ex-
empelvis om det finns förutsättningar för att anpas-
sa och skydda infrastruktur och bebyggelse längs 
kusten till ett framtida klimat. 

En viktig förutsättning för den fysiska planeringen 
av kuststräckan är arbetet med att utveckla strate-
gier för att hantera problematiken kring kusterosion 
och översvämning. 

För Kristianstads kommun innebär detta arbete 

bland annat att hitta de lämpligaste metoderna för 
att hantera erosionproblematiken utifrån Kristian-
stads kommuns unika situation. Två rapporter har 
tagits fram (Erosionsutredning Kristianstad janua-
ri 2018 samt Kustskyddsstrategier för Krisitanstad 
kommun september 2018) för att stärka kunskapsun-
derlaget utifrån Kristianstads kommuns unika situ-
ation. Underlaget kommer att användas för att göra 
en bedömning av konsekvenser av olika alternativ 
för kustskydd. Fortsatt arbete krävs för att avgöra 
kostnader, finansiering och ansvar i frågan för att 
planera ett genomförande.

Bakgrund
Kunskapen om hur klimatförändringarna kommer 
att påverka kusten är under ständig uppdatering 
då klimatforskningen är intensiv i hela världen. Det 
vi med säkerhet vet är att de framtida variationer 
i havs- och grundvattennivå, sandtransport längs 
stranden och stormar kommer att påverka Kristian-
stad kommuns kuststräcka. Stora delar av kusten lig-
ger lågt och söder om Rinkaby finns en erosionsrisk. 

Denna plan innehåller riktlinjer för hur kuststräck-
an kan utvecklas mot bakgrund av detta. Det han-
dlar om en hållbar bebyggelseutveckling men även 
om hur vi arbetar för att bevara natur- och kul-

foto Claes Sandén

Åtgärder 
för 

kustskydd

Hållbar 
planering

Attraktiv 
kust
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Bebyggelseutveckling 
Bebyggelsen längs kusten består till stor del av frit-
ids- och bostadsbebyggelse. Boendet är ett starkt in-
tresse i den fysiska planeringen och avvägs mot om-
rådets andra intressen och värden. På många sätt så 
är intressena också avhängiga av varandra. De höga 
natur- och kulturvärden som finns längs kusten ger 
ett ökat värde för turism- och boendeattraktiviteten 
här och fungerar som ett naturligt kustskydd.

De stora fritidshusområdena längs Åhuskusten kan  
komma att beröras först av havsnivåhöjningarna. De 
ligger i det låglänta dynlandskapet nära stranden 
och är hotade av såväl erosion som översvämn-
ing. En stor del av dessa områden har nyligen fått 
utökade byggrätter i enlighet med kustprogrammet 
(2009). Kusten påverkas från två håll. Den låglänta 
topografin från Kristianstadsslätten ut till havet led-
er till att stora områden nära kusten riskerar att öv-
ersvämmas av Helge å. 

Denna kust- och havsplan följer de resonemang 
som lades fram kring översvämning och erosion i 
kustprogrammet 2009. Förändringarna utgår från 
kunskapsutveckling och nya underlag som kommit. 
Det gäller framför allt en uppräkning av havsnivåhö-
jningarna år 2100  från + 2,31 till +2,57 som högsta 
vattenstånd för Hanöbukten samt ett förtydligande 
om behovet av en robust infrastruktur.

Hur översvämnings- och erosionsförloppet kom-
mer att ske är mycket osäkert. Det finns områden 
längs kusten där erosion pågår idag, medan det fort-
farande sker ackumulation på andra sträckor, vilket 
redovisas i utredningen Erosionsutredning Kristian-
stad januari 2018. 

Kristianstads kommun påbörjade arbetet med att 
anpassa tillkommande bebyggelse till de kommande 
havsnivåhöjningarna redan 2009. Nya underlag 
har tillkommit och kommunens strategi för bebyg-

gelseutveckling sker i tre steg:

1. Anpassning. Detta påbörjades redan 2009, ge-
nom införandet av bestämmelser kring höjder 
för färdigt golv i detaljplaner och bygglov. Denna 
anpassning justeras efterhand som kunskapen 
förändras.

2. Kustskydd. Arbetet med att skydda kusten lyf-
tes fram redan i kustprogrammet 2009. En inle-
dande utredning har tagits fram med diskussion 
kring olika möjligheter att hantera erosion på 
några specifika platser längs  Kristianstads kust-

områden.

3. Reträtt. Utöver problematiken med översväm-
ning och erosion som en konsekvens av stigan-
de havsnivå bör även stigande grundvattennivå 
nämnas. För mycket låglänt bebyggelse räcker 
det alltså inte med kustskydd. Efterhand som 
problematiken med översvämning och erosion 
ökar kommer behovet av strategier för reträtt 
av bebyggelse. Här krävs kunskapsunderlag och 
noggranna strategiska avväganden kring reträt-
ten.

Representative Concentration Pathways (RCP) är scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i 
framtiden. RCP 2,6 motsvarar en nivå där koldioxidutsläppen minskar från år2020 och RCP 8,5 är nivån där 
koldioxidutsläppen fortsätter att öka. Idag räknar vi med RCP 8,5 då vi inte har en lösning och överenskommelse 
som ger minskade utsläpp.  Bilden visar en tidplan för arbetet med att utveckla kusten i framtida klimatförändring. 
Anpassning av bebyggelsen är ett pågående arbete medan skyddet bör påbörjas i samband med nästa steg i 
planeringen och reträtt är en lösning som kräver lång planering.     

Stigande havsnivå - medelvattenstånd för RCP 2,6 och RCP 8,5

(Meter)

(År)
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Zonering av bebyggelseområden
En detaljplan är en lämplighetsprövning för det än-
damål som markanvändningen gäller. Stora delar av 
Kristianstads kustområden är planlagda för bostads-
bebyggelse. Kunskapen om vad de framtida havsni-
våhöjningarna innebär medför ett behov av att för-
tydliga och nyansera tidigare ställningstaganden. 
Havsnivåhöjningen är en konsekvens av den globala 
uppvärmningen och när en viss höjd nås är osäkert. 
Denna osäkerhet ger utifrån försiktighetsprincipen 
vid val av markanvändning behov av omfattande 
analys och riskbedömning. Höjningen av havsnivån 
kommer att pågå även efter den långsiktiga tidshori-
sont på år 2100 som redovisas i https://www.smhi.
se/klimat/havet-och-klimatet/hoga-havsnivaer .

Zoneringen som redovisas på kartan föregående 
sida är utgångspunkt för bedömningar av bebyg-
gelsens lämplighet. Samhällsviktiga funktioner och 
stora ekonomiska investeringar, som infrastruktur 
och tekniska försörjningssystem, bör inte utsättas 
för översvämningsrisk. Områden med stora ekolo-
giska värden bör inte heller utsättas för olämplig 
exploatering som medför ökad översvämningsrisk 
i omkringliggande områden. Endast de mest robus-
ta eller anpassningsbara funktionerna bör placeras 
inom riskområden. Befintliga detaljplaner i riskom-
råde som ska tas i bruk får stöd i bedömningen och 
avvägningar i Råd och anvisningar inför byggna-
tion inom riskområden för översvämning och er-
osion nedan.

Zoneringen är en riskbedömning för byggnation 
och utgår från dagens kunskap och underlag, vilka 
beskrivs närmare i avsnitt 2.2 Utmaningar med ett 
förändrat klimat. Tre områden inom riskzonen har 
identifierats.

1. Förhöjd risk. Detta område är olämpligt för 
ny bebyggelse. Området innehåller dels de  

• Vid bygglov inom riskområde för översvämning  
får dynlandskapets värde inom och i anslutning 
till fastigheten inte påverkas negativt. Det är 
en förutsättning för en långsiktig stabilitet och 
bevarande av stranden.

• Kapacitet för omhändertagande av dagvatten  
ska hanteras inom varje enskild fastighet.

3. Erosionsutsatt område. Dessa områden har 
identifierats i den erosionsutredning som tagits 
fram genom DHI januari 2018. Det är huvud-
sakligen område med akut erosion och störst 
problem finns i anslutning tll bebyggelse längs 
med stränderna i anslutning till Åhus. Området 
har studerats i en översiktlig erosionsskydds 
utredning och detta arbete bör utvecklas 
för att klargöra möjliga åtgärder och dess 
konsekvenser.

ytor som ligger under +2,57 möh och dels de 
ytor som blir helt avskurna vid ett scenario 
med höga flöden i Helge å (se karta s. 17) Om 
nybyggnation  ska utredas avgörs lämpligheten 
för bebyggelse utifrån platsens förutsättningar 
och aktuell kunskap utifrån klimatpåverkan. 
Infrastrukturen är en viktig bedömningsfaktor 
då platsens tillgänglighet är ett krav för säker 
byggnation. Denna zon kommer att förändras 
över tid. 

2. Risk. Detta område ligger i ett område med 
framtida översvämningsrisk. Här anpassas be-
byggelsen med hänsyn till kommande översväm-
ningsscenario som orsakas av höga vattenstånd 
och höjda grundvattenflöden i kombination med 
ökad nederbörd.  Vid förändrad markanvänd-
ning och byggnation inom riskområden används 
Råd och anvisningar inför byggnation inom  risk-
område för översvämning och erosion som redo-
visas nedan.

Råd och anvisningar inför byggnation inom riskområ-
de för översvämning och erosion.

• Byggnad för boende ska utformas och utföras 
så att naturligt översvämmat vatten upp till en 
nivå av +2,8 inte skadar den del av konstruktio-
nens undersida som inte är avsedd att komma i 
kontakt med vatten. Alternativt lägst FG+3,3 för 
grundkonstruktion med platta på mark. En bygg-
nadsteknisk lösning som är anpassad till plat-
sens naturliga markutformning ska eftersträvas.  

• Befintliga detaljplaner kan ändras för att ge för-
bättrade förutsättningar för erosionsskydd av 
stranden eller minskad utsatthet för översväm-
ning.
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Klimatpåverkan på natur- och 
kulturvärden
Kristianstads kuststräcka innehåller många om-
råden med höga natur- och kulturvärden. Rap-
porten Klimateffekter i förhållande till natur- och 
kulturvärden utmed Hanöbukten (Green et al. 2015) 
lyfter fram möjligheten att arbeta med reträtt av lågt 
liggande strandängar som riskerar att drabbas av 
översvämning.

Andra kustnära naturmarker har ett värde som ack- 
umulerats under så lång tid att reträtt inte är ett 
möjligt alternativ för att bevara naturvärdena. Det 
saknas utrymme för dynerna att vandra inåt land.
Exempel på detta är dynlandskapet i Gropahålet och 
Friseboda. För dessa områden bör en utredning gö-
ras om kustskydd är möjligt för att bevara värdena. 
Längs kusten finns också många kulturmiljöer som 
är av högt värde. Ett exempel är Ålabodarna, vars 
kulturmiljövärde inte så mycket ligger i byggnader-
na i sig som i deras närhet till havet och del i Åla-
kustens värden. Hur detta värde bäst anpassas till 
kommande klimatförändringar bör utredas vidare. 

Dynlandskapet med fritidshusbebyggelse är ett na-
turområde med höga kulturhistoriska värden. Den 
småskaliga sportstugetraditionen anpassad till dyn-
landskapet har höga värden även för rekreation av-
seende det rörliga friluftslivet.

Befintliga detaljplaner ger för flertalet fastigheter 
utökade byggrätter som kan påverka kulturvärdena 
och även naturvärden och rekreationsvärden nega-
tivt utifrån klimatförändringar med ökad nederbörd 
och höjd havsnivå. 

Förslag till strategier i kommunens lovhantering har 
tagits fram i arbetet med kust och havsplanen  för att 
ge fastighetsägare möjlighet att utforma nybyggna-
tion utifrån  platsens förutsättningar avseende över-

svämningsrisker, höjda havsnivåer och ett  bevaran-
de av kultur- natur- och rekreationsvärden.

Skyddsåtgärder vid kusterosion
Längs kusten ska olika intressen dela på en liten yta, 
som dessutom kan bli mindre med tiden. Konflikter 
om utrymme kan uppstå som leder till kortsikti-
ga lösningar för att bevaka enskilda eller allmänna 
intressen. Kommunen ska förebygga konflikter och 
vägleda ut ur sådana, till exempel genom att väga in-
tressen och konsekvenser av att skydda kusten och 
stränderna från en i grunden naturlig utveckling.   

Variationer i väder och vattenstånd påverkar både 
hav, ytvatten på land och grundvatten och leder till 
processer som erosion, sedimentation och över-
svämning. ”Havet ger och havet tar” är ett uttryck 
som kan användas som beskrivning av en naturlig 
strandlinje som även historiskt sett är allt annat än 
statisk. 

Tillsammans med DHI har kusten och strandens 
funktion studerats för att möjliggöra för förslag till 
kustskydd som kan utvärderas avseende funktion 
och ekonomi. I rapporten Kustskyddsstrategier för 
Kristianstads kommun  DHI 2018-september presen-
teras olika förslag på åtgärder i olika tidsperspektiv 
där även kommande klimatförändring är en viktig 
del i analysen. Kust och havsplanen förordar ingen 
specifik lösning men visar genom rapporten på olika 
åtgärder som kan utföras. Rapporten Kustskyddsstra-
tegier för Kristianstads kommun ingår som underlag 
i granskningshandlingen för kust och havsplan Kris-
tianstad kommun.

Strand- och kustskydd utreds endast i de fall där 
det varken finns plats för naturlig stranderosion el-
ler planerad reträtt av strand. Längs övriga delar av 
kusten ska naturliga förlopp tillåtas att forma kust- 
och dynlandskapet. 

Följande skyddsåtgärder utreds:

1. Hårda strukturer – skydd av landområden 
genom exempelvis strandskoning, släntskydd, hö-
vder och vågbrytare. 

2. Mjuka lösningar – skydd av landskapet gen-
om exempelvis strandfodring, det vill säga utfyllnad 
med sand. Strandfodring kan utföras på hela eller 
delar av stranden eller i sanddyn. Sand till strand-
fodring bör i första hand hämtas på de platser som 
de nationella havsplanerna anvisar. Statliga myn-
digheter och riksdagen gör därmed en första avvägn-
ing om säkerhets-, miljö- och hushållningsintressen.

3. Planerad reträtt - avveckling av bebyggelse 
och infrastruktur och anpassning till ett naturligt ut-
byte av material mellan strand och hav. Övergången 
skulle kunna innebära att markägare kompenseras, 
att planer upphävs och att byggnader, infrastruktur 
och andra anläggningar tas bort. Genomförs enligt 
särskild plan för reträtt.

Utformning och anläggning av hårda såväl som mjuka 
skydd ska följa en standard enligt kommunens krav 
och riktlinjer. Enskild fastighetsägare har i princip 
inte möjlighet att överblicka konsekvenserna av att 
anlägga skydd på den egna fastigheten, särskilt med 
tanke på att negativa effekter, som till exempel akut 
erosion, kan uppstå på angränsande fastigheter eller 
till och med på en annan strandsträcka. Olika typer 
av skyddsåtgärder kan användas i olika tidsperspek-
tiv, exempelvis kan mjuka eller hårda skydd använ-
das på kort sikt, medan reträtt förbereds. Dessutom 
finns möjlighet till kombination av kustskydd på en 
utvald strandsträcka, eller att växla typ av skydd 
över tid.  Strategin bör ta hänsyn till och därmed 
kontinuerligt anpassas till framtida förändring med 
stigande av havsnivåer.
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Riktlinjer för hantering av 
klimatförändingar
• Hänsyn måste tas till en framtida höjd havsnivå 

och de risker för översvämning, erosion och höjd 
grundvattennivå som detta kan medföra. 

• Ett skydd av stränderna som utnyttjar de natur-
liga och biologiska processerna för erosions- och 
översvämningsskydd bör prioriteras. Viktiga 
ytor och strukturer för ekosystemtjänster som 
klimatanpassning ska identifieras.

• Arbetet med att bevara stränderna bör priorite-
ras vid planering längs kusten. 

• Ett fortsatt arbete med att identifiera lämpli-
ga områden för reträttmarker för strandängar, 
dynbildning och öppna sandhedar som hotas av 
översvämning bör ske.

• Befintlig rekommendation för bebyggelse längs 
kusten höjs för att anpassas till aktuella siffror 
från SMHI. För att undvika problem med fukts-
kadade byggnader bör inom områden under + 
3,3 möh särskild hänsyn tas till risken för höjd 
grundvattennivå och översvämning. Detta gäller 
både inom lågt liggande flacka områden och 
när svackor förekommer inom högre terräng. I 
områden längs Helge å, Yngsjö by och Nyehusen, 
räknas rekommendationen upp ytterligare. 

• Inom riskområden som kan komma att påver-
kas av höjd grundvattennivå, översvämning eller 
erosion ska ny bebyggelse och infrastruktur 
undvikas eller anpassas till gällande risknivåer. 
Vid kommande ställningstaganden till ny bebyg-
gelse, här ska råd och anvisningar inför byggna-
tion inom riskområde för översvämning och ero-
sion användas (se sida 37),

Skiss på skyddsåtgärder DHI group 
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3.3.3 STRATEGI: BEVARA OCH UTVECKLA KUSTENS OCH HAVETS UNIKA VÄRDEN

Bakgrund
Kristianstads kommuns havs- och kustområden har 
många unika värden. Intressanta kulturlämningar, 
höga naturvärden och ett unikt landskap med dyn-
tallskogar och långa sandstränder attraherar turis-
ter och boende.

Människan har bott och verkat längs kusten sedan 
lång tid tillbaka och natur- och kulturvärdena är 
tätt sammanlänkade här. Exempel på detta är Toste-
bergas strandängar vars naturvärden starkt hänger 
samman med bete och hävd, Ålakusten som är ett 
kulturmiljöstråk uppbyggt kring naturtillgången på 
ål samt sjunkna boplatser i havet.

Utmaningar 
De främsta hoten mot kustens och havets värden ur 
kust- och havsplanens perspektiv  är negativa miljö-
faktorer, framtida klimatförändringar och konflikter 
kring mark- och vattenanvändningen. 

Unika natur- och kulturvärden längs kusten riske-
rar att översvämmas och försvinna genom erosion. 
Kustens karaktär kommer att påverkas både genom 
havsnivåhöjningarna i sig men även av de eventuella 
åtgärder som kommer att göras för att skydda kus-
ten. Krävs exempelvis vallar som skydd så påverkar 
de omgivningen både visuellt och flödesmässigt. 

Vårt kulturarv i havet riskerar att påverkas av kli-
matförändringar och skador på botten.

Riktlinjer för att utveckla kusten 
och havets unika värdenn
• Kommunen ser mycket restriktivt på förtätning 

med nya bostadstomter inom fritidshusområ-
dena. Huvudprincipen är att samtliga planlagda 
naturmarksområden ska bevaras, inte minst för 
deras betydelse för rekreation och andra ekosys-
temtjänster.

• Åhuskustens bebyggelse ska utvecklas i sam-
klang med områdets natur-, kultur- och fri-
luftsvärden och utan att störa utvecklingsmöjlig-
heterna för besöks- och fritidsnäringen. 

• I samband med kommande arbete med att skyd-
da kusten mot översvämning och erosion ska 
stor hänsyn tas till att skydda och bevara de uni-
ka natur- och kulturmiljöerna. I valet av skydd 
ska en avvägning göras där exempelvis värdet av 
den sammanhängande sandstranden, ålabodar-
na och dyntallskogen beaktas.

• Turismutvecklingen ska ske med hänsyn till kus-
tens unika natur- och kulturmiljöer eftersom de 
är själva basen i turistnäringen. En hållbar tu-
ristnäring ska vara ekonomiskt bärkraftig och 
socialt genomförbar, utan att undergräva den 
naturmiljö och de kulturmiljövärden som bär 
upp den.

• Fiskenäring och fisketurism längs kusten ska 
värnas med hänsyn till dess koppling till lands-Fisknät på tork vid Tvillingaboden. Foto Linus Johannesson
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bygdsutveckling och social och kommersiell 
service. Arbetet ska även omfatta hänsyn och 
anpassning till den infrastruktur och vidare-
förädling som krävs. Det småskaliga fisket kan 
bland annat bidra till ett ökat intresse för när-
producerade och miljömärkta produkter.

• Vid bygglovgivning och detaljplaneläggning ska 
särskild hänsyn tas till byggnaders anpassning 
till omgivande bebyggelse, terräng, landskapets 
rumskaraktär och platsens natur- och kulturvär-
den. 

• Åtgärder som kan ge skador på havets kulturmil-
jölämningar och arkeologi ska undvikas.

Juleboda Foto Cecilia Sandén
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3.3.4 STRATEGI: BEVARA OCH UTVECKLA FRISKA EKOSYSTEM.

Bakgrund
Friska ekosystem längs kusten och i havet är en nöd-
vändighet för en hållbar utveckling Allting hänger 
samman och ekosystemen inom planområdet är 
viktiga både som en hållbarhetsfaktor och som en 
förutsättning för kustens attraktionsvärden. 

Förutsättningar och utmaningar
Kunskapen om havets och kustens naturvärden och 
dess sårbarhet ökar ständigt. Undersökningar och 
modelleringar visar att planområdets högsta natur-
värden i havet är lokaliserade till Kiviksbredan och 
området utanför Tostebergakusten. På land är de 
högsta naturvärdena knutna till strandängar och be-
tesmarker utmed Tostebergakusten och till sandiga 
marker från Rinkabyfältet och söderut.

Hanöbukten har stora problem med obalans i eko-
systemen till följd av mänsklig påverkan i form av 
överfiske, utsläpp i havet och övergödning. Markan-
vändningen längs kusten och även inåt land har stor 
inverkan. Åhuskustens lätta jordar släpper exempel-
vis igenom en stor del av de näringsämnen som till-
förs och dessa riskerar att komma ut i havet.

För havet berör riktlinjerna kommunens långsiktiga 
arbete med att säkerställa havets ekosystemtjänster, 
bland annat att reducera tillförseln av näringsäm-
nen från jordbruk, enskilda avlopp och kommunala 
reningsverk. På land är fokus på att bevara de eko-
system som finns och arbeta med planering av re-
trättmarker.

Riktlinjer för friska ekosystems
• Havets och kustens ekosystem ska förvaltas och 

värderas som en förutsättning för människans 
välbefinnande och ekosystemtjänsterna. Natu-
ren har samtidigt ett eget existensvärde och ska 
inte bevaras enbart till vår nytta utan utifrån 
växters och djurs behov.

• Ytor och strukturer i planområdet som är viktiga 

Ekosystemens förmåga att överleva och börja om 
trots förändringar och störningar ökar med varia-
tionen i arter och livsmiljöer, och möjlighet till ut-
byte mellan olika områden och arter.

Havstrutar i strandkanten. Foto Christer Neidemann
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för produktion och uttag av ekosystemtjänster 
ska identifieras och kopplingen mellan ekosys-
temtjänster och människan göras tydlig. 

• Kiviksbredans stora värde för bland annat fisk 
och sjöfågel ska värnas. Åtgärder som riskerar 
att påverka områdets ekologiska funktion ska 
inte tillåtas.

• Tostebergakustens ekosystem på land och i ha-
vet ska bevaras och utvecklas. Åtgärder som ris-
kerar att påverka områdets ekologiska funktion 
negativt ska undvikas.

• Kommunen ska verka för att områden med höga 
naturvärden som inte redan är skyddade kan 
säkras som kommunala eller statliga naturreser-
vat.

• Sandiga marker med unik flora och fauna ska 
värnas. 

• Arbetet med att planera reträttmark för strand-
ängar som reduceras till följd av kommande hav-
snivåhöjningar ska fortsätta, bland annat utmed 
Tostebergakusten.

• Arbetet med att minska näringsutsläppen till 
Hanöbukten ska fortsätta i takt med att kommu-
nens VA-plan genomförs.

• För att minska transporten av näringsämnen till 
Hanöbukten ska kommunen genom samverkan 
med markägare arbeta förebyggande med våt-
marker. Kommunen ska även fortsätta samver-
kan inom Helgeås och Skräbeåns avrinningsom-
råden för att minska diffusa utsläpp till mark och 
vatten.

• De kvarvarande naturmarkstråk och grönområ-
den som finns inom kustens bebyggelseområden 

ska bevaras.

• Naturlig utveckling av stranden och dynlandska-
pet ska ske där förutsättningar finns. 
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Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedöm-
ning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. ta hänsyn 
till allmänna intressen vid beslut om användningen 
av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses. 
I redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken anges särskilt. 

PBL 3 kap 4§ 

Riksintressen är områden eller objekt som enligt 
miljöbalken är av sådant nationellt intresse att de 
ska skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig 
skada (bevarandeintressen) eller riskerar att påtag-
ligt försvåra möjligheterna att utnyttja riksintresset.

Riksintressen kan omvärderas när förhållanden 
ändras eller ny kunskap kommer fram. Länsstyrel-
sen har uppsikt över hushållningen med mark- och 
vattenområden och ska verka för att riksintressen 
beaktas i bland annat kommunala planer. Det är 
främst kommunernas uppgift att säkerställa att riks-
intressena inte skadas. I översiktsplanen preciseras 
riksintressena. Vid bedömningen om ett riksintresse 
skadas är det inverkan på den funktion eller det vär-
de som riksintresset avser som är avgörande, inte 
den geografiska gränsen. Även åtgärder utanför rik-
sintressegränsen kan därför anses påtagligt skada 
riksintresset. Flera mindre förändringar kan tillsam-
mans innebära påtaglig skada för ett riksintresse.

4. RIKSINTRESSEN OCH FÖRORDNANDEN
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RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD 
Riksintresse för naturvård utses av Naturvårdsver-
ket enligt 3 kap 6§ MB. Inom aktuellt planområde 
finns tre områden som är av riksintresse för natur-
vård: Tostebergakusten, Helge ås nedre lopp och Kus-
ten Åhus-Juleboda.

Tostebergakusten (n 23) 
Representativt odlingslandskap med lång hävdkon-
tinuitet och rik förekomst av naturbetesmarker. På 
havsstrandängar och annan öppen utmark återfinns 
art- och individrika växtsamhällen. Området har 
stor betydelse som fågellokal. 

Förutsättningar för bevarande:
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad 
betesdrift och skötsel av landskapselement. Restau-
rering av igenvuxna naturbetesmarker.

Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områ-
dets hydrologi skyddas mot dränering, vattenregle-
ring, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpsko-
gar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner kan 
skada naturvärdena. Värdet påverkas negativt av oli-
ka typer av vattenföretag, såsom muddring, utfyllna-
der och föroreningar i vattnet.

Ytterligare skydd som berör 
området inom planen: 
Strandskydd, landskapsbildsskydd, naturreservaten 
Tosteberga ängar och Lägerholmen. Fågelskydds-
område. Ingår i den nationella bevarandeplanen 
för odlingslandskapet. Gyetorpskärret ingår i myr-
skyddsplan för Sverige 2007. Natura 2000- område-
na Tostebergakusten, Östra Hammaren – Käringören 
och Tosteberga - Ängholmarna.

Ställningstagande:
Kommunen godtar riksintressets avgränsning och 
avser att undvika åtgärder som kan innebära att 
riksintresset påtagligt skadas. Framtida havsnivåhö-
jningar påverkar strandängarnas utbredning. Kom-
munen avser att fortsätta planeringsarbetet för en 
eventuell reträtt. Detta bör göras i samverkan med 
Bromölla kommun.
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Helge ås nedre lopp (n 64) 
Representativt odlingslandskap med lång hävdkon-
tinuitet och rik förekomst av naturbetesmarker, även 
slåtterängar förekommer. På sötvattenstrandängar 
och öppen hagmark återfinns art- och individrika 
växtsamhällen. Stinkpaddan, som räknas som sårbar, 
har här en av sina få lokaler. Området är en mycket 
viktig fågellokal för stora mängder vadare (flera ho-
tade arter), gäss och änder. 

Förutsättningar för bevarande 
Området påverkas negativt av kulvertering eller 
förändring av vattendragets sträckning eller bot-
tenprofil, vandringshinder och vattenreglering, vat-

tenuttag, utsläpp av försurande ämnen, tillförsel av 
organiska gifter, pesticidanvändning, tungmetall-
nedfall eller utsläpp, överfiske, inplantering av främ-
mande öringstammar och skogsavverkning längs 
vattendraget.

Fortsatt jordbruk med åkerbruk, slåtter, naturvårds-
inriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. 

Restaurering av igenvuxna naturbetesmarker. 

Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områ-
dets hydrologi skyddas mot dränering, vattenregle-
ring, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpsko-
gar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner kan 
skada naturvärdena. 

Områdets naturvärden kan påverkas negativt av 
minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift, skogs-
plantering av jordbruksmark, energiskogsodling, 
igenväxning, spridning av gifter eller gödselmedel, 
bebyggelse, nydikning, täkt, luftledningar eller väg-
dragningar. 

Ytterligare skydd som berör 
området inom planen: 
Strandskydd, landskapsbildsskydd, naturreservatet 
Pulken-Yngsjön, Ramsarområde, Natura 2000-områ-
dena Helge å och Egeside-Pulken-Yngsjön.

Ställningstagande:
Kommunen godtar riksintressets avgränsning och 
avser att undvika åtgärder som kan innebära att rik-
sintresset påtagligt skadas. En plan för att klimatsäk-
ra riksintressets värden med fokus på konsekvenser 
av höga flöden i Helge å bör upprättas.

Havssäv vid Tostebergakusten. Foto: Christer Neidemann
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Kusten Åhus-Juleboda (n 65) 
Flack sandkust med sanddyner och innanför liggan-
de flygsandfält. Lavtallskog nära havet och tallskog 
av lingonristyp in mot land. 

Förutsättningar för bevarande:
• Naturliga strandprocesser får fortsätta verka 

utan störning genom ingrepp på stranden och i 
vattnet. 

• Inom dynområdena vid Äspet, Gropahålet och 
Friseboda-Furuboda ska ingrepp i terrängfor-
merna undvikas. 

• Vegetationen innefattande skogen ska få utveck-
las så fritt som möjligt. 

• Området bör skyddas från schakt, täkt, exploate-
ring med mera. 

Ytterligare skydd som berör 
området:
Landskapsbildsskydd. Naturreservaten Äspet, Gro-
pahålet och Friseboda. Natura 2000-områdena Gro-
pahålet, Södra Äspet, Friseboda och Äspet.

Ställningstagande:
Kommunen godtar riksintressets avgränsning och 
avser att undvika åtgärder som kan innebära att rik-
sintresset påtagligt skadas. Eventuella åtgärder för 
att skydda bostäder, infrastruktur, värdefull natur 
och rekreationsvärden, till exempel påfyllning av 
sand utmed stränderna, kommer endast att genom-
föras efter utredning och prövning anpassad till plat-
sen. Arbetet med kustskydd bör även omfatta beva-
randet av riksintressets värden. Där det är lämpligt 
bör områden för reträttmark identifieras.

Eventuell byggnation i anslutning till riksintresse-
området ska ske med stor hänsyn till dess värden 
och tillgängligheten till riksintresseområdet.

Stranden vid Juleboda. Foto: Cecilia Sandén
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NATURA 2000-OMRÅDEN
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda 
naturområden. De har skapats för att hejda utrot-
ningen av växt- och djurarter och för att skydda 
deras livsmiljöer. Inom planområdet finns åtta Na-
tura 2000-områden enligt EU:s habitat-(SCI) eller 
fågel(SCA) direktiv. Habitatdirektivet behandlar 
bevarande av livsmiljöer för vilda djur och växter 
medan fågeldirektivet gäller skydd för bevarande av 
vilda fåglar. Alla Natura 2000-områden är utpekade 
som riksintressen enligt miljöbalken (MB) 4 kap. 1 
och 8 §§.

För de områden som omfattas av Natura 2000 har 
länsstyrelsen tagit fram bevarandeplaner som be-
skriver vad som ska skyddas, vilka åtgärder som be-
hövs och hur åtgärderna ska genomföras. Åtgärder 
som på ett betydande sätt påverkar miljön i ett Na-
tura 2000-område kräver tillstånd. 

Tostebergakusten
Natura 2000-området Tostebergakusten omfattar 
strandängarna från Nymölla i norr till Landön i sö-
der, samt småöar och vattnet utanför till ungefär tre 
meters djup. Naturtyperna i området har en stor 
spännvidd, från havsstrandängar och fuktängar till 
stäppartade hedar och sanddyner. Detta ger tillsam-
mans med markhävden en stor variation och artri-
kedom i ett landskap som mestadels är öppet och 
mosaikartat, med fläckar av buskage och skogsdung-
ar. Hävden har lång kontinuitet i området, och detta 
har bidragit till en rik flora med många hävdberoen-
de arter. Även faunan är rik och till stor del beroende 
av det öppna, kustnära landskapet, vilket inte minst 
syns på det rika fågellivet för vilket Tostebergakus-
tens strandängar, vikar och småöar är en viktig lokal 
för övervintring och häckning. 
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De största riskerna för områdets Natura 2000-fåge-
larter är:

• Igenväxning – Upphörd hävd, förbuskning och 
igenväxning av öppna ytor leder till att många 
fågelarters häckningslokaler försvinner.

• Friluftsliv – Om inte det rörliga friluftslivet hålls 
under kontroll kan detta orsaka störningar för 
fåglarna, främst under häckningssäsong, och 
främst på de öppna ängsmarkerna.

• Exploatering – mycket av fågellivet på de öppna 
ängsmarkerna och intilliggande livsmiljöer är 
störningskänsligt och kan påverkas negativt av 
olika typer av exploatering.

• För tidigt betespåsläpp – Ett för tidigt påsläpp av 
betesdjur och ett för högt betestryck kan orsa-
ka boförluster då djuren trampar sönder fåglars 
ägg.

Gropahålet
Natura 2000-området Gropahålet omfattar natur-
reservatet Gropahålet samt intilliggande område i 
norr som Kristianstad kommun äger. Området ut-
görs huvudsakligen utav trädklädda sanddyner där 
tall dominerar. 

I den västra kanten finner man också två mindre be-
tesmarker varav den ena har fin flora. Gropahålet är 
viktigt för det rörliga friluftslivet med gott om vand-
ringsstigar. De största hoten mot områdets natur-
värden är att tallskogen av lav-typ kan övergå till en 
vegetation huvudsakligen dominerad av kruståtel 
samt att sandblottor med borsttåtel försvinner och 
växer igen. Gläntor med sandblottor är oerhört vik-
tiga för de insekter som är knutna till denna typ av 
miljöer. Skogen får ej sluta sig helt utan sandblottor 
och solbelysta gamla tallar med död ved måste få fö-
rekomma.

Rinkaby skjutfält
Rinkaby skjutfält lutar svagt ner mot Hanöbukten 
som avgränsar området i sydostlig riktning. Den 
plana sluttningen genombryts av Rörsbäcken som 
är uträtad och väl underhållen. Underlaget är nä-
ringsfattig, väldränerande sand som bitvis bildar 
vegetationstäckta dyner med öppna sandytor. Rin-
kaby skjutfält inrättades 1899 och utvidgades under 
70-talet med ett övningsfält vars södra del ingår i 
Natura 2000-området. Stora delar av det nuvaran-
de skjutfältet har varit uppodlade omväxlande med 
långa trädesperioder. De sista åkermarkerna hittas 
på topografiska kartor från 1932 och låg i området 
mellan Rörsbäcken och flygfältet där en, förmodligen 
sentida, gödselpåverkan bitvis är tydlig. Huvuddelen 
av området hålls öppet genom bete av nötkreatur 
och de militära aktiviteterna. Genom sitt tätortsnära 
läge har området betydelse för allmänheten som lät-
tillgängligt utflyktsmål och utgör en viktig friluftslo-
kal med god potential som exkursionslokal.

Vegetationen domineras av artrika, torra gräsmar-
ker och starkt kulturpåverkad betesmark som till 
större delen inramas av medelålders till äldre, plan-
terad tallskog. I sydspetsen återfinns en väl utbildad 
sandstäpp med arter som sandnejlika, tofsäxing, 
grådådra, sanddådra och sandtimotej i anslutning till 
strandområdet med grå sanddyner och trädklädda 
sanddyner. I nordspetsen finns ett rikkärr där olika 
orkidéer och flockarun återfinns. I närheten hittas 
små sandstäppsfragment. De stora öppna ytorna do-
mineras av gräsmarker med inslag av sandnejlika, 
luktvädd, fingerhirs, rutlåsbräken och sandsvingel.

Faunan är beroende av såväl de öppna, hävdade 
markerna (fältpiplärka, sandödla och dysterlöpare) 
som det sammanhängande skogsområdet (spillkrå-
ka). Kombinationen av de båda livsmiljöerna är en 
förutsättning för andra arter (nattskärra). I Rinkaby 
grustag finns även strandpadda. 

De största riskerna för områdets naturtyper och Na-
tura 2000-arter är:

• Minskad eller utebliven hävd.

• Igenväxning av öppna betesmarker.

• Gödsling eller annan tillförsel av näringsämnen, 
som t.ex. kväveläckage från omgivande marker 
eller kalkning.

• Användning av avmaskningsmedel på betesdju-
ren som påverkar dynglevande insektsfaunan.

• Störning av fågellivet.

• Exploatering, t.ex. genom anläggande av golfba-
nor, campingar, vindkraftverk, fritidsanläggning-
ar eller småbåtshamnar.

• Utsläpp från näraliggande industrier eller fartyg 
på näraliggande farleder.

Tosteberga-Ängholmarna
Natura 2000-området Tosteberga-Ängaholmarna 
omfattar de flesta kustnära öarna och holmarna 
utanför Tosteberga. Området sträcker sig från Tak-
holmen i norr till Klinten utanför Landön i söder 
och omfattar även en del landområden, främst Tos-
teberga ängars naturreservat. Öarna domineras av 
högt gräs och örter med flera buskar innanför ste-
niga stränder. På land dominerar buskrika och beta-
de strandängar. Sedan hävden upphörde på öar och 
holmar har olika stadier av igenväxning uppstått. 
Stranden på öarna är stenig och mellan dem är vatt-
net rikt på grund, uppstickande stenar och småskär.
Stranden i naturreservatet är långgrund, flikig och 
stenig. Både fastland och öar har flera fågelskydds-
områden. Längst i söder omfattar området även en 
del av Rinkaby skjutfält, där tillträdesförbud råder 
då skjutning pågår. 
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Södra Äspet
Södra Äspet ingår precis som Natura 2000-område-
na Friseboda och Gropahålet i ett större flygsands-
område som numera huvudsakligen är planterat 
med tall. Tallplanteringen av området började i bör-
jan av 1800-talet för att binda sanden. Sandflykten 
hade blivit ett omfattande problem mycket på grund 
av överutnyttjande av markerna genom betning och 
vedtäkt. Området är idag viktigt för friluftslivet.

Naturtypen trädklädda sanddyner utgörs huvudsak-
ligen av vegetationstypen tallskog av lavtyp. Marken 
täcks av lavar och mossor. På en del ställen tar kru-
ståtel över. I gläntor med bar sand finns antydan till 
borsttåtelhed.

Närmare havet finns naturtypen vandrande sanddy-
ner med sandrör (vita dyner) där vegetationen hu-
vudsakligen utgörs av sandrör och strandråg. Träd 
och buskskiktet är sparsamt och arter som vresros 
saknas. Då området inte går ända ut till havet så sak-
nas naturtypen embryonala sanddyner i stort sett 
inom natura 2000-området. 

De största riskerna för områdets naturtyper är:

• Oljeutsläpp

• Kvävenedfall och övergödning i havet som kan 
påverka artsammansättningen

• Motorfordonstrafik

• Igenväxning med bland annat vresros, tall, asp

• Bebyggelse och annan exploatering

• För Södra Äspet finns det en risk att tallskogen 
av lav-typ kan övergå till en vegetation huvud-
sakligen dominerad av kruståtel samt att sand-
blottor med borsttåtel försvinner och växer igen. 

Friseboda
Natura 2000-området Friseboda utgörs av samma 
område som naturreservatet med samma namn. 
Området är beläget vid Hanöbukten och består 
av ett gammalt flygsandsområde. Från att ha varit 
nästan helt öppet på 1700-talet med sandflykt som 
följd började området planteras med träd i början av 
1800-talet. Numera utgörs större delen av området 
av olika typer av tallskog på sandigt underlag. Om-
rådet har förutom en rik flora även ett rikt fågelliv. 
Fågelarter som är Natura 2000-arter är bland annat 
fältpiplärka, trädlärka och nattskärra. 

De största riskerna för områdets naturvärden är: 

• igenväxning av fält och buskskikt,

• kvävenedfall som kan påverka artsammansätt-
ningen,

• bebyggelse och annan exploatering,

• minskning av blottad, sandig mark både i skog 
och i gläntor,

• en mer sluten tallskog,

• ett alltför produktionsinriktat skogsbruk,

• störningar under häckningen på grund av inten-
sivt rörligt friluftsliv i de öppna dynområdena.

Äspet
Natura 2000-området Äspet utgörs av naturreser-
vatet med samma namn. Området ligger i Åhus vid 
kusten strax söder om Helge ås mynning. Området 
är delvis fågelskyddsområde med betydelse både 
för häckande och rastande fågel. Övrig mark består 
huvudsakligen av skogsmark med gamla sanddyner 
i botten på sina håll. Skogen domineras av tallskog 
både på sanddyner och på sandig mark. Centralt i 

området dominerar lövskogen. På flera håll före-
kommer hyggen där gran tidigare vuxit. Här håller 
lövträd på att etablera sig i olika omfattning. Områ-
det har stor betydelse för friluftslivet med gott om 
stigar i skogen och badstränder. Äspets marina miljö 
är under kontinuerlig förändring. Vid en jämförel-
se med flygbilder från 1947 syns en tydlig föränd-
ring av den marina miljön då området blivit tydligt 
grundare och kustlinje har byggts på. Området är 
idag således tämligen långgrunt och man kan utgå 
från att breda sandytor blottas vid lågvatten. Inom 
fågelskyddsområdet bakom sanddynerna finner 
man en större lagun. 

De största riskerna för områdets naturtyper är:

• övergödning,

• drivande algmattor,

• uppförande och drift av vindkraftverk,

• utsläpp av olja och kemikalier,

• för stort uttag av fisk,

• fiske med redskap som skadar bottnarna och 
icke selektiva fiskeredskap,

• sandtäktverksamhet,

• muddringar (även dumpningar av muddermas-
sor) och dikningar.

• bebyggelse och annan exploatering.

• avverkningar,

• transporter,

• markberedning,

• etablering av andra trädslag t ex sykomorlönn 
och robinia.
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Östra Hammaren-
Käringören
Natura 2000-området Östra Hammaren-Käringören 
omfattar de betade strandängarna mellan Landön i 
norr och Fårabäck i söder. Havet och skären utan-
för strandängarna ingår till ungefär tre meters djup. 
Strandängarna är väl hävdade och i stort sett helt 
öppna, med bara enstaka buskage och träd. Marken 
är mestadels torr och vegetationen antyder närva-
ron av kalk eller andra basmineraler, samt viss på-
verkan av gödsel på några platser. I norra delen av 
området domineras betesmarken av torra gräshedar 
med kortsnaggad grässvål. Här finns flera sandblot-
tor och buskar och träd saknas helt på större delen 
av heden. Längs havet domineras området av strand-
ängar. Söderut övergår heden till artrika silikatgräs-
marker som täcker större delen av områdets södra 
halva. I övergången mellan de två stora naturtyper-
na finns en övergångszon med permanenta sand-
dyner och fuktängar. I havet utgörs större delen av 
området sannolikt av sublittorala sandbottnar och 
sandbottnar som blottas vid lågvatten.  Hävden har 
lång kontinuitet i området, och detta har bidragit till 
en rik flora med många hävdberoende arter. Även 
faunan är rik och till stor del beroende av det öppna, 
kustnära landskapet, vilket inte minst syns på det 
rika fågellivet för vilket områdets strandängar är en 
viktig lokal för övervintring och häckning. De största 
riskerna för områdets naturtyper är:

• Minskad eller utebliven hävd.

• Igenväxning av öppna betesmarker.

• Gödsling eller annan tillförsel av näringsämnen, 
som t.ex. kväveläckage från omgivande marker 
eller kalkning.

• Användning av avmaskningsmedel (t.ex. Aver-

av betande strandängar, ohävdade högörts/blad-
vassområden och de återkommande översvämning-
arna formar idag området och dess naturvärden. 
Exempel på växter som förekommer här är kärr-
knipprot, ängsnycklar, tätört och plattsäv. Området 
har även ett rikt fågelliv, bland ansamlas ett myck-
et stort antal tranor just vid Pulken under vår- och 
höststräck.

Möllegården
Möllegården är belägen strax söder om Maglehem i 
kommunens södra del. Möllegården utgörs till störs-
ta delen av betesmark på sandigt underlag. Området 
är den östra delen av ett tidigare sammanhängan-
de gräsmarksområde med inslag av sandstäpp som 
även omfattar Kumlan och Drakamöllan. Sandstäp-
pen utgörs av mindre områden, företrädesvis på 
syd/sydväst vända delar av det kuperade området 
väster om riksvägen. Kalkgräsmarken, gräsmarks-
sanddynerna och de torra hedarna är välbetade och 
saknar i stort sett busk- och trädskikt. I kalkgräs-
marken finns också inslag som tyder på övergångar 
mot sandstäppsvegetation. Bl.a. hittas röksvampar 
som företrädesvis finns i sandstäppsmiljöer. I områ-
det hittas grådådra, hedblomster, tofsäxing, vårför-
gätmigej, sandtimotej, grusbräcka, vitknavel, backg-
lim, vårvicker, backsippa, backtimjan och ärenpris.

Kiviksbredan
LänsstyrelsenSkåne har till Naturvårdsverket läm-
nat förslag till ett nytt Natura2000-område för tum-
lare, som har sin utbredningräknat från havet utan-
för Fårabäck och söderut över kiviksbredan. Beslut 
om skydd är inte fattat och aktuella åtgärder för att 
skydda området är inte preciserade. Risker för nega-
tiva effekter på tumlare, som ett skydd kan påverka, 
finns till exempel i samband med bifångst, undervat-
tensbuller, miljögifter och ekosystemförändringar.

mectiner) på betesdjuren som påverkar dyngle-
vande insektsfaunan.

• Störning av fågellivet.

• Exploatering, t.ex. genom anläggande av golfba-
nor, campingar, vindkraftverk, fritidsanläggning-
ar eller småbåtshamnar.

• Utsläpp från näraliggande industrier eller fartyg 
på näraliggande farleder.

Ravlunda skjutfält
Ravlunda skjutfält är till största delen beläget i Sim-
rishamns kommun. Områdets norra gräns ansluter 
dock till Kristianstads kommun i trakterna vid Jule-
bodaån.  Området domineras av sammanhängande, 
öppna betesmarker med hedvegetation i norr och 
av friska-torra gräsmarker i södra och östra delarna. 
Några av områdets typiska arter är sandnejlika, 
dvärgserradella och hedblomster. Naturtypen sand-
stäpp finns i området, framförallt i sydvända, branta  
delar. I sandstäppen hittas rikligt med bl.a. tofsäxing 
och sandnejlika. Den nordliga utlöparen av området, 
kring Julebodaån, utgörs av ett kuperat betesområde 
där artrika rödvensgräsmarker, klibbalstrandskogen 
och bokskogen av lågörttyp utgör kärnområden för 
floran. 

Egeside – Pulken – Yngsjön
Egeside-Pulken-Yngsjön består av tre delområden 
som tillsammans bildar ett gemensamt SPA-områ-
de. Egeside och Pulken är dessutom utpekade som 
SCI-områden. Området bestod ursprungligen av två 
sjöar Egeside sjö och Yngsjösjön, men när Helge å 
ändrade sitt utlopp sjönk vattennivån i systemet. 
Idag är det som är kvar av Egeside sjö en låglänt löv-
skog som årligen översvämmas, framförallt vårtid. 
Pulken består av betade fuktängar. Kombinationen 
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KOMMUNALA 
NATURVÅRDSFONDEN
År 1996 beslutade kommunstyrelsen att bilda en 
kommunal naturvårdsfond. Beslutet innebar att 
kommunägda markområden med höga naturvärden 
flyttades över från markreserven till naturvårdsfon-
den. Samtidigt beslutades att den mark som ingick i 
naturvårdsfonden enbart skulle skötas med inrikt-
ning på de förekommande naturvärdena. De om-
råden som ingår i fonden omfattas i vissa fall även 
av externa bestämmelser, som naturreservat, Natu-
ra 2000 eller riksintresse för natur/friluftsliv med 
mera. Totalt ingår cirka 1500 ha i den kommunala 
naturvårdsfonden. Flera kommunägda områden ut-
med kusten ingår i den kommunala naturvårdsfon-
den. Bland annat ingår delar av naturområdena vid 
Äspet, Täppet, Horna Fure, Yngsjö och Rigeleje.
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NATURRESERVAT 
Enligt miljöbalkens 7 kapitel 4-8§§ får naturreservat 
bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer, för att tillgodose 
behov av områden för friluftslivet, för att skydda, 
återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer samt 
för att skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer 
för skyddsvärda arter. Naturreservaten utgör idag 
den största andelen skyddad mark i Sverige. Natur-
reservat bildas av länsstyrelsen och kommunen med 
stöd av miljöbalken. Även natur med särskilt värde 
för friluftslivet kan skyddas genom naturreservat. 
Inom planområdet finns följande naturreservat:

• Friseboda - Kustdynlandskap med mager mark, 
mest bestående av fin sand med gles tallskog och 
sandgräshed. Känt för sina sandstränder med 
bad- och fiskemöjligheter. Den omväxlande ve-
getationen ger ett rikt fågelliv och en värdefull 
flora. Ingår i Natura2000-området Friseboda.

• Gropahålet - Större delen av området utgörs av 
tallskog. I anslutning till stranden finns flygs-
anddyner, uppåt 20 meter höga. Gropahålet är 
attraktivt för det rörliga friluftslivet, sommartid 
lockar sandstranden många badgäster. Stranden 
vid Gropahålet är en del av dynlandskapet som 
sträcker sig från Åhus i norr till Juleboda i söder. 
Kuststräckan är även känd för sitt ålfiske och 
längs stranden ligger flera gamla ålabodar.

• Lillesjö - Området ligger rakt söder om Yngsjö 
by och avgränsas med stranden och havet i ös-
ter och Helge å i väster. I anslutning till ån finns 
öppna betesmarker som österut övergår i sväm-
lövskog med al. Öster om Lillesjö väg, ner mot 
havet, ligger trädklädda sanddyner med huvud-
sakligen tall
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BIOTOPSKYDD 
Mindre mark- och vattenområden som utgör livs-
miljöer för hotade djur- och växtarter, eller som 
annars är särskilt skyddsvärda, får förklaras som 
biotopskyddsområde. Biotopskyddet kan vara ge-
nerellt eller särskilt och innebär ett förbud mot att 
bedriva verksamheter eller utföra åtgärder som kan 
komma att skada naturmiljön. Miljöer i jordbruks-
landskapet som omfattas av generellt biotopskydd 
är alléer, källor med omgivande våtmark, odlingsrö-
sen, pilevallar, småvatten och våtmarker, stenmurar 
och åkerholmar Särskilt biotopskydd beslutas av 
länsstyrelsen, skogsstyrelsen eller kommunen om 
ett specifikt område. Exempel på naturmiljöer som 
kan få detta skydd är små skogsmarksområden, rik-
kärr, naturbetesmarker eller naturliga bäckfåror. 
Kristianstads kommun är rikt på skogliga nyckelbio-
toper som har medfört biotopskydd. Biotopskydds-
områden bildade med särskilt beslut är i allmänhet 
mindre än fem hektar och är alltid markerade i ter-
rängen. Rätten att färdas och vistas kan regleras i 
områdena, men i övrigt formuleras inga föreskrifter 
eller förbud för varje särskilt område. 

NATURVÅRDSAVTAL 
Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal som teck-
nas mellan skogsstyrelsen eller länsstyrelsen och 
naturvårdsintresserade markägare. Syftet är att 
bevara och utveckla områden med höga naturvär-
den. Markägaren får viss ekonomisk ersättning för 
de begränsningar i brukandet som avtalet medför. I 
Kristianstads kommun har länsstyrelsen i Skåne län 
upprättat två naturvårdsavtal på Ripa sandar. Skogs-
styrelsen har upprättat 16 naturvårdsavtal på totalt 
ca 120 ha.

 • Pulken-Yngsjön - En del av det f.d. sjöområdet 
Store Yngsjön/Egeside sjö med intilliggande 
marker inom den nedersta delen av nedre Hel-
geåns vattensystem. Starkt präglat av åns vatten-
ståndsförändringar, såväl de årliga variationerna 
som de större förändringar som skett under de 
senaste århundradena. Merparten av området 
utgörs av ohävdade igenväxande marker. Mellan 
och söder om betesmarkerna i norr utbreder sig 
Kristianstads Vattenrikes största ohävdade våt-
marksområde, med bladvassar, blöta videbusk-
marker och aldominerade lövsumpskogar.

• Äspet - Ligger vid stranden, strax söder om Åhus 
hamn. Det är ett omväxlande område, som omfat-
tar både blandskog, kustdynlandskap, vassom-
råden och en vidsträckt sandstrand. I sydöstra 
hörnet finns en grund lagun som lockar många 
häckande och rastande fåglar. I anslutning till 
lagunen finns två fågeltorn. Lagunområdet grän-
sar i väster till Kronoskogen, en blandskog som 
är ett populärt rekreationsområde.

• Tosteberga ängar - Reservatet är beläget vid 
kommunens nordliga moränkust. Området är 
flackt och växlar mellan öppna betesmarker och 
täta busksnår där hagtorn, slån och nypon do-
minerar. I skydd av dessa finns t ex hassel, flä-
der och vildkornell. Marken är mycket blockrik 
och längs de gamla brukningsgränserna löper 
välbevarade stengärden. Ängarna har en såväl 
art- som individrik flora och den tidiga våren in-
leds med en rik blomning av blåsippa, vitsippa 
och gulsippa. Sipporna avlöses av mängder med 
gullviva, backsippa och St Pers nycklar. En raritet 
som trivs på den torra, kalkrika marken är den 
sällsynta fältnockan. På fuktigare mark växer 
även majviva och älvä.

Strandäng Tostebergakusten. Foto: Christer Neidemann
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ARTSKYDD 
Artskyddet regleras bland annat genom Artskydds-
förordningen. Syftet är att säkra den biologiska 
mångfalden genom att bevara naturliga livsmiljöer 
för de mest hotade växt- och djurarterna. I över-
siktsplanen har kommunen möjlighet att peka ut 
artrika naturmiljöer, men även grönområden i och 
nära tätorter och bebyggelse, som är viktiga för den 
vilda floran och faunan. Kommunen har att ta ställ-
ning till hur en planerad utbyggnad påverkar hotade 
arter. Inom planområdet finns flera arter och na-
turtyper som är hotade, fridlysta eller skyddsvärda, 
och några omfattas av nationella åtgärdsprogram, 
till exempel ålgräsängar, tumlare och strandpadda. 
Kommunen har även utsett lokala ansvarsarter, det 
vill säga hotade arter som är karaktäristiska för om-
rådet eller har sin huvudsakliga utbredning där och 
som Kristianstads kommun ska ta ett särskilt ansvar 
för. Exempel från kusten är småtärna, martorn och 
stortapetserarbi.

STRANDSKYDD
Strandskyddet regleras främst i Miljöbalken kapi-
tel 7. Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor på 
land och i vatten för djur- och växtlivet. Det gene- 
rella strandskyddet gäller 100 meter från strandlin-
jen både på land och i vatten, och det omfattar även 
undervattensmiljön. Länsstyrelsen har möjlighet att 
såväl utöka skyddet upp till 300 meter som att mins-
ka eller helt ta bort det. Längs kusten i Kristianstads 
kommun finns förordnande om utvidgat strand-
skydd för vissa områden som har stor betydelse för 
friluftsliv och natur- och kulturvärden, medan till ex-
empel större bebyggelseområden och tätort inte alls 
omfattas av strandskydd. ”Flytande strandskydd” 
innebär att strandskyddszonen omfattar land- eller 
vattenområden räknat från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd, medan ”fast strandskydd” inne-
bär att strandskyddszonen avser exakt det område 
som avgränsats på karta som hör till beslutet.
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Täppetstranden. Foto Cecilia Sandén

Kuststräckan omfattas av riksintresse enligt mil-
jöbalkens 4 kapitel 1§ och 4§. Området ingår i 
kuststräckan mellan Brofjorden och Simpevarp. 
Riksintresse för kustzon innebär att natur- och kul-
turmiljövärden ska ges företräde i planeringen. Fri-
tidshusbebyggelse får endast komma till stånd som 
komplettering till befintlig bebyggelse eller om det 
finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan till exempel 
vara att bebyggelsen tillgodoser det rörliga frilufts-
livets behov. Viss exploatering kan, om det sker på 
rätt sätt, bidra till att kusten blir mer tillgänglig 
inom vissa områden. Exempel på negativ påverkan 
på riksintressets värden i området är utglesning av 
tallskogen, slitage och ingrepp på känslig markve-

KUSTZON AV RIKSINTRESSE
getation och ingrepp i sanddyner, liksom ett fri-
luftsliv som inte tar hänsyn till natur- och kultur-
värden.

Ställningstagande 
All pågående och kommande planering för ut-
byggnad längs kusten ska ske i samklang med rik-
sintresset. Tallskogen ska bevaras. Utrymme ska 
lämnas för naturliga dynprocesser. Mänskliga ak-
tiviteter ska kanaliseras för att minska slitage på 
mark och vegetation och störning på djurliv. Arbe-
tet med kustskydd ska även omfatta skydd av vikti-
ga natur- och kulturvärden.
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RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIVET 3 KAP MB, 
SAMT RIKSINTRESSE FÖR TURISM OCH RÖRLIGT FRILUFTSLIV 4 KAP MB
Riksintresset för friluftslivet ska enligt miljöbalkens 
3 kapitel 6 § grundas på särskilda natur- och kul-
turkvaliteter, variationer i landskapet och god till-
gänglighet för allmänheten.  Hur stort och ostört ett 
område är och om dess kvaliteter är särskilt attrak-

Inom planområdet utgörs riksintresseområdet av 
backlandskapet kring Maglehem med ädellövsko-
gar och intressanta vattendrag, samt av den obrut-
na sandstranden söder om Åhus med innanför lig-
gande dynlandskap. De goda förutsättningarna för 
friluftsliv består framför allt i bra förhållanden för 
bad, båtsport, vandring, samt studier av natur- och 
kulturmiljöer. 

Kommunens riksintresse för det rörliga friluftslivet 
ingår i området som i miljöbalkens 4 kapitel 1-2 §§ 
benämns som ”kustområdet från Örnahusen söder 
om Skillinge till Åhus”. Inom detta område ska turis-
mens och friluftslivets, främst det rörliga friluftsli-
vets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra in-
grepp i miljön. 

Ställningstagande:
Kommunen ska verka för åtgärder som kan stärka 
friluftlivets och det rörliga friluftslivets intressen. 
För att både öka tillgänglighet och minska störning 
ska mänskliga aktiviteter kanaliseras och ingrepp 
utformas så att de förstärker de särskilda natur- 
och kulturkvaliteter som finns längs kusten. 
Kustens attraktivitet för friluftslivet är central för 
kommande planering.

Orientering i tallskogen vid Friseboda. Foto: Linus 
Johannesson

Kuststräckan Åhus-Simrishamn med Verkeån (kusten) (f 4) 

tiva för en nationell och internationell publik har 
också betydelse. Exempel på negativ effekt på riks-
intressets värden är en exploatering av kusten som 
påverkar intrycket av en milsvid och ostörd kust och 
unika natur- och kulturmiljöer på land och i havet.



58 KUST- OCH HAVSPLAN FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN Dnr 13-2814 - GRANSKNINGSHANDLING
KAPITEL 4

Beslut om riksintressen för kulturmiljövård tas av 
Riksantikvarieämbetet enligt miljöbalkens kap 3-4. 
Inom planområdet finns två riksintressen för kultur-
miljövård: Haväng-Vitemölla samt Åhus. 

Haväng-Vitemölla (l:k 8) 
Kustlandskap med kyrkbyar, fiskelägen, strandäng-
ar, ålabodar och förhistoriska gravar. Endast en liten 
del av detta riksintresse ligger inom Kristianstads 
kommun, denna del innehåller endast strandängar. 

Ställningstagande 
Kommunen godtar riksintressets avgränsning och 
avser att undvika åtgärder som innebär att riksin-
tresset påtagligt skadas.

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRD 
Åhus (l:k 14) 
Motivering: 
Småskalig stadsmiljö med bibehållen medeltida ka-
raktär som visar lundabiskopens inflytande under 
medeltiden. 

Uttryck:
Staden låg under ärkebiskopen i Lund, stadsprivile-
gierna avskaffades 1617, men Åhus levde vidare som 
ort och hamnstad till Kristianstad. Låg bebyggelse, 
delvis bevarad stadsmur, oregelbundet gatunät av 
medeltida ursprung, Mariakyrkan från 1100-talet 
och lämningar av andra medeltida byggnader, bland 
annat ruinerna av dominikanklostret, kapellet till S:t 
Annas hospital samt minnen av biskopsborgen från 
mitten av 1100-talet vid Helge ås mynning. 

Ställningstagande

Ställningstagande för Kulturmiljövården görs i 
kommande fördjupade översiktsplan för Åhus.
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Landskapsbildsskyddet är ett skydd för landskaps-
bilden med stöd av 19 § naturvårdslagen i dess ly-
delse före den 1 januari 1971. Landskapsbildsskyd-
det infördes innan begreppet riksintresse fanns på 
1970-talet för att på ett enklare sätt än genom re-
servatsbildning kunna skydda stora områden från 
större påverkan eller förändring. Det var framförallt 
de visuella upplevelsevärdena i landskapet som man 
önskade skydda. Även om begreppet inte finns i nu 
gällande miljöbalk gäller bestämmelserna fortfaran-
de i de berörda områdena (lag 1998:811 om infö-
rande av miljöbalken). Det är inte möjligt att ändra 
föreskrifterna i ett beslut eller fatta nya beslut om 
landskapsbildsskydd. Inom planområdet finns två 
områden som omfattas av landskapsbildsskydd:  

• Tostebergakusten

• Kusten söder om Åhus 

För de skyddade områdena gäller föreskrifter enligt 
beslut 1974-05-06, förordnande enligt 19 § natur-
vårdslagen. Till exempel får inte uppförande av ny 
byggnad eller avsevärd ändring av byggnad, upplag 
av något slag, schaktning, fyllning eller tippning så-
väl på mark som intill tre meters djup i vattnet, ny 
skogsodling, barrskogsodling på lövskogsbärande 
mark eller varaktig tältning eller uppställning av 
husvagn göras utan Länsstyrelsens tillstånd.

Ställningstagande:
Kommunen godtar riksintressets avgränsning och 
avser undvika sådana åtgärder som kan innebära att 
riksintresset påtagligt skadas.

LANDSKAPSBILDSSKYDD 
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RIKSINTRESSE FÖR TOTALFÖRSVARETS ÖVNINGS- OCH SKJUTFÄLT 
MED BULLERUTBREDNINGSOMRÅDEN 

Riksintressen för totalförsvaret regleras enligt 3 kap 
9 § miljöbalken. Risk för påtaglig skada finns bland 
annat vid tillkomst av ny bostadsbebyggelse inom 
påverkansområdet. Boende kan störas av buller från 
skjutfälten, vilket innebär en risk för skada på riks-
intresset.

För att Försvarsmakten ska medge möjlighet till för-
tätning och mindre expansion av befintlig bebyggel-
se är följande tre förutsättningar avgörande: 

1. Ett tillräckligt avstånd måste finnas till buller-
källan. Störst möjligheter till ny bostadsbebyg-
gelse finns inom den yttre delen av det bullerpå-
verkade området. 

2. Endast befintliga orter och byar kan komma ifrå-
ga för utveckling. Behovet av utveckling vägs in i 
Försvarsmaktens ställningstagande. 

3. Inom tätbebyggda områden och utmed vägar 
finns bakgrundsbuller från lokaltrafik och andra 
boende och verksamheter som gör att den ore-
gelbundet förekommande skjutverksamheten 
kan förväntas upplevas som mindre påtaglig. 

Riksintresset Ravlunda 
skjutfält 
Byggnadsnämnden godkände i augusti 2010 Program 
för ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält som 
underlag för den kommunövergripande översikts-
planen. Det huvudsakliga syftet med programmet 

är att avgöra omfattningen av det Försvarsmakten 
medger när det gäller ny bostadsbebyggelse nära 
Ravlunda skjutfält. Programmets innehåll kan 
sammanfattas enligt följande ur riksintressets syn-
punkt:

Inom Olseröds bystruktur medger Försvarsmakten 
kompletteringar med ny bostadsbebyggelse i anslut-
ning till befintligt huvudvägnät. 

Utanför Maglehems och Olseröds bystrukturer kan 
Försvarsmakten bara tillåta nya bostäder i särskilt 
motiverade fall. Sådana fall kan vara vid generations-
skifte inom jordbruket, det vill säga byte av drifts-
ansvar. Den nya bostaden ska då lokaliseras i direkt 
anslutning till befintlig bostad/gårdscentrum.

Inom området för omgivningspåverkan ska samråd 
ske med Försvarsmakten i varje enskilt plan- och 
bygglovärende, dock inte när det gäller bygglov 
inom gällande detaljplan. För bebyggelsen i Olseröds 
sommarby, Degeberga sommarby, Holmen och Jule-
boda har kommunen fastställt att det ska ske en ök-
ning från 70 m2 bruttoarea till 70 m2 byggnadsarea. 
Försvarsmakten har i yttrandet över Program för ny 
bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält sagt nej 
till en sådan planändring med motiveringen att det 
skulle kunna öka antalet permanentboende i om-
rådet. Kommunens bedömning är att ökningen av 
byggrätten är så marginell att den inte kommer att 
få en sådan effekt. 

Ställningstagande: 
Kommunen godtar Försvarsmaktens redovisade 

Ravlunda skjutfält

1:500 000

N

Riksintresse militär del

Riksintresse hinderfritt område

Riksintresse påverkansområde

Rinkaby

skjutfält
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omgivningspåverkan kring riksintresset och avser 
att undvika sådana åtgärder som kan innebära att 
riksintresset påtagligt skadas. Inom området för 
omgivningspåverkan ska samråd ske med Försvars-
makten i varje enskilt plan- och bygglovärende, dock 
inte när det gäller bygglov inom gällande detaljplan.

När det gäller riksintresse för totalförsvar och vind-
bruk i havet konstaterar kommunen att ett genom- 
förande av beslut om tillstånd till en vindkraftspark 
skulle kunna innebära motstående anspråk där För-
svarsmakten har redovisat särskilt behov av hinder-
frihet och influensområde. 

Riksintresset Rinkaby 
skjutfält 
Omgivningspåverkan kring riksintresset Rinkaby 
skjutfält utgörs av en anpassad gräns för olika bul-
lerkällor, säkerhet och annan aspekt. Eftersom verk-
samheten på Rinkabyfältet har förändrats under 
senare år har gränsen för omgivningspåverkan re-
viderats. Detta innebär bland annat att Viby, Nymö, 
Vanneberga och ytor vid Åhus inte längre ligger 
inom påverkansområdet. 

Ställningstagande: 
Kommunen godtar Försvarsmaktens redovisade 
omgivningspåverkan kring riksintresset och avser 
att undvika sådana åtgärder som kan innebära att 
riksintresset påtagligt skadas. För påverkansområ-
det kring Rinkaby skjutfält gäller följande: 

En viss utveckling av bostadsbebyggelse inom Rin-
kaby tätort kan tillåtas. Störst möjligheter finns i 
utkanten av påverkansområdet, det vill säga i tätor-
tens västra del. 

Samråd ska ske med Försvarsmakten i varje enskilt 
plan- och bygglovsärende. Även inom det större om-

rådet för omgivningspåverkan ska samråd ske, dock 
inte när det gäller bygglov inom gällande detaljplan.

Övriga försvarsintressen: 
Höga master, vindkraftverk och byggnader kan in-
verka störande på Försvarsmaktens radiolänk-, ra-
dar- och signalspaningssystem. Vid tillståndspröv-
ning av höga objekt, 20 m och högre utanför tätort 
och över 45 m inom sammanhållen bebyggelse ska 
samråd alltid ske med Försvarsmakten.
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KAPITEL 4

RIKSINTRESSE FÖR SJÖFART OCH YRKESFISKE
Riksintresse för sjöfart omfattar Åhus hamn med 
farleder,  tillsammans med vägen (Hamnleden och 
väg 118) och järnvägsspåret Åhus - Kristianstad. 
Fiskehamnen i Åhus utgör riksintresse baserat på 
hamnens betydelse som landningshamn. 

Ställningstagande 
• För att kommunen ska redovisa hur riksintresset 

för sjöfart avses tillgodoses måste beskrivningar, 
preciseringar och avgränsningar för dessa göras. 
De uppräknade riksintressena är idag så otydligt 
beskrivna att de fungerar dåligt som planerings- 
och beslutsunderlag. 

• Kommunen konstaterar att farleden och hamn-
området delvis täcks av totalförsvarets influens-
område.

• Kommunen avser kontakta Länsstyrelsen, be-
rörd myndighet och Åhus hamn vid eventuel-
la förändringar i närheten av riksintresset för 
dialog, i väntan på precisering av dessa. 

• Kommunen godtar i övrigt redovisade riksintres-
sen och avser undvika sådana åtgärder som kan 
innebära att riksintressena påtagligt kan skadas. 
Åhus hamn är ett fokusområde för det komman-
de arbetet med att klimatsäkra Åhuskusten och 
fördjupad översiktsplan för Åhus.
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KAPITEL 4KAPITEL 4

RIKSINTRESSE FÖR VINDBRUK 
Energimyndigheten har ansvar för beslut om områ-
den av riksintresse för energiproduktion. Att ett om-
råde är angivet som riksintresse för vindbruk inne-
bär att Energimyndigheten bedömer området som 
särskilt lämpligt för elproduktion från vindkraft. 
Syftet med riksintresse för vindbruk är att riksda-
gens och regeringens anspråk, via Energimyndighe-
ten, ska kanaliseras till och få genomslag i den kom-
munala planeringen. Angivna områden har primärt 
ett värde i form av en hög energipotential. Det som 
skiljer beslutade områden från andra områden med 
hög vindenergipotential är att viss lämplighetsbe-
dömning redan är genomförd för dessa områden.

Inom planområdet finns ett område av riksintres-
se för vindbruk: Taggengrundet i Östersjön som 
även sträcker sig in i Sölvesborgs kommun. Inom 
riksintresseområdet pågår för närvarande miljötill-
ståndsprövning för etablering av större vindkraft-
parker. Ett tillstånd för vindkraftpark inom en del 
av Taggenområdet har fått miljötillstånd och där be-
döms prövningen med totalförsvaret vara avgjord .

Ställningstagande 
Kommunen godtar riksintressets avgränsning och 
avser undvika sådana åtgärder som kan innebära att 
riksintresset påtagligt skadas.

När det gäller riksintresse för totalförsvar och vind-
bruk i havet konstaterar kommunen att ett genom- 
förande av beslut om tillstånd till en vindkraftspark 
skulle kunna innebära motstående anspråk där För-
svarsmakten har redovisat särskilt behov av hinder-
frihet och påverkansområde vilket kommunen god-
tar .
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5. MILJÖ- OCH RISKFAKTORER
Detta kapitel behandlar olika typer av miljö- och 
riskfaktorer som ska beaktas vid mark- och vatte-
nanvändning och bebyggelseutveckling.

När ett planförslag berör ett känsligt eller hälso-
farligt område, måste en lämplighetsprövning ge-
nomföras. Ibland behöver lämplighetsbedömning-
en göras genom en miljökonsekvensbeskrivning. 
Det är en särskild utredning som bedömer planens 
konsekvenser på människors hälsa, miljön och hus-
hållningen med naturresurser. Bedömningen ska be-
skriva förväntad miljöpåverkan och ange alternativa 
lösningar. 

SKYDDSAVSTÅND ELLER ANDRA ÅTGÄRDER
Gemensamt för de verksamheter och anläggning-
ar som behandlas i detta kapitel är att de på olika 
sätt innebär risker eller störningar för omgivningen. 
Problemen hanteras enklast genom skyddsavstånd 
vilket går bra när verksamheten ligger för sig själv. 
Inom tätorterna bör målsättningen i första hand 
vara en tät och funktionsblandad bebyggelse som 
präglas av korta avstånd och variationsrika miljöer. 
Här begränsas risker och störningar genom en kom-
bination av skyddsavstånd och andra åtgärder. Det 
kan vara åtgärder vid källan och/eller det som ska 
skyddas, till exempel skärmning, diken, inbyggnader 

eller anpassade fasader och fönster.  När tillräcklig 
kunskap om de lokala förhållandena saknas används 
generella skyddsavstånd. För farligt gods på väg och 
järnväg tillämpar kommunen Länsstyrelsen i Skåne 
läns RIKTSAM - Riktlinjer för riskhänsyn i samhälls-
planeringen. Ett förändrat klimat med höjda havsni-
våer, erosion och förhöjda grundvattennivåer intar 
en särställning bland övriga miljö- och riskfaktorer. 
Framöver kommer arbetet med att anpassa kommu-
nens kust att behöva intensifieras.
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RISKER FÖR HÄLSA OCH MILJÖ
Risker i samband med verksamheter och anläggningar
Kristianstads kommun har förhållandevis små risk-
problem kopplade till verksamheter inom det om-
råde som kust- och havsplanen omfattar. Betydande 
risker i anslutning till bostadsbebyggelse finns fram-
för allt inom Åhus hamn och kommer att belysas i 
kommande fördjupade översiktsplan för Åhus. 

Farlig verksamhet
Några anläggningar inom planområdet har sådana 
riskbilder att de har klassats som farlig verksamhet 
enligt 2 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor, så kall-
lade Sevesoanläggningar. De hanterar gasol, etanol 
och ammoniumnitrat i de mängderna att de klassas 
som farliga verksamheter. Klassningen innebär att 
det vid en olycka på anläggningen kan medföra fara 
för allvarliga skador på människor eller miljö. Därför 
ställs krav på anläggningarna när det gäller riskfö-
rebyggande åtgärder och att begränsa följderna av 
eventuella olyckor. Kraven finns i Sevesolagstiftning-
en. Anläggningarna finns namngivna på kommunens 
hemsida.

Lagring och hantering av stora mängder gasol inne-
bär en risk för ett stort utsläpp av gasolgas med 
efterföljande explosionsrisk. Konsekvenserna kan 
bli mycket allvarliga. Inom hamnområdet lagras till 
exempel stora mängder gasol. Därutöver finns på 
många platser mindre lagerhållning av gasol och an-
dra explosiva gaser som kan behöva skyddsavstånd.

Ammoniumnitrathaltigt gödningsmedel hanteras i 
hamnområdet, vilket under vissa förhållanden kan 
sönderdelas under värmeutveckling och utveckla 
giftiga gaser. Ett utsläpp kan, beroende på utvecklad 
mängd och väderlek, få stora konsekvenser. Endast 

mindre mängder hanteras vid ett och samma tillfälle 
inom planområdet. 

I hamnområdet lagras etanol som är en brandfarlig 
vätska. Den största risken med denna hantering är 
en större brand eller explosion efter utsläpp av eta-
nol. Dessa händelser kan ge upphov till spridning av 
brandgaser. 

Drivmedelsanläggningar
På drivmedelsanläggningar sker lagring och han-
tering av bensin, biogas, etanol, diesel och gasol. 
Många av de drivmedelsanläggningar som finns 
inom tätorterna ligger så nära trafikstråk eller an-
nan bebyggelse att det vid en brand eller explosion 
finns risk för att människor skadas. När tillfälle ges 
bör möjligheten att förbättra risksituationen tas till-
vara.

Ammoniak
Ammoniak är en giftig kondenserad gas som används 
som köldmedium. Inandning av ammoniakgas i hög 
koncentration kan ge andningsbesvär och lungska-
dor. Ett utsläpp kan, beroende på utsläppt mängd 
och väderlek, få stora konsekvenser. Ammoniak han-
teras endast i mindre mängder inom planområdet. 

Transport av farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och 
produkter som har sådana egenskaper att de kan 
skada människor, egendom och miljö om de inte 
hanteras rätt under transport. Den största olycksor-
saken vid farligt godstransporter är att något sker 
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under färd, till exempel en kollision, avåkning eller 
urspårning, men även lastning och lossning utgör en 
stor risk för olyckor. Transporter med farligt gods 
ska i första hand gå på trafikleder där framkomlig-
het och säkerhet är stor. Av Länsstyrelsen i Skåne 
län utpekade primära transportleder för farligt gods 
framgår av kartbilden Verksamheter med risker och 
störningar. Åhusbanan mellan Kristianstad och Åhus 
hamn används inte idag. Väg 118 från Åhus och sö-
derut är en utpekad led för farligt gods. I samband 
med ett förändrat klimat och en förhöjd havsnivå 
riskerar delar av väg 118 att läggas under vatten, vil-
ket i sin tur innebär att den största transportvägen 
utmed kusten skärs av.

Elektromagnetiska fält
Enligt försiktighetsprincipen tillämpas ett visst 
skyddsavstånd kring större anläggningar med elek-
tromagnetiska fält, till exempel ställverk och kraft-
ledningar. Det elektromagnetiska fältets storlek av-
tar snabbt med avståndet från källan. E.ON Elnät, 
som har koncession för det regionala kraftlednings-
nätet i kommunen, planerar också en ny 130 kV led-
ning mellan Rinkaby och Kristianstad öster om Möl-
lebacken. 

Radon
Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som 
bildas när det radioaktiva grundämnet radium sön-
derfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas ra-
dondöttrar som är radioaktiva metallatomer. Radon-
döttrarna fastnar på damm som, när det andas in, på 
sikt kan orsaka lungcancer. Radon i byggnader beror 
i regel på att så kallad blåbetong använts när huset 
byggdes eller att huset är byggt i ett område med 
höga halter av markradon. Kustområdet i Kristian-
stads kommun är mestadels klassat som lågriskom-
råde för radon. 

Förorenad mark
Deponier, industrifastigheter, järnvägsområden, 
drivmedelsanläggningar och skjutbanor är exempel 
på områden där marken kan förväntas vara mer eller 
mindre förorenad. Föroreningarna kan vara skadliga 
för både människor och miljön. Dels kan människor 
som bor eller vistas i området utsättas för hälsoris-
ker, dels kan mark och vatten påverkas negativt. 
Länsstyrelsen i Skåne har under flera år arbetat 
med att inventera och riskklassa potentiellt förore-
nade objekt i länet enligt Naturvårdsverkets meto-
dik för inventering av förorenade områden (MIFO). 
Utifrån riskklassningen bedöms objekten som mer 
eller mindre prioriterade att undersöka vidare. En 
kartläggning av nedlagda deponier, MIFO- och SPIM-
FAB-objekt (nedlagda bensinstationer) har gjorts 
inom ramen för arbetet med kust- och havsplanen. 
Resultatet visar att det finns flera förorenade områ-
den i kustområdet som riskerar att läggas under vat-
ten vid en förhöjd havsnivå. Inventeringen redovisas 
på kartbild (nästa sida) samt i miljökonsekvensbe-
skrivningen. Information från utredningen finns att 
läsa i kust och havsplanens digitala karta där varje 
objekt med förorenad mark beskrivs kortfattat.

Översvämning och erosion
Risken för en stigande havsnivå och erosion utmed 
kusten är två av de viktigaste utgångspunkterna för 
kommunens kust- och havsplan. Problematiken ge-
nomsyrar stora delar av dokumentet. De riskbedöm-
ningar som gjorts utgår ifrån ett värsta scenario år 
2100 då högsta högvatten i havet beräknas kunna 
uppgå till 2,57 möh. Den erosionskänsliga delen av 
kommunens kuststräcka (Åhus och söderut) är olika 
känslig för en höjd havsnivå beroende på hur högt 
över havet respektive område ligger. Kusten har där-
för delats in i zoner som visar på översvämningsrisk 
och därmed erosionsrisk. Problem som kan uppstå 
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är raserad grundläggning, fuktskadade byggnader, 
skador på infrastruktur som vägar, el-, tele- och av-
loppsförsörjning samt att värden för rekreation och 
turism kan hotas när stranden blir smalare. För att 
undvika risker i samband med en förhöjd havsnivå 
behöver kommunen intensifiera arbetet med att an-
passa kusten. 

Förhöjd grundvattennivå
En höjd medelvattennivå i havet innebär att även 
grundvattennivåerna utmed kusten höjs. Problem 
som kan uppstå är att marken blir vattenmättad och 
att risken för fuktskadade byggnader och ökat läc-
kage från enskilda avloppsanläggningar till havet 
ökar. Problemen bedöms generellt kunna uppstå 
inom områden under +3 meter. Detta gäller både 
inom lågt liggande flacka områden och när svackor 
förekommer inom högre terräng. Grundvattennivån 
kan ibland variera inom korta avstånd, det är därför 
viktigt att klargöra vilka förhållanden som råder på 
varje enskild plats innan projektering av ny exploa-
tering påbörjas. 
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Olika störande verksamheter
Störningar från verksamheter kan till exempel utgö-
ras av buller, vibrationer och lukt. Kartbilden Verk-
samheter med större påverkan på människor och mil-
jö (sid 65) visar verksamheter i kommunen som är 
tillståndspliktiga enligt 9 kap 6 § miljöbalke. Vind-
kraftverk, täkter och jordbruk med djurhållning re-
dovisas dock inte.  Buller från Rinkaby och Ravlunda 
skjutfält behandlas djupare i avsnittet Riksintressen 
och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Trafikbuller
Trafikbuller är den största källan till störningar i 
människors närmiljö. Negativa effekter är bland 
annat stress, minskad koncentrationsförmåga och 
störningar i vila och sömn. Vid nybebyggelse ska 
byggnader och utomhusmiljö anpassas för att klara 
gällande bullerriktvärden. Det finns olika möjlig-
heter att kombinera skyddsavstånd med åtgärder 
som skärmning, uteplatser som vänder sig bort från 
bullret och anpassade fönster och fasader. Ett större 
bekymmer är befintlig bebyggelse och grönområden 
som inte är anpassade till dagens trafikmängder.  Åt-
gärder kan många gånger behövas vid själva buller-
källan, till exempel att omfördela trafik mellan vägar 
och att sänka hastigheter. Väg 118  är hårt trafikerad 
och riskerar att ge upphov till bullerstörningar för 
intilliggande bebyggelse.

Övrigt buller
Hamnområdet i Åhus genererar buller både från 
verksamheter och transporter. Liksom fallet är med 
trafikbuller kan verksamhetsbuller påverka hälsa 
och välbefinnande. De enskilda verksamheterna är 

reglerade enligt miljöbalken och fasta bullerkällor 
har anpassats för att minimera störningar på omgiv-
ningen.  

Buller från Rinkaby och Ravlunda skjutfält behand-
las djupare i avsnittet Riksintressen och i miljökon-
sekvensbeskrivningen.

Djurhållning
Jordbruket i Kristianstads kommun har en stor an-
del djurhållning och många gårdar ligger i nära an-
slutning till tätorter. De störningar som kan uppstå i 
samband med lantbruk och djurhållning är framför 
allt lukt, flugor, buller och transporter. Djurhållning 
och särskilt hästar kan också framkalla allergiska 
reaktioner hos känsliga personer. För att undvika 
olägenheter för människors hälsa behöver det fin-
nas skyddsavstånd mellan djurhållning och boende. 
Särskilt vid detaljplaneläggning för bostadsbebyg-
gelse är det viktigt att kartlägga behoven av skydds-
avstånd och göra genomarbetade avvägningar mel-
lan lantbrukets och bostadsutbyggnadens intressen.  
För djurhållning tillämpas Miljö- och hälsoskydds-
nämndens policy för skyddsavstånd. I området ut-
med kusten finns många lantbruksföretag vilket 
ställer krav på hänsyn vid bebyggelseutveckling.

STÖRANDE VERKSAMHETER
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MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bin-
dande styrmedel som regleras i miljöbalkens 5 kap. 
och som infördes i samband med miljöbalken 1999. 
Miljökvalitetsnormerna anger det högsta värdet för 
föroreningsnivåer som kan tillåtas, utan att männ-
iskan och naturen utsätts för betydande olägenhe-
ter. Dessa gränsvärden kan ses som ett styrmedel för 
att nå de miljömål riksdagen har beslutat om. Myn-
digheter och kommuner ansvarar för att miljökvali-
tetsnormerna uppfylls, bland annat i samband med 
tillståndsprövning och planering samt tillsyn.

Miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft gäller i hela 
landet. De ämnen som regleras är kvävedioxid, kvä-
veoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, små par-
tiklar (PM10 och PM2,5), bensen, ozon, arsenik, 
kadmium, nickel och bens(a)pyren. För alla miljö-
kvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de 
ska, alternativt bör, vara uppfyllda. Om en miljökva-
litetsnorm bedöms bli svår att klara till den utsat-
ta tidpunkten eller om den redan överträds kan ett 
åtgärdsprogram behöva upprättas. Av de luftförore-
ningar som kan uppmätas i Kristianstads kommun 
har en stor andel bildats utanför landets gränser 
men lokala källor som trafik (främst däckslitage) 
och småskalig vedeldning har en betydande påver-
kan på luftkvalitén. 

Miljökvalitetsnormer för 
vatten
Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten inför-
des i december 2009 enligt EU:s ramdirektiv för vat-
ten (Vattendirektivet). Arbetet löper i sexårscykler. 
För närvarande gäller förvaltningsplan2016-2021 
för Södra östersjöns vattendistrikt, med tillhöran-
de miljökvalitetsnormer och statusklassningar för 
planområdet. Syftet är att alla vattenförekomster i 
landet ska uppnå minst god status. Vattendirektivet 
omfattar egentligen allt vatten, men för att förenk-
la hantering och rapportering till EU, delas vattnet 
in i större enheter, så kallade vattenförekomster. 
Dessa består av sammanhängande vattenområden, 
till exempel en sjö, ett stycke av ett vattendrag, ett 

Foto: Claes Sandén

grundvattenmagasin eller ett kustvattenområde. Ut-
gångspunkten för vilka krav som ska gälla för olika 
vattenförekomster är deras status idag. Ytvattenfö-
rekomster har klassats utifrån ekologisk och kemisk 
status medan grundvattenförekomster klassats 
utifrån kemisk och kvantitativ status. För havsmil-
jön finns särskilda normer. Vattenförekomster som 
riskerar att inte uppnå god status omfattas av ett 
åtgärdsprogram. I princip alla kommunens vatten-
förekomster berörs av åtgärdsprogrammet. Åtgärds-
arbetet omfattar dels övergripande nationella styr-
medelsåtgärder, dels direkta åtgärder kopplade till 
vissa vattenförekomster eller sakområden. Se även 
konsekvensbeskrivning avseende olika vattenföre-
komster.
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6. REGIONALT OCH MELLANKOMMUNALT SAMARBETE
Många aspekter i kommunens kust- och havsplan be-
rör en eller flera andra kommuner. Det finns väl eta-
blerade samverkansforum kring vatten, exempelvis 
vattenråd och vattenvårdsförbund. För samordning-
en av havsplaneringen i Södra Östersjöns vattendi-
strikt ansvarar Länsstyrelsen i Kalmar län. Kommu-
nerna i Blekinge län samarbetar i framtagandet av 
en gemensam havsplan där Kristianstad kommun är 
en samrådspart. Planeringen av havsområdet inom 
Kristianstad kommun berör grannkommunerna, i 
första hand Simrishamn, Bromölla och Sölvesborg. 
Flera av de underlag som tagits fram inom ramen 
för kust- och havsplanen har tagits fram i samarbete 
med Bromölla och Simrishamns kommuner. Bland 
annat har de storskaliga botteninventeringarna, 
Marxanalysen och kartläggningen av reträttytor för 
naturmarker gjorts i samverkan med Bromölla och 
Simrishamns kommuner.

Stranderosionsfrågan är en i flera avseende gemen-
sam fråga för Skånes havskommuner. Ett gemensamt 
arbete med informationsutbyte och kunskapsupp-
byggnad görs i ett samarbete inom Erosionsskade-
centrum.
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7. KONSEKVENSBESKRIVNING KUST- OCH HAVSPLAN
INLEDNING
Bakgrund och syfte
En miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken skall 
göras av en översiktsplan om förslaget antas få be-
tydande miljöpåverkan. Konsekvenserna av planens 
genomförande skall också beskrivas. Bestämmelser 
om innehållet i en sådan beskrivning finns i såväl 
Plan- och bygglagen som Miljöbalken. I denna be-
skrivning är lagkraven kombinerade.

Konsekvenserna ska vara lätta att överblicka. För-
utom miljö, hälsa och hushållning med resurser, bör 
även sociala och ekonomiska aspekter beskrivas, ef-
tersom de är avgörande för en hållbar utveckling.

För att visa om denna ändring av Översiktsplan 2013 
för kust- och havsområdet kan bidra till en hållbar 
utveckling behöver vi identifiera den påverkan på 
människa och miljö som planen kan medföra och 
väga den mot rimliga alternativ. Vi ska ta hänsyn till 
kombinerade effekter.

Kust- och havsplanen är ett vägledande dokument 
som inte är juridiskt bindande. Konsekvenserna kan 
därför vara svåra att förutsäga och bedöma och kan 
endast beskrivas översiktligt. Det är till exempel 
osäkert vad som genomförs inom planperioden och 
i vilken omfattning. Konsekvensbeskrivningen utgår 
som princip från att Kust- och havsplanen genom-
förs i sin helhet. 

Konsekvensbeskrivningen ska liksom den övriga 
planen samrådas i sin helhet med myndigheter och 
allmänheten.

Geografisk avgränsning
Konsekvensbeskrivningen avgränsas precis som 
Kust- och havsplanen av det havsområde som ligger 
inom kommungränsen samt kuststräckan cirka 3 km 
inåt land. 

Konsekvenser beskrivs ur ett kommunalt och regio-
nalt perspektiv.

Foto: Åsa Pearce

Begreppet havsområdet beskriver utrymmet i och 
på havsbotten, i vattenpelaren, på havsytan och ut-
rymmet där ovanför.
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Tidsmässig avgränsning
Konsekvensbeskrivningen omfattar ett tidsperspek-
tiv fram till år 2030. Då klimatförändringar, erosion 
och översvämningar beskrivs har den tidsmässiga 
avgränsningen satts till år 2100.  

Avgränsning bedömda aspekter
Konsekvensbeskrivningen omfattar främst använd-
ningen av kust- och havområdet. Den behandlar 
också kommunens strategier för att bemöta klimat-
förändringarnas följder i området i form av över-
svämning, erosion, stigande havsnivå och påverka-
de ekosystem i havet och på land. Konsekvenser av 
klimatförändringar beskrivs även för områden med 
pågående detaljplaner eller med antagna detaljpla-
ner som ännu inte genomförts, vilka annars i första 
hand tillhör nollalternativet. Miljömässiga, sociala 
och ekonomiska konsekvenser beskrivs övergripan-
de och områdesvis.

Ekosystemtjänster
Ekosystemansatsen är en utgångspunkt i Europeis-
ka Unionens och Sveriges lagstiftning för havspla-
nering. I planeringen måste vi ta hänsyn till hur vår 
användning av mark och vatten påverkar och är be-
roende av ekosystemtjänster.

Sverige har som mål att biologisk mångfald och vär-
det av ekosystemtjänster integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra 
beslut i samhället. Till exempel bör ekosystemtjäns-
ter beaktas när man upprättar en miljökonsekvens-
beskrivning.

Kristianstads kommun ska aktivt bidra till att beva-
ra och förstärka ekosystemtjänsterna. Ekosysteman-
satsen är därför en grund för de avvägningar som 

Foto: Mattias Roos

görs i Kust- och havsplanen och ska användas för 
att beskriva konsekvenser för både miljö, hälsa och 
samhällsekonomi.

Läsanvisning
Konsekvenser beskrivs dels områdesvis utifrån pla-
nens indelning i olika mark- och vattenanvändning. 
De områdesvisa beskrivningarna är mycket kortfat-
tade. Därutöver beskrivs miljömässiga, sociala och 
ekonomiska konsekvenser enligt olika ämnesområ-
den och tema. Förslag till åtgärder och fortsatt arbe-
te finns dels i anslutning till respektive konsekvens 
och dels i avsnittet Att göra.
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OMRÅDESVISA KONSEKVENSER HAVET

Naturvård
Avvägning:

Biologisk mångfald är grunden för friska ekosystem, 
vilket i sin tur är grundläggande för bland annat ha-
vens ekosystemtjänster. Naturvärdena i aktuellt om-
råde, där havet utanför Tostebergakusten och den så 
kallade Kiviksbredan ingår, är så pass höga att dessa 
prioriteras framför övriga intressen.

Konsekvenser:

Marin ekologi och arkeologi gynnas på kort och lång 
sikt. Positiv effekt även på omgivande områden. Kan 
missgynna rekreation och fiske vid områdesskydd. 
Gynnar vetenskap och kunskap.

(+) Ekosystemtjänster.

Kombinerade effekter:

Koppling till naturvård, kulturmiljö och friluftsliv 
på land och i resten av havet. Koppling även till Bro-
mölla kommuns havsområde med användning na-
turvård. 

Naturvård, kulturmiljövård 
och friluftsliv
Avvägning:

Friska ekosystem, vårt gemensamma kulturarv och 
kustens betydelse för fysisk aktivitet och rekreation 
värderas högre än andra intressen i området. Värde-
na förstärker varandra.

Konsekvenser:

Mestadels gynnsamma effekter på marin ekologi, 
möjlig konflikt mellan friluftsliv och naturvård. Tu-
rism och kulturmiljö kopplad till Ålakusten gynnas.

(+ -) Ekosystemtjänster.

Kombinerade effekter

Koppling mellan hav och land, gröna kilar, badliv, 
kulturmiljö och Simrishamns kommun. Åhus hamn 
utgör avbrott.

Vindbruk
Avvägning:

Riksintresse för att främja energi från förnybara käl-
lor och utnyttja havets goda vindresurser prioriteras 
framför andra intressen i området.

Konsekvenser:

Marin ekologi missgynnas på kort sikt. På lång sikt 
kan biologiskt liv gynnas, genom påväxt och nya 
samhällen runt fundament. Arkeologi missgynnas 
genom fysiska skador. Påverkar landskapsbild. Möj-
lig konflikt med fågelliv, friluftsliv och totalförsvar . 
Alstrar buller både under och ovan vatten och ska-
par elektromagnetiska fält genom kabel. Gynnar för-
nybar energiförsörjning.

(-+) Ekosystemtjänster.

Kombinerade effekter

Koppling till Sölvesborgs kommun. Kabel i havet och 
på land. Nära farled.
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Hamn och farled
Avvägning:

Åhus hamnverksamhet och sjöfarten är av stor lokal 
och regional betydelse och värderas högre än andra 
intressen i aktuella områden. Användningen har lång 
hävd.

Konsekvenser:

Marin ekologi och arkeologi missgynnas. Konflikt 
med friluftsliv och fiske. Förändringar kan påverka 
landskapsbild. Buller under och ovan vatten. Fysis-
ka skador på botten. Tillförsel av föroreningar och 
organiskt material, främmande arter. Positiv effekt 
på näringsliv.

(-) Ekosystemtjänster.

Kombinerade effekter:

Koppling till farleder utanför kommunen och trans-
portvägar på land. 

Öppet hav
Avvägning:

Friska ekosystem och vårt gemensamma kulturarv 
värderas högt i aktuellt område. Mark- och vattenan-
vändning som gynnar dessa intressen bör uppmunt-
ras.

Konsekvenser:

Mestadels gynnsam effekt på marin ekologi och ar-
keologi. Inga särskilda konflikter förutses, beroende 
på ställningstaganden i de framtida statliga havspla-
nerna. 

(+) Ekosystemtjänster.

Kombinerade effekter:

Koppling till all användning i kommunens havsom-
råde och grannkommuner. Potential för framtiden.

Arkeologi
Avvägning:

Område där vårt unika kulturarv från olika tidsåld-
rar, i form av submarina landskap, sjunkna boplatser 
och fornlämningar, värderas högre än andra intres-
sen. Sammanfaller ofta med höga naturvärden.

Konsekvenser:

Marin ekologi och arkeologi gynnas på kort och lång 
sikt. Positiv effekt även på andra områden. Möjlig 
konflikt med friluftsliv och fiske. Gynnar vetenskap, 
kunskap och lokalsamhället.

(+) Ekosystemtjänster.

Kombinerade effekter:

Koppling till kulturmiljöer på land och i hela Öster-
sjön.

Totalförsvar  
Avvägning                   bbbbbb
Är totalförsvarets intressen i området oförenliga 
med andra, ska försvarsintresset enligt Miljöbalken 
ges företräde, med undantag för i område markerat 
med Vindbruk, där vindbruksverksamheten redan 
fått tillstånd.

Konsekvenser

Möjlig konflikt med friluftsliv, naturvård, sjöfart 
och energiutvinning. Spridning av buller både 
över och under vatten, och föroreningar. Avväg-
ning av intressen görs på nationell nivå.

(-) Ekosystemtjänster

Kombinerade effekter

Koppling mellan försvarsintressen i hav och på 
land i regionen.
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OMRÅDESVISA KONSEKVENSER LAND

Spridd bebyggelse
Avvägning:

Till stor del odlad terräng med spridd bebyggelse och 
skog innanför Tostebergakusten. Möjligheten till ny 
bebyggelse begränsas av tillgången till teknisk service 
och kollektivtrafik samt risken att ta i anspråk mark 
för framtida matproduktion.

Konsekvenser:

Biologisk mångfald och kulturmiljö kan missgynnas. 
Potentiellt förorenat område nära mycket sårbart 
grundvatten. Ny bebyggelse kan hindra rationellt 
jord- och skogsbruk. Reträttmark (strandäng, sand-
skog, hagmark). Område med lera – radonrisk. Bul-
ler från väg och tåg > 40 dBA. Buller från skjutfält. 
Primär transportväg för farligt gods. Regional kraft-
ledning. Saknar kollektiva kommunikationer. Ökade 
biltransporter. Mer dagvatten och nya enskilda av-
lopp och brunnar, eller kostnader för kommunalt VA. 
Kan påverka landskapsbild. Positivt för landsbygds-
utveckling.

(+) Ekosystemtjänster.

Kombinerade effekter

Närhet till kusten ökar områdets attraktivitet. Av-
stånd till kust ökar klimatsäkerhet, även som re-
trättmark.

Bebyggelse
Avvägning:

En förtätning inom kustnära tomtmark som begrän-
sas av variationer i väder och vattenstånd. Möjlighe-
ten att tillgodose en efterfrågan på bostäder i ett läge 
med tillgång till teknisk service och kollektivtrafik gör 
att bebyggelse tillåts trots risk för framtida konflikt

Konsekvenser:

Biologisk mångfald missgynnas på kort och lång sikt. 
Kustskydd kan påverka landskapsbild, natur och 
närhet till strand. Förorenade områden med risk för 
översvämning. Mycket sårbart grundvatten. Vatten-
skyddsområden. Lågriskområde radon. Buller från 
väg och tåg > 40 dBA. Buller från skjutfält. Primär 
transportväg för farligt gods. Regional kraftledning. 
Dagvatten och instängda områden. Enskilda avlopp. 
Riskverksamheter. Möjlig konflikt med grönstruktur.  
Hushållning med resurser att förtäta inom och i an-
slutning till befintlig bebyggelse. Gynnar näringsli-
vet, lokal handel och samhällsservice. 

(-) Ekosystemtjänster.

Kombinerade effekter:

Koppling till befintlig bebyggelse och samhällsservi-
ce.  Närhet till kust ökar sårbarhet.

Militärt övningsområde och 
influensområde med bebyggelse

Avvägning:

Totalförsvarets militära verksamhet prioriteras fram-
för övriga intressen. Befintlig markanvändning får 
fortsätta och kan även gynna naturvärden.

Konsekvenser:

Biologisk mångfald gynnas. Avvägning av hushåll-
ning med resurser görs på nationell nivå. Risk för 
översvämning nära kusten. Delvis mycket sårbart 
eller sårbart grundvatten. Nästintill högrisk radon i 
söder, annars lågrisk. Buller från väg och tåg > 40 
dBA. Buller från skjutfält. Primär transportväg för 
farligt gods. Neutral påverkan landskapsbild. En-
skilda avlopp och brunnar. Vattenskyddsområde i 
influensområde. Naturligt kustskydd. Reträttmark. 
Missgynnar ny bebyggelse.

(+) Ekosystemtjänster.

Kombinerade effekter:

Influensområde för totalförsvaret fortsätter ut i ha-
vet.
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Spridd bebyggelse och värdefull 
natur
Avvägning:

Mestadels slätt- och åkerlandskap med inslag av mo-
saiklandskap innanför Åhuskusten. Möjligheten till ny 
bebyggelse begränsas av tillgången till teknisk service 
och kollektivtrafik samt risken att ta i anspråk mark 
för framtida matproduktion samt klimatanpassning. 
De stora naturvärdena gör att nuvarande markan-
vändning prioriteras framför andra intressen. Lika 
avvägning bebyggelse och natur ökar risken för fram-
tida konflikt.

Konsekvenser:

Biologisk mångfald och kulturmiljö kan gynnas. 
Potentiellt förorenade områden med risk för över-
svämning. Hushållning med resurser – bördig mark 
reserveras för matproduktion. Reträttmark (svämp-
lan, sandskog, hagmark). Sårbart grundvatten. Näst-
intill hög radonrisk i söder, annars låg risk. Buller 
från väg och tåg > 40 dBA. Södra delen buller från 
skjutfält och delvis vindbruksområde klass B. Primär 
transportväg för farligt gods. Påverkan på enskilda 
brunnar och avlopp vid översvämning. Kollektiva 
kommunikationer finns i norra delen. Bebyggelse 
kan påverka landskapsbild. Positivt för landsbygds-
utveckling.

(+) Ekosystemtjänster.

Kombinerade effekter 

Förbindelse med gröna kilar längs kusten ökar vär-
det för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Avstånd till kust ökar områdets klimatsäkerhet.

Naturvärden
Avvägning:

Kuststräcka med strandängar och mosaiklandskap 
med bete och åker innanför Tostebergakusten. De sto-
ra naturvärdena gör att pågående markanvändning 
prioriteras framför andra intressen och kan förstär-
kas genom lagliga skydd. Möjligheten till ny bebyggel-
se begränsas förutom av naturvärden av tillgången 
till teknisk service och kollektivtrafik samt risken att 
ta i anspråk mark för framtida matproduktion samt 
klimatanpassning. 

Konsekvenser:

Biologisk mångfald och kulturmiljö gynnas. Poten-
tiellt förorenat område nära mycket sårbart grund-
vatten. Reträttmark (strandäng). Hushållning med 
resurser – mark reserveras för biologisk mångfald, 
matproduktion och klimatanpassning där poten-
tialen är stor. Funktion som naturligt kustskydd. 
Radonrisk – område med lera. Buller från skjutfält 
påverkar södra delen. Enskilda avlopp och brunnar 
påverkas vid översvämning. Kollektiva kommunika-
tioner saknas helt.  

(+) Ekosystemtjänster.

Kombinerade effekter

Förbindelse med naturområde i havet. Koppling till 
Bromölla kommun.

Gröna kilar
Avvägning:

Sträcka med blandad skog innanför Åhus – Juleboda-
kusten. De stora naturvärdena och behovet av kustnä-
ra grön infrastruktur gör att pågående markanvänd-
ning prioriteras framför andra intressen.

Konsekvenser:

Biologisk mångfald och kulturmiljö gynnas. Poten-
tiellt förorenade områden med risk för översväm-
ning. Hushållning med resurser – mark reserveras 
för biologisk mångfald, klimatanpassning och grön 
infrastruktur där potentialen är stor. Reträttmark. 
Funktion som naturligt kustskydd. Hög risk för över-
svämning och erosion. Lågrisk radon. Buller från väg 
30-40 dBA. Buller från skjutfält. Påverkan på brunn-
nar och avlopp vid översvämning. Klimat, luft och 
vatten gynnas.

(+)Ekosystemtjänster.

Kombinerade effekter:

Koppling till natur, kulturmiljö och friluftsliv i havet. 
Regionalt stråk för grön infrastruktur.
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Översvämning
Avvägning:

Helge ås svämmarker samt slätt- och åkerlandskap 
innanför Åhus - Julebodakusten. Den stora risken för 
översvämning och behovet av ytor för att möjliggöra 
naturliga variationer i vattenståndet gör att klimat-
anpassning prioriteras framför andra intressen.

Konsekvenser:

Biologisk mångfald gynnas. Kulturmiljö, areella nä-
ringar och bebyggelse kan missgynnas. Potentiellt 
förorenade områden med risk för översvämning. 
Hushållning med resurser – mark reserveras för ut-
jämning av vattennivåer och blå infrastruktur där 
potential är stor. Lågrisk radon. Buller från väg > 40 
dBA.  Buller från skjutfält. Påverkan på brunnar och 
avlopp vid översvämning och höga grundvattennivå-
er. Påverkar landskapsbilden. 

(+)Ekosystemtjänster.

Kombinerade effekter:

Koppling till havet genom gröna kilar ökar områdets 
värde för klimatanpassning.

Hamn
Avvägning:

Riksintresset, hamnens regionala betydelse och för-
bindelse med hav och land prioriteras framför övriga 
intressen i aktuellt område.

Konsekvenser:

Biologisk mångfald missgynnas. Flera förorenade 
områden med risk för översvämning. Hushållning 
med resurser – avvägningen görs på nationell nivå. 
Buller från väg och tåg > 40 dBA och från skjutfält. 
Buller från verksamheter inom hamnen. Primär 
transportväg för farligt gods. Riskverksamheter. 
Kustskydd kan påverka naturlig sandtransport och 
kustens form. Gynnar näringslivet.

(-) Ekosystemtjänster.

Kombinerade effekter:

Koppling till sjöfart och farled och transportvägar på 
land.
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MILJÖKONSEKVENSER
Klimat, vatten och luft
I detta avsnitt beskrivs Kust- och havsplanens påver-
kan på klimat, vatten och luft. Beskrivningar av hur 
vi kan anpassa oss till den förändring av klimatet 
som redan pågår, finns i flera andra avsnitt. 

Ökade transporter till sjöss och på land med kopp-
ling till hamnen kan leda till en ökning av luftföro-
reningar och en negativ klimatpåverkan. Detsamma 
gäller ny bebyggelse, ökad turism och besöksverk-
samhet, i lägen där kollektivtrafik saknas och bil-
transporterna ökar. 

Förändrad markanvändning kan ha en negativ effekt 
på klimatet, till exempel om träd tas bort. Åtgärder 
då vi gräver och anlägger nya vägar, hus, parkerings-
ytor kan även leda till att vi påverkas mer av klimat-
förändringar, till exempel genom erosion och över-
svämning. 

Särskilda utmaningar finns i områden där detaljpla-
nering pågår eller där redan antagna planer genom-
förs, till exempel genom utökade byggrätter. Längs 
kusten kan vi i framtiden förvänta oss översvämning 
till följd av både stigande havs- och grundvattennivå-
er samt extrem nederbörd. I kombination med stran-
derosion leder det till risker för boende, bebyggelse 
och annan fast egendom i området. Tillgänglighet 
till området för boende, teknisk service, räddnings-
tjänst och rekreation kan hindras. En höjdsättning 
av tillkommande byggnader som ska möta stigan-
de havsnivå kan förvärra situationen, då dagvatten 
därifrån leds mot lågpunkter i befintlig bebyggelse 
och vägnät. Dessutom kan åtgärder för att bevara 
bebyggelsen i ett område genom att bygga skydd 
mot översvämning och erosion innebära en risk för 

att vi flyttar problemen och gör oss mer sårbara på 
sikt. Kustnära områden där vi redan idag kan förut-
se stora variationer i vattenstånd och strandlinje bör 
inte utnyttjas för permanent byggnation. Risker för 
hälsa och säkerhet bedöms på sikt vara avsevärda. 
I de fall dessa förhållanden inte kunde förutses när 
gällande detaljplan och bestämmelser för området 
antogs, bör frågan om omprövning av beslut aktuali-
seras. I samband med omprövning bör det göras en 
samhällsekonomisk konsekvensanalys där kostnad 
och nytta av eventuella skyddsåtgärder på lång sikt 
ingår. 

Ny bebyggelse och förändrad markanvändning kan 
påverka mycket känsligt grundvatten. Nya enskilda 
avlopp och brunnar kan påverka både grundvatten 
och ytvatten. Förorenade områden som inte saneras 
kan läcka okontrollerat till omgivande mark och vat-
ten under mycket lång tid. Dagvatten från tak, väg-

Betydande miljöpåverkan
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska särskilt 
belysa konsekvenser som kan ha en betydande mil-
jöpåverkan. Följande konsekvenser av Kust- och 
havsplanen bedöms kunna medföra betydande ris-
ker för miljö och hälsa:

• bebyggelse på jordbruksmark

• bebyggelse i natur- och kulturmiljö

• bebyggelse på översvämningsmark

• bebyggelse i strandnära område

• dumpning

• kustskydd

• muddring

• påverkan på förorenade områden

• påverkan på sårbart grundvatten

• reträttåtgärder

• sjöfart

• vindbruk

• översvämning

• saltvatteninträngning

Konsekvenserna beskrivs översiktligt i följande av-
snitt. I de flesta fall krävs ytterligare utredning eller  
MKB.  Se även Att göra-listan.                                                          

Foto: Kristianstads kommun
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ar och andra hårda ytor kan påverka hav och annat 
vatten mycket negativt, inte sällan långt bort från 
föroreningskällan. När jordbruksmark läggs under 
vatten, till exempel längs Helge å, finns risk för att 
gödning och växtskyddsmedel sprids nedströms och 
ut i havet. Se även avsnittet om Hälsa och säkerhet.

Detta förstärks i takt med att klimatet förändras, och 
vi får fler och större översvämningar tillsammans 
med höjda grundvattennivåer.

Markanvändningen och våra aktiviteter påverkar ha-
vet och havets ekosystem genom bland annat över-
gödning, uppvärmning och försurning. Det finns en 
stor risk att vi inte klarar miljökvalitetsnormer för 
vatten i planområdet. Tydligare beskrivning av hur 
planen påverkar enskilda vattenförekomster finns 
i avsnittet om Miljökvalitetsnormer. Planens påver-
kan är relativt liten i förhållande till den samlade 
effekten på Hanöbukten, från landområden upp-
ströms och Östersjön som helhet. Åtgärder i plan-
området kan dock både förvärra och dämpa negativ 
påverkan, inte minst i de punkter där ytvatten från 
land mynnar i havet.

Kust- och havsplanen kan ha positiva effekter på kli-
matet och miljön, till exempel om godstransporter 
flyttas från land till sjöss och transporterna är mil-
jömässigt hållbara. Vindbruk till havs utnyttjar för-
nybar energi och goda vindresurser. Historisk över-
svämningsmark återskapar och bevarar naturliga 
vattenflöden och vattennivåer. Naturligt kustskydd 
och reträttmark kan samordnas med annan markan-
vändning. 

Detsamma gäller sanering av förorenade områden, 
som bör genomföras i takt med att användningen 
anpassas till höga vattennivåer och erosion. Sane-
ring av förorenade områden kan samordnas med 
annan markanvändning. Framförallt anvisar planen 
åtgärder och utrymme för att skydda växter och djur 

och deras livsmiljöer. På så vis kan vi öka naturens 
motståndskraft mot negativa förändringar och ut-
nyttja dess förmåga att rena luft och vatten och däm-
pa klimatförändringar. Det är exempel på ekosystem-
tjänster, och de beskrivs på flera ställen i planen. 

Hälsa och säkerhet
Där det finns risk för erosion och översvämning fö-
reslår Kust- och havsplanen ingen ny bebyggelse. I 
befintlig bebyggelse finns det risk för att lokalt om-
händertagande av dagvatten inom fastigheten inte 
fungerar efter en förhöjd grundvattennivå. Skydd 
av befintlig bebyggelse mot erosion måste utredas 
noga, då sådana åtgärder kan flytta problemen från 
en plats till en annan. Anläggning och underhåll av 
olika typer av skydd, till exempel skyddsvallar och 
sandmatning, kan ha en negativ påverkan på mil-
jön under lång tid. Kommunen måste räkna med 
att strand- och kustlinjer kan ha ett annat läge och 
utseende i framtiden. Riktning för vind, vågor och 
strömmar kan förändras. Alternativ som är lätta att 
anpassa i framtiden är att föredra. Risker för hälsa 
och säkerhet bedöms på sikt vara så stora att perma-
nent bebyggelse bör omprövas eller avvecklas.

I det område där Helge å ska tillåtas att svämma över 
och följa en naturlig variation kan det bli nödvändigt 
att punktvis skydda viktiga strukturer och egendom, 
så att inte människors hälsa och säkerhet äventyras. 

Översvämningar i planområdet kan leda till att 
föroreningar från enskilda avlopp, miljöfarlig 
verksamhet, förorenade områden, dagvatten och 
jordbruksmark sprids till enskilda och allmänna 
dricksvattentäkter och ledningsnät. Ovidkomman-
de vatten till ledningsnätet kan äventyra funktionen 
hos kommunala avloppsreningsverk och orsaka att 
avloppsvatten bräddar okontrollerat till omgivning-
en.

Det kan finnas risk för att vägar och annan infra-
struktur sätts ur funktion vid översvämning, skred 
och erosion, och försvårar samhällsservice, trans-
porter och kommunikation. 

I vissa områden kommer höga grundvattennivåer 
att förvärra situationen. Risknivåer måste beräknas 
från fall till fall, då de varierar med typ av mark, to-
pografi, avstånd till vattendrag och hav.Foto: Kristianstads kommun

Foto: Kristianstads kommun
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Med ökade grundvattenuttag för bevattning, livs-
medelsproduktion och konsumtion ökar även mäng-
den nytt vatten som sugs från omgivningen vid 
nybildning. En större del av marken blir inström-
ningsområde för grundvatten. Risken för förorening 
ökar snabbt och vid kusten finns dessutom risk för 
saltvatteninträngning. 

Sammantaget kan klimatförändringar, stor använd-
ning av rent vatten och spridning av både gamla och 
nya föroreningar genom vårt sätt att leva, resa, bygga 
och producera leda till ett starkt hot mot vår dricks-
vattenförsörjning. Detta gäller för hela kommunen, 
men längs kusten finns flera utmaningar koncentre-
rade på en liten yta.

När det gäller markradon är större delen av planom-
rådet ett lågriskområde, men det förekommer även 
nästintill högrisk och område med lera. Radonhalten 
måste utredas före byggnation.

En växande sjöfart och hamnverksamhet kan leda 
till fler transporter av farligt gods till och från plan-
området. Transportvägar för farligt gods riskerar att 
översvämmas, till exempel väg 118 söder om Yngsjö.

Ny bebyggelse på landsbygden kan leda till konflik-
ter mellan bostäder och djurhållning.

Kust- och havsplanen som helhet skulle kunna ha en 
positiv effekt på hälsa och säkerhet, om åtgärder för 
att anpassa mark- och vattenanvändning till pågåen-
de klimatförändringar genomförs.

Förorenade områden
Inom planområdet finns ett stort antal förorenade 
områden med koppling till både aktiva och avslu-
tade verksamheter. Till exempel finns föroreningar 
från deponier, bensinstationer, industrier, kemtvätt 
och bilskrot. Flera av områdena kommer antingen 
att översvämmas och/eller påverkas av högt grund-

vatten. Det finns en stor risk för spridning av mil-
jö- och hälsofarliga ämnen till omgivningen oavsett 
planalternativ. Detta är särskilt allvarligt i närhet av 
vattendrag, hav och sårbart grundvatten, där förore-
ningen hamnar utom kontroll.

Buller
Stora delar av planområdet påverkas av buller från 
de militära skjutfälten i Rinkaby och Ravlunda. Ännu 
större ytor påverkas av buller från väg. En utveck-
ling av hamnverksamheten skulle i framtiden kunna 
medföra ett behov av att bedöma och kartlägga den 
samlade bullernivån från området och dess påverkan 
på omgivningen. Till havs sprids undervattensbuller 

från sjöfarten och militär verksamhet i en ännu så 
länge relativt okänd omfattning. Vi vet att djur på-
verkas av buller under vatten, men vår kunskap är 
långtifrån tillräcklig, och försiktighetsprincipen bör 
gälla. Den militära verksamheten, farleden till havs 
och en del av väg- och järnvägsnätet är av nationell 
betydelse och avvägning av intressen görs på statlig 
nivå. 

Elektromagnetiska fält
Planområdet berörs av två befintliga regionala kraft-
ledningar. Det kommer dessutom att behövas en ka-
bel längs havets botten och in till land, och vidare, 
när vindbruksområdet i havet exploateras. Utbred-

Foto: Åsa Pearce
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ningen är ännu inte känd. Såväl befintliga som fram-
tida anläggningar ger upphov till elektromagnetiska 
fält och kräver utrymme för skyddsavstånd. 

Teknisk försörjning
Kust- och havsplanen föreslår såväl förtätning av be-
fintlig bebyggelse som möjlighet till nybyggnation 
på landsbygden. En utveckling av spridd bebyggel-
se utanför tätorterna kräver motsvarande teknisk 
försörjning. Om inte vatten och avlopp kan försörjas 
genom kommunalt verksamhetsområde ökar risken 
påtagligt för övergödning till vatten och diffus sprid-
ning av smittoämnen och hormonstörande ämnen. 
Dessutom ökar påverkan på miljön från transporter 
för teknisk försörjning vid sop- och slamtömning 
och olika typer av underhåll.

Kommunikationer och infrastruktur
Kust- och havsplanen prioriterar goda transport-
vägar till Åhus hamn, både till sjöss och på land. En 
ökning av godstrafik på järnväg och till sjöss är po-
sitiv om transporterna är hållbara ur miljösynpunkt. 
I annat fall kan ökad trafik leda till förorening av 
luft och vatten, buller – både ovan och under vatten 
- omflyttning och införsel av främmande arter, kli-
matpåverkan och skador på havsbotten. 

Klimatförändringar kan leda till skador på viktig 
infrastruktur för transporter och annan kommuni-
kation. Inte minst finns stora risker vid transport-
vägar för farligt gods. För övrigt pekar planen inte ut 
någon utveckling av ny infrastruktur. Tillsammans 
med Trafikverket behöver åtgärder som ska förlänga 
livslängden på befintlig vägstruktur utredas.

Miljöfarlig, farlig och störande 
verksamhet
Kust- och havsplanen föreslår inga nya områden för 
farliga eller störande verksamheter. Åhus hamn har 
en verksamhet som planerar för framtida utveckling  
som efterhand måste anpassas till klimatförändring-
ar med stigande havsnivå. 

I hamnen finns lagring och hantering av farligt 
gods, och hamnverksamheten i sig är tillståndsplik-
tig enligt miljöbalken. En förutsättning för hamnen 
är möjligheten till muddring i hamnbassängen och 
kanalen samt olika typer av underhåll. Vid tidigare 
muddringar har tillstånd lämnats till avvattning på 
land och deponering i havet, se karta s 67. Såväl på 
land som i havet finns risk för spridning av förore-
ningar från muddermassorna, och både muddring 
och deponering i havet orsakar fysiska skador på 
botten och grumling av vattnet. 

Verksamhet med risker för miljö och hälsa finns på 
andra håll i planområdet. Risken för störningar och 
miljöpåverkan bedöms inte öka genom planen jäm-
fört med nollalternativet dock finns det i båda fall-
en risk för kumulativa långsiktiga effekter. Påverkan 
begränsas i första hand genom åtgärder vid källan, 
och kan kombineras med skyddsavstånd.

Foto: Kristianstads kommun
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Maritima aktiviteters 
miljöpåverkan 
I havet förekommer ett stort antal aktiviteter med 
konsekvenser för havsvattnets kvalitet, de marina 
ekosystemen och havets förmåga att stå emot för-
ändringar. Här är ett axplock:

•	 Aktiviteter som fiske, sjöfart, muddring, dump-
ning, kabel, vindkraft

•	 Konsekvenser som undervattensbuller, selek-
tivt uttag av arter, marint skräp och mikroplas-
ter, spökgarn, skador på havsbotten, olje- och 
kemikalieutsläpp från fartyg, organiskt material  
i övrigt, införande och omflyttning av främman-
de arter, elektromagnetiska fält, fysisk förlust, 
biologisk störning, grumling av havsvattnet

Kust- och havsplanens förslag till användning av ha-
vet omfattar alla dessa aktiviteter och konsekvenser 
i olika hög grad. Stora oljeutsläpp i havet har mins-
kat på senare år, men även mindre utsläpp kan ge 
både akuta och långvariga skador på havsmiljö och 
växt- och djurliv. Kommunen har inom sitt havsom-
råde ansvar för att skydda kusten vid olyckor som 
oljeutsläpp. Ansvaret omfattar även sanering av ex-
empelvis stränder, till följd av utsläpp av miljö- och 
hälsofarliga ämnen. Arbetet styrs av Kristianstad 
kommuns Oljeskyddsplan som uppdateras varje 
mandatperiod.

När det gäller fisket inom planområdet består det av 
småskaligt yrkesfiske och fritidsfiske och störning-
arna på havet är små jämfört med i resten av Öster-
sjön och Västerhavet. Kristianstads kommun hyser 
dock viktiga havsområden för fiskens fortplantning 
och återhämtning, och planens förslag till ett lång-
siktigt skydd av dessa kommer att ge en god effekt 
långt utanför planområdet.

Hushållning med resurser
En stor del av planområdet omfattas av olika om-
rådesskydd och riksintressen. Här finns värdefull 
jordbruksmark och en attraktiv kust för besökare 
och boende. Hushållning med mark och vatten är en 
prioriterad fråga då många anspråk finns. Ny spridd 
bebyggelse kan försvåra framtida klimatanpassning 
eller matproduktion. Kust- och havsplanen föreslår 
att historisk översvämningsmark åter används för 
utjämning av höga vattenflöden återanvänderoch 
utvecklar i första hand redan exploaterade områden 
för bostäder och verksamheter till havs och på land. 
Med undantag för den jordbruksmark som läggs un-
der vatten vid översvämning, enstaka ny bostadsbe-
byggelse och eventuella kustskydd så föreslår inte 

planen att nya markresurser tas i anspråk jämfört 
med idag. I havet och på land föreslås en användning 
som gynnar den befintliga byggda miljön, natur- och 
kulturmiljövärden samt riksintressen. Det är osä-
kert hur variationer i vattennivåer, kustlinje och kli-
mat kommer att påverka dessa miljöer. Det är därför 
svårt att avgöra om planen ger tillräcklig vägledning 
för hur tillgänglig mark, och andra resurser som ex-
empelvis dricksvatten och sand, ska användas och 
hur riksintressen och andra allmänna intressen ska 
skyddas. Bedömningen är dock att planen ger en 
högre beredskap för hushållning med resurser än 
nollalternativet. Planen förstärker och förtydligar 
kommunens möjlighet att hushålla med mark- och 
vattenresurser jämfört med nollalternativet.

Tosteberga småbåtshamn
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Hommebåt. Foto: Sven-Erik Magnusson

Det är inte tillräckligt att skydda områden med höga 
naturvärden genom planbestämmelser. Konsekven-
ser  av minskad röjning och beteshävd syns till ex-
empel på våra skärgårdsöar, som växer igen. För att 
stärka statusen för hotade arter krävs en kombina-
tion av skydd och anpassad skötsel.

För att undvika konflikter mellan naturvård och fri-
luftsliv längs kustlinjen bör naturintresset ges före-
träde i havet utanför de gröna kilarna på land, och 
friluftslivet ges företräde i havet utanför de kommu-
nala badplatserna och liknande. För övrigt anses in-
tressena förstärka varandra. Den marina ekologin är 
trots all vår kunskap oprövad mark, när det gäller 
fysisk planering. 

Kust- och havsplanen pekar ut områden för sjöfart 
och vindbruk, som påverkar den biologiska mång-
falden i havet, se avsnittet Marina aktiviteters mil-
jöpåverkan. Det är osäkert hur stor skada verksam-
heterna har på omgivande områden och vilken den 
sammanlagda effekten blir. 

Skydd vid kusterosion
Längs kusten ska olika intressen dela på en liten yta, 
som dessutom kan bli mindre med tiden. Konflikter 
om utrymme kan uppstå som leder till kortsikti-
ga lösningar för att bevaka enskilda eller allmänna 
intressen. Kommunen ska förebygga konflikter och 
vägleda ut ur sådana, till exempel genom att väga in-
tressen och konsekvenser av att skydda kusten och 
stränderna från en i grunden naturlig utveckling.  I 
Ekonomiska konsekvenser finns ett underlag till en 
samhällsekonomisk konsekvensanalys av skydd vid 
kusterosion.

Variationer i väder och vattenstånd påverkar både 
hav, ytvatten på land och grundvatten och leder till 
processer som erosion, sedimentation och över-
svämning. 

Natur- och kulturmiljöer
Förutsättningar för kustens och Hanöbuktens fort-
satta utveckling finns i områdets naturliga livsmil-
jöer och kulturhistoria. Planen tar fasta på detta 
och om den genomförs kommer konsekvenserna att 
vara positiva, jämfört med dagens situation. Klimat-
förändringar drabbar även natur- och kulturmiljöer, 
och det kan bli aktuellt att skydda höga värden på 
land längs med dagens kustlinje, till exempel genom 
reträtt eller hårda skydd. Fornlämningar och vissa 
kulturhistoriska miljöer är dock bundna till en plats 
och förlorar sitt kulturhistoriska värde om de lyfts 
ur sitt sammanhang. Översvämningsskydd riskerar 
också att påverka kulturvärdet negativt. I dessa fall 
är utgrävning och dokumentation nödvändiga åtgär-
der. Olika typer av översvämningsskydd riskerar att 
påverka natur- och kulturvärden negativt. I dessa 
fall är dokumentation nödvändigt.

Ett förändrat landskap påverkar även friluftslivet 
och vår möjlighet till återhämtning i naturen. I vissa 
områden med mycket höga naturvärden kan det bli 
aktuellt att aktivt ge skydd mot mänsklig aktivitet, 
för att undvika konflikt.

Förändringar som äger rum under ytan i havet är 
dolda för oss, och vi förstår ännu inte alla samband 
mellan orsak och verkan. Planen förespråkar därför 
en försiktighet i användningen av natur- och kultur-
miljöer i havet.

Det finns viktig grön infrastruktur, exempelvis sam-
manhängande grönområden, längs hela kommunens 
kust, och vidare in i våra grannkommuner. Planens 
förslag till gröna kilar och skydd av natur och fri-
luftsliv förstärker den gröna linjen. Det finns dock 
en risk att även mindre förtätningar i de olika bebyg-
gelseområdena ger upphov till avbrott i den gröna 
strukturen. 

Biologisk mångfald
Precis som bedömningen var för naturmiljöer så ger 
planen en verktygslåda för att bevara och utveckla 
den biologiska mångfalden. 

Planen lyfter fram att vi behöver andra arter för vår 
överlevnad, men att vi samtidigt utsätter dem för 
stora påfrestningar. Det finns ställningstaganden i 
planen som slår fast att biologisk mångfald och fris-
ka ekosystem är grunden för naturens nytta för oss 
människor, ekosystemtjänsterna. 

Planen gör en anpassning till andra arters livsmil-
jöer när den avsätter ytor för enbart naturvårdens 
intressen, men även stora ytor där naturvård får 
samsas med kulturmiljövård, rekreation,friluftsliv 
och arkeologiska intressen. Andra ytor tillåter en-
staka ny bebyggelse som anpassas till naturvärden. 
Militära övningsområden håller historiska miljöer 
för sparsmakade växter och djur vid liv. Ytor med 
många funktioner är ofta tåliga mot negativa för-
ändringar och med god planering så förstärker de 
olika värdena varandra. Samtidigt finns en risk för 
konflikt, till exempel mellan ut natursynpunkt vär-
defulla träd och bebyggelse eller mellan djur, växter 
och friluftsliv.



84 KUST- OCH HAVSPLAN FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN Dnr 13-2814 - GRANSKNINGSHANDLING
KONSEKVENSER

Strandzonen är generellt en viktig livsmiljö för väx-
ter och djur, och en del av den gröna infrastrukturen 
längs kusten. De områden som utreds för kust- och 
strandskydd bedöms redan idag ha förlorat en rela-
tivt stor del av sina naturvärden. Vid skyddsåtgärder 
bör förlusten av natur därför alltid kompenseras, se 
Kompensation nedan.

Kompensation

Förlust av naturvärden och ekosystemtjänster vid 
skyddsåtgärder eller reträtt bör i första hand undvi-
kas och minimeras, i andra hand kompenseras i eller 
utanför området. Värde, kvalitet och yta för kompen-
sation av natur bör utredas enligt skadelindrings-
principen och kompenseras enligt kommunens ak-
tuella riktlinjer. 

Planerad reträtt

Reträtt är en anpassning till havets medelvatten-
stånd och förändringar i kustlinjen. Åtgärder gyn-
nar naturligt landskap och ekosystemtjänster, som 
rekreation. Reträtt innebär förlust av land och en-
skild egendom om havet höjs eller om stranden och 
sanddynerna inte kan fyllas på med sand naturligt. 
Kräver inget tillstånd (eventuell omprövning av de-
taljplaner och områdesbestämmelser). Inga kost-
nader för skydd, men engångskostnad för reträtt. 

Sandtäkt i havet 

Sandutvinning till havs kan ersätta uttag på land 
där sand är en relativt mer ändlig resurs. Sandu-
tvinning påverkar lokalt i havet genom grumling, 
fysisk störning och förlust och kan även med skon-
samma metoder för utvinning påverka höga na-
turvärden, biologisk mångfald och växter och djur 
som säl, lekande fisk och sjöfågel. Genom de stat-
liga havsplanernas vägledning för hänsyn bedöms 
de negativa effekterna kunna begränsas. Sand till 
strandfodring bör i första hand hämtas på de plat-
ser som de nationella havsplanerna anvisar. Statli-
ga myndigheter och riksdag gör därmed en första 
avvägning av säkerhets-, miljö- och hushållnings-
intressen.

Åtgärder i strandzonen och havet

De grunda havsområdena närmast land har i de 
flesta fall höga naturvärden, och har goda förut-
sättningar för bland annat kärlväxter, alger, bot-
tenlevande djur och fisk. Växt- och djurliv kan 
påverkas av tillfälliga förändringar i vattenkvali-
tet, såsom grumlighet, och inblandning av olika 
sorters bottensubstrat från djuphavet eller land 
(vid strandfodring).  Lite längre ut från land kan 
övervintringsområden för fågel och livsmiljöer för 
däggdjur som tumlare påverkas av transporter till 
havs. 

Erosion är en naturlig process som innebär att ma-
terial flyttas från en plats till en annan. Så länge det 
finns plats för sand och sediment att röra sig, både 
längs med och ut och in, är stranden ett gott skydd 
för landskapet innanför och påfyllning av sand från 
havet sker naturligt. 

I de fall där det finns bebyggelse på stranden och 
i dynerna innanför förhindras den naturliga trans-
porten och påfyllningen av sand. Samma effekt ger 
så kallade hårda strukturer, som används i syfte att 
skydda bebyggelsen. Istället kan erosionen förvär-
ras, där eller på annan plats, och strandens totala 
volym sand minska av sådana åtgärder. Utrymmet 
för en dynamisk rörelse i strandzonen minskar 
även när havet stiger och stranden trängs in mot 
en bebyggd kustlinje.

Hårda strukturer

Hårda skydd förhindrar sandtransport och naturlig 
utveckling av stranden. De gynnar fast egendom 
och i huvudsak enskilda intressen. Allmänna 
intressen, som exempelvis rekreation och natur, 
missgynnas i och med att stranden och möjligheten 
att passera eller vistas där försvinner. Åtgärder 
kräver tillstånd. Kostnader för skydd kan vara 
återkommande om skyddet behöver förstärkas, till 
exempel vid havsnivåhöjning. 

Mjuka lösningar

Strandfodring försöker efterlikna naturlig ackumu-
lation av sand på stranden. Åtgärden gynnar både 
enskilda och allmänna intressen, framförallt rekre-
ation. Fodringen försvinner gradvis eller snabbt, 
exempelvis vid storm. Den kräver återkommande 
underhåll.  Växt- och djurliv påverkas både vid 
sandtäkt och vid fodring. Kräver tillstånd. Kostna-
den för skydd är stor och återkommande. 

Strand Furuboda Foto Kristianstad kommun
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Dyner och hav vid Vantamansvägen Foto Kristianstad kommun

Landskap
Vindbruk i havet och kustskydd på land innebär en 
förändring av landskapsbilden. Hur den uppfattas är 
mycket personligt. Erosion av strandlinje, stigande 
havsnivå och översvämning längs Helge å är föränd-
ringar som Kust- och havsplanen söker förutse och 
dämpa effekterna av. 

Ny bebyggelse på landsbygden kan splittra kulturel-
la och historiska enheter, vilket påverkar landskaps-
bilden. Ny bebyggelse i öppet landskap ger stor på-
verkan och kräver omsorgsfull gestaltning för att 
inte skapa negativ påverkan på omgivande landskap. 

Riksintressen
Flera riksintressen och riksintresseanspråk överlap-
par i sin geografiska utbredning inom planområdet. 
För de flesta gör kommunen bedömningen att de 
inte står i konflikt med varandra. Exempelvis men-
ar kommunen att riksintresse för naturvård, kultur-
miljövård, kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv 
förstärker varandra och att de anspråk som följer 
av dessa förordnanden inte heller leder till skada 
på riksintresse för väg, järnväg, hamn, fiskehamn, 
farled eller totalförsvar. Vilka värden de olika riksin-
tressena ska skydda finns beskrivet i kapitel 4. När 
det gäller riksintresse för totalförsvar och vindbruk 
i havet konstaterar kommunen att ett genomförande 
av beslut om tillstånd till en vindkraftspark skulle 
kunna innebära motstående anspråk där Försvars-
makten har redovisat särskilt behov av hinderfrihet 
och påverkansområde. 

Riksintresse naturvård, kustzon samt friluftslivet 
3 kap miljöbalken och riksintresse turism och rör-
ligt friluftsliv 4 kap miljöbalken: alla områden kan 
påverkas av klimatförändringar som översvämning 
och stigande havsnivå. Kust- och havsplanen omfat-
tar åtgärder för skydd och reträtt av höga värden för 
natur, kulturmiljö och friluftsliv, och föreslår inga åt-Strand Furuboda Foto Kristianstad kommun
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och försvarets och sjöfartens verksamhet. Efter-
som Naturvårdsverket ännu inte har tagit ställning 
i ärendet avvaktar kommunen med att göra en sär-
skild avvägning i Kust- och havsplanen. När det gäl-
ler landskapsbildsskydd skulle olika former av kust-
skydd kunna påverka landskapsbilden. 

Åtgärder för att skydda kusten eller mark runt Helge 
å berör strandskyddat område och kräver särskilda 
skäl för att få dispens.

Flera åtgärder i planen kan beröra arter eller livs-
miljöer som skyddas enligt artskyddsförordningen 
och får inte utföras utan prövning och MKB.

Inom planområdet finns vattenskyddsområden med 
skyddsbestämmelser.

Likaså finns ett stort antal fornlämningar och tre 
byggnadsminnen som är skyddade enligt kulturmil-
jölagen. 

Mellankommunal påverkan
Kust- och havsplanen bedöms inte ge någon negativ 
miljöpåverkan för grannkommunerna. 

• Simrishamns kommun har tagit fram ett förslag 
till ny översiktsplan, där ställningstagande för 
användning av havet saknas. Dock finns gemen-
samma intressen för regional grönstruktur på 
land och sjöfart.

• Bromölla kommuns översiktsplan (2014) redo-
visar användning av havet och kusten som har-
monierar med Kristianstads kommuns planer.

• Havsområdet som gränsar till Sölvesborgs kom-
mun delar riksintresse för energiförsörjning. 

gärder som kan förvärra situationen. Spridning och 
förtätning av bebyggelse skulle dock kunna motver-
ka riksintresset. När det gäller turism och frilufts-
liv kommer den tillståndsgivna vindkraftsverksam-
heten i havet att ha en åtminstone visuell påverkan, 
som är svår att överblicka och bedöma.

Riksintresse friluftslivet 3 kap miljöbalken samt 
riksintresse turism och rörligt friluftsliv 4 kap mil-
jöbalken: Kust- och havsplanen stärker friluftslivets 
intressen i jämförelse med nollalternativet.

Riksintresse kulturmiljövård: Kust- och havsplanen 
undviker åtgärder som kan skada riksintresset. I 
planen ingår ställningstaganden för klimatsäkring 
av vissa kulturmiljövärden. 

Riksintresse totalförsvarets övnings- och skjutfält 
med bullerutbredningsområden, Rinkaby och Rav-
lunda skjutfält, övriga försvarsintressen: Kust- och 
havsplanen tillgodoser riksintresset. Ny bebyggelse 
i Åhus ska ske i samråd med Försvarsmakten. Det-
samma gäller för höga objekt inom hela planområ-
det.

Riksintresse sjöfart och riksintresse vindbruk: Kust- 
och havsplanen tillgodoser riksintresset. 

Övriga skyddade områden
Kust- och havsplanen bedöms tillgodose övriga 
skydd, så som Natura 2000, naturreservat, natur-
vårdsavtal, biotopskydd och djurskyddsområden.

Av Länsstyrelsen Skåne föreslaget Natura 2000-om-
råde i havet, med bevarandevärde för bland annat 
tumlare, överlappar geografiskt med riksintresse för 
totalförsvar och farled och kan komma att innebä-
ra motstående anspråk när det gäller livsmiljö och 
spridningsmöjlighet för hotade växt- och djurarter 

Ekosystemtjänstanalys
Vi har försökt oss på en enkel analys av hur Kust- 
och havsplanen kan tänkas påverka ekosystemtjäns-
terna i havet, se Box 1. Analysen bör kompletteras 
när tjänsterna har kartlagts bättre, och då omfatta 
både hav och land. Se även den enkla samhällseko-
nomiska konsekvensanalysen i avsnittet om Ekono-
miska konsekvenser. 

Vår ekosystemtjänstanalys utgår ifrån att alla tjäns-
ter som finns på listan i box 1 (nästa sida) kan häm-
tas från planområdet. Med bättre kunskap kan vi 
fokusera på de tjänster som vi har ett särskilt stort 
ansvar för, i vår del av havet. 

Naturvårdsverket har identifierat tre typer av eko-
systemtjänster i havet, som bör prioriteras i det fort-
satta åtgärdsarbetet, och kanske även i kommunens 
kartläggning: näringsvävarnas dynamik, livsmiljöer 
och livsmedel. En ytterligare tjänst som vi saknar 
kunskap om är naturarv. 
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Ekosystemtjänstanalys (ESTA)

Vi ska här göra en enkel analys av ekosystemtjänster 
(EST) i havet, närmare bestämt det havsområde som 
ingår i Kust- och havsplanen. Vi utgår från en lista 
med EST i fyra kategorier:

Stödjande: biogeokemiska kretslopp, primärproduk-
tion, näringsvävsdynamik, biologisk mångfald, livs-
miljö och resiliens. 

Reglerande: klimatreglering, sedimentbevarande, 
minskad övergödning, biologisk rening och regle-
ring av föroreningar. 

Försörjande: livsmedel, råvaror, genetiska resurser, 
kemikalier, bioteknik, läkemedel, utsmyckningar 
och energi. 

Kulturella: rekreation, estetiska värden, vetenskap 
och utbildning, kulturarv, inspiration och naturarv. 

1. Analysen ska belysa hur Kust- och havsplanen 
påverkar EST i havet.

2. Vi antar att alla EST på listan ovan finns i hela 
planområdet.

3. EST skapar direkt nytta genom att öka kustens 
attraktivitet för boende och besökare. Bland an-
nat genom rekreation, klimatreglering, luft- och 
vattenrening, livsmedel, estetik, vetenskap och 
utbildning, kulturarv, inspiration och utsmyck-
ningar. Den indirekta nyttan bedöms vara stor 
från alla EST inom kategorierna stödjande och 
reglerande. Vi antar också att det finns en stor 
potential i framtiden, till exempel inom försör-

jande EST.  

4. EST skapar nytta för många grupper. Bland an-
nat boende vid kusten, kommuninvånare, turis-
ter, yrkes- och fritidsfiskare, skolelever, studen-
ter, forskare, konstnärer och näringsliv.

5. Vi bedömer att alla EST är mer eller mindre ho-
tade idag. 

6. Vi antar att det finns samband mellan alla EST, 
och att alla kategorier av EST är beroende av och 
påverkar varandra.

7. Vår utgångspunkt är att EST påverkas neutralt 
till positivt av Kust- och havsplanen.

8. Alla grupper som identifierats ovan påverkas i 
sin tur.

9. Vi utgår från att negativ påverkan kan undvikas, 
minimeras, restaureras eller kompenseras ge-
nom att Kust- och havsplanen genomförs fullt ut 
och kommunen initierar och medverkar i före-
slagna åtgärder och utredningar.

10. Vi visar här hur en värdering av EST kan gå till 
genom att skapa värdekedjor som visar sam-
band mellan olika EST i havet och de värden de 
genererar för oss människor:

1: Primärproduktion > fisk > arbetstillfällen

2: Biogeokemiska kretslopp > klimatreglering > 
trygga bostäder

BOX 1 - exempel på ekosystemanalys

3: Biologisk mångfald > estetiska värden > besök-
snäring

Värdena kan vara direkta eller indirekta, kopp-
lade till en användare eller inte. Ett exempel på 
det senare är om vi tycker att det är värdefullt 
att Hanöbukten mår bra och genererar många 
nyttor, även om vi inte bor där, eller kan ”använ-
da” dem. 

Vi kan göra en kvalitativ eller kvantitativ 
värdering, till exempel: Vad säger experter om 
samband mellan biogeokemiska kretslopp och 
klimatreglering? > Hur upplever de boende vid 
kusten sin livssituation? eller: Hanöbuktens yta > 
mängd fångad fisk > antal arbetstillfällen. Vi kan 
för det tredje välja en monetär värdering, där 
biologisk mångfald i Hanöbukten kanske kan 
värderas till flera miljarder kronor, men för en 
vandrarhemsvärd snarare mäts i antal gästnät-
ter.

11. När vi har gjort en värdering av EST i havet och 
de nyttor de ger oss så kan vi jämföra den med 
en tänkt utveckling både för Kust- och havspla-
nen och nollalternativet. Vi kan också använda 
värderingen som ett underlag i en samhällseko-
nomisk konsekvensanalys, se Ekonomiska kon-
sekvenser.

I denna analys gör vi ingen värdering utan nöjer oss 
med att konstatera att Kust- och havsplanen kan ge 
en positiv effekt på flera av havets ekosystemtjäns-
ter. Exempelvis föreslår planen att platser för viktiga 
ekosystem ska skyddas och att verksamheter som 
kan skada avgränsas i rum.  
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att de inte är tillgängliga för alla grupper i samhället. 
Kust- och havsplanen bedöms inte påverka denna 
form av segregation.

Ökad hälsa 
Kust- och havsplanen har positiv effekt på möjlighe-
ten till återhämtning vid kusten och i havet, genom 
att mycket mark säkras för friluftsliv och rekreation. 
Vissa områden är mindre tillgängliga för allmänhet-
en, till exempel områden för militär verksamhet, 
sjöfart och djurskydd, men det bedöms inte leda till 
större konflikter för friluftslivet.

Sunda och säkra miljöer och 
produkter
Det finns förorenade områden längs kusten.  Väg 19 

SOCIALA KONSEKVENSER
är transportväg för farligt gods och utgör också en 
bullerkälla inom planområdet. Kust och havsplanen 
påverkar transporter och buller i begränsad omfatt-
ning i förhållande till nollalternativet. Kust och havs-
planen värnar trädvegetationen och naturområden 
vilket är positivt för att säkra miljöer i ett varmare 
klimat. 

Fysisk aktivitet
Kust- och havsplanen vill förstärka alla möjligheter 
till fysisk aktivitet genom att ge plats för alla åldrar 
och intressen, och erbjuda lockande vägar ut i land-
skapet. Kusten, stränderna, havet, Helge å och de 
karaktäristiska skogarna innehåller såväl naturliga 
som tillrättalagda miljöer och det bör finnas något 
för de flesta. 

Foto: Åsa Pearce

I den sociala konsekvensbeskrivningen av Kust- och 
havsplanen belyser vi positiva och negativa konse-
kvenser utifrån det övergripande målet för Sveri-
ges folkhälsoarbete: ”att skapa samhälleliga förut-
sättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen”, och närmare bestämt för fem av de 
elva nationella folkhälsomålen, som är relevanta för 
Kust- och havsplanen. 

Delaktighet och inflytande i 
samhället
Kust- och havsplanen belyser risker med klimat-
förändringar som påverkar näringsliv, boende och 
rekreation. Möjligheterna att utveckla ett hållbart 
samhälle längs kusten ligger i att finna gemensam-
ma lösningar som löser problem utan att flytta dem 
eller skapa nya. Ett samarbete mellan fastighetsä-
gare, samfälligheter, verksamheter och kommunen 
med flera kommer att krävas.

Ekonomisk och social trygghet
Ekonomisk och social trygghet för en människa byg-
ger bland annat på att det egna hemmet, närmiljön 
och vägen till skola och jobb är en säker plats. Inom 
planområdet finns huvudsakligen bostäder och fri-
tidsboende, tillgången till dagligservice är begrän-
sad, den stora kvalitén som bidrar till att många 
efterfrågar boendemöjligheter längs kusten är när-
heten till kust och natur. Den sociala tryggheten är 
god i den befintliga bebyggelsen. Det finns möjlighet 
till såväl möten mellan människor som avskildhet 
genom de öppna tomtmarkerna och vägar som krä-
ver låga hastigheter för fordonstrafik. En sådan jäm-
vikt kan snabbt ändras om ett mycket högt tryck på 
mark från många olika intressen leder till förtätning. 
Många bostäder längs kusten är redan idag så dyra 
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EKONOMISKA KONSEKVENSER
Näringsliv
Kust- och havsplanens syfte är att balansera de olika 
intressena längs kusten och i havet. Bland annat ska 
kusten vara attraktiv för besökare och turister vilket 
ger förutsättningar för en utveckling av näringsliv 
för detta ändamål. 

Planen ger inte utrymme för nya verksamheter som 
kräver mycket plats. Det är redan idag ett högt tryck 
på mark, och det krävs beredskap i form av ytor för 
klimatanpassning, kustskydd och reträtt. För nä-
ringsliv med koppling till kustnära friluftsliv, natur 
och kulturarv finns en ekonomisk potential.

Planens konsekvenser för verksamheter som Åhus 
hamn och sjöfart är positiva.

Värre skulle det kunna bli för areella näringar med 
mark som enligt planen kan översvämmas. Verksam-
heten riskerar att drabbas negativt. Dock hade situa-
tionen varit densamma i nollalternativet.

Infrastruktur och kommunikation
Vägar och annan infrastruktur påverkas av klimatet, 
särskilt i området nära havet och Helge å. Planen be-
lyser de framtida utmaningarna i stort. Det kommer 
att krävas ekonomiska investeringar när det gäller 
skydd av befintliga transportvägar, lokalgator och 
kommunikation. Om antalet besökare och invånare 
ökar i området behövs eventuellt en utbyggnad av 
gång- och cykelstråk, kollektivtrafik och internet. 
Överföringsledningar för vatten och avlopp byggs ut 
enligt kommunens VA-plan. Sammantaget står sam-
hället inför stora kostnader oavsett planalternativ. 
Utgifterna kan kontrolleras bättre genom Kust- och 
havsplanen, eftersom den omfattar klimatanpass-
ning.  

Boende
Kust- och havsplanen har som ambition att det kust-
nära boendet ska vara fortsatt attraktivt, men kli-
matsäkert och anpassat till en föränderlig kustlinje. 
Varje husägare har ett ansvar för sin fastighet utifrån 
de risker i form av kusterosion och klimatpåverkan 
som är möjliga att förutse. Kommunen och samhället 
tänker fortsätta vägleda och anpassa utformning och 
lokalisering av både privat och gemensam bebyggel-
se vid till exempel stigande havsnivå. Kust- och havs-
planen är restriktiv till ny bebyggelse som riskerar 
att behöva skydd för framtida klimatförändringar då 
det genererar stora kostnader för den enskilde och 
kommunen.  

Materiella tillgångar
För såväl befintlig som tillkommande byggd miljö i 
Kust- och havsplanen kan ett förändrat klimat inne-
bära stora påfrestningar och materiella förluster. 
Högre grundvattennivåer, översvämningar, torka 
och erosion kan leda till fuktskador, försämrad effekt 
på avloppsanläggningar, sinande brunnar, skador 
på el-, tele- och fibernät, raserade grundläggningar 
och vägar. Anläggning av kustskydd kan innebära att 
sikten och den direkta förbindelsen med havet förlo-
ras. Vi riskerar även förluster av vårt gemensamma 
kulturarv, då kulturmiljöer och historiska byggnader 
skadas. Kust- och havsplanen innebär anpassning 
och visar på behov på skydd av den befintliga miljön 
och en strikt riskbedömning inför varje ny exploate-
ring, Planen försöker minimera ytterligare materiel-
la förluster.

Underlag till samhällsekonomisk 
konsekvensanalys av skydd mot 
kusterosion
Nedan finns förslag till fortsatt arbete och behov av 
beslutsunderlag för val av strategi vid kusterosion.
Som ett underlag inför beslut om val av strategi och 
eventuell skyddsåtgärd vid kusterosion bör stran-
den värderas i kvalitet, kvantitet eller monetära 
enheter. Dessutom bör ansvar, nytta, målgrupp och 
kostnader för skyddsåtgärder definieras.

Värdering

Stranden bör värderas i kvalitet, kvantitet eller 
monetära enheter. Den kan värderas som enskild 
egendom, investeringar i infrastruktur och allmän 
egendom, kulturmiljö, kulturarv eller natur (dels 
som existensvärde och dels som ekosystemtjänster). 
Stranden kan även värderas för dess betydelse för 
klimatskydd, klimatanpassning, rekreation, frilufts-
liv, befolkningens hälsa, näringsliv, besöksnäring, 
framtida generationer eller landskapsbild.

Ansvar

Det ska vara tydligt vem som har ansvaret för kust-
skydd och vem som ska stå för kostnader, planering, 
utförande och underhåll. I ansvaret ingår att utföra 
miljöbedömning, utreda konsekvenser, ansöka om 
tillstånd till åtgärder och att göra uppföljningar. I 
ansvaret ingår även att budgetera för investeringar 
och underhåll och att väga utgifter och behov av 
kustsskydd mot annan basverksamhet i samhället. 
Exempel på ansvarig part är enskild, kommun och 
stat. 
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Nytta

Vilken nytta som kan finnas med att skydda kusten 
från erosion måste diskuteras i ett långt tidsper-
spektiv. Exempel på nytta med bevarad strand är att 
allmänheten kan vistas där eller att enskilda fastig-
hetsägare kan bo kvar. För bestående nytta krävs att 
skydd anpassas till pågående havsnivåhöjning, det 
vill säga höjs eller på annat sätt förstärks. I takt med 
att havets medelvattenstånd stiger kommer sanno-
likt den tidigare skyddade stranden att översväm-
mas, gradvis, periodvis eller permanent. Skydden 
övergår så småningom från att bromsa strandero-
sion till att utestänga havsvatten. I de fall skydden 
blir så höga att utsikten mot havet försvinner påver-
kas områdets attraktivitet för både boende och re-
kreation negativt.

Vid en anpassning till naturlig strand, genom reträtt, 
uppstår nytta genom att bebyggelse innanför kust-
linjen skyddas, allmänheten kan vistas på stranden 
(förutom vid storm), strandens växter, djur och an-
dra organismer behåller sin livsmiljö, ekosystem-
tjänster bevaras och det sker en stegvis anpassning 
till naturliga förlopp.

Målgrupp

En naturlig utveckling med erosion och påfyllnad av 
stranden gynnar befolkningen som helhet. I de fall 
kustskydd ska utredas är hårda strukturer i första 
hand gynnsamt för enskilda fastighetsägare, som är 
direkt drabbade av stranderosion.  Mjuka lösningar 
som strandfodring är till nytta även för allmänheten. 
I utredningen bör jämförelser av kostnad och nytta 
göras med andra målgrupper och aktörer i samhäl-
let, som exempelvis boende och näringsidkare vid 
kusten som helhet, övriga kommuninvånare, besö-
kare till kusten, kommande generationer samt väx-
ter och djur. 

Kostnader

Kostnader för kustskydd respektive planerad reträtt 
behöver uppskattas och ställas mot andra enskilda 
och allmänna kostnader och behov i samhället.

Kostnader för kustskydd, såväl hårda skydd som 
mjuka lösningar, beror till exempel på strandsträck-
ans längd och yta, skyddets utformning, behov av 
och tillgång till sandvolym, utförande, material och 
transporter, behov av återkommande underhåll och 
förstärkning/påfyllnad, prövningskostnader och be-
hov av utrivning av befintliga skydd.

Kostnader för planerad reträtt beror till exempel 
på strandsträckans längd och yta och tillgänglig 
reträttmark, typ av markanvändning på berörd yta 
(exempelvis bostadsbebyggelse, vägnät, teknisk 
försörjning, natur eller rekreation), fastighets-/bo-
stadsmarknad och försäkringsvärde, framförhåll-
ning, samordning och fördelning av reträtt över tid, 
omprövning av planer, bestämmelser och annan 
administration och behov av utrivning av befintliga 
skydd.

Kostnader för alla former av kustskydd kan jäm-
föras med kostnader i andra delar av kommunen, 
till exempel för enskilt och allmännyttigt boende, 
anläggning, drift och underhåll av bebyggelse och 
infrastruktur, samhällsskydd, räddningstjänst och 
beredskap, besöksnäring och rekreation samt sam-
hällets basverksamhet och service. 

I en hållbarhetsbedömning ska alla kostnader vara 
rimliga i förhållande till både samhällets och den 
enskildes behov och nytta och inte lämna en skuld 
till kommande generationer. Åtgärdernas effekt ska 
vara långsiktig och förnyelsebar. Även konsekven-
serna ska vara möjliga att förutse på lång sikt, med 
hänsyn till aktuella förutsägelser om klimatföränd-
ringar och havsnivåhöjning.

Ekosystemtjänster
Planens utgångspunkt är att en förlust av ekosys-
tem och ekosystemtjänster är en dålig affär för sam-
hället och varje enskild människa. Planen försöker 
etablera en mark- och vattenanvändning som ska 
bevara de stödjande ekosystemtjänsterna, till ex-
empel biologisk mångfald, och i avvägningen mot 
andra intressen, minimera skada på ekosystemen. 
På kort sikt kan det innebära en ekonomisk förlust 
för en enskild verksamhet eller privatperson, som 
till exempel måste begränsa sitt utrymme. På lång 
sikt är det kommunens övertygelse att en sådan an-
passning innebär en vinst till exempel genom ökad 
omsättning i näringslivet och bättre välbefinnande, 
hälsa och trygghet för befolkningen. Kommunen kan 
även slippa kostnader för nyttor, som naturen kan 
fortsätta tillhandahålla.

Se nästa sida för en enkel samhällsekonomisk kon-
sekvensanalys (SKA) av Kust- och havsplanens ef-
fekter. Jämför gärna med analysen av ekosystem-
tjänster (ESTA) i avsnittet om Miljökonsekvenser.
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BOX 2 - Samhällsekonomisk konsekvensanalys

vara positivt i ett referensalternativ, eftersom 
nyttan infaller idag, och kostnaden imorgon*. 
Planens sikte är år 2030, och 2100 när det gäl-
ler klimatförändringar. Vi räknar med att pla-
nen ger mer nytta än kostnader på sikt.  Med 
planens tidsperspektiv definierar vi därför 
dess nettovärde till positivt, jämfört med refe-
rensalternativet.

10. I en samhällsekonomisk konsekvensanalys ska 
nyttor och kostnader fördelas mellan olika ak-
törer, men vi har här gjort antagandet att det 
bara finns en aktör, nämligen samhället, och att 
kostnader och nyttor fördelas jämnt mellan oss 
alla. Vi gör inte heller någon beräkning av hur 
känslig vår analys av kostnad och nytta är för 
förändringar. Vi konstaterar bara att resultatet 
är känsligt för förändringar av någon ingående 
parameter, till exempel när det gäller klimatef-
fekter eller en kollaps i ett eller flera ekosys-
tem. 

11. Resultatet av vår enkla analys är slutligen att 
det på sikt är samhällsekonomiskt lönsamt att 
genomföra Kust- och havsplanen.

*Som referensalternativ ger vi ett exempel på beräknade kostnader från 
Köpenhamn: 11 cm höjning av havsnivån fram till 2050 skulle or-
saka skador på knappt 10 miljarder kronor (Källa: Potsdam Insti-
tute for Climate Impact Research, 2016).

Samhällsekonomisk konsekvensanalys (SKA)

Vi ska här göra en enkel analys av Kust- och havs-
planens konsekvenser för samhällsekonomin och 
om planen kan vara samhällsekonomiskt lönsam. 
Kostnad och nytta har fokus på klimateffekter och 
ekosystemtjänster. Vi utgår från ett ”problem”, som 
ska lösas, och övergår sedan till att tala om ”planen”.  

1. Vi antar att vårt ”problem” är att gällande över-
siktsplan för kommunens kust- och havsområ-
de är inaktuell eller helt saknas (plan saknas för 
havet). Det beror i sin tur på att platsspecifika 
förutsättningar, lagar och samhällets behov 
har förändrats. 

2. Problemet är delvis svårt att lösa på grund av 
osäkerhet i planeringsunderlag och prognoser, 
till exempel när det gäller tillståndet i havet 
och klimatförändringar. 

3. Problemet anses vara löst när Kust- och havs-
planen är antagen, genomförs och aktualiseras 
löpande. 

4. Referensalternativet (nollalternativet) antas 
vara gällande översiktsplan, planprogram och 
andra styrdokument. 

5. Genom att lösa problemet så gör vi det möjligt 
för människor i planområdet att känna trygg-
het och bättre förutsättningar för samhället att 
utvecklas. 

6. Konsekvensen av att planen genomförs är att 
Kusten upplevs som attraktiv och havet som 
livskraftigt. Indikatorer är till exempel tryggt 
boende, gott om arbetstillfällen, god badvat-
tenkvalitet, bevarade stränder och tillgängliga 
gröna miljöer. 

7. Vi definierar de grupper som berörs av planen 
och anger i vilken grad de påverkas: Boende 
och yrkesverksamma vid kusten berörs myck-
et, övriga kommuninvånare berörs i mindre 
grad, och besökare berörs minst.  

8. Sättet på vilket de boende och yrkesverksam-
ma vid kusten berörs kan vara positivt, till ex-
empel genom bevarade bostäder och verksam-
heter. Förlust av materiella tillgångar där mark 
tillåts översvämma är negativt.

9. När vi beräknar planens kostnader och nyt-
tor, så antar vi att samhället får en kostnad för 
klimatanpassning på kort sikt men en stör-
re nytta genom uteblivna skador på lång sikt. 
Samhällsnytta kommer också från fastboende 
och verksamheter som kan stanna kvar och ut-
vecklas, och från besökare som fortsätter att 
komma till området. Nyttan från ekosystem-
tjänster är höga nu, till en låg kostnad. Vi gör 
antagandet att vi ”lånar” av ett tänkt ekosys-
temkapital och att vi löpande ökar vår eko-
systemskuld. Ett ”nettonuvärde” kan verka 
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MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)
tens bidrag till luftföroreningar måste utredas på 
nationell och internationell nivå.

Fisk- och musselvatten
Planområdet berörs inte av miljökvalitetsnormer 
för fisk- och musselvatten.

Havsmiljön
MKN för havet, enligt Havsmiljöförordningen, fast-
ställdes 2012. Kristianstads kommun berörs av nor-
mer för Bornholmshavets och Hanöbuktens utsjö-
vatten samt Skånes kustvatten.

För både Nordsjön och Östersjön är god miljöstatus 
norm. Status kontrolleras genom indikatorer och be-
skrivs för elva olika områden bland annat: biologisk 
mångfald, främmande arter, kommersiellt uttag av 
fiskar och skaldjur, marina näringsvävar, farliga äm-
nen i miljön eller i livsmedel, övergödning, havsbott-

nens egenskaper, hydrografiska villkor,  marint av-
fall, och tillförd energi inklusive undervattensbuller.

Ett arbete med att utveckla metoder för uppföljning 
av miljökvalitetsnormer för havsmiljön pågår. Till 
exempel saknas tillräcklig övervakning av under-
vattensbuller, främmande arter och marint avfall. 
Hur Kust- och havsplanen bidrar till en förändrad 
havsmiljö och till att uppfylla MKN kommer därför 
att behöva följas upp fortlöpande. 

Tillförsel av näringsämnen, organiskt material, far-
liga ämnen och marint skräp till havet är ofta knu-
ten till verksamheter på land, inte sällan långt upp-
ströms. Vattenbruk till havs, fiske och utsläpp från 
fartyg kan dock ge stor lokal påverkan. Kommunen 
kan genom sin planering av kusten motverka ero-
sion och spridning av sediment och föroreningar.

Biologisk störning genom främmande arter upp-
kommer framförallt genom internationell sjöfart el-
ler vattenbruk i utsjövatten och kommunen bedöms 
ha begränsad möjlighet att påverka spridningen i sin 
planering. 

När det gäller fysisk störning på havsbotten och bio-
diversitet har kommunen en större möjlighet att sty-
ra lokalisering av aktiviteter och fasta installationer 
bort från särskilt känsliga områden. 

Kust- och havsplanens syfte är att reglera använd-
ning och skydd av havet. Kommunens bedömning 
är att förutsättningarna för att förebygga och över-
vaka negativ påverkan på havsmiljön därmed ökar 
och att kommunen bidrar både till att uppfylla MKN 
för berörd del av Hanöbukten och till att förstärka 
det internationella samarbetet om Östersjön. Det är 
särskilt viktigt för kommunen att bevaka hur reci-
pientkontroll och miljöövervakning av kustvatten Foto: Åsa Pearce

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindan-
de styrmedel för att förebygga eller komma till rätta 
med stora miljöproblem, särskilt de som hör ihop 
med diffusa källor. Alla verksamheter i samhället 
ska bidra till att MKN uppfylls. I annat fall kan ett åt-
gärdsprogram behöva upprättas. Idag finns det MKN 
för buller, luft och vatten. När det gäller vatten finns 
olika normer för fisk- och musselvatten, havsmiljön 
och yt- och grundvatten. 

MKN ska inte förväxlas med miljökvalitetsmål. Det 
finns också andra riktvärden och tillstånd för mil-
jöpåverkan som myndigheter och verksamheter ska 
ta hänsyn till vid planering och prövning, se andra 
avsnitt i denna konsekvensbeskrivning. 

Buller
MKN för omgivningsbuller syftar till att begränsa 
skadliga effekter på människors hälsa. Normen av-
ser kommuner med mer än 100 000 invånare och 
större vägar, järnvägar och flygplatser och Kristian-
stads kommun omfattas för närvarande inte. 

Se även undervattensbuller i avsnittet om Havsmil-
jön. 

Luft
Det finns MKN för olika föroreningar i utomhusluf-
ten, till exempel kväveoxider, svaveldioxid, marknä-
ra ozon, kolväten och partiklar. Kristianstads kom-
mun har med god marginal uppfyllt normen under 
den senaste tioårsperioden.

Förväntad befolkningsökning och mark- och vatte-
nanvändning enligt Kust- och havsplanen bedöms 
inte bidra mer än marginellt till att miljökvali-
tetsnormen skulle överskridas i framtiden. Sjöfar-
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och utsjövatten ska utföras, eller läggas till befintlig 
kontroll, och vilka parametrar som ska ingå. 

Vattenförekomster
Sedan år 2009 gäller MKN enligt vattenkvalitets-
förordningen, för ytvatten och grundvatten. Yt- och 
grundvatten delas in i olika vattenförekomster, och 
vattenkvalitet anges i ekologisk, kemisk och kvanti-
tativ status. Inom planområdet finns totalt 14 vat-
tenförekomster, varav 4 grundvattenförekomster 
och resten ytvatten. Som ytvatten räknas 6 vatten-
drag, 3 kustvatten och 1 utsjövatten.

Under tiden kust- och havsplanen har vuxit fram 
har arbetet med att fastställa nya statusklassningar 
och miljökvalitetsnormer för alla vattenförekomster 
pågått, och i konsekvensbeskrivningen har därför 
hänsyn tagits till bestämmelser i olika vattenförvalt-
ningscykler. 

Flera av ytvattenförekomsterna har fått en sämre 
statusklassning i den nuvarande cykeln än i den för-
ra (2009-2016) medan miljökvalitetsnormerna är 
desamma. Detta innebär att kraven på åtgärder och 
en snabbare takt i arbetet ökar på alla inblandade. 
För grundvatten finns ofta brister i beslutsunderla-
get vilket försvårar en miljöbedömning av planerade 
åtgärder.

Med avseende på planens påverkan på de kommu-
nala avloppsreningsverkens kapacitet, utbyggnad 
av kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp, inklusive anslutning av enskilda avlopp, så 
samordnas planområdets utveckling med VA-ut-
byggnadsplan för Kristianstads kommun 2016-2025. 
VA-planen omfattar såväl lagkrav som strategier för 
bättre rening i kommunala och enskilda avlopp. 

När det gäller den utökning av befintliga anläggning-
ar för turism och camping som nämns i planen, bör 

den stå i proportion till kommunalt eller gemensamt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp, för att 
minska risken för påverkan på samtliga vattenfö-
rekomster och MKN för vatten inom planområdet. 
Detsamma gäller för all annan tillkommande bebyg-
gelse för bostäder och verksamheter och andra an-
läggningar som inte pekas ut i planen, men där det 
kan finnas framtida behov.

Vattendrag
Följande vattendrag berörs av planområdet:

- Julebodaån
- Segesholmsån
- Helge å

De delsträckor av Helgeå som berörs är: 

- Havet – Igelgrop 
- Igelgrop – Vittskövleån 
- Igelgrop – Graften
- Graften

MKN för samtliga vattendrag och delsträckor är en 
god ekologisk och kemisk status. Tre av dem, Seges-
holmsån, Igelgrop – Vittskövleån och Graften har fått 
en tidsfrist för att uppfylla god ekologisk status till 
år 2027.

I alla vattendragen finns problem med miljögifter 
och fysisk påverkan av livsmiljön. I Julebodaån och 
Segesholmsån finns problem med vattenuttag, och i 
Segesholmsån, Igelgrop – Vittskövleån och Graften 
finns dessutom problem med övergödning och sy-

Foto: Karin Magntorn
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refattiga förhållanden. Inom de delar av planområ-
det som berör vattendrag rekommenderas ingen ny 
bebyggelse, eller endast spridd bebyggelse som tar 
hänsyn till naturvärden. Befintliga bebyggelseområ-
den kan endast förtätas i takt med att verksamhets-
område för vatten och avlopp byggs ut. I annat fall 
finns risk för att föroreningar sprids nedströms och 
till havet. Detsamma gäller när jordbruksmark längs 
vattendragen översvämmas och läggs under vatten.

Grundvatten
Följande grundvattenförekomster berörs av plan-
området:

- Degeberga
- Kristianstadsslätten
- Vanneberga
- Yngsjö

MKN för samtliga förekomster är en god kemisk och 
kvantitativ status.

För Kristianstadsslätten och Yngsjö finns problem 
med påverkan från föroreningar och risk för att en 
god kemisk status inte kan uppfyllas. I Vanneberga 
finns problem med vattenuttag och risk för att en 
god kvantitativ status inte kan bevaras.

För samtliga grundvattenförekomster gäller att ny 
och befintlig bebyggelse, förändrad markanvänd-
ning och förorenade områden kan påverka mycket 
känsligt grundvatten. Ökade grundvattenuttag leder 
till ökad nybildning av grundvatten och risk för att 
föroreningar och saltvatten sprids från mark och yt-
vatten.

Kustvatten
Följande kustvattenförekomster berörs av planom-
rådet:

- Landöbukten
- Tostebergabukten

- Västra Hanöbuktens kustvatten

MKN för samtliga kustvatten är en god ekologisk och 
kemisk status. När det gäller ekologisk status finns 
en tidsfrist till år 2027. 

I alla kustvatten finns problem med miljögifter, över-
gödning och syrefattiga förhållanden samt främman-
de arter. All form av markanvändning och aktiviteter 
på land, även uppströms kommunen, påverkar havet 
och havets ekosystem genom bland annat övergöd-
ning, uppvärmning och försurning. För en beskriv-
ning av konsekvenser av användning av havet, se av-
snitt Maritima aktiviteters miljöpåverkan.

Utsjövatten
För Hanöbuktens utsjövatten finns för närvarande 
ingen MKN enligt Vattenkvalitetsförordningen, och 
inte heller något förslag. Däremot finns MKN enligt 
Havsmiljöförordningen, se ovan.

Såväl ytvatten som grundvatten kommer att påver-
kas av framtida klimatförändringar. Det gäller oav-
sett planalternativ och både vad det gäller kvalitet 
och kvantitet. 

Sammanfattning 
miljökvalitetsnormer
Kust- och havsplanen bedöms inte bidra till att nå-
gon miljökvalitetsnorm inte kan uppfyllas. 

För flera miljökvalitetsnormer är regionala, natio-
nella och internationella överenskommelser av vikt.
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MILJÖKVALITETSMÅL
De stora miljöproblemen ska lösas till nästa genera-
tion! Det är huvudsyftet med de 16 miljökvalitets-
mål som har antagits av Sveriges riksdag. Målen be-
skriver vad vi ska sträva efter och de är vägledande 
när vi ställer om till ett hållbart samhälle.

Arbetet för att nå målen pågår på nationell, regio-
nal och lokal nivå. Länsstyrelsen Skåne reviderar för 
närvarande det regionala åtgärdsprogrammet för 
miljökvalitetsmålen.

Kristianstads kommun har i februari 2016 antagit 
nya lokala miljömål, som anpassats till lokala förut-
sättningar och utmaningar.  Åtgärderna som pekas 
ut gäller fram till år 2020. De lokala miljömålen är 
grupperade i 5 områden, som knyter an till de na-
tionella miljökvalitetsmålen. I tabellen på nästa sida 
visas vilka målområden och nationella mål som be-
döms som särskilt relevanta för Kristianstads kom-
mun. Till varje målområde hör riktlinjer, åtgärder 
och indikatorer på lokal nivå. 

Konsekvenser grupperas utifrån de nationella miljö-
kvalitetsmålen. När det gäller preciseringar och an-
dra fördjupningar på lokal eller nationell nivå hänvi-
sas till källdokumenten.

Begränsad klimatpåverkan
Nationellt mål:
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet 
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar sta-
biliseras på en nivå som innebär att människans på-
verkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska 
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktio-
nen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling 
inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra 

Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål
Klimat och luft Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Mångfalden i miljön Ett rikt växt- och djurliv

Hav i balans och levande kust och 
skärgård

Levande sjöar och vattendrag

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

God vattenstatus Grundvatten av god kvalitet
Ingen övergödning

Giftfri och säker miljö Giftfri miljö

Hållbar bebyggd miljö God bebyggd miljö
Tabell: Nationella miljökvalitetsmål 
och lokala målområden som bedöms 
vara särskilt relevanta för kust- och 
havsplanen
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länder ett ansvar för att det globala målet kan upp-
nås.

Lokalt mål:
I Kristianstads kommun ska utsläppen av växthusga-
ser minska med 40 % till år 2020 jämfört med 1990. 
Utsläppen ska minska med 85 % till år 2050.

Planens bidrag
Transporter till sjöss och på land har en negativ kli-
matpåverkan. Våtmarker på land och ålgräsängar i 
havet har en positiv effekt. Klimatanpassning längs 
kusten riskerar att förlora i trovärdighet om man 
inte samtidigt minskar kommunens egen klimatpå-
verkan. Kristianstads kommun bedriver ett omfat-
tande klimatarbete för att uppfylla miljömålet och 
Kust- och havsplanen motverkar inte syftet.

Frisk luft
Nationellt mål:
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas.

Lokala mål:
1. År 2020 ska halten av kvävedioxid inte 

överstiga 20 mikrogram per kubikmeter som 
årsmedelvärde.

Planens bidrag
Se nedan Bara naturlig försurning.

Bara naturlig försurning
Nationellt mål:
De försurande effekterna av nedfall och markanvänd-
ning ska underskrida gränsen för vad mark och vat-
ten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller 
öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska 
material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål 
och hällristningar.

Planens bidrag
Sjöfart bidrar till betydande utsläpp till luft av sva-
veldioxid och nedfall av svavel. För övrigt bidrar inte 
planen till någon större ökning av utsläpp till luft 
och försurning. Området drabbas däremot av de för-
surande effekterna av markanvändning och utsläpp 
till sjöar, vattendrag, grundvatten, mark och luft 
uppströms. 

Giftfri miljö
Nationellt mål:
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i el-
ler utvunnits av samhället ska inte hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras på-
verkan på människors hälsa och ekosystemen är för-
sumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen 
är nära bakgrundsnivåerna.”

Lokalt mål:
Användningen och förekomsten i miljön av särskilt 
farliga ämnen ska minska i kommunen som geogra-
fiskt område och användningen av kemiska bekämp-
ningsmedel ska bli effektivare. Kristianstads kommun 
ska aktivt arbeta med att förebygga att föroreningar 
sprids från förorenade områden.

Foto: Sven-Erik Magnusson
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Planens bidrag
Muddring, deponering och dumpning av mudder-
massor från Åhus hamn kan sprida föroreningar.

Översvämningar till följd av stigande havsnivå och 
ökad nederbörd ökar risken för att föroreningar ska 
spridas från ett förorenat område, om inte såväl bot-
ten som yta består av täta skikt. För de flesta förore-
nade områden som har identifierats utmed kusten 
är så inte fallet, och det finns alltså en allvarlig risk 
för spridning av föroreningar till mark och vatten. 
Detta gäller både enligt Kust- och havsplanen och 
nollalternativet. 

Ingen övergödning
Nationellt mål:
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska 

inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjlighe-
terna till allsidig användning av mark och vatten.”

Lokala mål:
Alla enskilda avlopp i kommunen ska inventeras 
och åtgärdas med utgångspunkt från recipientens 
känslighet, och utbyggnad av kommunalt verksam-
hetsområde för vatten och avlopp. Även mindre av-
loppsreningsverk ska ha utsläppskrav som är behov-
sanpassade till recipienten.

Stallgödsel ska ses som en resurs och dräneringsvat-
ten i större utsträckning återanvändas för bevattning.

Kristianstads kommuns kunskaper om innehållet av 

föroreningar i dagvatten och möjliga åtgärder för att 
minska mängden föroreningar ska öka. Lokal dagvat-
tenhantering ska införas där det är möjligt i samband 
med all nyexploatering. I de fall dagvatten inte kan 
tas om hand på den egna fastigheten ska dagvatten 
tas omhand genom fördröjning på tomtmark eller ge-
nom öppen dagvattenavledning.

Det kommunala avloppsnätet ska byggas ut enligt VA-
planen för Kristianstads kommun och alla inom beslu-
tade verksamhetsområden ska anslutas.

Planens bidrag
Kust- och havsplanen motverkar inte miljömålet.

Levande sjöar och vattendrag
Nationellt mål:
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och 
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmil-
jövärden samt landskapets ekologiska och vattenhus-
hållande funktion ska bevaras, samtidigt som förut-
sättningar för friluftsliv värnas.

Lokala mål:
Hanöbuktens kustvatten samt sjöar och vattendrag i 
Kristianstads kommun ska ha en god ytvattenstatus 
enligt EG:s ramdirektiv för vatten.

Kristianstads kommun ska verka för att det ska bli 
fria vandringsvägar i hela Helge å och dess biflöden. 
Biotopförbättrande åtgärder ska genomföras för ar-
ter som lax och ål.

Planens bidrag
Kust- och havsplanen bidrar till att miljömålet kan 
uppfyllas.

Foto: Mattias Roos
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Grundvatten av god kvalitet
Nationellt mål:
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvat-
tenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för väx-
ter och djur i sjöar och vattendrag.

Lokala mål:
Alla verksamheter inom Kristianstads kommuns geo-
grafiska område ska verka för att behålla god status 
på grundvattnets kvalitet för kommande generatio-
ners behov. Kristianstads kommun ska ha särskilt fo-
kus på grundvattnets innehåll av nitrat och bekämp-
ningsmedel.

Samtliga kommunala dricksvattentäkter ska ha ak-
tuella vattenskyddsområden senast år 2022. Därefter 
ska vattenskyddsområdena revideras efter behov.

Inom områden med sårbart grundvatten ska tillräck-
lig hänsyn tas för att skydda grundvattnet i samband 
med prövning av olika verksamheter och aktiviteter/
händelser.

Grundvattenuttagen i kommunens som geografiskt 
område ska inte leda till negativ påverkan av grund-

vattnets kvalitet och kvantitet eller på andra delar av 
ekosystemet. Det innebär att:

- Grundvattentillflödet till ytvatten inte ska minska.

- Grundvattenutströmningen ska inte minska så att 
saltvatten från Hanöbukten tränger in till grundvat-
tenmagasinet.

Verksamheter i Kristianstads kommun ska sträva ef-
ter en differentierad vattenanvändning för att inte 
använda bättre vattenkvalitet än vad som behövs.

Planens bidrag
Kust- och havsplanen motverkar inte miljömålet.

Hav i balans samt levande kust och 
skärgård
Nationellt mål:
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt håll-
bar produktionsförmåga och den biologiska mång-
falden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög 
grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och 
annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedri-
vas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt vär-
defulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 
störningar.

Lokala mål:
Hanöbuktens kustvatten samt sjöar och vattendrag i 
Kristianstads kommun ska ha en god ytvattenstatus 
enligt EG:s ramdirektiv för vatten.

Kunskaperna om värdefulla havsmiljöer och möj-
ligheten att restaurera miljöer i västra Hanöbukten 
ska öka. Marina områden med höga naturvärden ska 
skyddas senast år 2020.

Det öppna landskapet med sanddyner och sandhedar 
i anslutning till stränderna är värdefulla miljöer i 

kustlandskapet som ska skyddas och utvecklas.

Kristianstads kommun ska verka för att det ska bli 
fria vandringsvägar i hela Helge å och dess biflöden. 
Biotopförbättrande åtgärder ska genomföras för ar-
ter som lax och ål.

Havet och kusten ska nyttjas på ett hållbart sätt. De 
ekosystemtjänster som havet och kusten ger oss ska 
identifieras och värderas. Det ska klargöras hur åt-
gärder/brukande uppströms i Helgeå påverkar vär-
dena.

Kustens kulturmiljö och kulturarvet i havet ska vara 
översiktligt identifierade senast år 2018.

Havet och kustmiljön ska inbjuda till fysisk aktivitet 
och allmänhetens tillgänglighet till stränder och kust-
områden ska utvecklas.

Ålens betydelse för kustens kulturarv och turism ska 
tas tillvara. 

Planens bidrag
Kust- och havsplanen medverkar till att uppfylla mil-
jömålet.

Myllrande våtmarker
Nationellt mål:
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden.

Lokala mål:
Kristianstads kommun ska öka kunskaperna om vilka 
förändringar i miljön som påverkar strandängarnas 
kvalitet och attraktivitet för fågellivet.

Vår medvetenhet som kommun om våtmarkernas 
viktiga ekosystemtjänster i form av biologisk produk-
tion, kollagring, vattenhushållning, vattenrening och 

Foto: Claes Sandén
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utjämning av vattenflöden ska öka.

Som kommun ska vi bevaka att våtmarker skyddas 
mot dränering, torvtäkt, vägbygge och annan explo-
atering i samband med detaljplanering och prövning 
av olika verksamheter.

Skötsel och utveckling av kommunala diken ska bidra 
till att öka den biologiska mångfalden, öka möjlighe-
ter till rekreation och fånga upp näringsämnen.

Planens bidrag
Kust- och havsplanen medverkar till att miljömålet 
uppfylls.

Levande skogar
Nationellt mål:
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk pro-
duktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och so-
ciala värden värnas.

Lokala mål:
Tallskogen utmed Åhuskusten ska skyddas och sam-
verkansformer för skötsel utvecklas. (Med tallskogen 
längs med Åhuskusten menas området från Fårabäck 
till södra kommungränsen.)

Senast år 2017 ska en modell tas fram och testas för 

hur kommunen kan arbeta med samverkan och infor-
mation till markägare med skog, dels inom skånska 
värdetrakter och dels för tätortsnära skog och sko-
gens sociala värden.

Andelen av de kommunala skogarna som ska avsät-
tas för att utveckla naturvärden och friluftsliv ska öka 
jämfört med dagens 25 % till minst 35 % under peri-
oden fram till 2020.

Planens bidrag
Kust- och havsplanen medverkar till att uppfylla mil-
jömålet.

Ett rikt odlingslandskap
Nationellt mål:
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Lokala mål:
Sandiga odlingsmarker är en ansvarsbiotop för Kris-
tianstads kommun. Kristianstads kommun ska arbe-
ta med att bevara och utveckla de värden som finns 
inom sandstäpp och övriga sandiga odlingsmarker.

Det småbrutna odlingslandskapet på Linderöds- och 
Nävlingeåsen samt naturbetesmarkerna i området 
Tosteberga-Landön innehåller höga naturvärden som 
ska behållas.

Tätorter i odlingslandskapet ska ha tillgång till na-
turområden för närrekreation inom eller i anslutning 
till tätorten senast år 2025.

Odlingslandskapet ska vara öppet och variationsrikt 
med betydande inslag av hävdade naturbetesmarker 
och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer.

Odlingslandskapet ska vara en del i en grön infra-
Foto: Sven-Erik Magnusson
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struktur och erbjuda livsmiljöer och spridningsvägar 
för vilda växt och djurarter.

Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet ska 
bevaras och förutsättningar finnas för fortsatt beva-
rande och utveckling av värdena.

Kristianstads kommun ska verka för att mängden 
kantzoner utmed vattendrag i odlingslandskapet ska 
öka.

Planens bidrag
Kust- och havsplanen bidrar positivt till att nå mil-
jömålet.

God bebyggd miljö
Nationellt mål:
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. Natur- och kulturvär-
den ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett mil-
jöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Lokala mål:
Kristianstads kommun ska ha ett gott skydd för kli-
matförändringar som höjd havsnivå, höjd grundvat-
tennivå, översvämningar, erosion och värmeböljor.

Samhällsviktig infrastruktur längs med kusten ska 
anpassas till klimatförändringar senast år 2020.

Den bebyggda miljön och biosfärområde Kristian-
stads Vattenrike ska utvecklas tillsammans. Den bio-
logiska mångfalden ska bevaras då staden och andra 
tätorter växer.

Stadsbyggandet i kommunen ska ske med utgångs-
punkt från människans behov och utmärkas av en god 
gestaltning som präglas av hållbara byggnader, plat-

ser och kommunikationsleder för att skapa attraktiva 
och säkra miljöer.

Inom områden som kan komma att påverkas av höjd 
grundvattennivå, översvämning eller erosion ska ny 
bebyggelse och infrastruktur undvikas eller anpassas 
till gällande risknivåer.

Den fysiska planeringen ska bidra till att anpassa 
byggnader och omgivningar till värmeböljor. Be-
skuggning och tillgång till parker är en viktigt. För-
skolor, skolor och äldreboenden ska ha tillgång till 
grönytor och beskuggade utemiljöer.

Grönska och vatten ska ha en stor betydelse vid ut-
formning av tätortsmiljöer. Den fysiska planeringen 
ska värna tätortsnära natur- och grönområden och 
bidra till att det bildas sammanhängande stråk med 
grönstrukturer som gynnar den biologiska mångfal-
den, sociala aspekter, användbarhet/tillgänglighet 
och som är hälsofrämjande. Områdenas värde för re-
kreation och tillgänglighet ska utvecklas, gärna till-
sammans medboende i närmiljön.

Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälso-
samma och inspirerande miljöer. Förskolor och skolor 
ska ha en god utomhusmiljö för rekreation, lek och fy-
sisk aktivitet i direkt anslutning till skolan/förskolan. 
Det ska finnas tillgång till naturområden på gångav-
stånd från respektive förskola och skola. De naturom-
råden som används frekvent i pedagogiskt syfte ska 
skyddas mot exploatering senast år 2018.

Åhuskustens natur- och kulturvärden utgör grunden 
för dess höga rekreationsvärden och ska värnas. Ka-
raktären av tallskog ska behållas och exploatering 
av ny bebyggelse och anläggningar begränsas via de-
taljplaner.

Värdefulla naturmiljöer och grönstrukturer i och an-
slutning till tätorter ska bevaras. Om delar av grön-

Foto: Claes Sandén
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områden ändå exploateras ska de kompenseras med 
ny grönstruktur inom samma stadsdel. (Med stadsdel 
menas ett större tydligt avgränsat område.)

Planens bidrag
Kust- och havsplanen ska medverka till allt detta. För 
vissa mål har genomförandetiden passerat vilket gör 
att arbetet för att nå målen behöver intensifieras.

Ett rikt växt- och djurliv
Nationellt mål:
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas 
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida gene-
rationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska 
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha till-
gång till en god natur- och kulturmiljö med rik bio-

logisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.

Lokala mål:
Den stora artrikedomen i kommunen och de för Skå-
ne viktiga biologiska värdekärnorna ska bevaras.

Kristianstads kommun ska skapa förutsättningar för 
att bevara lokala ansvarsarter i kommunen. 

Kristianstads kommun ska bevara och utveckla an-
svarsnaturmiljöer som sandhed, sandstäpp, kalkrika 
ädelskogsmiljöer och kalkrika kärr.

Kristianstads kommun ska fram till år 2025 i genom-
snitt skydda minst ett naturområde vartannat år ge-
nom kommunal reservatbildning.

Kunskaperna om värdefulla havsmiljöer och möj-
ligheten att restaurera miljöer i västra Hanöbukten 
ska öka. Marina områden med höga naturvärden ska 

Foto: Claes Sandén

skyddas senast år 2020.

Det öppna landskapet med sanddyner och sandhedar 
i anslutning till stränderna är värdefulla miljöer i 
kustlandskapet som ska skyddas och utvecklas.

Kristianstads kommun ska verka för att det ska bli 
fria vandringsvägar i hela Helge å och dess biflöden. 
Biotopförbättrande åtgärder ska genomföras för ar-
ter som lax och ål.

Havet och kusten ska nyttjas på ett hållbart sätt. De 
ekosystemtjänster som havet och kusten ger oss ska 
identifieras och värderas. Det ska klargöras hur åt-
gärder/brukande uppströms i Helgeå påverkar vär-
dena.

Kustens kulturmiljö och kulturarvet i havet ska vara 
översiktligt identifierade senast år 2018.

Havet och kustmiljön ska inbjuda till fysisk aktivitet 
och allmänhetens tillgänglighet till stränder och kust-
områden ska utvecklas.

Ålens betydelse för kustens kulturarv och turism ska 
tas tillvara.

Planens bidrag
Kust- och havsplanen bidrar till att miljömålet upp-
fylls.

Sammanfattning miljömål
Riktlinjer och preciseringar är till stor hjälp och led-
ning när Kust- och havsplanen ska genomföras. Pla-
nen bedöms bidra till att målen kan uppfyllas.
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ALTERNATIVEN
Att välja är också att välja bort. Att anvisa mark och 
vatten för vissa intressen är att avvisa andra. Enligt 
miljöbalken ska konsekvensbeskrivningen redovi-
sa alternativa sätt att uppnå Kust- och havsplanens 
mål. Alternativen ska vara rimliga i förhållande till 
planens syfte och geografiska avgränsning.  Förutom 
att vi beskriver Kust- och havsplanen, som vi kallar 
KHP, redovisar vi Nollalternativet, se nedan. 

Nollalternativet
Nollalternativet speglar en trolig utveckling om KHP 
inte antas och genomförs. Det innebär en fortsatt 
mark- och vattenanvändning enligt Översiktsplan 
2013 samt övriga planer och program för kusten och 
havet.

På land finns sedan tidigare styrdokument för mar-
kanvändning, men för havet saknas sådana i stor ut-
sträckning.

Till havs
Det kommer med Nollalternativet att saknas poli-
tiskt förankrade strategier och riktlinjer för förvalt-
ning och skydd av natur- och kulturmiljövärden i 
havet som helhet. När det gäller annan användning 
av havet, för näringsliv, rekreation, transporter och 
energiutvinning finns med Nollalternativet inga 
ställningstaganden alls i gällande översiktsplan. Det 
finns därmed en stor risk för en okontrollerad ut-
veckling och konflikter mellan motstående intressen 
och värden.

På land
Gällande detaljplaner och nya mindre detaljplaner 
för kusten skulle kunna genomföras. Utan ett aktu-

Foto: Claes Sandén

ellt ställningstagande för kustens utveckling finns 
dock risk för att bebyggelse och infrastruktur inte 
anpassas och skyddas mot klimatförändringar. 

I förhållande till Nollalternativet finns genom KHP 
en möjlighet att lyfta fram viktiga samband och nät-
verk i landskapet, till exempel för den gröna infra-
strukturen och friluftslivet men även för framtida 
markreserver.

Som underlag till KHP har avslutade deponier och 
andra förorenade områden utmed kusten invente-
rats och kommunen har därmed haft en bättre möj-
lighet att förutse risker och föreslå åtgärder än i ti-
digare planer. Sådana åtgärder kan till exempel vara 
att förebygga spridning av föroreningar genom att 
sanera dessa i takt med att användningen anpassas 
till höga vattennivåer och erosion. 

Med Nollalternativet kommer det inte att påbörjas 
någon planering för reträttmark för stigande havsni-
våer och översvämning.  

Det finns en risk för att inte uppnå miljökvalitetsnor-
mer för vatten i hela planområdet. När det gäller 
havsmiljön finns det för första gången förutsättning-
ar att reglera både positiv och negativ påverkan ge-
nom strategier i KHP. 

Åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten kräver 
dock samordning av åtgärder på lokal, regional och 
nationell nivå, såväl för Nollalternativet som för KHP.

Alternativa styrdokument
Delar av planområdet, framförallt på land men även i 
det kustnära havet, omfattas av Naturvårdsprogram 
för Kristianstads kommun. Beslutade kvalitetsmål 
och skötselmål för värdetrakter och enskilda objekt i 

programmet är fortsatt en viktig plattform och kun-
skapsbas för såväl Nollalternativet som KHP.

Dessutom ingår del av kust och hav i Biosfärområ-
de Kristianstads Vattenrike, med indelningar i kärn-, 
buffert- respektive utvecklingsområden. Dessa kom-
mer att omfattas av kommunens verksamhet för att 
skydda, utveckla och främja ett hållbart utvecklande 
av natur och kulturhistoriska värden även i Nollal-
ternativet.

Kulturmiljöprogram för Kristianstads kommun an-
togs 1993 och arbetet med en uppdatering har ini-
tierats. Aktuella inventeringar har använts som un-
derlag i KHP. Klimatanpassning och eventuell reträtt 
av kulturmiljö har särskilt analyserats. Sammanta-
get finns det bättre förutsättningar i KHP att förutse 
problem och föreslå åtgärder, jämfört med Nollal-
ternativet, där specifika riktlinjer för kulturmiljön i 
stort sett saknas.   

De Lokala miljömålen för Kristianstads kommun – 
särskilt de mål och åtgärder som gäller mångfalden i 
miljön, god vattenstatus, långsiktigt hållbara bebyg-
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gelsemiljöer, klimat och luft – gäller oavsett planal-
ternativ. Att ta fram och genomföra KHP är en del av 
miljömålens åtgärdsprogram.

Sammanfattning alternativ
Sammantaget finns en risk att stora värden för boen-
de, näringsliv, besökare, natur och kulturmiljö förlo-
ras genom Nollalternativet. Särskilt gäller detta för 
havet och för de värden på land som hotas av mark-
förlust och isolering. 

Flera av de åtgärder som föreslås i KHP behöver ge-
nomföras även i Nollalternativet, inte minst genom 
en koppling till andra styrdokument. Om åtgärderna 
saknar stöd i gällande översiktsplan blir vägen till 
beslut och genomförande både lång och kostsam, 
och kommunen går miste om den möjlighet till del-
aktighet och kommunikation, som planprocessen 
erbjuder. 

Olika typer av mark- och vattenanvändning i ett om-
råde kan förstärka eller motverka varandra. Explo-
atering kan ställas mot bevarande. KHP måste ha 
fokus på alternativ som är möjliga att anpassa och 
förändra i framtiden, då vi har en annan kunskap än 
idag. Andra viktiga alternativ är sådana som förstär-
ker kopplingen mellan hav och kust eller mellan oli-
ka intressen.

Avvägning mellan olika alternativa intressen är just 
nu mer komplicerat på land än i havet, när det gäller 
Kristianstads kommun. Detta kommer sannolikt att 
förändras i takt med att vi får mer kunskap om hur 
man värderar de marina ekosystemtjänsterna.

Avvägning, med eller utan konflikter, gäller oftast 
mellan natur och bebyggelse på land och mellan na-
tur och transporter i havet, i kombination med olika 

riksintressen och andra typer av skydd. Inte minst 
totalförsvarets riksintresse upptar en stor del av 
planområdet och leder till osäkerhet i avvägningen. 
Vissa riksintressen är formulerade på ett sätt som 
gör avgränsningen av alternativ svår.

Ett alternativ är slutligen att inte göra några åtgär-
der för kustskydd i takt med att klimatet förändras 

och istället planera för en reträtt och anpassning till 
förändringar i vattenstånd och kustlinje. 

Foto: Ebba Trolle
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ATT GÖRA-LISTA TILL MKB
Betydande miljöpåverkan
För följande verksamheter saknas ännu 
ställningstagande eller underlag för att tillräckligt 
kunna bedöma miljöpåverkan. Det innebär att 
det kan komma att ställas krav på ytterligare 
miljökonsekvensbedömning:

- Förorenade områden - åtgärder eller sanering

- Kabel i havet

- Kustskydd i olika former

- Reträttåtgärder i samband med stigande havs-
nivå 

- Översvämningsområde längs Helge å

- Förtätning av bebyggelse och utökad byggrätt i 
redan planlagda områden

Utredningar
För följande verksamheter och områden föreslås 
fördjupade studier, Se även Fortsatt planeringsarbe-
te längs kusten:

- Arkeologi – vår sjunkna historia på havets bot-
ten

- Ekosystemtjänster i havet och längs kusten - 
kartläggning och analys

- Grön infrastruktur – samband längs Hanöbuk-
tens kustlinje

- Marint skräp – omfattning och påverkan

- Muddring i hamnen och dumpning i havet - 
långsiktiga effekter

- Transporter av farligt gods - risker vid över-
svämning och erosion längs kusten

- Sjöfart – miljöpåverkan från främmande arter 
och utsläpp till vatten 

- Undervattensbuller i Hanöbukten – kartlägg-
ning och effekter

- Samhällsekonomiska konsekvenser av skydds-
åtgärder mot erosion och översvämning

Övrigt
I fortsatt planarbete finns flera risker att beakta i 
samband med ny bebyggelse såväl på landsbygden 
som i tätorten, till exempel när det gäller miljö, 
hälsa, friluftsliv, natur och kulturmiljö.
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Fortsatt planeringsarbete längs kusten.
•	 Påbörjat arbete med kustskydd. Utredning, planering och genomförande.

•	 Utredning av anpassningsåtgärder för bygglov i översvämning-
shotade områden. 

•	 Fortsatt arbete med planering av reträttmark för strandängar 
som reduceras till följd av kommande havsnivåhöjningar. För 
Tostebergakusten bör detta göras i samarbete med Bromölla 
kommun. 

•	 Planering av markanvändning längs Helge ås sträckning genom 
Kristianstads kommun.

•	 Framtagande av en kommunal beredskapsplan för hantering av 
havsrelaterade olyckor.

•	 Fördjupade utredningar av möjligheter till en hållbar tur-
ismnäring längs kusten.

•	 Fördjupade studier av Åhus framtida bebyggelseutveckling.

•	 Integration av ekosystemtjänster vid beslut och ställningstagan-
den i samband med exploateringar och etableringar.
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www.kristianstad.se/naturvardsprogram

Nilsson, Nils-Otto, Naturvärdesinventering av åtta kommunägda områden i Kris-
tianstadstrakten, (2014) Rapport för Kristianstads kommun.  Tillgänglig på kust- 
och havsplanens hemsida.

Persson, Gunn et al., (2012) Klimatanalys för Skåne län, Rapport nr. 2011-52 
Länsstyrelsen i Skåne 

Projekt skånestrand, SGU är tillgängligt på : www.sgu.se/samhallsplanering/risk-
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styrelsen Skåne
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