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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen

PLANBESKRIVNING
Detaljplan för Färlöv 19:10 och del av Färlöv 19:3

Planområdets avgränsning. Karta: Kristianstads kommun
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ALLMÄNT
Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av Araslöv Golf & Resort med
nya byggnader och mer flexibel markanvändning för att medge en tänkt padelhall,
boulderingvägg, gym, lounge och ökade ytor för hotell, konferens och restaurang och
kontor. Ny bebyggelse ska med sin utformning, placering och höjd uppföras med god
inpassning till landskapsbilden, topografin och befintligt vegetation i form av alléer,
stenmurar och en bokdunge.

Läge och omfattning

Planområdet ligger mellan samhällena Färlöv och Vinnö utmed väg 19/Wrangels allé,
nordväst om Kristianstad och omfattar delar av Araslöv Golf & Resort. Planområdet utgörs
av 11 5793 m2 och innefattar fastigheterna Färlöv 19:10, del av Färlöv 19:3 och del av
Färlöv 19:8.

Planområdet avgränsas av Starvägen i söder, väg 19 i väster, gång- och cykelväg i öster och
fastighetsgräns till Färlöv 11:4 i norr.

Norr om planområdet ligger samhället Färlöv som främst består av villabebyggelse samt
service i form av en mindre livsmedelsbutik, bensinstation, skola och omsorgsboende. Till
Kristianstads centrum är det drygt 9 km via bilväg. Från Färlöv finns separat gång- och
cykelväg till golfanläggningen.

Uppdrag och bakgrund
Araslövs Golfbane AB ansökte 2019-12-12 om ny detaljplan för att möjliggöra en
utbyggnad av golfbanan då tänkta åtgärder inte kunde hanteras genom bygglovsprövning
eftersom dessa inte rymdes inom den gällande detaljplanens kvarvarande byggrätt eller
markanvändning.
Byggnadsnämnden gav 2020-02-25 § 32 i uppdrag åt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja planarbetet.

Markägoförhållanden

Marken är i enskild ägo genom Araslövs Golfbane AB.
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Planhandlingar
• Plankarta
• Plan- och genomförandebeskrivning inkl. undersökning om behovet av
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
• Illustrationer
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning

Utredningar tillhörande planförslaget

• Dagvattenutredning (JKN Entreprenad AB, 2020-05-14)
• Riskbedömning Araslövs GK (Bengt Dahlgren, 2020-06-08)

Behov av strategisk miljöbedömning (SMB)

En undersökning om behovet av strategisk miljöbedömning (SMB) enligt 6 kap Miljöbalken
(MB) har tagits fram för nu aktuell detaljplan. Se sidan 40.

Enligt undersökningen antas planförslaget inte ha en sådan betydande miljöpåverkan att
en SMB behöver göras.

Planprocess

Processen för en detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL). Denna detaljplan
handläggs med standardförfarande. Standardförfarandet tillämpas då planförslaget är
förenligt med översiktsplanen och bedöms inte vara av betydande intresse för
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.

Detaljplaneprocessen för ett standardförfarande är indelat i tre skeden; plansamråd,
granskning och antagande. Det är under samråd och granskning som allmänhet, sakägare
och myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Detaljplanen antas
sedan av byggnadsnämnden. När detaljplanen vunnit laga kraft kan bygglov ges och
utbyggnad påbörjas.
Detaljplanen befinner sig nu i samrådsskedet.

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft
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Tidplan
Uppdrag

Byggnadsnämnden

2020-02-25 § 32

Antagande

Byggnadsnämnden

december 2020 våren

Godkännande för samråd

Byggnadsnämnden

Godkännande för granskning Byggnadsnämnden
Laga kraft (tidigast)

Medverkande

2020-06-24 § 134
september 2020
2021

Förutom planförfattare Helén Schrewelius har bland annat Anna Grönlund från miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen medverkat i planarbetet. Arkitekt Uffe Nilsson,
Arkitektkontoret i Jonstorp AB, har utarbetat bebyggelseförslagen för markägarens
räkning.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Gällande planer
Gällande detaljplaner
För området gäller detaljplan för Araslöv 1:61 m.fl. i Vinnö, Kristianstads kommun, som
vann laga kraft år 2006-03-23 (1290K-P05/18). Planens genomförandetid har gått ut.

Planen tillåter golfbaneanläggning (Y1) med en maximal bruttoarea på 1 500 m2 ovan
mark (e 1500) vid Hedvigsberg. För övrigt regleras golfbanor (Y2) där mindre byggnader
för golfbanans drift och underhåll får uppföras (byggnad). Öster om nu aktuellt
planområde ligger en gång- och cykelbana inom allmän platsmark och i den södra delen av
nu aktuellt planområde finns ett reservat för allmän luftledning (ledn.). I norra delen finns
en privat bostadsfastighet Färlöv 19:8 där byggrätten regleras till bostäder med en 1
maximal våning (I) med en oreglerad exploateringsgrad.

Gällande detaljplan för Araslöv 1:61 m.fl. i Vinnö (1290K-P05/18) i sin helhet t.v. och utsnitt t.h.
Karta: Kristianstads kommun
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Nordöst om nu aktuellt planområde finns en gällande detaljplan för Färlöv 19:3,
Kristianstads kommun, som vann laga kraft år 2016-11-21 (1290K-P16/22). Syftet med
detaljplanen var att planlägga för en mindre hotellanläggning. Hotellanläggning uppfördes
2017 och är i idag i drift med 20 hotellrum.

Gällande detaljplan för Färlöv 19:3 (1290K-P16/22) i sin helhet.

Översiktsplaner och fördjupningar
Tänkt åtgärd bedöms överensstämma med gällande kommunövergripande översiktsplan
(antagen av kommunfullmäktige 2013-03-12) som anger pågående markanvändning för
området. Det finns redan idag lounge, hotell, konferens på platsen, dock med undantag för
padelhall och bouderingvägg, men dessa aktiviteter bedöms utgöra ett komplement till
nuvarande fritidssportsområdet.

Översiktsplanen reglerar ett vägreservat för förbifart Färlöv-Vinnö väster om planområdet
och väg 19 för att på sikt kunna undvika besvärande och riskfylld genomfartstrafik förbi
samhällena. Detta vägreservat påverkas inte av nu föreslagen detaljplan.
Kommunalt kulturmiljöprogram
Planområdet ingår i ett större område som är upptaget i det kommunala
Kulturmiljöprogrammet för Kristianstads kommun (antaget av kommunfullmäktige 199310-12) genom Araslöv, Araslövs farmer och Färlöv (160). Det anges som komplext område
med många kvalitéer dominerat av Araslöv och farmerna med unik jordbruksstruktur.

Planområdet ingår även i Fornlämningar Araslöv-Bjärlöv (161) som enligt det kommunala
kulturmiljöprogrammet anges som en fornlämningsrik höjdsträckning.
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Regionalt kulturmiljöprogram
Länsstyrelsen har pekat ut särskilt värdefulla kulturmiljöområden där Lillö-Araslöv-Färlöv
utgör en av dessa 350 utpekade miljöerna i Skåne. För Araslövs farmer anges:

Enskiftet genomfördes redan på 1780-talet av dåvarande ägaren Carl Adam Wrangel. Han
lät även indela egendomen efter skotskt mönster. I samband med detta dikade man ut de
tidigare betesmarkerna och lade ut vägar och alléer. Vid denna tid planterades Wrangels
allé mellan Färlöv och Karpalund. Farmerna, som i ett flertal fall innehades av
ståndspersoner, försågs med huvudbyggnader i en för tiden typisk arkitekturstil av
klassicerande art. De omspänner byggnadsperioden 1797-1847. Även gårdsmönstret
anpassades efter nya ideal, det vill säga mangårdsbyggnaden omgavs med en parkliknande
trädgård och avskildes från ekonomibyggnaderna. Många av farmerna bevarar ännu sin
ursprungliga prägel. De är följande: Wrangelsberg, Sofieberg (beläget strax norr om
planområdet), Sofiedal, Hamiltonhill, Harastorp, Gustafsfält, Skottlandshus, Wrangelsdal,
Ulriksdal, Adinal och Kristineberg. Utmed Wrangels allé kvarligger två av Araslövs torp eller
arbetarbostäder. De är byggda i sten och från början inredda för flera familjer. Till det äldre
byggnadsbeståndet hör även en före detta arrendegård, numera katolskt kapell. Norr om
Karpalunds sockerbruk, som anlades på 1890-talet, finns några äldre arbetarbostäder. De är
uppförda i tegel i en för sekelskiftet karaktäristisk byggnadsstil.
Araslöv med tillhörande farmer och andra byggnader tillsammans med de vidsträckta
åkerfälten, betes- och sankmarkerna samt alléerna utgör några av de viktiga elementen i
kulturlandskapet.

Utdrag från Häradskarta 1926-34.
Planområdet ungefärliga avgränsning är markerad.
Karta: Kristianstads kommu
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Riksintressen
Riksintresse för kommunikationer
Planområdet ligger söder om Färlöv samhälle utmed väg 19, Wrangels allé. Vägen utgör en
utpekad led för farligt gods samt omfattas av riksintresse för kommunikationer enligt 3
kap 8 § MB (Kristianstad-Östanå).

Riksintresse för kulturmiljövården
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården 3 kap. 6§ MB (Araslövs farmer,
L:K 17). Riksintresset berör odlingslandskapet och de farmer med ståndsmässiga
byggnader som byggdes i samband med enskiftet 1780. Viktiga värden för
kulturmiljövården är farmerna, Wrangels Allé och det öppna odlingslandskapet.

Motiveringen är odlingslandskap präglat av stora dikningsföretag i samband med enskiftet
1780 och de då bildade så kallade farmerna med ståndsmässiga byggnader som gav
området ett högt såväl landskaps- som byggnadshistoriskt värde.

Natura 2000
Araslövssjöområdet utgör ett Natura 2000-område med fågeldirektiv och Araslövssjön
utgör ett Natura 2000-område med habitatdirektiv som är beläget ca 1 100 meter
respektive ca 1 300 meter öster om planområdet. Det föreslås inga åtgärder som kan
påverka Natura 2000-områdena på ett betydande sätt.
Fornlämningar
Inom planområdet finns en känd fornlämning, RAÄ: Färlöv
5:1 som utgör en lämning från Araslövs gårds tegelbruk.
Vid fältbesök år 1992 påträffades bland annat två
husgrunder och rester av en tegelugn.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat
förfrågan till länsstyrelsen för att klargöra om det kommer
att krävas arkeologiska insatser i området inför planerad
byggnation.

För ingrepp eller borttagande av eventuella påträffade
fornlämningar krävs Länsstyrelsens tillstånd.

Om andra fornlämningar (stenpackningar, härdar,
skelettdelar etc.) skulle framkomma i samband med
markarbeten i området skall dessa omedelbart avbrytas
och Länsstyrelsen underrättas i enlighet med 2 kap 10 §
Kulturmiljölagen (1988:950). För ingrepp eller
borttagning av eventuella påträffade fornlämningar
krävs Länsstyrelsens tillstånd.

Fornlämning
RAÄ Färlöv 5:1

Fornlämning.
Karta: Kristianstads kommun
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Landskapsbildsskydd
Färlövs allé utmed väg 19 och planområdets västra del omfattas av landskapsbildsskydd.
Även om begreppet inte finns i nu gällande miljöbalk gäller bestämmelserna fortfarande i
de berörda områdena (lag 1998:811 om införande av miljöbalken). I Kristianstads
kommun finns fyra (4) områden som omfattas av landskapsbildskydd, där Färlövs allé
utgör ett av dessa områden. Träden får inte fällas utan länsstyrelsen tillstånd. Nu aktuellt
planförslag påverkar inte allén då marken regleras som prickmark-mark marken inte får
förses med byggnad.

Biotopskydd
Inom planområdet finns stenmurar, både äldre och nyare. De äldre stenmurarna skapar
naturliga avgränsningar vid inom planområdets sydöstra del, se bild nedan. Nyare
stenmurar finns vid den befintliga parkeringsplatsen liksom infarten till golfanläggningen,
se bild sidan 29.

Stenmur
Befintlig stenmur inom planområdets sydöstra del. Foto: Kristianstads kommun.

Stenmurar och stenrösen omfattas av ett generellt biotopskydd med stöd av 7 kap. 11 §
miljöbalken (MB). Det krävs dispens för att ta bort eller flytta senar eller på annat sätt
täcka över stenmuren med sten, grus, ris eller jord.
Befintliga stenmurar bevaras i området och säkerställs genom bestämmelser i
detaljplanen.

Inom planområdet finns yngre allér. Alléer, liksom stenmurar, omfattas även av det
generella biotopskyddet med stöd av 7 kap. 11 § MB. Träden ska dock till övervägande del
utgöras av vuxna träd. Med vuxna träd avses träd som mäter minst 20 cm i diameter i
brösthöjd eller har uppnått en ålder av 30 år (det som först uppnås). Framstående alléer
finns dels utmed väg 19 och dels utmed Starvägen.

Träden på ömse sidor om Starvägen (fram till huvudanläggningen) uppfyller inte kraven
på stamdiameter och/eller ålder för att omfattas av det generella biotopskyddet, men de
säkras i detaljplan då träden utgör ett viktigt landskapselement och är värdeskapande för
området.
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Stenmur

Allé utmed Starvägen
i södra delen av planområdet

Allé utmed Starvägen till
huvudanläggningen
Befintliga alléer och stenmurar i områdets södra del. Foto: Araslövs Golfbane AB
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och bebyggelse
Planområdet nyttjas som golfbana med tillhörande kontorsutrymmen, restaurang,
konferens- och hotellanläggning.

Centralt i norra delen av planområdet ligger golfbanans huvudanläggning som är inrättad i
en äldre gård kallad Hedvigsberg med anor från slutet av 1700-talet.

Golfbanan etablerades 1992 på Hedvigsberg. Hedvigsberg bestod innan ombyggnaden av
fyra (4) byggnadskroppar, där byggnad B (se nedan) tidigare utgjort en katolsk kyrka.

Inventering från 1992. Ritningar: Arkitekt Uffe Nilsson, Arkitektkontoret i Jonstorp AB
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År 1994 tillkom nytt klubbhus och restaurangbyggnad och kök invid byggnad D (se på
föregående sida). Den äldre byggnaden med fältsten och vita fogar inkorporerades i den
nya byggnaden både in-och utvändigt och ny stenfasad uppfördes.

Ritningar: Arkitekt Uffe Nilsson, Arkitektkontoret i Jonstorp AB

År 2009 tillkom en ny reception i det södra hörnet av gårdsbildningen som sammanfogade
de äldre längorna i Hedvigsberg. Se ritning nedan. År 2017 etablerades en mindre
konferenshotell med tillhörande faciliteter nordöst om nu aktuellt planområde. Därutöver
har mindre tillbyggnader gjorts under åren. Hedvigsbergs innergård har dock alltid hållits
öppen som en platsbildning, med undantag från solsegel.

Bygglovsritning från 2008. Markering av tillbyggnad. Ritning: Arkitekt Uffe Nilsson, Arkitektkontoret i
Jonstorp AB
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Golfbanan består idag av två banor, en norra del som tillkom 1991 och en södra del som
öppnades 2009. Tillsammans utgör de två 18-håls banor med sammanlagt 36 hål.
Innan golfbanan användes planområdet för lantbruksändamål.

Det nyaste konferenshotellet syns uppe till vänster i de båda bilderna och huvudanläggning (äldre
Hedvigsberg) syns till höger på bilderna. Foto: Araslövs Golfbane AB

Landskapet är kuperat och böljande och ger bitvis långa utblickar där inte skogsdungar
hindar sikten. Marken inom området varierar mycket i höjd och formad efter
golfanläggningen. Markhöjderna ligger mellan +9,5 m.ö.h i södra delen till +16,5 m.ö.h där
höjdpunkten ligger centralt i norra delen vid Hedvigsberg.
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Kulturmiljövärden
Förutom äldre Hedvigsberg inom planområdet ligger Sofieberg norr om planområdet.
Sofieberg är en av gårdarna som skapades för Araslövs farmer kring 1800-talets början.
Gårdens huvudbyggnad finns kvar men många av ekonomibyggnaderna har försvunnit. I
anslutning till huvudbyggnaden finns resterna av en parkanläggning med kulturhistoriskt
värde.

Planområdet bedöms ha ett kulturhistoriskt värde trots att området är påverkat av
golfbanans framväxt. Det bedöms som rimligt att förtäta och utveckla området i samklang
med de kulturhistoriska värdena och riksintresset. Detta då ny bebyggelse kan förstärkas
de kulturhistoriska värdena genom att uppföras med god anpassas till landskapet och
omkringliggande bebyggelse. Dessutom finns exteriöra värden på Hedvigsberg gård som
säkras.

En storskalig ny bebyggelse bedöms med fördel kunna etableras i området då flertal andra
ekonomibyggnader för lantbruket finns i landskapsbilden.

Geotekniska förhållanden

Någon geoteknisk undersökning har inte särskilt gjorts. Marken utgörs enligt SGU:s
jordartskarta av glacial lera, ospecificerad, isälvssediment grovsilt block, morän sandig
samt postglacial.

Utifrån SGU och tidigare erfarenheter av schaktning i området (JKN Entreprenad AB,
2020) så består marken av lera, morän, finsand och sten och bedöms som lätt- till
medelsvårschaktad med normal maskinutrustning. Vid olika provgrävningshål så har
inget grundvatten påträffats (på ca 2,5 meter till 3 meters djup). Utifrån entreprenadfirmas bedömning har marken gynnsamma bärighets- och sättningsegenskaper. Med
anledning av detta görs bedömningen att huset kan grundläggas på sedvanligt sätt med hel
kantförstyvad bottenplatta, längsgående grundsulor, utbredda grundplattor eller plintar i
nuvarande eller ny kontrollerad fyllning med friktionsjord (sand, grus, bergkross).

Marktekniska förhållanden

Markteknisk miljöundersökning bedöms inte vara nödvändig då det inte finns
indikationer på att någon markförorenad verksamhet har bedrivits på platsen samt att det
heller inte planeras för någon känslig markanvändning såsom skola eller bostäder.

Radon

Marken ligger inom radonklass 3 (lågrisk).
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Natur- och rekreationsvärden
Golfbanan utgörs av skötta gräs- och sandytor med inslag av och vattenhål. Golfbanan
nyttjas till rekreation och till natur/parkupplevelse.

Sydöst om huvudanläggningen/Hedvigsberg ligger en uppväxt bokdunge som utgör en
värdeskapande miljö och kontrast till det bitvis öppna landskapet. Bokarna har mätts in
och inventerats för att klargöra vilka träd som kan bevaras och vilka som är i sämre skick
för att kunna avgöra var ny bebyggelse kan placeras i bokdungen.

Redovisning av inmätta träd och markhöjder. Bild/Foto: TOPCON och JKN Entreprenad.
Bokdungen. Foto: Kristianstads kommun
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Öster om planområdet finns en gång- och cykelväg. Gång- och cykelbanan mellan
Kristianstad och Färlöv är inte helt sammanhängande med finns med i Regions Skånes
cykelvägsplan (2018-2029) med en tidshorisont till år 2027-2029.
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PLANFÖRSLAG
Planens huvuddrag
Detaljplanen föreslår en utbyggnad av Araslöv Golf & Resort med nya byggnader och en
mer flexibel markanvändning för att medge en tänkt padelhall, boulderingvägg, gym,
lounge och ökade ytor för hotell, konferens och restaurang och kontor.

I den norra delen av planområdet planeras ny bebyggelse invid huvudanläggningen som
avser inrymma bland annat utökad restaurang- och köksdel, lounge, hotell, konferens,
kontor och verksamhet för banskötsel. De nya byggnadskropparna förläggs med god
inpassning till befintlig bokdunge samtidigt som det skapas utblickar mot landskapet.
Utformningen anpassas till huvudbyggnaden och den skånska landskapsmiljön med smala
byggnadskroppar och hög takresning.

I den södra delen av planområdet möjliggörs för en ny byggnad som ska inrymma bland
annat padelbanor, boulderingvägg, konferenslokaler, kontor, café, gym och
omklädningsrum. Byggnaden är tänkt att uppföras som två sammansatta
byggnadskroppar som ges olika uttryck. Byggnadsdelen som vetter mot klubbhuset
planeras få en utformning som anpassats till gårdsmiljön med smal byggnadskropp och
hög takresning och den nya idrottshallen anspelar till de storskaliga ekonomibyggnaderna
i jordbrukslandskapet. Byggnaderna anpassas till topografin och marknivåerna i området.
Idrottshallens tak planeras vara av sedum för att ytterligare anpassas till naturomgivningarna och skapa bättre förutsättning att ta hand om dagvatten.

Ny bebyggelse förhåller sig till linjeelementen i landskapet. Byggrätten i den norra
bebyggelsen placeras i skogsranden och den södra byggrätten är förlagd utmed befintlig
stenmur. Huvudbyggnaden fungerar som punktelement och kommer förbli ett tydligt
byggnadsverk på höjdtoppen.

Planområdet har avgränsats så att det inkluderar hela den underliggande detaljplanens
nordvästra del som regleras till Y1 och Y2– Golfanläggning och Golfbanor, med undantag
från den enskilt ägda bostadsfastigheten Färlöv 19:8. Denna fastighet planläggs bara
marginellt av plantekniska skäl.

Detaljplanen innefattar de ytor där markanvändningen avser breddas eller exploateras
samt tillhörande vattenhål/dammar där dagvattnet för ny bebyggelse till viss del ska
hanteras. För övrigt planläggs inte de större delarna av golfbanan, utan ges den fortsatta
markanvändningen Y2 - Golfbanor i enlighet med underliggande detaljplan.
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Planområdets avgränsning.
Karta: Kristianstads kommun
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Kvartersmark för Hotell, Konferens, Golfbana, Idrottsplats mm
C1C2KO1O2R1R2 för norra byggrätten, Hedvigsberg
Markanvändning
Markanvändningen för huvudanläggningen regleras till restaurang, café kontor, hotell,
konferensanläggning, golfbana, idrottsplats (C1C2K,O1O2R1R2) vilket motsvarar de
verksamheter som bedrivs på platsen idag. Kvartersmarken utgör Färlöv 19:10 på 3 520
m2 samt ett utrymme på 1260 m2 sydöst om denna för att inrymma tänkt byggnation.
Totalt utgör kvartersmarken 4 780 m2.

Bebyggandets omfattning
Med undantag från de fyra gårdsbyggnaderna tillåts en exploateringsgrad på 1 000 m2
BYA (e2) inom delar av kvartersmarken (se lila område nedan), varav ca 550 m2 BYA redan
är bebyggt med bland annat restaurangdel, reception och komplementbyggnader. Av den
kvarstående byggrätten på ca 450 m2 BYA avser tänkt byggnad, sydöst om den östra
gårdsbyggnaden, uppta ca 200 m2 BYA av dessa. Kvarstående byggrätt blir därmed ca 250
m2 inom lila markerat område, som utgör framtida reservytor för kompletterande
byggnationer. Därutöver regleras ingen exploateringsgrad för planerad byggnation i
bokdungen (se orange område nedan) som utgör ca 800 m2. Här har byggrätten snarare
begränsats till huslivet då tillåten byggnation har inplacerats med hänsyn till bokdungens
träd för att minimera åverkan på dessa.

Ny bebyggelse får inte etableras inom den centrala gårdsplanen med hänsyn till
kulturmiljön.

Utdrag från plankarta över byggrätten. Inom lila yta regleras byggrättens exploateringsgrad (e2)
medans orange yta får exploateras till sin maximala yta.
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Karta: Kristianstads kommun

Areauträkning. Gråa byggnader utgör befintliga gårdsbyggnader, lila markering utgör ny tänkt
bebyggelse inom yta där en exploateringsgrad regleras och orange yta utgör yta där ny bebyggelse
föreslås utan angiven exploateringsgrad.
Karta: Kristianstads kommun

Utformning
De äldre gårdsbyggnaderna är ca 10 meter i nockhöjd, men detaljplanen reglerar ingen
höjdangivelse för dessa byggnader, utan endast k-bestämmelse, se på nästa sida. Däremot
regleras en högsta nockhöjd på 12 meter för övrig bebyggelse för att harmonierar med
gårdsbebyggelsen, vilket också motsvarar nockhöjderna för de högsta befintliga
tillbyggnaderna.

Ny bebyggelse i bokdungen regleras till en maximal nockhöjd på 11 meter, vilket är något
lägre, för att visuellt inte utgöra för hög bebyggelse i landskapet och invid gårdsmiljön. Det
finns ingen risk att marken höjs avsevärt då marken inte kan förändras i så stor
utsträckning pga befintliga träd, därför regleras ingen plushöjd som höjdangivelse, utan
endast nockhöjd.

Idéskiss över tänkt byggnad t.v. i bild som avser ansluta till befintlig byggnad (ljusgrå) t.h. i bild och
fortsätta ner mot bokdungen. Ritning: Arkitekt Uffe Nilsson, Arkitektkontoret i Jonstorp AB.
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Tänkt byggnation i bokdungen. Illustration: Arkitekt Uffe Nilsson, Arkitektkontoret i Jonstorp AB.

Skydd av kulturvärden
För gårdsbyggnader regleras skydd av de kulturhistoriska värdena (k1). Kulturmässigt
värdefull byggnad som vid förändring ska behandlas varsamt. Befintlig grantiblockfasad
ska bibehållas. Vasstak och homeja ska i huvudsak bibehållas likt befintligt. Exteriören ska
därför bevaras vid förändring eller underhåll av byggnaderna, då de är bevarandevärda.

Homeja-ska i huvudsak bibehållas
Vasstak- ska i huvudsak bibehållas

Granitblockfasad -ska bibehållas

Gårdsplan får ej bebyggas.

Huvudanläggning/Hedvigsberg med receptionsdel i mitten på bilden. Äldre gårdsbyggnad regleras
med k-bestämmelser och prickmark till skydd för de kulturhistoriska värdena.
Foto: Kristianstads kommun
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Kvartersmark för Hotell, Konferens, Golfbana, Idrottsplats mm
C1C2KO1O2R1R2 för södra byggrätten
Markanvändning
Markanvändningen för den södra byggrätten regleras till restaurang, café kontor, hotell,
konferensanläggning, golfbana, idrottsplats (C1C2KO1O2R1R2).

Tänkt byggnation avser ett café och kontor samt en större padelhall. För att bredda
markanvändningen regleras motsvarande markanvändning som för den norra byggrätten.
Kvartersmarken utgör 4 265 m2.

Bebyggandets omfattning
Inom användningsyta på tillåts byggnation på maximalt 3 000 m2 BYA (e3) fritt placeras.
Inplaceringen ges något fri då marken är starkt kuperad med en differens på ca 6 meter
och ny bebyggelse behöver ges en god inpassning i topografin.
Utformning
Med hänsyn till att ny bebyggelse ska anpassas till sin topografi och inte påverka
landskapsbilden för stort regleras högsta nockhöjd i plushöjd för byggnaderna. I norra
delen regleras +28 meter medan den tänkta padelhallen regleras något lägre till +25
meter. På så vis kan inte nya byggnader bli alltför höga i förhållande till sin omgivning.

3

Utdrag från plankarta för södra byggrätten. Inom mörkorange yta tillåts +28 meter i totalhöjd över
nollplanet och inom ljusorange yta tillåts +25 meter i totalhöjd över nollplanet.
Karta: Kristianstads kommun
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Bild 1. Axonometri över tänkt bebyggelse i den södra byggrätten.

Bild 2. Bild över tänkt bebyggelse där det redovisas hur ny bebyggelse anpassas till topografin.

Bild 3. Perspektiv över tänkt bebyggelse i den södra delen. Illustrerad byggrätt utgör ca 1 500 m2 BYA
medan byggrätten medger 3 000 m2 för att inrymma framtida utbyggnad av bland annat padelbanor.
Bild 1-3: Arkitekt Uffe Nilsson, Arkitektkontoret i Jonstorp AB.
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Kvartersmark för Golfbana, R1
Markanvändning
För befintlig golfbana med bland annat tee, vattenhinder, ruff, bunkrar, fairway och green
regleras markanvändningen till golfbana (R1). Kvartersmark utgör 10 2620 m2.

Bebyggandets omfattning
Enligt underliggande detaljplan får mindre byggnader för golfbanans drift och underhåll
uppföras. Byggrätten för dessa preciseras i nu föreslagen detaljplan genom att byggnader
som är avsedda för golfverksamheten såsom garage/driftbyggnader/kiosk eller annan
kompletterande bebyggelse till golfbanan får uppföras sammanlagt maximal 300 m2 BYA
(e1). Begränsningen görs med hänsyn till att minimera antalet byggnader i fält.

Invid receptionsbyggnaden sydvästra kant utmed parkeringen föreslås mark för
komplementbyggnad på en yta av ca 600 m2. Denna byggrätt är avsedd som laddplats och
förvaring av golfbilar, för att förenkla uthyrning och hantering av dessa, då platsen är
belägen invid receptionen och entrén.
Utformning
Komplementbyggnaderna regleras till en högsta nockhöjd på 4 meter med hänsyn till
golfbilarnas höjd medan nockhöjden för den kompletterande bebyggelsen till golfbanan i
fält begränsas och får maximalt uppföras till en nockhöjd av 3 meter.

Komplementbyggnaderna som är avsedda för golfbilarna regleras till att utföras i sedum
för att anpassas till den vall som finns utmed byggrätten och landskapet då platsen är
exponerad mot 18:e hålet och väg 19 i väst.
Markens anordnande och vegetation
Alléerna på ömse sidor om Starvägen regleras till
(n3) Allé. Allén utgör mindre träd som har ett litet
stamomfång och bedöms inte lyda under
biotopskydd. Däremot utgör allén ett viktigt
landskapselement som avser bevaras genom
bestämmelse i aktuell detaljplan. En mindre
öppning för körbar väg till den södra byggrätten
behöver anläggas där ett till två träd behöver fällas,
vilket inte bedöms hindras genom n3bestämmelsen. Dessa träd som behöver tas bort
avser antingen flyttas eller nyplanteras på annan
plats.

Alléer med körsbärsträd, Starvägen.
Foto: Kristianstads kommun
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Inom området finns flertal stenmurar som bevaras genom bestämmelsen (n2) stenmur.
Dessa kulturhistoriska lämningar utgör vackra element som regleras med bestämmelse
för att bibehålla dem.
Stenmurar ska bevaras
Bokdunge ska bevaras

Byggrätt för komplementbyggnad som kan nyttjas till
skärmtak till golfbilar.
Takmaterialet regleras till sedum.
Foto: Araslövs Golfbane AB
För bokdungen regleras marken till att fortsättningsvis utgöras av bokdunge (n1). Dungen är
karaktärskapande för området.
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Summering av centrala och södra byggrätten
En skiss har tagits fram för att illustrera tänkt byggnation, vilket sammanfattningsvis
redovisas på kartan nedan.

Skiss över tänkt exploatering, illustrationen redovisar inte den maximala byggrätten.
Bild: Arkitekt Uffe Nilsson, Arkitektkontoret i Jonstorp AB.
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Kvartersmark för Bostad, B
Markanvändning
Bostadsfastigheten Färlöv 19:8 fastighetsreglerades år 2006 som en mindre avvikelse mot
gällande detaljplan, då den ändå ansåg stämma överens med detaljplanens syfte. Det har
inneburit att underliggande detaljplan inte överensstämmer med verkligen. Nu aktuell
plankarta justera underliggande markanvändning till bostad (B) och tolkar in högsta antal
våningar till 1 (I).
Område som regleras som golfbana (Y)
som avser regleras till kvartersmark
för bostäder i enlighet med nuvarande
fastighetsgräns.

Utdrag från planmosaiken Färlöv 19:8.
Karta: Kristianstads kommun

Utdrag från aktuell plankarta. Kvartersmarken utgör ca 330 m2,
medans fastigheten Färlöv 19:8 sammantaget utgör 2 839 m2.
Karta: Kristianstads kommun

Befintlig byggnad invid golfbanan på fastigheten Färlöv 19:8.
Foto: Kristianstads kommun
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Administrativa bestämmelser
Markreservat
Inom planområdet södra del ligger ett befintligt markreservat för allmännyttig luftledning
(l1).

Trafik och parkering

Trafik
Det föreslås ingen större förändring avseende trafiken. Tillfart till golfbanan planeras
fortsättningsvis ske via befintlig infart från väg 19, Wrangels allé, via den kommunala
Starvägen vidare till den enskilda angöringsvägen till golfbanans huvudanläggning.

Till och från området bedöms det dagligen tillkomma 21 trafikrörelse jämfört dagens
uppskattade 354 fordon/dygn (ÅDT) utifrån planerad bebyggelse. Ökningen bedöms bli
marginell. Byggrätten medger dock en högre exploatering, men oavsett om ökningen blir
den dubbla bedöms trafikstrukturen inte påverkas i betydande utsträckning.

Detta baseras på att anläggningen idag har 68 000 stycken gäster årligen som
uppskattningsvis når området med 1 bil/per 2 besökare. Detta motsvarar 34 000 fordon
som genererar två trafikrörelser per tillfälle, vilket genererar 68 000 fordonsrörelser per
år, motsvarande 186 ÅDT till verksamheten idag.

I samband med utbyggnaden beröms verksamhetens tillskott bli 7 510 nya gäster och 3
755 bilar, vilket motsvarar ca 21 ÅDT under samma förutsättning att det är två
gäster/besökare per bil.

Genom nybyggnad av planerat hotell bedöms inget parkeringsbehov uppkomma då en
hotellanläggning tillhörande Araslövs golfbana vid Araslövsvägen, ca 1,2 km fågelvägen
från huvudanläggningen, avser avetableras. Dessa nyttjar idag annars parkering vid
huvudanläggningen. Det uppstår därför ett nollsummespel.

Därtill bedöms endast boende på Duvvägen ta utfart via Starvägen till väg 19 medan
övriga i Vinnö tar Orrvägen ut till väg 19. På Duvvägen finns 28 enbostadshus/villor.
Såvida det sker 6 fordonsrörelse per dag/villa utgör trafiken från detta område 168 ÅDT
till väg 19.

Sammantaget bedöms korsningspunkten Starvägen/väg 19 hantera 354 ÅDT idag och 375
ÅDT vid ett genomförande av detaljplanen, vilket blir en marginell ökning.

Såvida man frångår principen av att det uppskattas två besökare per bil och istället 1
person per bil blir ändå den procentuella ökningen endast 11% i korsningspunkten.
Såvida detaljplanen nyttjas maximalt och fördelningen mellan hotell, padelbanor, kontor
etc skulle förändras över tid bedöms det från ett scenario att trafiken ytterligare dubbleras
bara ske en ökning i korsningspunkten med 22%.
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Denna ökning bedöms inte betydande påverka befintlig korsningspunkt.

Med hänsyn till att väg 19 är har en rak linjeföring och att det råder god sikt i båda
riktningar bedöms det inte uppkomma några trafikproblem i korsningspunkten. Allé finns
inte direkt söder om aktuell korsningspunkt och heller inte någon direkt angränsande
skog som potentiellt skulle kunna hindrar sikten då en luftledning passerar området, se
bild på nästa sida. Korsningspunkten är reglerad med stopplikt, vilket ökar
trafiksäkerheten. Vägavsnittet har dessutom en relativt låg hastighetsbegränsning på 70
km/h. Tillfartsvägen till planområdet passerar också en uppsamlingsgata som är
begränsad till 40 km/h. Aktuell verksamhet med de kompletterande verksamheterna
hotell, konferens, paddel, bouderingvägg etc. skapar dessutom ett relativt jämt och
fördelat trafikflöde över dagen, då golf och restaurang- och konferensgäster är på dagen
med padelgäster främst spelar eftermiddagar/kvällar, vilket dessutom gör att
parkeringsplatser kan samutnyttjas. Korsningspunkten är 25 meter bred i anslutningen
och Starvägen har en uppmätt vägbredd på 7 meter. Uppsamlingsgatan är 45 meter lång
innan avfart sker mot huvudanläggningen som kan nyttjas vid eventuell köbildning. Det
bedöms därför inte uppkomma några flödesproblem eller kapacitetsbrist i
korsningspunkten och tillgängligheten bedöms heller inte påverkas i samband med
föreslagen bebyggelse.

Utmed planområdets västra del föreslås utfartsförbud med hänsyn till trafiksäkerheten.
Befintligt servitut (11-FÄJ-356.1) till väg 19 till förmån för Färlöv 19:8 avser inte
förändras utan kvarstår, dock som planstridigt i nu föreslagen detaljplan.

Luftledning

Väg 19, Wrangels allé
25 meter
Posthanteing
45 meter

Anslutning Araslövs golfbana

7 meter
Starvägen

Starvägen och Araslövs golfbanas anslutning mot väg 19.
Foto: Kristianstads kommun

29 (44)

SAMRÅDSHANDLING
BN 19-2137
2020-06-10

Luftledning

Skyltning

Väg 19
God sikt

Starvägen
Stopplikt
25 meter

Väg 19 sett söderut från korsningspunkten med Starvägen. Här finns även skyltning från
väg 19 in till Araslövs golfbana. Foto: Kristianstads kommun

God sikt

Väg 19

Väg 19 sett norrut från korsningspunkten med Starvägen. Foto: Kristianstads kommun.
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Till den södra byggrätten skapas en ny väg från Starvägen som avser vara gräsarmerad
(hålsten med grässådd) för att smält in i landskapet. Vägen ska utgöra insatsväg och har
inte som avsikt att användas dagligdags.
Det föreslås inga förändringar i vägstrukturen i samband med nu aktuell detaljplan.

Området nås med kollektivtrafik med busshållplatslägena Vinnö Färlövs gård söder om
golfbanan och Färlöv Hamiltons väg norr om golfbanan med regionbuss 549. Araslövs
golfbana har framfört önskemål till Skånetrafiken om ett hållplatsläge vid golfbanan.
En befintlig allmän gång- och cykelväg mellan Vinnö och Färlöv lämnas oförändrad.

Det finns en långsiktig plan på att bygga om väg 19, där en vägkorridor föreslås väster om
nuvarande Wrangels allé.

Parkering
Parkeringsnormen för Kristianstads kommun från 2018 anger att det för bland annat
idrottsanläggningar, möteslokaler, hotell etc. är svårt att hitta ett parkeringstal som är
tillämpningsbara. Därför ska en särskild parkeringsutredning upprättas när det planeras
för dessa verksamhetstyper.
Idag uppgår parkeringsplatserna till 125 stycken. Dessa är förlagda på en parkeringsyta
söder om huvudanläggningen vid Starvägen norra ände. Det råder idag ingen brist på
parkeringsplatser.

Vid en utbyggnad av tänkt bebyggelse bedöms ett behov av 22 parkeringsplatser att
tillkomma. Dessa förläggs dels vid den södra byggrättens norra del. Såvida ett större
behov uppkommer och byggrätterna nyttjas maximalt, mot vad som nu planeras och
beräknats, finns det möjlighet att anordna parkeringsytor öster om den nu befintliga
parkeringen.

Beräkningarna på 22 tillkommande platser utgår från att padelhallen nyttjas främst på
eftermiddagar och kvällar vilket är tider när golfgästen är färdigspelad och lämnat
Araslövs golfbana. Av denna anledning så kommer padelgästen och golf- och lunchgästen
kunna samsas om parkeringsplatserna.

Cykelparkering finns idag vid huvudanläggningen/Hedvigsberg sydöstra hörn. Det finns
goda möjligheter att anlägga fler platser i närheten av anläggningen såvida behovet skulle
uppkomma och gång- och cykelväg till Kristianstad skulle anläggas.
Trots att byggnationen sker i stor nivåskillnad i södra delen angörs byggnad från norr i
marknivå, vilket gör området tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Området i övrigt anpassas för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Parkering av golfbilar sker idag norr om huvudanläggningen. För att skapa en lättare
hantering av när dessa ska laddas nattetid och hyrs ut dagtid planeras denna
uppställningsplats flyttas till receptionsbyggnaden i anslutningen till bilparkeringen.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Huvudanläggningen ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten. Ny bebyggelse avser anslutas till det kommunala VA-nätet genom befintliga
serviser från de allmänna ledningarna som går utmed gång- och cykelvägen öster om
planområdet. Den södra byggrätten är förlagd på en lägre markhöjd än servicen och
spillvatten kan därför inte nå servisen genom självfall. Det uppkommer ett behov av att
trycksätta spillvattnet med en pumpstation. Denna mindre pumpstationen kommer därför
förläggas vid den tänkta padelhallens närhet.

Det kommunala verksamhetsområdet kan komma att behöva att utökas för att inkludera
den nya bebyggelsen.
Dagvatten
Det finns goda möjligheter till lokalt omhändertagande av dagvatten från tak och
hårdgjorda ytor genom att bland annat nyttja banans vattenhinder och golfbanans
grönytor.
Se bild på sidan 26 där det, förutom bebyggelseförslaget, även redovisas tänkt
dagvattenhanteringen.

Huvudanläggningen/Hedvigsbergs dagvatten hanteras genom stenkistor utanför
gårdsbildningen östra del. De nya byggnaderna som föreslås i bokdungen kommer även
hantera sitt dagvatten öster om genom lokalt omhändertagande av dagvatten genom en
(LOD)/infiltrationsbädd på en yta av 1 400-1 600 m2.

Inom den befintliga parkeringen finns även dränering och en stenkista kopplad, dit nya
parkeringsplatser också kommer anslutas till.

Inom den södra delen av planområdet finns två befintliga dammar. Den södra byggrättens
takvatten kommer genom självfall nå den närmst belägna dammen, när denna är fylld vid
stora regnmängder kommer ett breddavlopp möjliggöra att dagvatten övergår till den
sydligaste dammen. De båda dammarna beröms klarar ett flöde på 3 000 m3 om året (JKN
Entreprenad AB, 2020). Det kommer ca 23 m3 till dammen vid ett 10 års regn i 10
minuter, räknas med z-värde (regnintensitet) 20. Baserat med ett tillägg för klimatfaktor
bedöms 30 m3 vatten tillkomma genom tänkt byggnation. Utifrån ett scenario att ett
kraftigare och mer långvarigare skyfall kommer och byggrätterna nyttjas maximalt och
där dammarna redan är fyllda finns det möjlighet att bredda den södra dammen på en yta
som upptar mellan 300-400 m2.
Markterrängen är och kommer modelleras så att det inte uppkommer problem inom
andra delar.
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För övrigt används vattenhålen/dagvattendammarna som bevattningsanläggning med
pumpanläggning och ledningssystem ut till golfbanans sprinklersystem. Golfbanans
målsättning är att alltjämt ha en vattenspegel i vattenhindren.

Den södra byggrättens tak har som avsikt att utgöras av sedum för att bland annat skapa
bättre förutsättning att ta hand om dagvattnet. Detta regleras dock inte genom
planbestämmelser.
Parkeringsytor utgörs idag av grusytor medan körytorna emellan är belagda med asfalt.
Tillkommande parkeringsytor kan med fördel fortsättningsvis anläggas med
genomsläppligt material för att minimera dagvattenflödet till befintligt system.
Idag är inte parkeringsytorna anlagda med oljeavskiljare. I samband med parkeringens
utbyggnad kommer förutsättningarna att anlägga oljeavskiljare att studeras närmare.
Detta då området ligger inom sårbara grundvattnet. Detta omfattar dock inte
takavvattningen, som inte har ett behov av rening.

Fjärrvärme, el, tele och bredband
Planområdet kan anslutas till den befintliga verksamhetens elnät, tele och fiber. Området
saknar tillgång till fjärrvärme.
E.ON Elnät AB är eldistributör i området. En högspänningsledning för luft passar
planområdet södra del.
Räddningstjänstens insatstid, brandvatten och tillgänglighet
Planområdets insatstid ligger inom normal insatstid, d.v.s. 10 minuter.

Räddningstjänsten har önskemål om att en brandpost inom det aktuella området.

Avståndet mellan räddningsfordonens uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt,
bör understiga 50 meter. Om utrymning förutsätts ske med hjälp av räddningstjänstens
höjdfordon, ska det i lämplig omfattning finnas räddningsvägar med tillhörande
uppställningsplatser (BBR 5:72). Räddningstjänstens tillgänglighet och uppställningsplats
granskas vid det tekniska samrådet, men beroende på förutsättningarna eventuellt även i
bygglovsskedet. Därtill kan en brandbeskrivning upprättas inför det tekniska samrådet
där Räddningstjänsten utgör en remissinstans.

Avfallshantering
Avfallshämtning sker idag vid huvudanläggningens sydöstra hörna. Här sker hämtning
genom rundkörning och med en kortare backningsrörelse. Avfallshanteringen avser
fortsättningsvis samlas på denna plats trots en föreslagen utbyggnad i området, för att
skapa ett effektivt och smidig hantering. Såvida det skulle uppkomma ett behov av
uppsamlingsplats för avfall även inom den södra byggrätten kan fortsättningsvis
sophämtningsfordon nå området genom rundkörning av parkeringsplatsen.
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Posthantering
Posthämtning sker idag Starvägens södra del, i närheten till korsningspunkten med väg
19. För befintlig och tillkommande bebyggelse avser all posthantering fortsättningsvis ske
här. Detta för att post ska kunna delas ut miljövänligt, konstadseffektivt och med hänsyn
till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. Leveranser av större paket lämnas vid
huvudbyggnaden.

Risker och störningar

Risk för översvämning eller erosion
Området ligger inte inom risk för översvämning eller erosion.

Inom den södra byggrätten skapas en markant nivåskillnad för att anpassa ny bebyggelse
till landskapsbilden. Förutom att ny byggnad anläggs kommer också en gabionmur
fungerar som kantstöd och mark kommer anläggas i lutning som gör att det inte uppstår
någon risk för erosion eller ras vid regn eller kraftigt skyfall.
Farligt gods
Väg 19 utmed planområdets västra del utgör rekommenderas led för farligt gods. Väg 19
ligger som närmst ca 33 meter från den norra byggrätten vid Hedvigsberg och ca 115
meter från den södra byggrätten.
En riskbedömning har upprättats (Bengt Dahlgren AB, 2020) för att påvisa huruvida
marken är lämplig för ändamålet med hänsyn till risken för olyckor med farligt gods på
väg 19.

Väg 19 ÅDT utgör i dagsläget 4280 fordon, varav 490 lastbilar och 13 fraktar farligt gods (i
genomsnitt fraktar 2,64% av tung trafik farligt gods. Till horisontåret 2040 kan antalet
farligt godstransporter räknas upp till ca 19 per dag, baserat på Trafikverkets prognos om
en årlig ökning på 1,9% och lika stor andel farligt godstransporter.

Utifrån olika olycksscenario och en riskanalys bedöms det inte vara nödvändigt med några
riskreducerande åtgärder för planerade eller kommande nybyggnationer inom de angivna
områdena enligt detaljplanen (Bengt Dahlgren AB, 2020).

Elektromagnetiskt fält
Söder om planområdet går en luftburen högspänningsledning. Elektriska och magnetiska
fält uppkommer oundvikligen när el transporteras i ledning.

Underliggande detaljplan markreserv för ledning bibehålls med en korridor på drygt 30
meter, där ett avstånd på 10 meter skapas från norrut från den norra faslina. Avståndet
från tänkt bebyggelse till högspänningsledning uppgår till ca 35 meter.
Högspänningsledningen är tryggad genom servitut.
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Eftersom det inte kommer anläggas vägar eller byggnation invid kraftledningens direkta
närhet bedöms det inte det krävas några särskilda åtgärder såsom avåkningsskydd eller
likande. För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och
både Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste
iakttas.

Sårbart grundvatten
Östra delen av planområdet ligger inom mycket sårbart grundvatten. Därför kan krav på
rening av grundvattnet i form av oljeavskiljare komma att krävas på parkeringsplatserna.
Planerad markanvändning möjliggör inte för någon miljöfarlig verksamhet.

Trafikbuller
Närheten till väg 19 gör att planområdet oundvikligen påverkas av buller. Se utdrag av
bullerkartor nedan sett till dagens situation. Följande bullerutredningskartor togs fram
september 2017 (Ramböll).

Väg och tågtrafikbuller ekvivalent dBA. Karta: Kristianstads kommun.
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Buller, maxvärde för väg, dBA. Karta: Kristianstads kommun

För att klara gällande riktvärdena från Svensk Standard (SS 25268:2007) för
kontorsverksamhet finns det bullerriktvärden för kontor, lokaler, verksamheter inomhus
att förhålla sig till. Det finns inga riktvärden utomhus att förhålla sig till. I Boverkets
byggregler (BBR), föreskrifter och allmänna råd avsnitt 7:1, anges bland annat att
arbetslokaler avsedda för kontorsarbete ska utformas så att uppkomst och spridning av
störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa kan undvikas. Som
vägledning till hur förskriftens krav kan uppfyllas hänvisas till ljudklass C i standarden för
lokaler SS 25268. Se tabell nedan.

Ljudklass A utgör högklassig ljudmiljö medan ljudklass C motsvarar minimikraven i BBR.

Fasader behöver utformas så att inomhusljudnivåerna upprätthålls, vilket i praktiken
innebär att ytterväggar, fönster och don ska dimensioneras så att värdena inte överstigs.
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För att säkerställa att ljudkraven uppnås hanteras detta i BBR och i det tekniska samrådet
innan startbesked ges. Upprättade trafikbullermätningar utgör underlag till hur fasader
och väggar ska utformas för att klara ljudkraven.

Omgivningsbuller
Det finns inga angränsande verksamheter som skapar omgivningspåverkan på planerade
verksamheter inom planområdet. Det bedöms heller inte skapa uppkomma något buller
inom planområdet som skapar olägenheter i omgivningen.
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GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att
den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum då planen vunnit laga kraft. Genomförandetid
är den tidsrymd inom vilken planen är tänkt att genomföras och fastighetsägare inom
planområdet har en garanterad byggrätt i enlighet med planen under denna tid. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas
utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.
Planavtal
Mellan exploatören/ägarna till Färlöv 19:10 och del av 19:3 och Byggnadsnämnden i
Kristianstads kommun, genom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, har avtal
träffats om upprättande av detaljplan.

Fastighetskonsekvenser

Fastighetsgränser är delvis av dålig noggrannhet som avser
förbättrats inför granskningsskedet, då grundkartan avser
uppdateras.

Inom aktuellt område av Färlöv 19:3 finns ett officialservitut för
väg och parkering, 1180-1737.1 samt två ledningsrätter, 1180677.1 och 1266-1003.1. Det förstnämnda servitutet är i behov av
ändring så att den överensstämmer med befintlig vägsträcka.
Däremot föreslås ledningsrätterna inte få några fastighetsrättsliga förändringar.
För bostadsbebyggelsen i norra delen av planområdet finns ett
äldre servitut för väg/tillfart till väg 19, 11-FÄJ-356.1. Det
föreslås ingen förändring av detta servitut.

Serv 11-FÄK-356.1

Serv 1180-1737.1

2 ledningsrätter
Befintliga servitut och ledningsrätter.
Karta: Kristianstads kommun

Ansökan om lantmäteriförrättning
Exploatören/fastighetsägarna ansöker om och bekostar erforderliga
lantmäteriförrättningar såvida fastigheterna önskar styckas av eller förändras.

För att genomföra planen bör hela användningsområdet C1C2KO1O2R1R2 i anslutning till
Färlöv 19:10 (öster och sydöst om fastigheten) fastighetsregleras till Färlöv 19:10.
Planen möjliggör även avstyckning av den södra byggrätten C1C2KO1O2R1R2.
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Ekonomiska frågor
Kostnader för planläggning
Kostnaden för upprättandet av nu aktuell detaljplan svarar exploatören för. Någon
planavgift i samband med framtida bebyggelse ska därför inte tas ut för tillkommande
bebyggelse och andra anläggningar inom planområdet.
Kommunala utbyggnadskostnader
Ett genomförande av detaljplanen medför inga kommunala utbyggnadskostnader.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Alla anläggningar, utfyllnader, byggnationer och ledningsdragningar inom kvartersmark
bekostas av exploatör/fastighetsägare, liksom eventuella kompletterande geotekniska
eller andra erforderliga utredningar.

Tekniska frågor

Behov av ytterligare tekniska utredningar
Inför detaljprojektering av kvartersmarken (husgrundläggning, uppfyllnader m.m.) kan
ytterligare undersökningar behövas.
Kraven i BBR har höjts så att all grundläggning av ny bebyggelse utformas med
utgångspunkt i hög radonförekomst och frågan regleras i samband med det tekniska
samrådet i bygglovskedet.

Medverkande

Genomförandebeskrivningen är framtagen i samråd med Lantmäterimyndigheten i
Kristianstad.
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UNDERSÖKNING – BEHOV AV STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING
När en detaljplan upprättas eller ändras ska kommunen göra en undersökning av behovet
av en strategisk miljöbedömning (SMB). Bestämmelser om detta finns i 6 kap 3-8 §§
miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 § p 1-9. Undersökningen ska
identifiera och redovisa omständigheter som talar för eller emot en betydande
miljöpåverkan. Byggnadsnämnden beslutar om behovet av miljöbedömning och samråd
om undersökningen sker med länsstyrelsen i samband med plansamrådet.

Faktorer som utlöser eller undantar krav på strategisk miljöbedömning

Planområdet berör inget Natura 2000-område. Det berör eller möjliggör inte heller för
någon tillståndspliktig verksamhet eller åtgärd enligt (6 § miljöbedömningsförordningen
eller enligt bilaga miljöbedömningsförordningen). Detaljplanen syftar inte till att tjäna
några intressen för totalförsvar eller räddningstjänst (vilket skulle innebära att planen
helt undantas från krav på strategisk miljöbedömning). För att klargöra behovet av
strategisk miljöbedömning för detaljplanen, har en undersökning enligt
Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 § p 1-9 genomförts enligt nedan.

Identifikation av omständigheter för och emot en miljöbedömning

Nedan redogörs relevanta punkter för Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 § p1-9.
Områdets förutsättningar
(punkt 2, 8, 9)

Området utgör en etablerad golfbana med hotell, konferens och restaurang. En ny
detaljplan krävs för att kunna komplettera verksamheten med idrott, padelhall och
bouderingvägg samt ge en ökad byggrätt för att kunna utveckla Araslöv Golf & Resort som
besöksanläggning då föreslagna förändringar inte ryms i nu gällande och underliggande
detaljplan.
Planområdet omgärdas av jordbruksmark och ett äldre kulturmiljölandskap och ligger
inom riksintresse för kulturmiljövården. Detta utgör inget hinder i att utveckla området i
samklang med dessa värden.

Inom området finns stenmurar som omfattas av biotopskydd och det finns också yngre
och äldre alléer. Det finns inga registrerade fridlysta eller rödlistade växtarter inom
planområdet eller inom dess närhet. Däremot finns registrerade fåglar, Ängshök (EN) och
Rosenfink (VU).

Avstånden till Natura 2000-områena Araslövssjöområdet med fågeldirektiv och
Araslövssjön med habitatdirektiv som är beläget ca 1,1 km respektive ca 1,3 km öster om
planområdet. Planförslaget bedöms inte innebära en sådan påverkan på Natura 2000området att tillstånd behöver sökas enligt 7 kap. 28a § miljöbalken.
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Det finns goda förutsättningar att hantera dagvattnet trots att området ligger inom mycket
såbart grundvatten. Området bedöms ha goda grundläggningsförhållande.
Det är oklart om det kvarstående arkeologiska hinder att etablera ny bebyggelse.

Tillkommande trafik som de ökade byggrätten medger bedöms inte medföra några
trafikstörningar på befintligt vägnät.

Väg 19 invid planområdet utgör transportled för farligt gods. Riskerna har utretts liksom
områdets bullerpåverkan.
Det finns inga indikationer på att någon markförorenad verksamhet har bedrivits på
platsen och det planeras att det inte heller planeras för någon känslig markanvändning
såsom skola eller bostäder.
Planens påverkan på området
(punkt 3, 9)

Föreslagen detaljplan medför en viss förändring i landskapsbilden och i kulturmiljön. Men
kompletterande bebyggelse har anpassas till topografin och befintlig vegetation genom att
ny bebyggelse sänkts ner i topografin och vissa tillkommande byggnader regleras med
sedumtak samt att ny bebyggelse har inkorporerats i bokdungen där åverkan på befintliga
friska träd blivit som minst.
Upplevelsen av riksintresset för kulturmiljö med odlingslandskapet försämras marginellt
av planförslaget. Planförslaget bedöms inte medför någon påtaglig skada på riksintresset
då ingreppet endast berör en begränsad del av att annars stort riksintresseområde samt
genom att ny bebyggelse endast uppförs i mycket begränsad omfattning och med väl
anpassning till sin omgivning.

Det föreligger ingen ökad risk för det sårbara grundvattnet i området. Detta då
infiltrationsmöjligheterna är goda och det planeras inte för någon miljöfarlig verksamhet.
Tillkommande parkeringsplatser avser eventuellt anläggas med oljeavskiljare om så krävs.

Den ökade byggrätten och den bredare markanvändningen som föreslås bedöms inte
medföra några miljöproblem i området och eftersom marken i huvudsak redan är
ianspråktagen skadas heller inga värdefulla miljöer. De värden som finns i form av alléer
och stenmurar bevaras och ny bebyggelse anpassas till en bokdunge i största möjligaste
mån för att skapa en attraktiv bebyggelse- och vistelsemiljö.
Planens påverkan på hälsa och miljö
(punkt 1c, 1d, 3, 4, 5, 6, 7)

Föreslagen detaljplan utvecklar möjligheten till rekreation och friluftsliv inom en redan
etablerad yta för det samma.
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En utbyggnad i enlighet med planförslaget bedöms inte ge upphov till några ökade risker
eller störningar för omgivningen. Den risk som finns kopplad till väg 19 särskilt har
studerats där slutsatsen är de inte uppkommer ett behov av riskreducerande åtgärder.
Det sker ingen betydande ökning i anslutande korsningspunkter som gör att
trafiksäkerheten minskas. Uppkommer det ändock ett behov av åtgärder i
korsningspunkten med väg 19 finns det inga detaljplanmässiga hinder att bygga ut eller
förändra den.
BBR inomhuskrav för buller säkerställer att inga olägenheter skapas inom föreslagen
bebyggelse.
Golfbanan anläggs så att risken för att golfbollar når ny bebyggelse är försumbar.
Befintliga utslagshål gör också att det inte uppstår någon konfliktpunkt.

Markhöjderna inom planområdet ligger på sådana nivåer att det inte föreligger någon
översvämningsrisk.

Bedömningen är således att ingen risk för människors hälsa eller för miljön föreligger vid
ett genomförande i enlighet med planförslaget.

Stenmurar har historiskt sett används som hägnader mellan marker, fastighetsgränser,
mellan olika markslag eller för att skydda grödor från boskap. Stenmurar utgör livsmiljöer,
tillflyktsorter och spridningsvägar för flera av jordbrukslandskapets växt- och djurarter
bland till exempel lavar, mossor, grod- och kräldjur, insekter, spindlar, fåglar och
smådäggdjur. Genom att skydda stenmurar bidrar det till att uppfylla de nationella
miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. Stenmurar utgör
viktiga element i ekosystemet.

De träd som behövs fällas utmed Starvägen avser kompenseras genom flytt eller
nyplantering på annan plats. Annars bedöms inga övriga naturvärden gå förlorade i och
med ett antagande av detaljplanen.

Planen berör grundvattenförekomst Färlöv-Vinnö, SE621795-139285, en sand- och
grusförekomst. MKN är god kemisk och kvantitativ status. Planen omfattas även av krav
enligt dricksvattenföreskrifterna. Förekomsten bedöms vara i risk att inte uppnå god
status år 2027, beroende på bekämpningsmedel och sulfat. Dessutom berörs
grundvattenförekomst Norra Kristianstadsslätten, SE621214-454046, en sedimentär
bergförekomst. MKN är god kemisk och kvantitativ status. Förekomsten bedöms vara i
risk att inte uppnå god status år 2027, framförallt beroende på bekämpningsmedel, PFAS
och stora vattenuttag.

Det kommer vidtas förebyggande åtgärder med hänsyn till vattnet. Ny räddningsväg söder
om tänkt padelhall avser utföras med gräsarmering så att genomsläppliga ytor skapas och
dagvatten infiltreras. Allt dagvatten leds till dammar och gräsytor där LOD (lokalt
omhändertagande av dagvatten) kan tillämpas. De hårda ytorna kommer fortsättningsvis
vara förhållandevis små och området utgörs huvudsakligen av genomsläppliga ytor för
grundvattenbildning och rening.
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Dagvatten som avleds från området kan också sprida föroreningar via ytvatten nedströms
men eventuella oljeavskiljare på tänkta parkeringsplatser gör att vattenkvalitén och MKN
inte försämras. Planförslaget innebär ingen risk för att gällande miljökvalitetsnormer
överskrids i samband med planens genomförande.

Planområdet berörs av miljökvalitetsnormer för utomhusluft (vilket gäller i hela landet).
De ämnen som omfattas av normer är kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5),
marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.

Kristianstads kommun uppfyller generellt samtliga normer. Det är endast vid en
förtätning längs starkt trafikerade vägleder som det kan ändå finnas en risk för höga halter
av partiklar, vilket inte är fallet i nu aktuellt detaljplan. Planområdet ligger välventilerat
och följer MKN för utomhusluft då träd och buskar renar luften från stoft och partiklar och
området ligger öppet med god ventilation
Planens påverkan på annan planering/planläggning och verksamhet (punkt 1a, 1b)
Planförslaget anger inte förutsättningar för en sådan tillståndspliktig eller
anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd som alltid ska antas medföra betydande
miljöpåverkan eller som kan komma att bli bedömd som en sådan enligt 3 § första stycket
eller i bilaga 3 till förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Detaljplanen
är förenlig med ställningstagandena i gällande översiktsplan, Översiktsplan 2013 för
Kristianstads kommun (KF 2013-03-12).
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Slutsats
Bedömningen är att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet
och att planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön inte är av en sådan
omfattning att denna kan väntas leda till betydande miljöpåverkan.

Ställningstagande

Enligt undersökningen antas planförslaget inte ha en sådan betydande miljöpåverkan att
en strategisk miljöbedömning behöver göras.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Roger Jönsson
stadsarkitekt

Helén Schrewelius
planeringsarkitekt
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