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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-09 § 85 att Kristianstad kommuns översiktsplan
(antagen av KF 2013-03-12) var aktuell med undantag för de delar som rör staden
Kristianstad och kust- och havsområdet samt att dessa delar skulle aktualiseras genom
ändring av översiktsplanen. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge
Byggnadsnämnden i uppdrag att utifrån aktualitetsprövningen utarbeta förslag till
ändring av översiktsplanen för staden Kristianstad.

Samråd
Samråd har enligt byggnadsnämndens beslut 2019-11-26, § 174 genomförts under tiden
2019-12-09 till 2020-03-09. Information om samrådet skickades ut enligt sändlista till
remissinstanser och övriga intressenter som har fått möjlighet att lämna synpunkter.
Allmänheten har tagit del av handlingarna via Rådhus Skåne, kommunens hemsida och
den digitala plattformen. Via den digitala plattformen har allmänheten även kunnat lämna
synpunkter.
Handlingarna har även funnits tillgängliga vid tre samrådsmöten varav ett kvällssamråd
2020-01-21 i Rådhus Skåne, ett lunchsamråd 2020-02-24 i Kulturkvarteret och ett
helgsamråd 2020-02-29 i galleria C4 Shopping. Anteckningar från samtliga samrådsmöten
finns som bilagor till samrådsredogörelsen.
Under samrådstiden hölls även muntliga presentationer för ett antal politiska nämnder
och partier, intresseorganisationer och föreningar.
Information om samrådet har lämnats via annonsering i ortstidningen
Kristianstadsbladet, affischering samt via kommunens hemsida och Facebook.
Sammanlagt 102 skriftliga yttranden har inkommit under samrådstiden, varav 94 med
synpunkter och/eller invändningar mot planförslaget.

Samrådsredogörelses syfte
Samrådsredogörelsen utgör en granskningshandling tillhörande ändringen av
översiktsplanen för Kristianstad stad och utgör ett underlag för de revideringar som
föreslås.
I samrådsredogörelsen presenteras och kommenteras framförda synpunkter och
invändningar som inkommit under samrådet. Syftet är även att generellt beskriva hur
samrådet har gått till och visa vilka förändringar som föranletts av samrådet. Alla inkomna
yttranden har lästs av ansvariga tjänstemän. Samtliga inkomna yttranden med synpunkter
och invändningar presenteras i sin helhet.
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Ändring av översiktsplanen för staden förkortas i denna handling till ÄÖP Kristianstad
stad.

Övergripande ändringar efter samrådet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har försökt tillgodose så många yttranden som
möjligt. Alla yttranden har bemötts och ställningstaganden motiverats. Alla inkomna
yttranden har haft betydelse för de ställningstaganden som gjorts inför granskningen och
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för de yttranden som inkommit.
Nedan följer övergripande ändringar och kompletteringar har gjorts utifrån inkomna
yttranden. Detta är bara ett urval av de många ändringar och kompletteringar som utförts.
Övriga justeringar går att läsa bland kommentarerna för respektive yttrande.


Planperioden har förlängts till år 2036 (16 år, 4 mandatperioder) och därmed
ersatt de 30 % extra ytorna för stadsbygd som fanns i samrådsförslaget.



Utpekade ytor i markanvändningskartan presenteras tidigt eller sent i
planperioden med högre prioritering på ytor inom redan ianspråktagen mark.



ÄÖP Kristianstad stad redovisas i fyra delar för att stärka läsbarheten av
dokumentet. Dessa utgörs av Planförslag, Planförutsättningar, Konsekvenser och
Bilagor.



Genomförande av vallskydd mot översvämningar har utvecklats.



Ianspråktagande av jordbruksmark har motiverats ytterligare.



Ställningstaganden som underlättar bedömning av intressekonflikter har
utvecklats.



Miljökonsekvensbeskrivningens hållbarhetsbedömning har kompletterats.



Ändringar i markanvändningskartan:
o

Öllsjö by har justerats i sin avgränsning.

o

Sigridslunds verksamhetsområde har justerats i sin avgränsning.

o

Åsums Fure har justerats i sin avgränsning.

o

Handelsområdet mellan väg 21 och väg 19 har justerats i sin avgränsning

o

Slättängs industriområde öster om Slättängsvägen har flyttats till
detaljplanerat område intill Kristianstads fängelse.

o

Utredningsområdet norr om Barbacka har utgått.
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Yttranden från statliga och regionala instanser samt kommuner.
1. Länsstyrelsen

Redogörelse för ärendet
Kristianstads kommun har remitterat förslag till ändring av översiktsplan för Kristianstad
stad, här fortsatt hänvisad till som ÄÖP Staden. Länsstyrelsen och Kristianstads kommun
har haft ett flertal möten inför framtagandet av förslaget och Länsstyrelsen välkomnar
fortsatt dialog. I ÄÖP Staden lyfts 7 utmaningar; framtida bostadsbehov, gestaltade
livsmiljöer, socialt välbefinnande, samhällsekonomi, klimatförändringar, resande och
transporters samt ekosystemtjänster. Tidshorisonten för ÄÖP Staden är angiven för
perioden 2019-2032 med utblickar fram till 2050 i planvisionen.

Aktuella Lagrum
Enligt 3 kap. 10 § Plan- och bygglagen (PBL) ska länsstyrelsen under samrådet särskilt:








ta till vara och samordna statens intressen,
tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana
allmänna intressen enligt 2 kap. PBL som hänsyn bör tas till vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden,
verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) tillgodoses, att
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs och att redovisningen av områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18 e § första
stycket MB,
verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som
angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.

Nedan följer en summering av det som översiktsplanen ska uppfylla enligt gällande
lagstiftning;
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunen ska
i planen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. PBL 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. MB anges särskilt. Vidare
ska det i planen redovisas hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till
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och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och
program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen och hur kommunen avser
att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Enligt 3 kap. 23 § PBL kan en
översiktsplan ändras för en viss del av kommunen.
Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den tydligt
framgår. Om planen innebär en ändring av den gällande översiktsplanen ska sambanden
med och konsekvenserna för översiktsplanen som helhet redovisas.

Länsstyrelsens synpunkter i sammanfattning
Handlingarna visar på en hög ambition att redogöra för planeringsförutsättningarna vad
gäller Kristianstads kommun samt staden, både på en övergripande och mer lokal nivå.
Tydliga hänvisningar görs till nationella och regionala och stadens delregionala
sammanhang beskrivs väl. ÄÖP Staden lyfter relevanta utmaningar kring bl.a.
klimatförändringar, vattenhantering, social hållbarhet och transporter.
Handlingarna är omfattande och nulägesbeskrivningarna, både de generella och de
platsspecifika, tar mycket fokus. Avvägningen mellan allmänna intressen för ÄÖP Staden
som helhet, såväl som inom de olika geografiska områdena, är ofta otydlig. Det är också
svårt att utläsa och få en överblick av vilka hänsynstaganden och åtgärder som behöver
fångas upp i kommande prövningar och planläggning. Detta gäller både på en
övergripande nivå och för redovisade delområden. Detta bör enligt Länsstyrelsen kunna
göras tydligare.
Länsstyrelsen konstaterar att omfattningen av oexploaterad mark som föreslås tas i
anspråk för bostäder inte står i proportion till kommunens bostadsförsörjningsansvar.
Behovet av att ta ny mark i anspråk under planperioden ska vägas mot andra allmänna
intressen som bevara densamma. Den befolkningsprognos som kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjning har kompletterats samt en ytterligare uppräkning med 30%.
Länsstyrelsen rekommenderar att nya riktlinjer för bostadsförsörjning tas fram. Även
behovet av att ta ny mark i anspråk för verksamheter och infrastruktur behöver
motiveras.
Länsstyrelsen tar inte ställning till områden som är utpekade som utredningsområde eller
till stadsbyggnadsvisioner och markanvändning som sträcker sig bortanför planperioden.
Länsstyrelsen anser att ÄÖP Staden inför granskningen framförallt behöver kompletteras
och utvecklas utifrån följande fokusfrågor:


Ge vägledning för hur intressekonflikter mellan allmänna intressen som uppstår
inom utpekade utbyggnadsområden ska hanteras vid kommande prövningar.
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Tydligare och mer konsekvent redovisa hur riksintressena ska tillgodoses utifrån
föreslagen mark- och vattenanvändning.
Beskriva hur planförslaget påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten samt luft
och ge vägledning för att de ska innehållas.
Tydliggöra vilka åtgärder för att hantera risk för översvämning som bedöms
möjliga att genomföra under planperioden och hur planförslaget anpassats till
detta.
Tydliggöra resultatet av mellankommunal samordning och slutsatserna av denna.
Tydliggöra vad som utgör markanspråk för att möta upp kommunens
bostadsförsörjningsansvar. Motivera och konsekvensbeskriva utbyggnad på
oexploaterad mark utifrån det som har förutsättningar att genomföras under
planperioden.

Länsstyrelsens synpunkter
Riksintressen
Planering i eller i närheten av ett riksintresse måste ske med utgångspunkt i de värden
som riksintresset representerar. Riksintressena och deras värdebeskrivning anger
förutsättningarna för vad som är möjligt att göra på platsen. Översiktsplanen ska ge
översiktlig vägledning för efterkommande beslut och tillståndsprövning och ange hur
riksintressena ska tillgodoses, dvs hur den mark- och vattenanvändning som föreslås kan
genomföras utan påtaglig skada på riksintresset värden som kan finnas på en specifik
geografisk plats.
Riksintressena redovisas i text och karta under egen rubrik men det är i flera fall otydligt
vad av redovisningen som utgör det statliga riksintresseanspråket och vad som utgör
kommunens egen analys och ställningstagande. Redovisningen av vilka riksintressen som
berörs, hur de påverkas av förslaget samt vägledning för hur de ska tillgodoses inom
respektive delområde saknas eller är otydlig. Det är därför svårt att få en uppfattning av
konsekvenserna av föreslagen markanvändning, hur negativ påverkan kan undvikas eller
mildras samt hur riksintressena i kommande planläggning och prövningar ska kunna
tillgodoses vid genomförande av ÄÖP Staden. Länsstyrelsen vill också lyfta fram att
kartorna som redovisar respektive riksintresse är svårlästa.
I sammanhanget påminner Länsstyrelsen om att det är de utpekade värdena som utgör ett
riksintresse, inte dess avgränsning. Det innebär att åtgärder även utanför ett område
utpekat som riksintresse kan påverka riksintressevärdena negativt.
Handlingarna behöver sammantaget förtydligas vad gäller vägledning för att
genomförandet av ÄÖP Staden ska kunna tillgodose respektive riksintresse. ÄÖP Staden
bör även tydligare redovisa vad som utgör riksintressen respektive andra allmänna
intressen som kan kräva samråd med olika myndigheter. T.ex. finns det flera olika
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intressen som rör luftfart men det är endast Kristianstads flygplats (riksintresse flygplats)
med dess hindersfrihetsytor samt att hela landets yta utgör samrådsområde för höga
objekt (riksintresse för totalförsvaret) som utgör riksintresse. Höga objekt kan därför
behöva prövas och samrådas hos olika myndigheter under olika delar av en
prövningsprocess.
Utöver de ovan nämnda synpunkterna som gäller för samtliga berörda riksintressen
lämnas under följande rubriker riksintressespecifika kommentarer.
Natura 2000 (4 kap 8§ MB)
För Natura 2000-områdena bör behovet av hänsynstagande tydliggöras, vilket innebär att
det kan behövas mer utförlig information i ÄÖP Staden för respektive Natura 2000område. Det framgår för flera delområden att de berör Natura 2000-områden men det
framgår inte vilka värden som då omfattas, hur dessa kan påverkas eller vilka
hänsynstaganden som krävs. För utbyggnad intill Natura 2000-område anges i några
avsnitt av ÄÖP Staden att buffertzoner på 100 m till Natura 2000-områden har lagts in för
att säkerställa riksintresset, men det är oklart hur kommunen kommit fram till denna
åtgärd avseende att tillgodose just riksintresset och där detta har tillämpats.
Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap 6§ MB)
Kristianstad [L 15]: Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att riksintresset riskerar
att påverkas negativt om förtätnings- och omvandlingsprojekten utförs utan tillräcklig
hänsyn till riksintressevärdena. De riktlinjer som ÄÖP Staden redovisar under 2.7
Riksintressen behöver följas upp med vägledning för respektive delområde under 5.
Delområden för att i kommande prövningar säkerställa att påtaglig skada inte uppstår på
riksintresset.
För delområde Centrala Staden anges förtätning i områdena Bastionen och Södra kasern.
Vid förtätning behöver kommunen ta hänsyn till både värdefulla objekt och
bebyggelsestrukturer som kan kopplas till den riksintressanta berättelsen om
fästningsstaden.
Vä [L 16] samt Aralövs farmer [L 17]: ÄÖP Staden berör även riksintresse Vä [L16] samt
delar av riksintresse Aralövs farmer [L 17]. Dessa berörs inte av förtätningsområden men
kan påverkas av ny spridd bebyggelse. ÄÖP Staden ger stöd till kommande
bygglovsprövning men Länsstyrelsen påminner om att det kan krävas antikvarisk
kompetens i de enskilda bedömningarna

9 (150)

Samrådsredogörelse
Ändring av översiktsplanen för
Kristianstad stad, BN15-1977
2021-03-09

Riksintresse anläggningar för kommunikationer (3 kap 8 § MB)
Område som är av riksintresse för kommunikation ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Handlingarna ÄÖP
Staden kan få på riksintressena Blekinge kustbana, Åhusbanan, väg 21, väg 118 eller väg E
22 som alla ligger i nära anslutning till föreslagna utbyggnadsområden. Handlingarna bör
kompletteras med platsspecifik vägledning för respektive delområde med hänsyn tagen
till bl.a. buller och risk.
Riksintresse Kristianstads flygplats: Länsstyrelsen upplyser om att Kristianstads flygplats
utgör riksintresse för kommunikation, befintlig flygplats för civil passagerartrafik.
Flygplatsen utgör inte riksintresse för totalförsvaret. Det finns ingen
riksintresseprecisering för Kristianstad flygplats varför utgångspunkten för att tillgodose
flygplatsen utifrån dess funktion som riksintresse är de hinderfrihetsytor som definierats i
Transportstyrelsens författningssamling.
Riksintresse för totalförsvaret (3 kap. 9§ MB)
Länsstyrelsen påminner om att det inom ÄÖP Staden inte finns några riksintressen för
totalförsvaret som kan redovisas öppet. Inom planområdet kan de riksintressen som inte
redovisas öppet framförallt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt såsom
master och vindkraftverk. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m
utanför tätort och högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse (gula områden i
Lantmäteriets översiktskarta 1:250 000). Det innebär att alla ärenden avseende höga
objekt enligt ovan måste skickas på remiss till Försvarsmakten. Detta bör framgå av ÄÖP
Staden.
Den flyghinderanmälan som nämns på s. 66 avser att före byggstart pröva byggnader och
anläggningar som kan tänkas utgöra fara för flygsäkerheten i samband med att bygglov
eller miljötillstånd redan finns för det aktuella objektet/projektet. Det är således inte en
prövning avseende riksintresse för kommunikation eller totalförsvaret, även om de
definierade höjderna är detsamma.
Kommentar
Statens riksintresseanspråk och hur hänsyn tas till dessa har förtydligats under
planförutsättningar och delområden där beskrivningar har kompletterats för att tydligare
ge underlag för framtida tillståndsprövningar. Under ställningstaganden i kapitel 2
förtydligas hur kommunen avser hantera konsekvenserna av föreslagen markanvändning
och hur negativ påverkan kan undvikas eller mildras.
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Risk för översvämning
Planhandlingarna redovisar översvämningsscenarier utifrån olika förutsättningar.
Länsstyrelsen bedömer att kommunen har höga ambitioner avseende arbetet med att
befintliga och tillkommande invallningar ska skydda staden mot översvämningar.
Plankartan redovisar markreservat för vallar och alternativ valldragning i grova drag och
kommunen anger att mer detaljerad lokalisering och markbehov kommer att preciseras
efterhand i detaljplaner och vid projektering. Länsstyrelsen ser positivt på att ny
exploatering begränsas i gamla Nosabyviken och att det kan vara aktuellt att vidta
särskilda försiktighetsåtgärder i anslutning till viktiga samhällsfunktioner samt att
Hammarlundsvallen föreslås bestå av två av varandra oberoende konstruktioner.
Även om kommunen har redovisat översvämningssituationen väl så efterlyser
Länsstyrelsen en beskrivning som tar hänsyn till högre havsnivåer än de som
planförslaget redovisar. Planförslagets analys med fullt utbyggt vallsystem redovisar
havsnivåer på 2,31 m. Med hänsyn till att medelvattennivå kan stiga upp till 1,1 m till år
2100 enligt IPCC:s senaste rapport från 2019 och effekter av tillfälliga havsnivåer och
påverkan från vågor och vinduppstuvning är det rimligt att titta på åtminstone nivån 3 m
för tidsperspektivet år 2100. Det är också viktigt att ha med sig att IPCC:s klimatscenarier
inte kan betraktas som värsta scenario. Exempelvis anger amerikanska Noaa att det är 17
% sannolikhet att havets medelvattennivå kan stiga mer än 1 m fram till år 2100 enligt
klimatscenario RCP 8,5. När ny bebyggelse och infrastruktur planeras är det enligt
Länsstyrelsens uppfattning rimligt att ta höjd för ett längre tidsperspektiv än år 2100
eftersom havsnivåerna kommer att fortsätta stiga. Under 2019 har IPCC också tagit fram
scenarier för stigande medelvattennivå fram till år 2300. Eftersom sannolikheten för att
höga havsnivåer inte sammanfaller med de högsta flödena är det mer rimligt att redovisa
effekterna av ett klimatscenario med höga havsnivåer som sammanfaller med mer
måttliga flöden, exempelvis ett 10-årsflöde. En analys av om det finns någon nivå i havet
som kan vara en brytpunkt för när det skulle kunna vara svårt och/eller väldigt kostsamt
att dimensionera skyddsvallar för staden är lämpligt att redovisa.
Markanspråk för framtida invallningar redovisas övergripande i ÄÖP Staden och är också
beskrivet i text för delområden. Med hänsyn till att det är helt nödvändigt för Kristianstads
utveckling att det finns lämplig mark tillgänglig för att bygga nya vallar, men också för att
höja befintliga vallar, bör kommunen precisera markbehovet tydligare på karta. Det
behöver också utredas hur de nya vallarna påverkar översvämningssituationen,
exempelvis kan dämningseffekter uppkomma vid smala passager i Helge å. Länsstyrelsen
förutsätter att säkerställandet av nya vallar sker i kommande prövningar och
planärenden.
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Vid varje exploatering innanför vallsystemet ökar konsekvenserna av ett eventuellt
vallbrott. Kommunen behöver vid planläggning innanför invallningen visa att
sannolikheten för översvämning genom olika insatser eftersom den totala risken för
översvämning behöver beaktas. Som underlag för bedömning av risker behöver
kommunen i dessa sammanhang redovisa en riskanalys för invallningen och en
evakueringsplan. Länsstyrelsen bekräftar kommunens huvudprincip att skydd måste
byggas ut innan kommunen kan anta nya detaljplaner för de områden som saknar fullt
utbyggt skydd mot översvämningar (delar av Vilan och Härlöv, Hedentorp och Helgedal
samt Barbackaområdet). Det bör tydliggöras vilka skydd som förväntas komma till stånd
inom planperioden, vilka beslut som dessa kräver för ett genomförande samt att det
tydligt framgår vilka utbyggnadsområden som har dessa skydd som förutsättning.
Av handlingarna framgår också att nya utbyggnadsområden kan aktualisera en invallning
på längre sikt. Som exempel nämns området öster om Hammarlundsvägen, inom västra
delen av Härlöv och Näsby. För dessa områden är det särskilt angeläget att utreda vilka
delar av dessa områden som kommer att påverkas vid olika scenarier av havsnivåer för att
kunna bedöma om marken är lämplig för bebyggelse.
För att minska belastningen för pumpar och ledningsnät innanför invallningen lyfter
kommunen fram att markanspråk för öppna dagvattensystem är viktigt. En
skyfallskartering för hela planområdet tillsammans med en analys över hur ny
exploatering och förtätning påverkar avrinningen innanför invallningen behövs för att
kunna peka ut lämpliga markarealer för öppen dagvattenhantering.
Kommentar
Arbetet med skyddsvallarna är och har varit ett parallellt arbete under processen för ÄÖP
Kristianstad stad. Skyddsvallarnas höjder, placering och tidsplan för genomförande har
uppdateras och finns under ställningstaganden sid 82 och strategier sid 54. En ny
skyfallskartering har genomförts och ny information har tillkommit i ÄÖP Kristianstad stad
för bedömningar av lämpligheten i föreslagen markanvändning under planperioden.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Planförslaget innebär sammantaget en ökad andel hårdgjord yta med en ökad belastning
av dagvatten genom förtätning, nybyggnad av bostäder, handel och industri. Dagvattnet
från dessa områden behöver både flödesutjämnas och renas. För dagvatten anger ÄÖP
Staden att markytor ska skapas som möjliggör fördröjning av dagvatten samtidigt som
ytorna har andra funktioner. Att ÄÖP Staden redovisar konkreta åtgärder för vissa
områden i kapitlet delområden ger förutsättningar för att följa miljökvalitetsnormerna.
För att tydligt kunna visa att tillräckliga ytor avsätts behöver en analys göras av potentiell
möjlighet till rening och ytorna behöver redovisas på karta.
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Länsstyrelsen delar analysen i MKB att det är en förutsättning att ÄÖP Stadens utveckling
samordnas med VA-utbyggnadsplan för Kristianstads kommun 2016-2025 samt att
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp genomförs innan bebyggelse kan ske inom de
områden som idag ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för VA.
Föreslagna åtgärder för att skydda grundvattenförekomster genom nya uttagsbrunnar och
att bilda ett nytt vattenskyddsområde med nya skyddsbestämmelser bör på sikt innebära
en mindre risk för påverkan på grundvattnet. Förslaget på framtida vattenskyddsområde
som redovisas på s. 90 är litet till ytan och omfattar exempelvis inte Näsby industriområde
där stora vattenuttag enligt uppgift kommer att vara aktuella även i framtiden. Enligt
kommunens tillståndsansökan kommer fortfarande ett visst uttag av grundvatten att ske i
centrala Kristianstad. Så länge inga nya beslut om vattenskyddsområde finns så måste
hänsyn tas till befintliga skyddsområden och dess bestämmelser. Innan förtätningar och
ny bebyggelse etableras inom det föreslagna och de befintliga vattenskyddsområdena
behöver konsekvenserna av exploateringen ske exempelvis genom att utreda hur
dagvattenflöden omfördelas och hur flödena påverkar var infiltration kommer att ske.
Påverkan av schaktning och planerade verksamheter behöver också utredas för dessa
områden.
Förslaget på ett respektavstånd på 300 m för utpekade större enskilda vattentäkter
behöver utformas med ett innehåll som innebär en tydlig vägledning för att få effekt i
kommande planering och prövningar.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft
ÄÖP Staden redovisar att partikelhalterna i centrala Kristianstad riskerar att överstiga den
nedre utvärderingströskeln (NUT). Förslag till åtgärder nämns som minskade eller
omfördelade trafikflöden, sänkt hastighet i centrum, riktade insatser om vedeldning, öka
krontäckning av träd i staden samt minska utsläpp från transporter. Halterna av övriga
luftföroreningar bedöms ligga under befintliga riktvärden. Länsstyrelsen menar att det av
ÄÖP Staden ska framgå hur kommunen avser att arbeta för att MKN luft ska kunna
innehållas. Om det innebär behov av åtgärder eller särskilt hänsynstaganden vid
kommande prövningar och lovgivning t.ex. inom delar av ÄÖP Staden bör det framgå.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har förtydligats avseende behov för lämpliga ytor för
dagvattenhantering och potentiell möjlighet för rening på sid 252. Detta är dock ett
fortlöpande arbete som behöver utvecklas för att ge ett stabilt underlag för framtida
byggnation. Någon kartbild kan inte redovisas.
Konsekvenserna för vattenskyddsområdet och dess framtida behov till avgränsning har
beskrivits mer utförligt på sid 252. Detta är dock ett pågående arbete som behöver utvecklas
för att ge ett stabilt underlag för framtida byggnation och tillståndsprövningar.
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Påverkan av schaktning och planerade verksamheter kommer att utredas vidare i
detaljplanearbetet.
Klimatanpassning
Det är positivt att strategierna för planförslaget anger att öppna dagvattensystem är en
viktig avlastning för dagvattensystem och att det behöver tillkomma mer träd samt att det
finns förslag på nyckeltal för uppföljning av dessa faktorer.
Hälsa och säkerhet
Den framtida planeringen av bostadsbebyggelse och annan samhällsservice måste ta i
beaktande konsekvenserna av både tänkbara, liksom även oförutsedda störningar. Det
framgår av ÄÖP Staden att det inom planområdet finns gasolanläggningar. Länsstyrelsen
uppmärksammar kommunen på att det saknas information om att vissa av dessa utgör
Sevesoverksamheter samt att det även finns anläggningar som klassas som farliga
verksamheter. Länsstyrelsen menar att det bör finnas analyser av eventuella konflikter
mellan befintliga verksamheter i relation till ökat antal invånare och fler bostäder i
tätorten som helhet.
Seveso-anläggningar
Särskilt viktigt är att beakta konsekvenserna av allvarliga händelser inom s.k.
Sevesoanläggningar. Sevesolagstiftningen, eller lag (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, omfattar verksamheter
som hanterar farliga ämnen över vissa mängder. Definitionen av en allvarlig
kemikalieolycka är en olycka med ett eller flera farliga ämnen inblandade (t.ex. brand,
utsläpp och explosion) som orsakas av okontrollerade händelseförlopp i samband med
driften vid en verksamhet som medför omedelbar eller fördröjd allvarlig fara för
människors hälsa eller miljö, både inom eller utanför verksamheten. Länsstyrelsen
konstaterar att handlingarna bör kompletteras med en redovisning av Sevesoklassade
verksamheter.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har förtydligats kring farliga verksamheter enligt LSO 2 kap. 4 § och
Sevesolagstiftningen och hur konsekvenserna av allvarliga händelser kan påverka stadens
invånare, se under Planförutsättningar 5.13 Hälsa och risker. Informationen har även
kompletterats med information som beskriver var befintlig sevesoanläggning är lokaliserad.
Kommunens övriga sevesoanläggningar är lokaliserade utanför avgränsningen för ÄÖP
Kristianstad stad. Samtliga anläggningar finns att läsa om på kommunens hemsida.
Buller
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Av handlingarna framgår att det finns bullerutsatta områden både för befintlig och
föreslagen ny bebyggelse, med buller både från trafik och verksamheter. Länsstyrelsen
menar att det tydligt bör framgår hur kommunen avser att hantera buller vid kommande
planläggning och lovgivning. Om det finns behov av att avsätta markområden för
bullerskydd bör detta framgå av handlingarna.
Av handlingarna framgår att det finns områden inom kommunen som kan definieras som
tysta områden. Handlingarna bör kompletteras med vägledning och riktlinjer för
kommande prövningar och lovgivning inom dessa områden.
Kommentar
I samband med detaljplan utreds buller från såväl väg, järnväg och verksamheter. Eventuella
åtgärder eller anpassningar fastställs i samband med detaljplan.
ÄÖP Kristianstad stad har förtydligats avseende rekreativa platser med behov av tystnad, se
under Planförutsättningar 5.13 Hälsa och risker, under rubriken Buller. Definierade tysta
områden finns inte inom planområdet.
Föroreningar
Under rubriken Förorenad mark i kapitlet Risker konstateras att det finns
inventerade/identifierade objekt inom området för ÄÖP Staden. Länsstyrelsen påminner
om att det inte är säkert att alla potentiellt förorenade områden är kända genom
Länsstyrelsens inventeringsarbete. De inventerade eller identifierade misstänkta
förorenade områden som finns i kommunen kan med fördel presenteras i kartform.
Långebro industriområde har ett stort antal förorenade objekt som man behöver ta
hänsyn till vid exploatering eller förändrad markanvändning. Inom planområdet för ÄÖP
Staden finns dessutom flertalet deponier som kan ha en begränsande verkan beroende på
vilken markanvändning man planerar för. Risker kopplade till översvämning av
förorenade områden behöver också uppmärksammas. Det gäller t.ex. hur kommunen
avser att säkerställa att Härlövs Ängatippen kan skyddas från översvämning.
ÄÖP Staden bör sammantaget ge en mer samlad bild över potentiellt förorenade områden,
föroreningsfrågor och hanteringen av dessa samt ge vägledning för dessa frågor inför
kommande prövningar inom respektive geografiskt delområde.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har kompletterats med en karta över kända områden med förorenad
mark, se under Planförutsättningar 5.13 Hälsa och risker.
Kommunen har byggt ett spontat skydd runt Härlövsdeponin för att ta hand om lakvatten.
Detta skydd kommer att bidra till att skadliga ämnen inte läcker ut i någon större
omfattning vid översvämning.
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Strandskydd
Det framgår att genomförandet av ÄÖP Staden i vissa områden kommer beröra
strandskyddet. Det bör särskilt framgå av planhandlingarna var kommunen föreslår
förändringar inom strandskyddet och hur strandskyddsbestämmelserna ska kunna följas
för dessa områden vid kommande planläggning och åtgärder. Det bör uppmärksammas att
vid eventuella ändringar av gällande detaljplaner kommer strandskyddet att inträda vid
ny detaljplaneläggning och en prövning mot strandskyddsbestämmelserna måste göras.
Kommentar
Intrång i strandskyddet avser främst skyddsvallar för att skydda staden mot övervämning.
Den exakta sträckningen av vallskyddet fastställs i kommande utredningar och detalplaner
och påverkan på strandskyddet får utredas och tas ställning till i det fortsatta arbetet.

Länsstyrelsens råd
Behov av mark för bostäder, verksamheter och ny infrastruktur
Enligt ÄÖP Staden beaktas målen i gällande riktlinjer för bostadsförsörjningen samt en
uppdaterad befolkningsprognos, vilket ger en översiktlig planberedskap för 12 000 nya
invånare och därmed cirka 5 600 bostäder till år 2032. Vid en beräkning av antalet
bostäder inom ytorna för stadsbygd har kommunen pekat ut mark för 30 % fler bostäder
vilket då anges som en beredskap för ungefär 7 300 bostäder. Anledningen till bufferten är
olika osäkerheter som grundläggningsförhållanden och att vissa områden inte går att
påbörja innan de har vallats in.
Länsstyrelsen konstaterar att planeringsmålet för 7300 bostäder till 2032 som ÄÖP
Staden pekar ut inte står i proportion till det utpekade bostadsbehovet utifrån
kommunens bostadsförsörjningsansvar. Vidare saknas uppgifter om hur många bostäder
som ryms inom utpekade förtätnings- och utbyggnadsområden. Planberedskap,
förtätningsmöjligheter inom befintligt bostadsbestånd och andelen bostäder som kan
förväntas tillkomma utanför planlagd mark redovisas inte. Bostäder för att täcka upp
kommunens bostadsförsörjningsbehov är ett väsentligt allmänt intresse enligt 3 kap. 4§
MB. som kommunen i sin översiktsplan, i avvägningen med andra allmänna intressen, ska
ge vägledning och riktlinjer för. Länsstyrelsen menar att planhandlingarna inte tillräckligt
motiverar behoven av att ta ny mark i anspråk för planläggning i den omfattning som nu
redovisas.
Vidare framgår inte vad befolkningsprognosen avser vad gäller olika typer av nya
invånare utifrån t.ex. ålder, hushållsstruktur och ekonomi. Det framgår inte hur befintliga
invånarnas förändrade demografi kan antas se ut och därmed deras förändrade behov av
bostäder (exempelvis fler äldre).
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Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, BFL, ska riktlinjer
för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Enligt 4
§ BFL ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen vara vägledande vid
tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 punkt PBL. Bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet är ett allmänt intresse i PBL (2 kap. 3 § 5 punkt PBL). Riktlinjerna för
bostadsförsörjningen ska därmed vara ett underlag för att kunna motivera varför ny mark
tas i anspråk i bland annat översiktsplaneringen. Länsstyrelsen konstaterar vidare att
riktlinjerna sträcker sig till 2021 medan ÄÖP Staden har 2032 som tidshorisont. Vidare tar
ÄÖP Staden stöd i en ny befolkningsprognos som inte vägts in i riktlinjerna från 2016.
Riktlinjerna avser dessutom hela kommunen, medan det aktuella planområdet i huvudsak
omfattar Kristianstad stad. Relationen mellan bostadsbehovet i kommunen som helhet
samt för aktuellt planområde redovisas inte.
Länsstyrelsen rekommenderar att nya riktlinjer tas fram under ÄÖP Staden-processen för
att få ett relevant underlag för markanspråk i relation till bostadsbehov.
Kommentar
Antalet planerade bostäder stämmer överens med riktlinjer för bostadsförsörjning och den
prognos om 1% befolkningsökning som anges både kommunalt och regionalt (Region Skånes
rapport ”Skånes befolkningsprognos 2019-2028”). Informationen om befolkningsprognosen
har förtydligats vad gäller olika typer av nya invånare och förändrad demografi samt
ungefärligt antal bostäder i de olika förtätnings- och utvecklingsområdena. Se under
Planförutsättningar 5.2 Befolkning samt respektive delområde. Många av de synpunkter som
Länsstyrelsen framför kommer att belysas i den utbyggnadsstrategi som kommunen beslutat
genomföra som uppföljning av ÄÖP Kristianstad stad.
Ianspråktagande av oexploaterad mark
Det ligger i Länsstyrelsen uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag. Detta har
bl.a. inneburit ett tydligt ställningstagande för en begränsad exploatering av
jordbruksmark, samt ett mer effektivt utnyttjande av den mark som ändå exploateras.
Länsstyrelsen anser att handlingarna inte tillräckligt motiverar behovet av att ta i anspråk
jordbruksmark relaterat till bestämmelserna i 3 kap. 4 § MB. I sammanhanget är det
lagstiftningen som ställer krav på att det får ske endast för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Det är oklart varför ÄÖP Staden
hänvisar till Lag om skötsel av jordbruksmark (s. 59)
Utmaningar kopplat till klimatförändringar och dess konsekvenser är tydligt visualiserade
i ÄÖP Staden. Vilka konsekvenserna blir för staden och kommunen om 392 ha
jordbruksmark tas i anspråk inom planläggningstiden tas inte upp. Vidare anges att det
finns risker för igenväxning av landskapet vid mer storskalig drift med djurhållning. Detta
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är enligt Länsstyrelsens erfarenhet inte fallet i Kristianstad där betesdjuren håller
ängsmarkerna kring Helgeå öppna och bidrar till landskapsbilden, biologisk mångfald,
attraktivitet och friluftsliv för invånarna.
Länsstyrelsen kan inte se att nuvarande planhandlingar motiverat föreslagna
utbyggnadsområden i den omfattning som nu föreslås på oexploaterad mark.
Länsstyrelsen rekommenderar att motiv och konsekvenserna av att ta oexploaterad mark
i anspråk tydligare beskrivs i ÄÖP Staden. Vidare bör det tydligare framgå hur kommunen
avser att bebygga och använda den oexploaterade mark som man anser är motiverad att ta
i anspråk så att de kan ske på ett långsiktigt hållbart sätt för att följa nationella och
regionala mål.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har reviderats så att det tydligare framgår under Planförslag 2.9
Ställningstaganden vilka motiv och konsekvenser som är kopplade till att ta oexploaterad
mark i anspråk och omfattningen på denna mark.
Ny infrastruktur och markreservat
Föreslagen ny infrastruktur, vilket även gäller cykelvägar, som utgör förutsättning för ny
bebyggelse inom planperioden ska enligt Länsstyrelsen vara finansierad inom
planperioden, antingen med kommunal eller statlig finansiering (Nationell plan för
transportsystemet eller Regional infrastrukturplan för Skåne 2018-2029) och ska
redovisas i markanvändningskartan. Ny infrastruktur som inte har finansiering kan
redovisas som en övergripande strategi. I markanvändningskarta för ÄÖP Staden
redovisas markreservat för vägar och järnvägar. Länsstyrelsen menar att det inte är
lämpligt att lägga in markreservat för infrastruktur som inte har finansiering inom
planperioden och som eventuellt aldrig kommer att genomföras. Detta då
markanvändningskartan ska ange vad kommunen bedömer mark- och vatten är bäst
lämpad till under planperioden i avvägningen med andra intressen.
Det framgår av ÄÖP Staden att vid ställningstaganden till utbyggnad av
trafikinfrastrukturen ska Fyrstegsprincipen tillämpas som arbetsmodell.
Fyrstegsprincipen utgår från att transportsystemet ska utformas och utvecklas utifrån en
helhetssyn. På så sätt prövas bästa möjliga åtgärder för att lösa problem eller brister i
transportsystemet. Ett sådant förhållningssätt, i jämförelse med att i första hand planera
och bygga helt ny infrastruktur, visar ofta på hög samhällsnytta och har till syfte att leda
fram till de mest lämpliga åtgärderna med minst negativ påverkan. Det framgår dock inte
av ÄÖP Staden hur kommunen har motiverat ny kommunal infrastruktur enligt
Fyrstegsprincipen. Detta gäller även nya cykelvägar.
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Kommentar
Kommunen tillämpar fyrstegsprincipen antingen genom åtgärdsvalsstudier (statlig
infrastruktur) eller förstudier (kommunal infrastruktur). I ÄÖP Kristianstad stad redovisas
inte i detalj hur respektive objekt är utrett.
I ÄÖP Kristianstad stad framkommer att Fyrstegsprincipen används under Planförslag 2.5
Strategier och riktlinjer, se strategi 11.
Social hållbarhet
ÄÖP Staden lyfter relevanta utmaningar kring social hållbarhet och strategierna visar på
en medvetenhet kring jämlikhets-, jämställdhets och rättighetsperspektivet. Det är positivt
att de folkhälsopolitiska målen lyfts i ÄÖP Staden. Handlingarna kan med fördel
kompletteras med de jämställdhetspolitiska målen och mål om mänskliga rättigheter (inkl.
mål för barnets rättigheter och mål för personer med funktionsnedsättning).
Alla människor har olika livsvillkor, resurser och behov. Länsstyrelsen menar att för att
öka förutsättningarna för jämlika villkor behöver samhällsinsatser fördelas efter behov.
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att göra en målgruppsanalys där
förutsättningar utifrån livsvillkor och diskrimeringsgrunder belyses som underlag till
prioritering av samhällsinsatser. Detta kan ge förutsättningar för ett effektivt nyttjande av
resurser och målet om en god och jämlik hälsa.
I många avseenden har ÄÖP Staden ett bra och tydligt jämställdhetsperspektiv och detta
skulle med fördel lyftas och belysas ännu mer. Kommunen är mentor-kommun i SKR:s
satsning på modellkommuner, som innebär att kommunen jämställdhetsintegrerar sin
styrning och ledning genom att systematiskt jämföra arbetssätt med varandra.
ÄÖP Staden anger att grupper som riskerar att inte få sina rättigheter tillgodosedda kan
behöva nås på andra sätt än de traditionella. Hur kommunen ska gå tillväga för att nå
dessa grupper kan med fördel beskrivas.
Kommentar
I ÄÖP Kristianstad stad framkommer jämställdhetsperspektivet i Planförutsättningar 5.2
Befolkning under rubriken Jämlikhet.
De nationella friluftspolitiska målen
Utgångspunkten för de tio friluftspolitiska målen är att friluftslivet ger oss hälsa,
naturförståelse och regional utveckling. Målet om tillgång till natur för att kunna bedriva
friluftsliv är beroende av att samhällsplaneringen tar hänsyn till friluftslivets behov av
tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap. Översiktsplanen bör därför redovisa
tillgången till natur- och kulturlandskap med olika upplevelsevärden. Det framgår av ÄÖP
Staden att det finns höga friluftslivsvärden inom stora delar av planområdet varav en del
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redan ska ta särskild hänsyn t.ex. som riksintresse eller är skyddade som t.ex.
naturreservat. ÄÖP Staden bör visa hur genomförandet kan bidra till att friluftsmålen
uppnås.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har kompletterats med tydligare beskrivning av hur friluftsmålen
uppnås under Planförslag 2.5 Strategier och riktlinjer, se strategi 3. där en ny riktlinje har
tillkommit.
Naturvårdsstrategi för Skåne
Vägen till biologiskt rikare Skåne – Naturvårdsstrategi för Skåne lyfter fram vikten av att
skydda de värdefullaste områdena och att öka hänsynen i vardagslandskapet. Denna har
följts upp av Handlingsplan för grön infrastruktur - Insatsområden för grön infrastruktur
2019–2030. ÄÖP Staden bör redovisa hur den relaterar till dessa regionala
planeringsunderlag.
Kommentar
Förtydliganden har gjorts avseende hur de regionala underlagen för naturvård beaktas, se
under Planförutsättningar 5.9 Naturvärden, under rubriken Regionalt planeringsunderlag.
Områdesskydd enligt miljöbalken
Handlingarna bör kompletteras med vägledning om fortsatt hantering i de fall den
planerade verksamheten kommer beröra områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken.
Utgångsläget bör vara att exploateringar inte ska skada skyddad natur, växter och/eller
djur och Länsstyrelsen råder kommunen att planera efter befintliga förutsättningar. I
första hand ska befintliga värden skyddas och värnas och vid en eventuell ny planläggning
bör dessa säkerställas och få ett fullgott skydd inom planområdet med hjälp av
planbestämmelser.
Av ÄÖP Staden nämns bl.a. Natura 2000-områden och naturreservat. Handlingarna bör
kompletteras med generell information enligt 7 kap. MB för befintliga områdesskydd som
strandskydd, biotopskydd och skyddade arter. Länsstyrelsen ser vidare att flera av de
föreslagna utbyggnadsområden berör skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken, t.ex. i
norra och södra Åsumtorp, samt norra och södra Näsby berörs skyddade arter. Föreslagna
utbyggnadsområden vid Snälltågsvägen och Annedals industriområden beröra generella
biotopskyddsområden.
Kommentar
Generell information enligt 7 kap. MB har införts samt förtydligande kring hur befintliga
skyddade områden kan påverkas och hur kommunen avser hantera denna påverkan under
Planförslag 2.9 ställningstaganden, under rubriken skyddade områden.
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Arkeologi och fornlämningar
Flertalet av de områden som i ÄÖP Staden föreslås bli föremål för förtätning och
nybyggnation berör känsliga fornlämningar. I innerstaden berörs befästingsstaden
Kristianstad och i stadens ytterområden medeltidsstaden Vä samt de historiska byarna,
Öllsjö, Härlöv, Hammar och Åsumtorp, som också är klassade som fornlämningar. Flera av
utbyggnadsområdena ligger i miljöer med en rik och förtätad fornlämningsbild av främst
boplatser och gravar, vilket ställer krav på arkeologiska utredningar. Det gäller bland
annat område väster om Härlöv, Näsbyområdet samt områden mellan Vä och Norra
Åsum/Helgedal väster om Hammarsjön. Dessa förtätnings- och utbyggnadsområden kan
vara förenade med höga arkeologikostnader, vilket behöver vägas in i planens
genomförbarhet.
Kommentar
De områden som är kända som viktiga fornminnesområden har undvikits i planen och i det
fortsatta arbetet får hänsyn tas till fornlämningar på sedvanligt sätt.
Byggnadsminnen
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att merparten av det föreslagna
förtätningsområdet Södra kasern ligger inom byggnadsminnets skyddsområde. I
skyddsföreskrifterna står ”Kvarteret får inte bebyggas ytterligare. Inte heller får sådana
åtgärder vidtas med mark och vegetation att området karaktär förvanskas.” Det krävs
särskilda skäl för att länsstyrelsen ska bevilja en ändring i strid mot byggnadsminnets
skyddsföreskrifter. En tidig dialog bör inledas med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet som
sköter tillståndsprövningen enligt Kulturmiljölagen.
Kommentar
Om fastighetsägaren är intresserad av en utveckling av Södra Kasern kommer kommunen
att inleda en dialog med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet om hur detta kan ske.
Konsekvensbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska identifiera och beskriva miljöförhållandena
som kan komma att påverkas betydligt, relevanta miljöproblem som har samband med
naturområden som avses i 7 kap. MB eller ett annat område av särskild betydelse för
miljön samt hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen. MKB
ska redovisa de i planförslaget gjorda valen i förhållande till möjliga alternativ, samt
jämfört med ett realistiskt nollalternativ. Enligt handlingarna jämförs ÄÖP Staden med ett
Noll-alternativ samt med ett övergripande resonemang kring tre scenarier; Centralisering,
Decentralisering och Bilorienterat.
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I inledningen till sammanfattningen av MKB (s. 257) anges att fokus i MKBn ligger på de
risker som kan behöva belysas tydligare när planen genomförs. Länsstyrelsen anser att
konsekvensbeskrivningen tydligare behöver beskriva de betydande konsekvenserna av
genomförandet samt de åtgärder som planeras för att minska och motverka betydande
negativa miljöeffekter, dvs. vilken hänsyn som tagits och vilka överväganden som gjorts i
detta syfte.
I sammanfattningen av MKB som anges i tabellform redovisas framförallt vilken påverkan
planen kan ge men inte hur negativ påverkan kan minska eller hanteras. Ett exempel där
hanteringen av negativ påverkan bör ha tagits upp i MKBn är risken för betydande
påverkan på riksintresse för kulturmiljövård Kristianstad [L 15]. Kommunen gör följande
bedömning under riksintresseavsnittet: ”Det finns en stor risk att historiska karaktärer
försvinner, skadas eller skyms när bebyggelsen förtätas i små områden var för sig.” (s.
275). Länsstyrelsen menar att konsekvensbeskrivningen inte lyfter fram
intressekonflikter och behov av hänsyn och åtgärder för att minska den negativa
miljöpåverkan som kan uppstå vid genomförandet av ÄÖP Staden. Det innebär att MKBn
inte heller ger underlag för lämplig vägledning inför kommande prövningar för att minska
negativ miljöpåverkan.
Länsstyrelsen menar att konsekvensbedömningen för flera grundläggande frågor inte ger
som stöd och underlag för hur prioriteringar ska ske eller om det kommer krävas
omfattande åtgärder. Behovet av att lyfta åtgärder är relevant för att även fånga upp
eventuella negativ miljöpåverkan av föreslagna åtgärder. Sammantaget menar
Länsstyrelsen att MKB behöver utvecklas.
Under tabellrubriken Uppföljning/nyckeltal ges samtidigt förslag på vilka aspekter som
skulle kunna följas upp. Detta kan utvecklas och om kommunen genomför detta kan man
få ett värdefullt underlag för utvärdering inför kommande översiktsplanering.
Kommentar
Miljökonsekvensbeskrivningen för ÄÖP Kristianstad stad har kompletterats för att ge
tydligare vägledning. Betydande miljöpåverkan och de åtgärder som krävs i det fortsatta
arbetet, för att minska och motverka betydande negativa miljöeffekter, har lyfts fram. Se
Miljökonsekvensbeskrivning, Avhjälpande åtgärder. Hantering av riksintresse för
kulturmiljövård Kristianstad har förtydligats, se Miljökonsekvensbeskrivning, Riksintresse
kulturmiljövård. Beskrivningen har även kompletterats med exempel på, och hantering av,
intressekonflikter, se Intressekonflikter. Beskrivningarna av uppföljning och nyckeltal har
utvecklats.
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Tydlighetskrav
Länsstyrelsen menar att ÄÖP Staden kan utvecklas vad gäller kommunens analys och
bedömning av olika värden och funktioner inom de olika delområdena. Handlingarna är
omfattande i sina beskrivande avsnitt men det är svårt att läsa ut vilka värden och
intressen som kommunen bedömer utgör ett allmänt intresse. Det gäller även om ett
allmänt intresse bedöms vara lokalt i relation till t.ex. riksintresse eller annat
områdesskydd. Det blir därför oklart hur kommunen prioriterat olika värden och behov,
särskilt när intressekonflikter uppstår. Inom ramen för det kommunala planmonopolet är
kravet på hänsynstagande och avvägningar stort och det är angeläget att ÄÖP Staden
tydlig anger vilka intressen som ska prioriteras samt ger vägledning för att hantera
intressekonflikter i kommande prövningar. Länsstyrelsen rekommenderar särskilt att mer
generella hänsyn och åtgärder följs upp med tydlig vägledning för respektive delområde.
Länsstyrelsen tar generellt inte ställning till områden som är utpekade som
utredningsområde. I den mån kommunen vill använda ÄÖP Staden som stöd för en viss
markanvändning i ett område måste detta framgå av kommande granskningsförslag,
annars kan prövningen gentemot allmänna och statliga intresse kvarstå för dessa
områden. Markanvändningskartan bör entydigt redovisa den markanvändning som
kommunen bedömer vara lämplig under planperioden. Kommunens avsikt blir t.ex.
otydlig i områden som både redovisas som t.ex. förtätning av stadsbygd eller
nybyggnation samtidigt som reserverad mark för väg/järnväg.
Länsstyrelsen konstaterar att utbyggnadsvisionen i flera avseenden illustreras på en
betydligt mer detaljerad nivå än själva planförslaget. Detta riskerar att tolkas in som ett
betydligt mer definitivt förslag än vad handlingarna i övrigt redovisar.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har förtydligas i delområdesbeskrivningarna kring hur allmän hänsyn
och särskild hänsyn till riksintressen kommer att hanteras. Utredningsområden har tagits
bort genom att ta ställning till markanvändning under planperioden. Den utbyggnadsvision
som Länsstyrelsen hänvisar till finns inte med i planen utan är en illustration som använts
vid möten för att kommunicera hur planförslaget kan se ut efter ett genomförande.

Remisshantering
Länsstyrelsen har i aktuellt ärende hört följande myndigheter:


Synpunkter inkommit: Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, Trafikverket,
Skogsstyrelsen, Statens geotekniska institut



Ingen erinran: Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Svenska Kraftnät
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Avstår från att yttra sig: Havs- och vattenmyndigheten, Statens geologiska
undersökning

Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för det utförliga samrådsyttrande som
Länsstyrelsen i samverkan med andra myndigheter har gett på förslaget till ändring av
översiktsplanen för Kristianstad stad. Detta har underlättat kommunens arbete betydligt
med att ta fram ett reviderat planförslag till granskningen.
2. Försvarsmakten

Bakgrund
Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats. Mot bakgrund av det
försämrade omvärldsläget, däri inbegripet ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, har
regeringen genom proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar
2016-2020, daterad 2015-04-23, lämnat förslag till riksdagen på beslut om mål och
inriktning för det svenska försvaret. Riksdagen har 2015-06-16 godkänt regeringens
förslag till mål för det militära försvaret, mål för det civila försvaret och inriktningen för
krigsförbanden i Försvarsmaktsorganisation 2016, se bet. 2014/15:FöU11 och rsk.
2014/15:251. Regeringen har därefter, genom regeringsbeslut daterat 2015-06-25,
beslutat om inriktningen för Försvarsmaktens verksamhet under
försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020, Fö2015/00953/MFI.
Den enskilt viktigaste målsättningen i den kommande försvarsinriktningsperioden 2016
t.o.m. 2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och den samlade operativa
förmågan i totalförsvaret. Försvarsmakten ska höja sin krigsduglighet och krigsförbanden
ska vara bemannade, utrustade och samövade för att lösa sina uppgifter såväl i fredstid
som vid höjd beredskap. Försvarsmaktens operativa förmåga bygger på att det finns
samövade krigsförband och att det finns kunskap kring hur stridskrafterna ska användas
på ett effektivt sätt. För att Försvarsmakten ska kunna öva och utbilda krigsförbanden är
tillgång till ändamålsenliga övningsområden av stor betydelse.

Bedömning
Förslaget delområde som berör Åsums fure i översiktsplan för Kristianstad stad är beläget
direkt norr om det militära övningsområdet Norra Åsum. Norra Åsum övningsfält har en
total yta på 306 ha och fältet nyttjas idag främst av P7 och hemvärnsförband, även andra
förband har möjlighet att nyttja fältet.
Norra Åsum är en viktig produktionsresurs och är ett viktigt övningsfält vid de större
förbandövningarna i nordöstra Skåne och är även en viktig resurs vid större
försvarsmaktsövningar som t.ex. Aurora. Norra Åsum. På fältet förekommer även
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stridsövningar med lös ammunition samt körövningar med fordon. Möjligheten att fortsatt
utföra ovan nämnd verksamhet vid fältet är viktigt för Försvarsmaktens
förmågeutveckling och tillväxt.
Inom fältet förekommer verksamhet som har en omgivningspåverkan i form av buller.
Föreslagen utveckling direkt norr (Åsumsfältet) och nordöst (Lilliecronas vägfritidsområde) om övningsfältet Norra Åsum kan eventuellt medföra begräsningar av
Försvarsmaktens behov av övningsfältet. Försvarsmakten motsätter sig därmed
föreslagen ovan nämnd markanvändning som påverkas av buller från fältet. Åtgärder som
försämrar eller begränsar tillgängligheten till fältet kan inte heller accepteras.
Försvarsmakten efterfrågar därav ett fördjupat samråd där detaljer kan diskuteras och
utredas.
Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört ett fördjupat samråd med
Försvarsmakten och Fortifikationsverket om hur friluftsliv, naturvård, motorsport och
evenemang kan bedrivas i närheten av det militära övningsområdet Norra Åsum. Detta
gäller också vilka skyddsavstånd som behövs för fritidsanläggningar som t ex campingplats.
Området med fritidsaktiviteter söder om Norra Åsum har tagits bort av denna anledning.
Texten har kompletterats med följande lydelse ” Området gränsar till Norra Åsums militära
övningsfält som är beläget 5 km söder om Kristianstad i närheten av Everöds flygplats. Fältet
har nyttjats av Försvarsmakten sedan år 1940 och omfattar ca 330 ha. Fältet nyttjas av olika
militära förband för övningar med lös ammunition eller övningar utan vapeninsats, t.ex.
gruppering av lednings- och underhållsförband samt övningar med helikopterförband. Norra
Åsums övningsfält är ett viktigt komplement till Rinkaby övnings- och skjutfält. Då det vid
militära övningar kan förekomma störningar i form av buller är det inte lämpligt att
lokalisera störningskänslig bebyggelse (t ex bostäder och vårdlokaler) i närheten av Norra
Åsums övningsfält”, se under Planförslag 3.10 I. Delområde Åsums fure, under
förutsättningar och analys, under rubriken Hänsynsaspekter. Kommunen har dock fortsatt
ambitionen att utveckla befintliga verksamheter i området som gymnasieskola och
företagande.
3. Fortifikationsverket
Vår hållning i frågan är att vi upplever en risk att Fortifikationsverkets fastighet N Åsums
övningsfält kan bli inbyggt av civila verksamheter så att möjligheten för militär
verksamhet kraftigt riskerar att begränsas eller i vissa fall omöjliggörs.
Fortifikationsverkets hela fastighetsinnehav och verksamhet är kopplad till
Försvarsmaktens verksamhet och utbildning, vårt fokus ligger därmed bla. i att förvalta
och utveckla goda övnings och skjutfält. Vi har inte Försvarsmaktens behovsplanering för i
detta fall strategiskt placerade övnings/återhämtningsfält i Skåne kopplat till det nya läget
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men vi ser en möjlig utvecklingspotential för detta fält då Kristianstad kommun en gång
köpte större delar av A3 inkl. övningsfältet och fortfarande äger det.
Vårt svar blir därför att vi avstyrker det av Kristianstad kommun utskickade förslaget till
ny Översiktsplan.
Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har haft ett fördjupat samråd med
Fortifikationsverkets och Försvarsmakten gällande vilket verksamhet som är möjlig att
bedriva i närområdet av det militära övningsområdet Norra Åsum. Detta samråd har
resulterat i vissa justeringar i planförslaget, t ex att fritidsanläggningen söder om Norra
Åsum tagits bort och att texten i planförutsättningar har utvecklats.
4. Trafikverket

Ändring av översiktsplan för Kristianstad stad, Kristianstads kommun
Samråd
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende.
Översiktsplanen har en planperiod fram till 2032 med utblickar fram till 2050. Planen har
en översiktlig planberedskap för 12 000 nya invånare och cirka 5 600 bostäder till år
2032. I planen använder kommunen begreppet stadsbygd vilket definieras som ett
område som i huvudsak används för bostäder men där kontor, handel, service eller annan
funktion som är förenlig med bostäder också kan förekomma.
Planförslaget redovisar nio olika delområden mer detaljerat. Indelningen i de olika
delområdena bygger på de stadsdelsindelningar som kommunen använder vilka har
slagits ihop till större enheter. En viktig förutsättning för delområdena har varit att de ska
vara tillräckligt stora för att rymma ett stadsdelscentrum idag eller på sikt. Av hänsyn till
riskbedömningar har bostäder och samhällsviktiga verksamheter inte föreslagits där
konsekvenserna av ett eventuellt vallbrott är omfattande och utgör risk för liv och hälsa.

Trafikverkets synpunkter
Trafikverket ser generellt positivt på planförslagets ansats till en utveckling i form av
förtätning med stadsdelscentra och närhet till kollektivtrafik och med cykelmöjligheter.
Riksintresse kommunikationer
Av planen framgår utpekade riksintressen enligt 3 kap 8 § MB. Åhusbanan, Blekinge
kustbana, Skånebanan, E22, väg 19, 21 och 118 (söder om E22). Kristianstads flygplats
ligger utanför planområdet men delar av planområdet ligger i flygplatsens

26 (150)

Samrådsredogörelse
Ändring av översiktsplanen för
Kristianstad stad, BN15-1977
2021-03-09

hinderfrihetsyta och hela planområdet inom flygplatsens MSA-yta. Utpekade riksintressen
ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna nu och i framtiden.
Generella säkerhetsavstånd samt trafikbuller
För allmänna vägar gäller generellt ett byggnadsfritt avstånd på 12 meter från vägens
vägområde. Länsstyrelsen har för vissa större vägar beslutat om utökat byggnadsfritt
avstånd, där 50 meter gäller för E22 och väg 21. För vägarna 19 och 118 är det
byggnadsfria avståndet 30 meter. Även för järnvägen råder ett säkerhetsavstånd till
bebyggelse där en bedömning om lämplig lokalisering görs inom ramen för
detaljplaneprocessen eller bygglovsprövning. Ny bebyggelse tillåts normalt inte inom 30
meter från järnvägen. Med hänsyn till risk för olycka med farligt gods kan ytterligare
säkerhetsavstånd krävas för både väg och järnväg.
Trafikverket anser att rådande säkerhetsavstånd och de byggnadsfria avstånden utgör en
viktig utgångspunkt i planeringen, både utifrån trafiksäkerhet och människors hälsa där
bullerfrågan är en viktig aspekt i lämplighetsbedömningen. Trafikverket anser att gällande
riktvärden för buller och vibrationer ska uppfyllas vid nybyggnation, större ombyggnader
och förändrade användningsområden. Vid bedömningen ska hänsyn till prognostiserade
trafikflöden för minst 20 års framtid tas.
Trafikverket kan utläsa att en stor del av föreslagna utvecklingsområden i programmet
kopplar mot befintlig infrastruktur, både kommunal och statlig. Trafikverket vill i detta
sammanhang påtala vikten av att kommunen i fortsatta planeringsprocesser beaktar
rådande säkerhetsavstånd och byggnadsfria avstånd för statlig väg och järnväg.
Trafikverket vill uppmärksamma kommunen på att väg 21 har ett byggnadsfritt avstånd
på 50 meter. Det kan bli svårt att realisera det handelsområde som är planlagt mellan väg
21 och väg 19 i Härlöv då hänsyn ska tas till både väg 19 med byggnadsfritt avstånd 30
meter och väg 21 med byggnadsfritt avstånd 50 meter.
Kommentar
Hänsyn kommer att tas till gällande riktvärden för buller och vibrationer samt
säkerhetsavstånd och byggnadsfritt avstånd i samband med detaljplan. Kommunen är
medveten om att området mellan väg 21 och väg 19 kan vara svårt att förverkliga. Området
har minskat i det reviderade planförslaget. Anledningen till att området kvarstår i ÄÖP
Kristianstad stad är att det finns utredningar som tyder på att väg 19 kan komma att få en
annan sträckning.
Funktionellt prioriterat vägnät
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Vägarna E22, 19, 21 samt 118 ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet vilket bör
nämnas i planen.
Trafikverket har tillsammans med länsplaneupprättarna tagit fram ett underlag och pekat
ut ett funktionellt prioriterat vägnät som bedöms vara av särskild vikt för nationell och
regional tillgänglighet.
Det funktionellt prioriterade vägnätet utgör ett samlat planeringsunderlag bl. a. för
prioriteringar av åtgärder och hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens olika
skeden och i avvägningar mellan olika intressen. I det utpekade vägnätet är Trafikverket
restriktiva till åtgärder som påverkar framkomligheten, tillgängligheten eller säkerheten
negativt. De utpekade vägarna redovisas utifrån funktionerna godstransporter, långväga
personresor med bil, dagliga personresor med bil samt kollektivtrafik med buss. Hur de
olika funktionerna ska prioriteras och vägas mot varandra ska avgöras i varje enskild
planeringssituation, med utgångspunkt i att tillgängligheten längs med utpekade vägar
inte ska försämras. I de fall kommunens planer påverkar det utpekade vägsystemet är det
av särskild vikt att planeringen grundas på erforderligt underlag, vilket kan innebära
behov av trafikutredningar som belyser flöden, kapacitet och belastning samt eventuella
åtgärdsbehov.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har kompletterats med funktionellt prioriterat vägnät. Se under
Planförutsättningar 5.4 Trafikinfrastruktur.
Cykelvägar
Cykelvägar beskrivs genomgående i planförslaget och binder samman de olika områdena i
staden. De flesta cykelvägar planeras längs kommunala vägar men det finns ett par
cykelvägar som är längs med statlig väg. Den ena är en cykelväg utpekad i
områdesbeskrivningen för Näsby utmed kommunal väg Stridsvagnsvägen vidare söderut
längs statlig väg 118. Den andra är på sträckan Åsumvägen från Norra Artillerivägen och
söderut mot Åhus. Trafikverket vill uppmärksamma kommunen på att nämnda cykelvägar
inte finns med i Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029. Cykelvägar utmed statlig väg
hanteras i den regionala cykelvägsplanen som tas fram och beslutas av Region Skåne.
Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är medveten om att cykelvägar längs med statligt
vägnät hanteras i den regionala cykelvägsplanen. I nuvarande plan har kommunen fått med
fem cykelvägar. Den regionala cykelvägsplanen är en del av den regionala
transportinfrastrukturplanen som hittills reviderats vart fjärde år. Kommunen har en
ambition att få med fler cykelvägar i nästa revidering.
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Luftfart
Planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen och inom hinderfrihetsytan för
Kristianstad flygplats som är en flygplats av riksintresse. Flygplatsen är sakägare och ska
därför beredas möjlighet att yttra sig i framtagandet av detaljplaner. Likaså ska
Luftfartsverket och Försvarsmakten, i egenskap av sakägare, ges möjlighet att yttra sig
över detaljplaner.
Kommunen har angett att ”flyghinderanalys kan krävas för höjd över 45 meter inom
tätbebyggt område och för 20 meter inom annat område”. Flyghinderanalys kan i vissa fall
även krävas för bebyggelse över 20 meter inom tätort.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har kompletterats med informationen om flyghindersanalysen. Se
Planförutsättningar 5.4 Trafikinfrastruktur och Konsekvenser 6.7
Miljökonsekvensbeskrivning, under Riksintresse flyghinder influensområde.
Trafikverkets planeringsmetodik
Trafikverket har tillsammans med andra aktörer en viktig roll i planeringen och
utvecklingen av samhället. Samspelet mellan planering av transportsystemet och
bebyggelseplanering är en förutsättning för hållbara städer och regioner. Trafikverkets
medverkan i samhällsplaneringen är fokuserad på de tidiga skedena där kommunernas
översiktsplaner utgör ett viktigt planeringsunderlag för utvecklingen. Det är i
översiktsplaneringen som kommunen har möjlighet att lägga grunden för en planering
som bidrar till en utveckling i linje med de transportpolitiska målen. Hur kommunen väljer
att styra lokaliseringen av bostäder och verksamheter får stora konsekvenser på det
framtida trafikarbetet, på såväl det kommunala som det statliga vägnätet.
Generellt anser Trafikverket att alla behov av investeringar i infrastrukturen ska planeras
utifrån fyrstegsprincipen, som är ett centralt förhållningssätt och en planeringsmetodik
för att hushålla med resurser och minska transportsystemets negativa påverkan. Enligt
fyrstegsprincipen analyseras problemet/behovet i fyra steg, där det första steget handlar
om hur vi kan påverka behovet av transporter. Steg två handlar om att optimera och finna
åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon. Det tredje
steget handlar om begränsade ombyggnadsåtgärder och det fjärde och sista steget innebär
investering i form av ny infrastruktur.
Fyrstegsprincipen hanteras framförallt inom ramen för en tidig studie/åtgärdsvalsstudie
som krävs för åtgärder som berör statlig infrastruktur och som ligger till grund för vägeller järnvägsplan. I åtgärdsvalsstudien medverkar samtliga berörda aktörer i analys av
nuläget, brister och behov samt tänkbara lösningar utifrån fyrstegsprincipen. Inom ramen
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för åtgärdsvalsstudien beslutas om rekommenderade åtgärder för fortsatt planering. Även
principer för finansiering utifrån ett nyttoperspektiv och fördelning av ansvar behandlas.
Övrigt
På sidan 46 i pdf-dokumentet hänvisas till remissversionen av Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029. Trafikverket vill uppmärksamma
kommunen på att det finns en slutgiltig version som beslutades av Region Skåne 2018-1211.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har uppdaterats med hänvisning till slutgiltig version av Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029.
5. Region Skåne

Remiss: Ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad, samråd
Region Skåne har ett samordnande ansvar för Skånes utveckling, enligt lag (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Detta ansvar innebär att utarbeta och fastställa en
strategi för regionens utveckling och samordna insatser för genomförandet av denna samt
att upprätta och fastställa planer för regional transportinfrastruktur. Region Skåne är
också regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne län, vilket innebär det politiska och
ekonomiska ansvaret för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken. Region Skåne utgör
även en formell remissinstans enligt plan- och bygglagen (PBL) avseende översiktsplaner
och enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar avseende riktlinjer för
bostadsförsörjning.
Region Skåne har sedan januari 2019 även ansvar för den regionala fysiska planeringen i
länet, och uppdraget att ta fram en regionplan för Skåne till 2022. Regionplaneuppdraget
bygger vidare på arbetet med Strukturbild för Skåne som Region Skåne bedrivit i dialog
med de 33 skånska kommunerna sedan 2005. Genom Strukturbild för Skåne och
regionplaneuppdraget arbetar Region Skåne med att tydligare koppla samman det
regionala utvecklingsarbetet och kommunernas översiktsplanering. Region Skåne yttrar
sig utifrån ovanstående ansvar.
Ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad (ÄÖP Kristianstad stad) har i huvudsak
samma fysiska avgränsning som den fördjupade översiktsplanen 2009 (FÖP 2009) samt
det område som inte behandlats i översiktsplanen 2013 (ÖP 2013). Framtagandet av en
ändring motiveras genom att förutsättningarna och kunskapen har förändrats bland annat
i form av direktiv, lagar, mål och riktlinjer. Kommunen har dessutom även tagit fram en ny
vision Kristianstad 2030 – vi lyfter tillsammans och strategisk färdplan 2020 vilka båda
stöttar ett nytt planförslag.
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Planförslaget har en planperiod fram till 2032 (tre mandatperioder) med utblickar fram
till 2050 i planvisionen. För att kunna utvärdera arbetet över tid är nyckeltalen, som är
kopplade till strategierna och riktlinjerna, viktiga att följa upp.
Planförslaget är ett samrådsförslag och planen förväntas antas vintern 2020.

Region Skånes synpunkter
Bakgrund
Region Skåne vill inledningsvis berömma Kristianstads kommun för ett väl genomarbetat,
kommunikativt och lättläst samrådsförslag. Sammantaget ställer sig Region Skåne positiv
till kommunens förslag till ändring av översiktsplan för Kristianstad stad och
nedanstående synpunkter ska framför allt ses som förslag till hur planförslaget kan
utvecklas ytterligare.
Det regionala perspektivet
Planförslaget relaterar på ett bra sätt till Kristianstads roll i ett regionalt sammanhang. De
tre stadsbyggnadsmål som presenteras: stad för alla, attraktiv stad och grönblå stad, med
tillhörande strategier bidrar alla, i olika utsträckning, till regional utveckling och till de
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Region Skåne anser att stadsbyggnadsmålen
problematiserar både utmaningar och önskade effekter på ett tillfredsställande sätt som
går i linje med strategierna för det flerkärniga Skåne. Planförslaget hänvisar till den
regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Region Skåne vill informera om att
den uppdaterade strategin precis varit på remiss och planeras antas i juni 2020, varför
skrivningar i planförslaget kan behöva justeras innan antagande av planen.
Kommentar
De nya strategierna för det flerkärniga Skåne har införts in ÄÖP Kristianstad stad under
Planförslag 1.3 Mål, under Regionala mål och Det öppna Skåne 2030.
Rollen som tillväxtmotor
I avsnittet om strategier och riktlinjer presenterar kommunen ambitioner för att Stärka
stadens regionala roll samt Lokalisera smartare. Ambitionerna för de båda riktlinjerna
välkomnas av Region Skåne. Däremot önskas ett tydligare resonemang till hur samarbetet
med Hässleholms kommun kan utvecklas i rollen som tillväxtmotor som de båda
kommunerna har gemensamt.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har kompletterats med ett tydligare resonemang till hur samarbetet
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med Hässleholms kommun kan utvecklas i rollen som tillväxtmotor. Se under Planförslag 2.5
Strategier och riktlinjer, under strategi 1 och även under 2.9 Ställningstaganden.
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
Framtida bostadsbehov är identifierat som en utmaning. Trångboddhet finns i delar av
Kristianstad stad, främst där bostäderna är billiga. Kommunen är en stor markägare vilket
ger goda möjligheter för att kunna planera och ge förutsättningar för efterfrågat
bostadsbyggande.
Kommunen har antagit riktlinjer för bostadsförsörjning 2016 med målet om 400
nyproducerade bostäder per år i hela kommunen. Genomförandet av bostadsbyggandet
kommer att preciseras i kommunens kommande utbyggnadsstrategi. Enligt Region Skånes
Modell för bostadsefterfrågan i Skåne är marknadsdjupet i Kristianstads kommun 275
bostäder. Med marknadsdjup menas antalet nya bostäder som kan och vill efterfrågas i
kommunen vid rådande marknadsförutsättningar ett enskilt år. Samtidigt finns det ett
större behov av bostäder sett till befolkningsökningen. Utifrån Region Skånes prognos
kommer befolkningsökningen ligga på närmare 450 bostäder per år för kommunen i stort.
I planförslaget finns dessutom en beredskap med 30 % över förväntat behov. Detta på
grund av lokaliserings- och etableringsutredningar som behöver göras innan fortsatt
planering. Kristianstad kommuns stora markinnehav och den identifierade
beredskapsbufferten visar på stor ambition, men samtidigt finns det enligt Region Skåne
en risk att enbart marknadsdjupet om 275 bostäder kan realiseras.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har ändrats till att omfatta en planperiod på 16 år samtidigt som de
30% extra ytor för stadsbygd inkluderats i planen. Möjligt bostadsbyggande blir ungefär det
samma i det nya förslaget, dvs ungefär 7300 bostäder.
Byggnation på jordbruksmark
I planförslaget avsetts 392 hektar jordbruksmark samt förtätningsytor utpekade för
stadsbygd, handel och verksamheter/industri. I den regionala utvecklingsstrategin för
Skåne, Det öppna Skåne 2030, framhävs markanvändningskonflikter mellan exploatering
och bevarande, särskilt avseende jordbruksmark, som en stor miljöutmaning för Skåne.
Skåne har mycket högvärdig jordbruksmark som är viktig för livsmedelsförsörjningen och
som skapar Skånes karaktäristiska landskap. Samtidigt innebär Skånes utveckling att
jordbruksmark kommer behöva tas i anspråk, därför är det viktigt att noga överväga och
föra resonemang om effekterna av exploatering på den här typen av mark.
Där konflikt av olika markanvändningar uppstått, har exploatering som bidrar till
etablering av samhällsviktiga funktioner premierats. Planförslaget möjliggör för fler
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bostäder än identifierat behov. Region Skåne efterfrågar därför en etappindelning där
förtätning och utbyggnad i centrala lägen med god kollektivtrafikförsörjning prioriteras.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har justerats med en tydligare information om när under
planperioden utbyggnad troligen kommer att ske samt att prioritering främst kommer att
ske med förtätning och utbyggnad i centrala lägen med god kollektivtrafikförsörjning.
Arealen jordbruksmark som tas i anspråk har motiverats tydligare under Planförslag 2.9
Ställningstaganden.
Kommunikationer och infrastruktur
Region Skåne ställer sig positiv till att Kristianstad utvecklas till en mer tät blandstad med
en sammanhängande stadsstruktur där den tillkommande bebyggelsen ska ligga i
närheten av kollektivtrafik. Stadsbyggandet strävar även efter att skapa en mer
sammankopplad och gångvänlig stad. Denna inriktning ligger väl i linje med
färdmedelsfördelningen i Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Region
Skåne önskar att planförslaget justeras till att referera till färdmedelsmålen i Strategi för
ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 samt kompletterar med ett resonemang kring
hur nedbrytning av färdmedelsmålet ser ut för Kristianstad. Region Skånes Mobilitetsplan
för Skåne och Cykelstrategi för Skåne kan utgöra lämpligt underlag och inspiration till
planerna för gång- och cykel samt för hur hållbart resande och hela resan-perspektivet
kan tas i beaktande.
Region Skåne ställer sig positivt till att Kristianstad vill att marken för parkeringar ska
utnyttjas mer effektivt, till exempel i form av samlade parkeringsanläggningar och med
hjälp av samnyttjande. Region Skåne vill informera om att det finns ett nytt TemaPM
Planera för attraktiv parkering som kan användas som inspiration och vägledning i den
fortsatta parkeringsplaneringen. Där finns även en specifik vägledning för hur parkering
kan stärka centrumhandel.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har reviderats och refererar till färdmedelsmålen i Strategi för ett
hållbart transportsystem i Skåne 2050. Se Planförslag 2.9 Ställningstaganden.
Kollektivtrafik
Region Skåne anser att det är positivt att majoriteten av utbyggnadsområdena har god
tillgänglighet till kollektivtrafiken, därmed får medborgarna goda möjligheter att resa
hållbart. Däremot riskerar några delar av områdena, till exempel Öllsjö och Hammar att få
långt till närmsta hållplats med bra kollektivtrafikutbud. Region Skåne vill därför
framhålla vikten av gena och säkra gång- och cykelvägar till närmsta hållplats.
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Region Skåne ställer sig bakom kommunens önskvärda inriktning vad gäller scenarier på
sidan 109 där kollektivtrafiken är ett viktigt bidrag för att uppnå detta. När det gäller
beskrivningen av behov av förbättringar av kollektivtrafiken i Kristianstad som framgår på
sidan 49 vill Region Skåne gärna lyfta även andra faktorer som är viktiga för resenärerna i
kollektivtrafiken. Detta gäller inte minst kortare restider vilket ställer krav på hög
framkomlighet för busstrafiken. Detta gäller även skrivningen kring kollektivtrafikstråk på
sidan 109 där endast närhet till kollektivtrafiken lyfts. Här är det viktigt att se
kollektivtrafiken i ett större sammanhang där faktorer som restid, turtäthet och
tillgänglighet måste vägas in.
Målbilden för tågtrafiken som det refereras till på sidan 49 i planförslaget är en mycket
visionär och inte helt realistisk målbild. Region Skånes nuvarande inriktning för
tågtrafiken är att sikta på fem tåg i timmen från Kristianstad C där Pågatågen på
Markarydsbanan går till Halmstad.
Kommentar
Kommunen försöker i så stor utsträckning som möjligt att planera utbyggnad i områden
med god kollektivtrafikförsörjning, men det är oundvikligt för en stad som växer att inte
också föreslå områden med mindre bra kollektivtrafik. Här kan det behövas skapa bra gångoch cykelmöjlighet samtidigt som det i vissa fall kan vara motiverat med förändringar i
kollektivtrafiken för att möta stadens utveckling.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen håller med om att även restid, turtäthet och
tillgänglighet är viktiga faktorer för resenären, dialog med Skånetrafiken kring alla dessa
faktorer sker kontinuerligt.
Gång och cykel
Region Skåne har nyligen genomfört analyser för hur tillgängligheten för anslutningsresor
med cykel till kollektivtrafik ser ut. Detta verktyg kan vara bra för kommunen att använda
som underlag i planeringen för att skapa bra förutsättningar för medborgarna att resa
hållbart. Verktyg finns på Region Skånes hemsida och heter: Karta: Cykling till
kollektivtrafik.
Region Skåne arbetar med regionala supercykelstråk och nyligen tagit fram Koncept för
supercykelstråk. Supercykelstråk handlar om stärka de viktigaste pendlingsrelationerna
med cykel. Kristianstad tillsammans Hässleholm är en utpekat regional tillväxtmotor och
har därför stor potential att få en förflyttning av bilresor till cykelresor för arbetspendling.
I Kristianstad finns sex stycken potentiella supercykelstråk: Vä-Kristianstad, FjälkingeKristianstad, Åhus-Kristianstad, Balsby-Kristianstad, Önnestad-Kristianstad och FärlövKristianstad.
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För Vä-Kristianstad, Fjälkinge-Kristianstad samt Åhus-Kristianstad kommer stråkanalyser
genomföras under våren 2020. Detta med syfte att identifiera brister i stråken och kunna
genomföra åtgärder enligt Koncept för regionala supercykelstråk.
Region Skåne anser att kopplingarna för supercykelstråken in till Kristianstad tätort samt
att supercykelstråk överlag ska lyftas in i planförslaget. En eventuell invallning i
Kristianstad skulle möjligtvis kunna sam- planeras/lokaliseras med vandrings- och
cykelvägar. Region Skåne vill även tipsa om att det finns möjlighet att inom ramen för den
regionala transportinfrastrukturplanen 2018-2029 möjlighet att söka 50 procent
medfinansiering för kommunal cykelinfrastruktur. Även stadsmiljöavtal kan vara bra att
söka i förverkandet av kommunens målsättningar för cykel.
Vidare anser Region Skåne att planförslaget bör kompletteras med information om
Skåneleden, Sydostleden och övriga vandringsleder, cykelleder i eller i direkt anslutning
till planområdet. Det är viktigt att det inte endast är gång- och cykelstråk som förbinder
staden med omgivande natur och större rekreationsområden utan även vandrings- och
cykelleder. Utveckling av kvalitetssäkrade icke-motoriserade leder är viktigt ur ett
folkhälsoperspektiv såväl som ett besöksnäringsperspektiv. Natur- och naturturism är en
motor för tillväxt och utveckling för landsbygd och besöksnäring. Inom natur- och
kulturturismen är vandring idag den mest intressanta besöksanledningen för den
utländska marknaden, samtidigt som det är en lokalt och regionalt växande motionsform
och friluftsaktivitet. Kvalitetssäkrade vandrings-och cykelleder skapar förutsättningar för
nya besöksnäringsentreprenörer inom natur- och kulturturism med service kopplat till
lederna; uthyrare, boende, researrangörer etcetera. Detta bidrar till positiva ekonomiska
effekter och sysselsättning.
Region Skåne är sedan år 2011 huvudman för Skåneleden, en över 125 mil lång
vandringsled som med sina fem delleder tangerar Skånes mest besöksvärda natur- och
kulturområden. Kristianstad kommun innehar i dag ett fåtal mil av Skåneleden i de norra
samt södra delarna av kommunen. Arbete pågår just nu med att binda ihop Skåneleden
genom Vattenriket mellan Bökestad och Drakamöllan, en sträcka om totalt 15 mil. Arbetet
kommer att resultera i en helt ny delled, Skåneleden 6 Vattenriket med direkt anslutning
till resecentrum. Det bör noteras att den del av Skåneleden som tangerar industriområdet
i Gamlegården/Näsby ej är optimal utifrån ett rekreations- och besöksnäringsperspektiv.
Region Skåne är även huvudman för de två nationella cykellederna; Sydostleden och
Sydkustleden och Region Skåne har dessutom ett nära samarbete med den tredje
nationella cykelleden Kattegattleden som Region Halland är huvudman för. Sydostleden
tangerar planområdet och löper mellan Växjö och Simrishamn.
Sedan 2019 samverkar Region Skåne tillsammans med Kristianstad kommun för att
utveckla nya regionala cykelleder tillsammans med andra skånska kommuner i syfte att
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skapa ett ännu mer attraktivt och funktionellt lednätverk av cykelleder. Dessa blir ett
utmärkt komplement till de tre nationella cykellederna.
Kommentar
Kommunen arbetar med Region Skåne kring att identifiera möjliga supercykelstråk, då det
inte är beslutat vilka dessa är så kan vi inte markera ut dem i ÄÖP. Cykel- och vandringsleder
har införts i ÄÖP Kristianstad stad. Kommunen ansöker varje år om medfinansiering till
kommunal cykelinfrastruktur och kommunen har nu år 2020 beviljats bidrag från
stadsmiljöavtalet för just cykelvägar.
Godstrafik
Flöden av gods och varutransporter mer ökar allt mer och i takt med att städer förtätas
skapas svårigheter för hållbara urbana godstransporter. Region Skåne önskar därför att
det förs ett resonemang kring de urbana godstransporterna och hur logistiken i staden ska
fungera. Underlag för detta finns i Region Skånes godsstrategi Strategi för den hållbara
gods- och logistikregionen Skåne samt i TemaPM Planera för urbana godstransporter.
Kommentar
Region Skånes underlag är till bra hjälp i kommunens framtida arbete med godstransporter.
Kristianstads kommun har som ambition att skapa förutsättningar för en hållbar gods- och
logistikstruktur i Kristianstad enligt Region Skånes strategi för godstransporter och hoppas
på regional samverkan i frågan.
Kulturmiljö och gestaltad livsmiljö
Gestaltad livsmiljö och attraktiva miljöer nämns i planförslaget som en framtida utmaning.
Kristianstad kommun betonar konst, kultur och vikten av attraktivt gestaltade livsmiljöer
som viktiga delar inom ramen för samhällsutvecklingen. Med detta ramverk som grund, är
det människan och människans behov som blir utgångspunkten för hur livsmiljön
utformas. Detta sammantaget, rimmar väl med ambitionerna i Regional kulturplan för
Skåne 2016-2020 samt Region Skåne strategi för gestaltad livsmiljö – arkitektur, form och
design. Strategin fokuserar på vad arkitektur, form och design gör, det vill säga hur dessa
områden på olika sätt formar samhället.
Region Skåne ser väldigt positivt på Kristianstads ambitioner kring hur kommunen ska
arbeta med kulturmiljön i stadsplaneringen. Planförslaget vilar på och särskilt nämner de
nationella kulturpolitiska målen, vilka även är grunden för Regional kulturplan för Skåne
2016-2019. Särskilt positivt är att kommunen använder begrepp som det gröna
kulturarvet är innovativt och fångar både kultur- och naturaspekter på ett konstruktivt
sätt (sid 54).
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Region Skåne genomförde under åren 2018-2019 en stadskvalitetsanalys i samverkan
med bland andra Kristianstads kommun. Med utgångspunkt från fem skånska tätorter
kartlades vilka lägesfaktorer som har störst betydelse för bostadspriser, kontorshyror och
handelsomsättning. Därigenom skapades kunskap om vilka stadskvaliteter som bidrar till
att generera attraktivitet och tillväxt. Planförslagets mål om att skapa en tät, blandad och
mångfunktionell stad som är rik på växtlighet och vattenmiljöer och har god tillgänglighet
till service stämmer väl överens med stadskvalitetsanalysens resultat. Ett syfte med
stadskvalitetsanalysen är att bidra till att skapa ett gemensamt språk mellan det privata
och offentliga, framförallt mellan kommun och bostadsutvecklare. Region Skåne vill därför
uppmuntra Kristianstads kommun att använda stadskvalitetsanalysens resultat för att
ytterligare ge tyngd åt de föreslagna prioriteringarna och synliggöra vad som driver
bostadsmarknaden och genererar ekonomiska mervärden för bostadsutvecklare och
fastighetsägare.
Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat in resultatet av
stadskvalitetsanalysen i ändringen av översiktsplanen och också fått med resultat från den
pågående utredningen om en levande stadskärna som kommunen håller på att ta fram.
Miljö- och klimataspekter
Planförslagets tre stadsbyggnadsmål tar upp flera viktiga aspekter som syftar till en
hållbar stadsutveckling och kan tolkas som representanter för social, ekonomisk och
ekologisk/miljömässig hållbarhet. Region Skåne önskar dock ett tydligare resonemang
kring integrering för hållbar utveckling för stadens blågröna infrastruktur i
boendemiljöerna. Det mål som bedöms ha störst utmaningar idag är Grönblå stad, det vill
säga förtätning i förhållande till behovet av blå-gröna strukturer och klimatanpassning.
Några av de viktigaste utmaningarna är enligt Region Skåne att:




utmana bilnormen och bygga en stad anpassad för främst kollektivtrafik och cykel
utveckla stadsrummens attraktivitet med attraktiva grönområden som bidrar till
bättre luft och minskat buller
utveckla social sammanhållning genom en attraktiv, trygg och säker stadsmiljö
med minskade fysiska och mentala barriärer mellan stadsdelar.

Det är bra att det i planförslaget finns ett resonemang kring hur effekterna av
klimatförändringarna kan hanteras och även att man redovisar planområdets
hydrologiska förutsättningar avseende ytvatten. En av utmaningarna är att
klimatförändringarna sannolikt medför ökande vattenflöden i alla vattendrag samt viss
ökad risk för erosion, ras och skred i vissa lägen. Hur dessa risker påverkar olika värden
som är viktiga för samhället kan belysas tydligare. Rimliga åtgärder för att minimera
konsekvenserna för samhället bör också redovisas.
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Hur samhället möter de utmaningar som ett förändrat klimat medför är en viktig
framtidsfråga för Skåne, bland dessa utmaningar har vattenfrågorna en huvudroll. I den
regionala utvecklingsstrategin för Skåne lyfts klimatanpassning fram som en viktig faktor
för att Skåne ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har redan resonemang kring de blå-gröna strukturerna och
klimatanpassningen med förslag kring risker och hur dessa kan minimeras. Ambitionen är
att stärka en stad anpassad för främst kollektivtrafik och cykel, skapa attraktiva
grönområden samt en trygg och säker stadsmiljö som är resilient mot klimatförändringar
vilket framgår av strategierna och riktlinjerna.
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Landskapets grönblå infrastruktur (vegetation och vatten) består av värdetrakter och
värdekärnor med förhöjda ekologiska och rekreativa värden. De grönblå huvudstråken
knyter samman värdekärnorna och värdetrakterna. I Region Skånes publikation
Grönstruktur i Skåne – Strategier för en utvecklad grön struktur redovisas grönblå
huvudstråk med vegetation och vatten i anslutning till Kristianstad som har potential att
bli viktiga länkar mellan kust, stad, åkerbygd och grönblå värdetrakter och värdekärnor.
Dessa länkar bör ej brytas genom bebyggelse och/eller infrastruktur och utvecklas med
avseende på rekreativa och ekologiska värden.
Kommentar
Hänsyn har tagits till de grönblå huvudstråk som är utpekade i Region Skånes publikation
Grönstruktur i Skåne – Strategier för en utvecklad grön struktur.
Tillgång till grönytor
I många av Skånes tätorter minskar de gröna områdena vid förtätning och
stadsutbredning. Enligt tillgänglig statistik har andelen grönytor minskat under de senaste
30 åren. Därför är det viktigt att dessa frågor prioriteras i planering och genomförande.
För att uppnå målet om god bebyggd miljö bör bostadsnära natur som ligger inom 300
meter från befintliga bostäder och skolor särskilt uppmärksammas i planeringen.
Olika naturtyper bidrar med olika upplevelsevärden. I planområdets närbelägna
naturmiljöer och även i framtida stadsmiljöer finns en potential att skapa en upplevelserik
närmiljö för medborgarna. Ett kvalitetsmått som enligt Region Skåne kan användas är hur
stor andel av befintliga och planerade bostäder som har tillgång till minst tre av de nio
upplevelsevärden enligt Grahns upplevelsekriterier: stillhet och rofylldhet, frihet och
rymd, artrikedom och naturpedagogik, äventyr och utmaning, kultur, samlarglädje och
samvaro.
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Region Skåne jobbar aktivt med målbilden God hälsa för fler. För att kunna uppnå detta
mål krävs det av alla samhällets aktörer en gemensam satsning för att skapa en livsmiljö
som ger alla människor förutsättningar för en god hälsa. Tillgången och närheten till
grönytor, vatten och vild natur är mycket ojämnt fördelad i Skånes stadsmiljöer och det
finns stora kvalitetsbrister. Aktuell forskning visar på entydiga samband mellan vår hälsa
och omfattningen av närkontakt med naturen. Också vid mycket korta skogspromenader
visar det sig att vår puls sjunker och mängden stresshormoner minskar. Behovet av
rekreation är viktigt och när allt fler bor i städer blir de gröna områdena i och kring städer
allt viktigare. Det är därför oerhört angeläget att de gröna miljöernas betydelse för miljön
och folkhälsan uppmärksammas och tillvaratas också fortsättningsvis i Kristianstads
planering för bostads- och mark-försörjning. En god hälsa hos befolkningen har förutom
egenvärdet för den enskilde även en samhällsekonomisk betydelse, genom lägre ohälsotal
och minskade kostnader för hälso- och sjukvården.
Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är medveten om grönstrukturens betydelse för en
god hälsa och har varit mycket restriktiv när det gäller exploatering av befintlig kvalitativ
grönyta och samtidigt föreslagit utveckling av stora grönytor inom planförslaget. Även
etablering av parkmark inom utvecklingsområden är av betydelse och behov av gröna
allmänna platser ses över i samband med detaljplan.

Biologisk mångfald
De biologiska värdena i anslutning till vattendrag i och i anslutning till planområdet kan
stärkas bland annat genom att anlägga våtmarker, översvämningsytor och småbiotoper i
anslutning till vattendraget. I vattendraget kan restaurering av lekbottnar för fisk skapa
bättre förutsättningar för biologisk mångfald. Behoven av refugier, spridnings-korridorer
och ”stepping stones” hos arter av fågel, däggdjur, vattenlevande arter och amfibier
(grodor med mera) kan tillgodoses exempelvis i samband med nyanläggning av
våtmarker.
Social hållbarhet och folkhälsa
Inom planområdet finns både centralsjukhuset Kristianstad och ett antal vårdcentraler.
Region Skåne anser att det finns ett behov av att tillskapa nya och utveckla befintliga
vårdcentraler, både i befintliga och nya utvecklingsområden. Inom planområdet behövs
extra omsorg läggas på vårdcentralerna på Näsby och Östermalm.
Grönska är hälsofrämjande och positiva för tillfrisknande. Samtidigt finns ytutmaningar
inom sjukhusområdet då regionens markinnehav är begränsat. Region Skåne vill därför
informera om att området bör vara mer flexibelt för att kunna möta framtida
utvecklingsbehov.
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Framtidens hälso- och sjukvård samt omsorg kommer utgå från att fler personer med
vårdbehov kommer att fortsätta bo hemma eller i kommunala vårdboenden. Detta
kommer att ställa andra krav på kommunerna vad gäller dimensionering av särskilda
boenden och korttidsboenden. I den fysiska planeringen kommer det också behövas ta
hänsyn till att vården går mot att bli mer och mer beroende av tillgång till digitala
hjälpmedel vilket ställer krav på bredbandsutbyggnad, vidare förvaring av hjälpmedel,
ramper för transporter av varor, nära till p-platser och kommunala transporter samt att
dessa är anpassade miljömässigt till vård- och omsorgstagare.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har kompletterats med behovet av att utveckla vårdcentraler bland
annat på Näsby och Östermalm, se under Planförslag 3.2 A. Delområde Centrala staden och
3.5 D. Delområde Näsby.
Näringsliv
Region Skåne framhåller i regionala utvecklingsstrategin att Skåne ska bli en stark, hållbar
tillväxtmotor. Region Skåne verkar för fler företag, fler växande företag, fler i arbete och en
mer innovativ region.
Kristianstad uppvisar ett tydligt ansvarstagande som regional kärna i sitt resonemang
kring behov av samverkan med grannkommunerna i samband med både planering för
större investeringar samt den generella näringslivsutvecklingen i regionen.
Region Skåne vill också lyfta fram att Kristianstad tar en viktig roll i nordöstra Skåne som
den enda kommunen med en högskola. Det är viktigt att Kristianstad kan erbjuda
utbildning på högskolenivå av hög kvalitet, för näringslivet är det en central fråga att det
finns möjligheter att öka tillgången på kompetens.
Region Skåne ser positivt på hur Kristianstad resonerar kring att utveckla styrkeområden
inom besöksnäringen och hur man identifierat potential med såväl kulturen som
byggnadsverk och gröna besöksmål. Det är också positivt att Kristianstad arbetar för en
förtätning av centrum och stadsdelscentrum för att stimulera tillväxt och nyttja
potentialen i ett koncentrerat näringsliv samtidigt som man beaktar hållbarhetsaspekter
och sociala värden. Ett gott företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt och
konkurrenskraft. Kristianstad arbetar aktivt för ett bra företagsklimat vilket också bidrar
till förmåga att attrahera etableringar. Region Skåne har sedan 2019 startat upp nätverk
och samordning för kommunernas näringslivsansvariga i olika forum och erbjuder
möjligheter till ytterligare utveckling och lärande.
I handläggningen av detta ärende har avdelningen för regional utveckling genom
enheterna för regional planering, transport och infrastruktur, innovation och
entreprenörskap, miljö, EU och internationella relationer, samhällsanalys, samt
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Skånetrafiken, Kultur Skåne, Regionfastigheter, primärvården och avdelningen för hälsooch sjukvårdsstyrning deltagit.
Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är tacksam för de konstruktiva synpunkter som
Region Skåne förmedlat i sitt samrådsyttrande.
6. Bromölla kommun

Sammanfattning
Kristianstads och Bromölla kommuners översiktsplaner har lika visioner, dilemman och
utmaningar. Planförslaget har utmärkta, väl genomarbetade intentioner, ex. att arbeta för
ekologiskt hållbar stad; att skadelindringshierarkin används vid större förändringar i
markanvändningen; att hushålla med mark. Planförslaget innebär en positiv utveckling av
kollektivtrafiken mellan kommunerna. De föreslagna exploateringarna på åker medför
alltför stora förluster av naturresurser och ekosystemtjänster. Nyexploateringen på
åkermark behöver omprövas - nyodling är för dyrt, ger för dålig kvalitet, tar för lång tid.
Skadelindring behöver ha samma dignitet som skadegörelse i plankartan, exempelvis
anges i specifika kompensationsområden där.

Bakgrund
Byggnadsnämnden i Kristianstads kommun fick 2016 i uppdrag av Kommunfullmäktige
att ändra översiktsplanen för Kristianstad stad. Förslaget till ändringen finns utskickat på
samråd under perioden 2019-12-09 till 2020-03-09. Synpunkter ska sammanställas till ett
reviderat planförslag och ställas ut under sommaren 2020. Då finns det möjlighet att
lämna ytterligare synpunkter. Slutligt förslag tas för antagande under slutet av 2020.

Visioner
Bromölla och Kristianstad kommuners översiktsplaner har lika visioner. Båda önskar
”tillväxt”, ex. fler invånare och byggnader. Bådas ”tanke” är att invånarna ska vara
delaktiga och ta ansvar för framtiden - samt att ”trivsel” ska genomsyra vistelse och
verksamhet i båda kommunerna.

Dilemman och utmaningar
Kristianstads och Bromölla kommuners översiktsplaner har lika dilemman och
utmaningar, exempelvis: - Hur kan översiktsplanens riktlinjer för materiell tillväxt omfatta
en långsiktigt hållbar naturresurshushållning samt omfatta en minimering av
klimatförändringar?

41 (150)

Samrådsredogörelse
Ändring av översiktsplanen för
Kristianstad stad, BN15-1977
2021-03-09

- Hur kan översiktsplanen föreslå minskning av den tätortsnära livsmedelsförsörjningen,
för att exploatera åkerarealer till bostäder och verksamheter - och uppfylla kraven i
Kommunallagen och Barnkonventionen; följa de Nationella, Regionala och Lokala
Miljömålen samt Länsstyrelsens nollvision om åkermark och Jordbruksverkets
rekommendationer?

Utmärkta och väl genomarbetade intentioner
Syftet med att ändra Kristianstad stads översiktsplan är att visa kommunens
viljeinriktning för nyttjandet av vatten- och markresurser. Målet med översiktsplanen är
”en fortsatt hållbar utveckling i området med strategier att hantera kommande
utmaningar” (sidan 1-2, Missiv av samråd gällande ändring av översiktsplan för
Kristianstad stad). Planförslaget innehåller utmärkta och väl genomarbetade intentioner, bland
annat för att stärka stadens ekosystem och arbeta vidare för en ekologiskt hållbar stad (sidan
146, Samrådshandling Kristianstad stad 2019-12-06). Strategin är att ”ekosystemen i staden
och dess omland ska bevaras och utvecklas”. En av riktlinjerna är att skadelindringshierarkin
används vid större förändringar i markanvändningen. Fantastiskt bra är även de övriga
riktlinjerna: strävan efter biologisk mångfald och mångfunktionalitet för grönytor och
dagvattenhantering; god ekologisk status i vatten; stärkta gröna stråk; främjandet av
ekosystemtjänster samt hushållning med mark.

Positiv utveckling av kollektivtrafiken mellan kommunerna
Kristianstad är en tillväxtmotor (tillsammans med Hässleholm) i den Nordöstra delen av
Skåne och är därför en viktig del av utvecklingen, detta eftersom Kristianstads kommuns
tillväxt är Skåne Nordosts tillväxt. Inpendling till Kristianstad är hög från grannkommuner
och inte minst från Bromölla, kommunikationen mellan kommuner är därför avgörande
för fortsatt utveckling. Det är därför positivt att Kristianstads kommun påtalar utveckling
av kollektivtrafiken genom Skånebanan och Blekingekustbanan som kopplar på Bromölla
men även den viktiga kopplingen till Blekinge. Regionbussar är även en viktig koppling
mellan Kristianstad stad och Bromölla kommun, och i samband med befolkningsökning
medför det även större krav på turtätheten mellan målpunkter. Kristianstad C är därför en
viktig nod som bör planeras utifrån ett hållbart perspektiv, som erbjuder möjligheter till
pendlarparkering, cykelparkering och även nya framtida trender som elskotrar som
medför trängsel och utmanar cyklister och fotgängare om plats.

Förlora naturresurser och ekosystemtjänster
De föreslagna förändringarna i Plankartan illustrerar emellertid alltför stora förluster av
naturresurser och ekosystemtjänster. Man planerar att bygga tusentals bostäder på
åkermark.

Den föreslagna nyexploateringen på åkermark behöver omprövas
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Motivering


Mer produktiv mark förstörs än som återställs. Allvarligt produktionsbortfall.



Efterfrågan på mat kommer att öka. Detta är en angelägenhet över
kommungränser.
”Ett globalt problem är att mycket mer produktiv mark förstörs än vad som
återställs.Vi vet att efterfrågan på mat, energi och vatten kommer att öka och det
tar mycket mark i anspråk.” Vid FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de
Janeiro 1992 och 2012 diskuterades frågan och överenskommelser nåddes om att
begränsa markförstörelsen i världen. ”Jordbruksmarken i Sverige minskade med
cirka 3 000 hektar mellan 2006 och 2010 samt ytterligare cirka 3 000 hektar
mellan 2010 och 2015.” (Sveriges Jordbruksverk, Rapport 2013:3 ”Exploatering av
jordbruksmark 2006-10”, Metria: Edman T., Larsson K., Lindeberg G.)



Nyodling är mycket kostsamt. Nyodling ger försämrade skördar i flera decennier.
Jordbruksverket belyser samhällsproblemet att åkermark försvinner till
exploatering, trots att nyodling är så dyrt och kostar minst 100 000 kronor per
hektar: ”Exploatering av jordbruksmark påverkar förutom natur- och
kulturvärden även produktionsförmågan på ett påtagligt sätt. Exploateringens nya
markanvändning, tryckskador på marken och bortschaktning av matjordslagren
gör att marken svårligen kan återställas till produktiv jordbruksmark”. ”Flera
decennier senare ger nyodlingen inte lika goda skördar som äldre åkermark.” ”Ur
ett produktionsperspektiv blir bortfallet särskilt allvarligt när det rör sig om den
allra bördigaste åkermarken” (Jordbruksverket, Rapport 2013:3).



Kommunen behöver arbeta för fondresursen åker och det som gagnar
allmänhetens bästa under längst tid.
Jordbruksverket definierar åkern som fondresurs, som ger ett förnybart flöde.
Åker som brukas på ett hållbart sätt ger mat och andra råvaror under en mycket
lång tid. ”Det långsiktiga värdet av jordbruksmarken som fondresurs väger lätt när
det finns kortsiktiga ekonomiska vinster att hämta i exploatering. Det är därför
angeläget att väga hållbarheten i ett långsiktigt resursbevarande mot värdet av
ianspråktagande av jordbruksmark för exploateringsändamål. Denna avvägning
behövs till exempel vid kommunal och regional översiktsplanering.”
(Jordbruksverket, Rapport 2013:3).

Skadelindring
Både Bromölla och Kristianstads kommun har i sina översiktsplaner förslag om att man
ska kompensera för förlorade naturvärden och ekosystemtjänster. Det är mycket positivt
att Kristianstads kommun i detta planförslag, tydligt pekar på och betonar kommunens
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avsikt att följa Skadelindringshierarkin (sidan 146, 289, 290 och 293).
”Skadelindringshierarkin innebär i korthet att i första hand ska redan ianspråktagen mark
användas för ny bebyggelse och ingrepp i befintlig grönstruktur undvikas. I andra hand
skall ingrepp minimeras så att påtaglig skada inte uppkommer. I tredje hand ska ingrepp
återställas så att kvaliteten bibehålls. I fjärde och sista hand ska ingrepp kompenseras i
anslutning till platsen eller inom samma stadsdel.”(sidan 146).

Skadelindring behöver ha samma dignitet som skadegörelse
Plankarta och plantext behöver förtydligas och kompletteras med kompensationsarealer
samt kompensationskvaliteter. Bromölla kommun vädjar till Kristianstads kommun att
följa FNs, Jordbruksverkets, Länsstyrelsen Skånes rekommendationer samt
Kommunallagen och Barnkonventionen: att istället för åker välja redan ianspråktagen
mark för nya bostäder och verksamheter. Om ändå någon exploateringsdel skulle ämnas
till natur- eller kulturmark behöver skadelindring ha samma dignitet som skadegörelse.
Bromölla kommun föreslår därför att plankartan och plantexten förtydligas och
kompletteras:


Det behöver framgå tydligt på plankartan vilken ”specifik mark för kompensation”
det är som ska ersätta den exploaterade.

En komplettering med kompensationsarealer på plankartan skulle vara i enlighet med den
viljeriktning för god naturresurshushållning som Kristianstads kommun står för i
plantexten. Det är Kristianstads kommuns, Bromölla kommuns samt övriga kommuners
angelägenhet, att naturresursen åkermark förvaltas på ett modernt hållbart sätt.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har förtydligat betydelsen av kollektivtrafik mellan kommunerna och
behovet av att stärka möjligheterna att färdas kollektivt (se även svar till Östra Göinge och
Simrishamns kommun). Riktlinjen ”Stärka regionala kollektivtrafikstråk som ansluter till
Kristianstad stad” har tillkommit under Planförslag 2.5 Strategier och riktlinjer.
ÄÖP Kristianstad stad har justerats och bättre motiverats när det gäller arealen åkermark
som möjliggörs för stadsutveckling i planförslaget. Även Länsstyrelsen och andra
samrådsyttranden har krävt bättre motivering och revidering av de arealer som föreslås
utnyttjas under planperioden.
ÄÖP Kristianstad stad har även reviderats angående behovet av kompensationsarealer för
att uppnå den naturresurshushållning som är målet i planen. Under Planförslag 2.5
Strategier och riktlinjer, se strategi 12, har följande komplettering gjorts ”De markerade
grönområdena är lämpliga platser att genomföra kompensationsåtgärder om de inte är
möjliga att utföra i direkt anslutning till ingreppet.”
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7. Östra Göinge kommun
Kristianstad har stor betydelse som tillväxtmotor och är en viktig regional målpunkt.
Samtidigt lever staden i symbios med sitt omland. Östra Göinges totalt 15000 människor
bidrar till service, kultur, utbildning och arbetskraft i Kristianstad och de större byarna
Broby och Knislinge fyller samma funktioner som basorterna i Kristianstads kommun. I
Östra Göinge finns attraktiva boendemiljöer, ett entreprenörsinriktat företagande och
platser för rekreation, turism och upplevelser som kommer staden tillgodo. Potentialen i
samspelet mellan stad och land kan både utveckla regionen som helhet och stärka
Kristianstad i ett storregionalt perspektiv. Vi ser att Kristianstads kommun resonerar
kring detta men vill att översiktsplanen än tydligare markerar och tar ställning till följande
aspekter:


För Östra Göinges del är ett start stråk mellan staden Kristianstad och
Älmhult/Växjö av stor strategisk betydelse (se bild 1). Stråket sammanfaller med
Väg 19/23 och Helgeå. Genom höjd standard på Väg 19 uppnås en gen
tvärförbindelse från E22 vid trafikplats Härlöv till E4 norrut. I översiktsplanen
redovisas möjliga sträckningar av Väg 19 som ett vägreservat, men det framgår
inte i övrigt vilken strategi kommunen har för att stärka stråket och realisera
planerna.



Östra Göinge saknar tågförbindelse till Kristianstad men driver aktivt frågan om
ett högklassigt kollektivtrafikstråk Kristianstad - Östra Göinge - Älmhult.
Regionbuss 545 har på årsbasis idag mer än en miljon resande. Målstandarden kan
liknas vid Pågatåg, fast till betydligt lägre kostnad och med högre turtäthet.
Kommunen har byggt superbusstationer och bussgator i Hanaskog och Knislinge. I
Broby planerar vi för nytt resecentrum med stationsnära bostadsbebyggelse. Vi
uppfattar även att Älmhult med IKEA har ett starkt intresse av en god koppling till
staden Kristianstad. Utöver ett gemensamt engagemang i den här frågan är etapp 3
av Kristianstadslänken av högsta prioritet. Länken betyder naturligtvis mycket för
stadsbusstrafiken lokalt inne i Kristianstad, men som vi ser det har förbättrad
framkomlighet framför allt en regional betydelse. Översiktsplanen bör även
kompletteras med en karta som visar regionalt viktiga pendlingsstråk där även
högklassig bussförbindelse finns med tillsammans med tåg (Kristianstad - Östra
Göinge - Älmhult, Kristianstad - Hörby - Malmö, Kristianstad - Åhus).



Helgeå är ett gemensamt intresse ur flera avseenden och även en del av nordöstra
Skånes identitet. Utöver översvämningsproblematiken i centrala Kristianstad
behöver vi samverka kring miljö, natur- och kulturmiljöfrågor som rör ån.
Helgeådalen utgör även ett regionalt grönstrukturstråk från Möckeln till Åhus och
har stor potential för rekreation, turism- och landsbygdsutvecklingen.

45 (150)

Samrådsredogörelse
Ändring av översiktsplanen för
Kristianstad stad, BN15-1977
2021-03-09



Då Väg 19 byggts ut till mötesfri landsväg Bjärlöv-Broby ges möjlighet att cykla på
ett trafiksäkert och bekvämt sätt längs hela sträckan från Älmhult till Bjärlöv. För
att nå ända till Kristianstad saknas dock länken mellan Bjärlöv och Torsebro. Även
om delen ligger utanför översiktsplanen för Kristianstads stad så är förbindelse
viktig i det regionala cykelnätet till och från Kristianstad.

Vi önskar Kristianstad lycka till med arbetet och ser fram mot regional samverkan
framöver tillsammans med övriga kommuner i Skåne nordost.

Bild 1. Strategisk inriktning i översiktsplanen för Östra Göinge (2019-12-19).
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har kompletterats med tydligare beskrivningar av betydelsen av
regionala samband mellan Kristianstad och grannkommunerna. Riktlinjen ”Stärka regionala
kollektivtrafikstråk som ansluter till Kristianstad stad” har tillkommit under Planförslag 2.5
Strategier och riktlinjer.
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De större pendlingsstråken redovisas på en karta under Planförutsättningar 5.4
Trafikinfrastruktur.
Helgeåns mellankommunala betydelse har förtydligats i planen. Under Planförslag 2.5
Strategier och riktlinjer, se strategi 12, har följande komplettering gjorts ”Det är också
viktigt att samverka med övriga kommuner i Helgeåns avrinningsområde för att uppnå god
vattenstatus.”
Behovet av bättre cykelförbindelse längs stråket mot Broby och Östra Göinge har införts
under Planförslag 2.5 Strategier och riktlinjer, se strategi 11, genom tillägget ” Cykelstråk till
de närmaste huvudorterna i grannkommunerna Bromölla och Östra Göinge behöver
utvecklas.”
8. Simrishamns kommun
Kristianstad kommuns ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad är utställd för
samråd under perioden 2019-12-09 till 2020-03-09. Simrishamns kommun har tagit del
av samrådshandlingen och har några synpunkter kring översiktsplanens regionala
påverkan.

Stärka stadens regionala roll
Simrishamns kommun ser positivt på översiktsplanens strategier och riktlinjer kring att
stärka stadens regionala roll. Förslagen att:


prioritera regionala målpunkter,



skapa möjligheter för högskola och forskning att stärkas och utvecklas i staden,



samt stärka samverkan med grannkommunerna, är goda exempel på hur
Kristianstad kommun tar initiativ som påverkar östra Skåne i en positiv riktning
och som har möjlighet att ge mervärden även till invånare i Simrishamns kommun,
kringliggande kommuner och regionen som helhet.

Simrishamns kommun ser även positivt på att den regionala cykelleden Sydostleden som
förbinder Simrishamn med Växjö via Kristianstads centrala delar uppmärksammas i
ändringen av översiktsplanen för staden. Intresset för cykelturism ökar och en fortsatt
positiv utveckling främjar hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt.

Mellankommunala och regionala samarbeten
I planförslaget tas 392 ha jordbruksmark i anspråk till stadens exploatering. Kristianstad
kommun skriver i samrådshandlingen att ”om det inte finns annan möjlig mark att tillgå
och exploatering måste ske på jordbruksmark måste särskild vikt läggas vid de kumulativa
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effekterna som uppstår. Hänsyn måste tas till exploateringens konsekvenser i ett
mellankommunalt och regionalt sammanhang över tid” (s. 59). Simrishamns kommun
deltar gärna i arbetet med att analysera och diskutera konsekvenser av exploatering av
jordbruksmark ur ett regionalt och mellankommunalt perspektiv.
När det gäller infrastruktur framgår det av samrådsförslaget att Trafikverket har för avsikt
att bygga om väg 19 mellan Ystad – Broby till en mötesfri väg. Simrishamn kommun vill
uppmärksamma om att delar av stråket strax efter Maglehem vid kommungränsen ligger i
Simrishamns kommun. Om och när en åtgärdsvalsstudie för sträckan Kristianstad – Ystad
tas fram önskar Simrishamns kommun bli informerade om arbetet.
När det kommer till kollektivtrafik så har Kristianstad har två expressbusslinjer som
förbinder nordöstra och sydöstra Skåne, Skåneexpressen 4 till Ystad och Skåneexpressen
3 till Simrishamn. De båda busslinjerna har stor betydelse för Simrishamns kommun och
under de senaste åren har arbetet med Skånetrafikens superbusskoncept intensifieras.
Simrishamns kommun är osäker på Kristianstad kommuns ställningstagande kring
superbusskonceptet, men utgår från att även Kristianstad kommun ser till helheten och
finner ett intresse av att stärka kopplingen mellan nordöstra och sydöstra Skåne.
Slutligen önskar Simrishamns kommun även att ta del av Kristianstad stads utveckling av
handel och önskar att delta i alternativt ta del av mellankommunala utredningar kring
påverkan av etablering av nya handelsområden, exempelvis kring den planerade
utbyggnaden i Härlöv.
Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen välkomnar Simrishamns kommuns önskan om
samverkan kring arbetet med att analysera och diskutera konsekvenser av exploatering av
jordbruksmark ur ett regionalt och mellankommunalt perspektiv.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser mycket positivt på utvecklingen av
kollektivtrafiken mellan de båda kommunerna.
När det gäller handelsutvecklingen på Härlöv så är den enda skillnaden att
dagligvaruhandel tillåts inom området enligt den reviderade detaljplanen. För mer
information om handelssituationen hänvisas till handelsutredningen: Marknadsanalys
Härlövs Handelsområde, Kristianstad. WSP Mars 2019.
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Yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och bolag m.fl.
9. Räddningstjänsten
Kapitel 1. Inledning
- Referera även till koncernens policy för trygghet, säkerhet, informationssäkerhet,
krisberedskap och civilt försvar.
- Lägg till ett kort stycke om den återupptagna planeringen för civilt försvar, förslagsvis
”den återupptagna planeringen för civilt försvar har beaktats i översiktsplanen”. Går att
koppla ihop med kommentaren ovan om policyn. Kortfattat handlar det om att anpassa ett
fåtal delar till en synnerligen föränderlig hotbild.
Sid 43 - Byt rubriken till ”Samhällsviktig verksamhet”
- Lägg till förutsättningar för energiförsörjning och dricksvattenproduktion.
- Trafikverket ligger även det inom planens område och de bedriver samhällsviktig
verksamhet.
- Privat samhällsviktig verksamhet?
Sid 44
- Koppla räddningstjänstdelen till nya SkNo-organisationen. RTJ ser över detta stycke.
- Mobila poliskontoret behöver inte vara med.
- Ta bort hela stycket om MSB – MSB är ingen viktig samhällsfunktion i Kristianstads
kommun.
Sid 53 (eller där det passar i samma kapitel)
- Lyft gärna upp att grönstrukturen hjälper till att hantera både skyfall och höga flöden i
Helge Å.
Sid 73 (se även sidan 76)
- Ska icke befintliga vallar byggas för att säkerställa vidare exploatering inom
översvämningsriskområde? KLK borde kunna besvara detta.
Sid 74 - Ta bort: Information om invallningens status rapporteras till länsstyrelsen som är
tillsynsmyndighet för Kristianstads invallning mot Helgeå. - Sista kursiverade stycket.
Detta beslut är väl klart nu? KLK borde kunna besvara detta.
Sid 76 - Ändra stycket under rubriken ”Sannolikheten för skada på vallsystemet” till:
Sannolikheten för att en omfattande skada ska uppstå på vallsystemet bedöms i nuläget
som liten, både när det gäller brister i konstruktionen och annan påverkan.
Sid 78 - Stycket under rubriken ”Samhällsviktiga verksamheter” borde tydliggöra
olämpligheten i att placera samhällsviktig verksamhet inom översvämningsriskområden.
Till exempel: Inom områden med konstant risk för översvämning ska ingen
nykonstruktion av samhällsviktig verksamhet ske. Inom områden med temporär

49 (150)

Samrådsredogörelse
Ändring av översiktsplanen för
Kristianstad stad, BN15-1977
2021-03-09

översvämningsrisk kan samhällsviktig verksamhet placeras under förutsättning att den
byggnadstekniskt skyddas. Utgår från MSB definition av Samhällsviktig verksamhet (kan
även förtydligas redan på sid 43).
Sid 79 -80 (eller någon annanstans där det passar bättre, kanske sid 95 och framåt eller
sid 105) - Något om att vi har två utsatta områden i Kristianstads tätort och hur
översiktsplanen bidrar till att hantera (förbättra) det? KLK borde kunna besvara på detta.
Sid 101 - Efter (eller någonstans där det passar bättre): Planen vill skapa förutsättningar
för Kristianstad att utvecklas till en attraktiv stad (ekonomisk hållbarhet), en stad för alla
(social hållbarhet) och en grönblå stad (ekologisk hållbarhet). Lägg till: Kristianstad ska
även vara en motståndskraftig stad, som kan möta och anpassa sig till de förändringar som
sker i vår omvärld.
Sid 105 - Under stycket ”Riskhantering och klimatanpassning”, lägg till information enligt
förslaget ovan på sid 78. - Lägg till i stycket: Av hänsyn till riskbedömningar har bostäder
och samhällsviktiga verksamheter inte föreslagits där konsekvenserna av ett eventuellt
vallbrott är omfattande och utgör risk för liv, hälsa och miljö.
Sid 178 - Punkten 5 och 6. Olämpligt att ur skyfalls- och vallbrottsperspektiv bygga fast
CRV ytterligare. - Lägg även till att det ligger inom översvämningsriskområde ur
vallbrottsperspektiv.
Sid 185 - Under stycket ”Miljö- och riskfaktorer” lägg till översvämning som en risk.
Sid 196 - Kontakta Säkerhetschefen i Kristianstads kommun för diskussion om 3. Krinova.
Sid 234 - ”Miljö- och riskfaktorer”: Västra delen av planområdet, framför allt befintlig
bebyggelse, ligger inom översvämningsriskområde.
Kommentar
Ändringar har gjorts enligt de förslag Räddningstjänsten föreslår.
De frågeställningar som Räddningsstjänsten lyfter när det gäller vallsäkerhet och framtida
utbyggnad har utvecklats tillsammans med kommunledningskontoret. Detta gäller bland
annat samhällsviktiga verksamheter. När det gäller CRV har beslut om investering redan
fattats.
Komplettering angående utsatta områden har gjorts under Planförslag 3. Främja folkhälsa
och rekreation med ett tillägg av riktlinjen ”Kommunen ska verka för förebyggande
folkhälsoarbete där den fysiska miljön spelar en viktig roll” och tillhörande beskrivande text.
Angående behovet av kontakt med Säkerhetschefen i Kristianstad kommun för diskussion om
Krinova kommer detta att ske i samband med förstudien för Näsby som nyligen inletts.
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10. AB Kristianstadsbyggen
Vi har under en längre tid undersökt möjligheterna för förtätning av Vapenbrodern 5 och
7 som har ett fantastiskt fint läge vid ån. Jag har nu senast stämt av lite kort med Jeanette
angående ÖPn och närheten till ån, om jag förstod rätt så har hon i sin tur pratat med dig.
Även om ny exploatering kan vara möjlig då fastigheten redan är bebyggd hade vi helst
sätt att ni markerar Vapenbrodern 5 och 7 i Översiktsplanen som förtätning stadsbygd,
detta med tanke på fastigheternas läge. Ni har med ena fastigheten i ”Vision 3D plankarta”
men jag hittar inte något om fastigheterna i samrådshandlingen.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad kommer inte att kompletteras med förslag på förtätning stadsbygd på
fastigheterna Vapenbrodern 5 och 7 eftersom mindre förtätningsprojekt ryms inom befintlig
stadsbygd. Det krävs mer omfattande utvecklingsområden för att de skall markeras i planen.
Däremot har planen kompletterats med förtätning stadsbygd på Österäng centrum efter
önskemål från ABK efter samrådet.
11. C4 Energi

Synpunkter Ao Elnät
Ao Elnät önskar efter att ha studerat samrådshandlingen beskriva att tillväxten av nya
stadsbyggnads-, handels- och industriområden samt den generella samhällsutvecklingen i
stort som strävar emot ett fossilfritt samhälle kommer att öka elförsörjningsbehovet till
Kristianstad. Branschorganisationen Energiföretagen Sverige i samarbete med Fossilfritt
Sverige har i handlingen ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” kommit till scenariot att
elenergivolymen kommer att öka med ca 35 % fram till 2045 medan elanvändningens
toppeffekt ökar med minst 20 % för samma period. Vi kan anta att denna prognos även
kommer att gälla för Kristianstad. Vi gör även bedömningen att den decentraliserade
förnybar elen kommer att öka kraftigt inom de närmaste 10 åren inom Kristianstad. Vilket
medför en proaktiv och framsynt utbyggnad av elnätet måste genomföras.
För Kristianstad innebär framtidens krav, generellt att volymen för ny- och ombyggnation
av kraftkablar och nätstationer att öka. Ett större projekt under de närmaste åren kommer
att vara projekteringen och byggnationen av en ny fördelningsstation som ska placeras på
lämplig plats mellan Vä/Öllsjö- och Helgedal/Norra Åsums-områden. Denna station ska
försörja södra delarna av Kristianstad med el och ska ersätta två mindre
fördelningsstationer i Vä respektive Hedentorp. I samband med byggnationen av
fördelningsstationen så kommer ett stort antal kraftkablar att förläggas i området.
När det gäller nybyggnationsområden Sigridslund och Hammarslund/Viby så går
koncessionsgränsen mellan C4 Elnät AB och E.ON Energidistribution AB inom de
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beskrivna områdena. De båda nätbolagen får komma överens om att förändra
koncessionsgränsen så det blir så optimalt som möjligt för samtliga parter.

Yttrande av C4 Energi AB, AO-Värme rörande översiktsplan för Kristianstads
stad
C4 Energi driver stadens kraftvärmeverk Allöverket, som är tillståndspliktig verksamhet,
på fastigheten Paviljongen 3. Verksamheten är belägen på delområde Näsby och gränsar i
sydost till delområde Centrala staden. AO-värme lämnar nedanstående synpunkter till
översiktsplanen. De berörda delarna är innehållsförteckning, förutsättningar i
planområdet, planförslag (med fokus på A, Delområde Centrala staden) samt
konsekvensbeskrivning.
Risk för lukt- och luftföroreningar
I Planens D Delområde Näsby, nämns att området är en viktig arbetsplats och att det finns
ett industriområde, bland annat i söder, med verksamheter som är klassade till att
medföra betydande störning. Trots det finns det ett område precis bredvid, i delområde A,
Centrala Staden (Bangårdsområdet) klassat som stadsbygd. Definitionen för stadsbygd är:
Ett område som i huvudsak används för bostäder men där kontor handel, service eller
annan funktion som är förenligt med bostäder också kan förekomma. Syftet med kategorin
stadsbygd är att stimulera blandningen av olika typer av bebyggelse. Under begreppet ett
område för industri står att läsa att det är verksamheter som inte bör ligga intill bostäder.
I planförslaget anses Bangårdsområdet vara centrumnära och stationsnära med stor
potential till att utvecklas till stadsbygd. Endast en remsa med järnvägsspår skiljer
Allöverket från planerad stadsbygd på området Bangårdsområdet i Centrala staden. Trots
närheten mellan industri och stadsbygd är detta mycket lite berört i översiktsplanen
under förutsättningar för Bangårdsområdet. Enligt plantexten finns det markföroreningar,
buller och skyddsavstånd till järnväg och verksamheter som Allöverket och
Skånemejerier. Dessutom har det i sammanställning av medborgardialog-vykort lyfts fram
obehagliga lukter från värmeverket och vedeldning i villaområden. C4 Energi anser att
denna del i översiktsplanen behöver förtydligas om vad det kan innebära samt att risk för
lukt- och luftföroreningar, t.ex. ökande partikelhalter och mögelsporer bör finnas med i
beskrivningen under förutsättningar för Bangårdsområdet.
Buller
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 10§ rekommenderas att normer somt.ex,
höga bullernivåer redogörs för i översiktsplanen med hjälp av text och kartor. Detta finns
med i planen och kommunen redogör för det underlag de har, som endast omfattar väg
och tågtrafik. För övrigt nämns att det inte har varit möjligt att ta fram underlag för buller
från industrier och andra verksamheter. I planen skrivs också att det finns befintliga
verksamheter inom planområdet som kan ha bullerpåverkan på bostäder och vid
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utveckling av nya områden med bostäder behöver en helhetsbild tas fram kring
verksamheternas framtida utveckling. Ska verksamheterna kunna utvecklas är ibland
etablering av bostäder inte lämpligt ur bullersynpunkt. Kommunen uppger också att
åtgärder för att klara bullerriktvärden kan bli både dyra och förfulande och att åtgärda
bullret vid källan bör i första hand övervägas. När kravet blir att åtgärda buller vid källan
lägger man enligt miljöbalken över ansvaret på stadens verksamhetsutövare. Det kan
medföra mycket stora kostnader för företagen och bli ett så stort hinder att det begränsar
företagens produktion, möjlighet till utveckling och i värsta fall till fortsatt verksamhet på
nuvarande plats. Av dessa anledningar är det av stort intresse för verksamheterna, och bör
även vara i kommunens intresse, att på ett tidigt stadie kunna bedöma vilken form av
byggnation som är lämplig i olika områden. C4 Energi anser att bullerutbredningskarta
där även industrier och eventuella andra bullrande verksamheter ingår behöver finnas
redan i översiktsplanen för att planen ska kunna ge vägledning för beslut om hur
markområden ska användas utan att påverkan på företagen blir onödigt omfattande.
Planen behöver därför kompletteras med dessa uppgifter.
Det bör även vara möjligt att få fram en del bullerunderlag från industrier. Kommunen har
t.ex. tillgång till C4 Energis aktuella bullerutredning. För tillståndspliktiga verksamheter är
redogörelse för miljöeffekter från buller ett krav i miljökonsekvensbeskrivningen och
tillståndsansökan. Det medför att verksamheter med bullerrisk troligen har utfört
bullerutredning, vilka kommunen redan idag har tillgång till eller skulle kunna efterfråga.
Miljökvalitetsnormer
Av översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser att följa miljökvalitetsnormer och
det ska tydliggöras för om det finns risk för att normerna överskrids. Även områden där
det finns risk för att normerna inte klaras ska pekas ut. Nulägesbeskrivning under
planförutsättningar tar upp att trafik och småskalig vedeldning har betydande påverkan
på luftkvaliten och att partikelhalterna i centrala Kristianstad riskerar att överskrida
nedre utvärderingströskeln. Enligt planen är det viktigt att miljökvalitetsnormerna för luft
följs upp och därmed även partikelhalten i luften vid förtätning av områden. C4 Energi
anser att utöver vägtrafik och småskalig vedeldning bör även risk för partiklar från
industriområdena i samband med verksamhet och tunga transporter beaktas i
översiktsplanen under såväl miljökvalitetsnormer som miljömål för att inte missas i
kommande detaljplaner då t.ex. skyddsavstånd ska beaktas. Exempelvis för
Bangårdsområdet som ligger bredvid Näsby industriområde.
Samhällsviktiga funktioner
Enligt planförutsättningarna är en samhällsviktig verksamhet en verksamhet som är
väsentlig för att undvika en allvarlig kris i samhället. T.ex. sjukhus, räddningstjänst,
energiförsörjning och vatten- och avlopp. Karta 20 innehåller stadens viktiga
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samhällsfunktioner men på kartan finns inte stadens kraftvärmeverk med trots att det i
löpande text anses vara en viktig samhällsfunktion. C4 Energi anser att med tanke på
antalet fastigheter i kommun företaget förser med fjärrvärme och effekten av om
produktionen stannar bör C4 Energis energiproducerande anläggningar beaktas ibland
viktiga samhällsfunktioner. (Ca 2600 villor, 520 flerbostadshus, 365 lokaler och 30
industrier värms i dagsläget med fjärrvärme). Produktionen av grön lokal el vid
kraftvärmeverket är dessutom en viktig försörjningsfråga avseende tillgången av el i
Kristianstad, i tider då överliggande nät i södra Sverige har påtagliga
överföringsbegränsningar på stamnätsnivå, som kommer att ta många år att bygga bort.
Fossilfritt samhälle
Enligt översiktsplanen ska Kristianstad utvecklas till att vara en del av en tillväxtmotor i
enlighet med Region Skånes utvecklingsstrategi med 12 000 nya invånare och att 5 600
(beredskap för 7 300) nya bostäder ska byggas i staden. Kristianstads kommun har
dessutom uttalade mål om att öka produktionen och användningen av förnybar energi,
bland annat fjärrvärme. Målet enligt klimatstrategin är att bli en fossilbränslefri kommun.
För att kunna möta det ökade behovet av hållbar fossilfri energi, till ett pris som kunderna
är beredda att betala, vill C4 Energi poängtera vikten av att i framtiden kunna utöka
produktionen på Allöverket inte får begränsas och att fjärrvärmeproduktion på Allöverket
bör ses som en viktig samhällsfunktion som inte ska underskattas.
Övrigt
Sidhänvisningarna på sidan iii och iv överensstämmer inte med översiktsplanens sidor.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har kompletterats med behov av ytor för den framtida
fördelningsstationen i södra Kristianstad, norr om Ängamöllans industriområde.
Behovet av skyddsavstånd till Allöverket har förtydligats och förslag till åtgärder för att
minska riskerna vid eventuell byggnation i området presenteras i framtida detaljplaner.
Kristianstad har få bulleralstrande industrier inom planområdet och en särskilt redovisning
av dessa i översiktsplanen för Kristianstad stad bedöms inte som möjlig då ett sådant
kunskapsunderlag saknas.
Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med att det finns risk för ökade halter av
luftföroreningar även från verksamhetsområden, och påverkan från Näsby
verksamhetsområde på exempelvis Bangårdsområdet, se Konsekvenser 6.7
Miljökonsekvensbeskrivning, Luft under Miljöeffekter. I avsnittet om Buller har det gjorts ett
tillägg om att krav kan behöva ställas på såväl skyddsavstånd till bullerkällan, som
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skyddsåtgärder. Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning är att direkta utsläpp till luft
från verksamhetsområden i staden inte har en stor påverkan på kommunens möjlighet att
uppfylla miljökvalitetsnormer eller miljömål för utomhusluft, utan att transporter är den
ojämförligt största källan till luftföroreningar. Vid utveckling av ny bebyggelse görs dock en
samlad bedömning av utsläpp till luft från omgivningen, dvs från såväl trafik som
verksamheter, och påverkan på miljökvalitetsnormer.
Kraftvärmeverket och dess betydelse för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle
med den tilltänkta utbyggnaden har lagts till i beskrivningen av samhällsviktiga funktioner,
under Planförutsättningar 5.3 Bebyggelsestruktur.
12. E.ON
E.ON Energidistribution AB (”E.ON”) avger yttrande avseende Kristianstad kommuns
föreslagna plan för Staden. I koncernens interna remiss har även bolagen E.ON Gasol AB
och E.ON Biofor Sverige AB tagit del av planen. E.ON vill för dessa bolag och såsom ägare
av infrastruktur för elförsörjning och gasolleverans inom kommunen avge följande
synpunkter.

Befintlig elförsörjning
Elförsörjningen är en väsentlig del för utvecklingen av kommunens näringsverksamhet
och bostadsbyggande. Inte minst är utbyggnad och ombyggnad av elnätet viktig för att
garantera fullgod leveranssäkerhet och en bidragande faktor i omställningen till det
förnybara samhället.
E.ON har nätkoncession för område inom stora delar av Kristianstad kommun medan
områdeskoncession för Kristianstad stad och större delen av planområdet innehas av C4
Elnät AB. I några ytterdelar av planområdet är det E.ON som är ansvarigt för anslutningen
av abonnenter genom sin områdeskoncession. Det gäller främst området söder om Vä,
Karpalund samt i och omkring Viby.
Inmatningen av el till C4 Energi och elförsörjningen av Kristianstad från regionnäts-nivå
sker efter E.ONs försorg. I norr via en 130kV luftlinje från Torsebro och från väster via en
avgrening på den nord-sydliga 50kV ledning som går mellan Torsebro och Vä (såsom
framgår av bilagd karta). Dessa ledningar är kritiska för att Kristianstads elförsörjning och
det är viktigt att dess drift ovillkorligen kan upprätthållas. Det är önskvärt att dessa
ledningar med tillhörande säkerhetsområde noteras i översiktsplanen såsom
samhällsviktiga verksamheter samt att restriktionsområde för dessa säkerställs.

Kapacitet och framtida elförsörjning
För att inte hämma den utveckling och fortsatta expansion som planen föreslår bör
energiförsörjningen noggrannare utredas så att man kan möta ett ökat effektbehov.
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Ansvaret att överblicka effektbehovet till nya och befintliga abonnenter ankommer i
huvudsak på C4 Energi, då bolaget innehar områdeskoncessionen för större delen av
planområdet. I samarbete med E.ON bör man sedan på ett tidigt stadie avgöra hurtillvida
dagens inmatning är tillräcklig. En tillståndsprövning för en eventuell utbyggnad eller
ombyggnation av regionnätet är en process som tar flera år, vilket man måste ha i åtanke
då man ser ett växande elbehov. Med en utredning som grund kan man med god
framförhållning ansöka om en utbyggnad av regionnätsanslutningen som motsvarar det
förväntade effektuttaget och som ger en robust elanslutning med tillräcklig kapacitet för
framtiden. Samtidigt är det av yttersta vikt att lämplig mark finns tillgänglig för en ny
ledningssträckning och en ny fördelningsstation.

Ledningar vid planerad utbyggnad
Vid några ställen kan konstateras att planförslag kan komma i konflikt med elledningarna;
I planen har området kring mottagningsstationen på fastigheten Kvarnen 26 (KSDC i bif.
karta) markerats för framtida förtätning av stadsbebyggelsen. Då bostäder och andra
typer av byggnader där människor stadigvarande vistas inte är förenliga med
elverksamheten på platsen, så önskar E.ON att samråd sker innan planläggning fortskrider
inom detta område.
Vidare så går två av E.ON:s 50 kV-ledningar in i ett läge längs Helgeå som utgör en viktig
inmatningsväg till C4 Energis nät och därmed elförsörjningen för Kristianstad. De vallar
som planeras under 50 kV-ledningarna kan innebära att ledningen måste anpassas i
höjdled för att klara nödvändiga särhetsavstånd.
Planerna för att bygga nya bostäder i de östra delarna av Öllsjö medför att
stadsbebyggelsen närmar sig 50 kV-ledningen Vinnö–Vä. Ledningen utgör
huvudmatningen för Vä, Öllsjö och Tollarp och planerna bör inte tillåtas inkräkta på
ledningens skyddsavstånd då den är av stor betydelse för elförsörjningen av dessa
tätorter. Även här vill E.ON se att kommunen samråder sker innan man pekar ut området i
närheten av ledningarna som lämpliga för stadsbebyggelse såsom översiktsplanen
föreslår.

Elnätet i detaljplaneringen
Det är viktigt att elledningarna ges ett beständigt utrymme i planeringen av ny bebyggelse
så att åtkomst för eventuella reparationer och omläggningar av ledningarna kan
garanteras vid var tid. E.ON önskar därför att särskilda områden reserveras för detta
ändamål i detaljplanen, L-område för ledningar genom U-område för kablar och med Eområde för transformatorstationer. Både för befintliga anläggningar och för de
utbyggnader och ombyggnader som kan komma att behövas i framtiden.
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Säkerhet i närheten av elanläggningar
Byggnation eller annan exploatering nära en elanläggning måste ske med hänsyn till
föreskrifter och andra anvisningar eller rekommendationer kopplat till anläggningen och
det elektromagnetiska fält som alstras. Syftet med denna hänsyn är att minimera risken
för person- och sakskada till följd av risker förknippat med närheten till elanläggningen.
För att minimera olycksrisken vid arbeten i närheten av en starkströmsanläggning skall
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet samt de av
elbranschen framtagna elsäkerhetsanvisningarna följas. För att få god kännedom om
relevanta föreskrifter och anvisningar är det viktigt att E.ON Energidistribution kontaktas
för samråd vid byggande eller annan exploatering i närheten av elanläggning. I begreppet
exploatering inrymmer E.ON Energidistribution i detta sammanhang även ändrad
markanvändning.

Ledningsflytt
Samtliga ledningsflyttar som kan komma att föranledas av föreslagen utbyggnad av
planområdet bekostas av exploatören.

E.ON Gasol AB och E.ON Biofor Sverige AB
Verksamheten har inga synpunkter på planprogrammet.

Ledningsvisning
För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisar med
kartunderlag och dxf-fil. Krävs fysisk utsättning behövs åter ledningskollen kontaktas för
beställning av ledningsvisning. Vid genomförande kan eventuellt ledningsbevakning bli
aktuellt.
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Ovanstående bilaga är bifogad till yttrandet och finns att begära ut i sin helhet.
Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är medveten om behovet att beakta
ledningsdragningar i det fortsatta arbetet med genomförandet av ÄÖP Kristianstad stad.
Nära dialog kommer att behöva föras med ledningsägare i staden och i arbetet med mer
detaljerat hur, var och när genomförandet skall ske som skall beskrivas i
utbyggnadsstrategin som exploateringskontoret kommer att göra. En utredning av
kapacitetsbehov kommer att ingå i detta arbete. I samband med detaljplan lyfts
säkerhetsfrågor och hänsyn till ledningsdragning mer utförligt.
13. Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen noterar att det är mycket stora grönytor och relativt långa sträckor
gång- och cykelväg som tillkommer i förslaget till ÄÖP. Det kommer, efterhand som detta
genomförs, att behöva tillskjutas nya medel i tekniska nämndens driftbudget om de
tillkommande ytorna ska kunna skötas på ett tillfredsställande sätt. Tekniska
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förvaltningen tycker därför att det är bra att det nämns under kapitel 6.7 ”ekonomiska
konsekvenser” och underrubriken ”ekonomiska förhållanden idag” att:
”Såväl befolkning som bostadsbyggande och investeringar i infrastruktur och service ökar
sett till hela Kristianstads kommun. Enligt kommunens årsredovisning ökar därmed även
kostnader för drift och skötsel av gemensamma ytor och anläggningar samt på kort sikt
kommunens skuldbörda. Kopplingen mellan utbyggnad av staden, stadskvalitet och
kostnader för framtida drift och skötsel är inte alltid tydlig i samhällsplaneringen. Det kan
leda till underskott i kommunens finanser, mindre nöjda invånare och minskad
attraktionskraft i omvärlden”.
Det är också bra att det i samma kapitel nämns efter underrubriken ”investeringar” att:
”Inför enskilda investeringar i nya grönytor, gator och gång- och cykelvägar, som följer av
planen, kommer kommunen att behöva göra en djupare analys av tillkommande
driftskostnader för att bedöma om det finns ekonomiskt utrymme att utöka
driftsbudgeten med nödvändiga medel. Det gäller även för en kostnadseffektiv anpassning
av staden till risken för översvämning och ett förändrat klimat.”
I samrådsförslaget anges användning av grönområdet omedelbart väster om Prästaskogen
till ”fritidsanläggning”. Kristianstads kommun har via Boverkets satsning Gröna Städer fått
bidrag till ett projekt med början 2020 som syftar till att utveckla Prästaskogen och
Björket med fler ekosystemtjänster och bättre tillgänglighet. I ansökan som ligger till
grund för bidraget föreslås flera åtgärder på/i det ovan nämnda området väster om
Prästaskogen. Åtgärderna syftar till att binda ihop och förstärka kopplingen mellan
Prästaskogen och Björket genom gröna öar/korridor, samt att utveckla den biologiska
mångfalden med ängsvegetation och bryn. Detta kan säkert kombineras med funktionen
”fritidsanläggning” men andelen tillgänglig yta minskas vilket kan innebära en
intressekonflikt.
Generellt betonar ÄÖP vikten av väl fungerande grönstruktur i staden vilket förvaltningen
ser som mycket positivt.
ÄÖP behandlar avvägningar mellan förtätning med bebyggelse och grönstruktur (och
många andra intressen) och tar upp både fördelar och nackdelar.
På bl.a. s. 130 beskrivs hur förtätning kan leda till fler besökare/mer effektiv användning
av parker vilket enligt ÄÖP ökar tryggheten. Ett begrepp som används ofta för att beskriva
grönstrukturen är mångfunktionalitet. Parkerna ska rymma både rekreativa kvaliteter
som idrott, lek, motion, men även ekosystemtjänster som bullerreducering,
omhändertagande av dagvatten mm. Detta är positivt och behöver inte innebära konflikt.
Det är starka argument för att bevara och inte inkräkta på befintlig parkmark vilket
skadelindringshierarkin också tydligt beskriver.
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Denna typ av park blir en mötesplats - en social och aktiv yta. Tekniska förvaltningen
saknar dock kvaliteterna rymd och rofylldhet i resonemanget. En tätare stad, med högre
besökstryck och fler funktioner i parkområdena ställer högre krav på medveten
gestaltning om dessa kvaliteter ska kunna erbjudas medborgarna även i staden.
I samrådsförslaget går bland annat att läsa följande gällande kollektivtrafik:
”Närhet till kollektivtrafik har varit viktigt att arbeta med vid en utveckling av staden och
målet har varit att all stadsbygd som pekas ut för förtätning eller nybyggnation ska finnas
inom 400 meter till stadsbussens linjenät. Tre områden som är utpekade för ny stadsbygd
ligger längre bort än 400 meter, men i två av dessa kompenseras det med att det finns en
regionbuss eller planer på att dra om Stadsbusslinjen.”
Ovanstående ställningstagande tillsammans med utformningen av förslaget (Plankarta)
bedöms som en god avvägning mellan tillgänglighet till kollektivtrafik och andra intressen.
Tekniska förvaltningen noterar och instämmer i följande skrivning: ”En stor del av
ledningsnätet inom staden behöver förnyas och arbete sker kontinuerligt med att byta ut
det åldrande ledningsnätet. I delar av nätet har taket nåtts kapacitetsmässigt, vilket gör att
det krävs betydande investeringar för att möjliggöra större exploateringar. Det innebär
vidare att om detta planeras rätt så finns stora möjligheter att anpassa ledningssystemet
för kommande generationer samtidigt som ledningsnätet förnyas.”
Tekniska förvaltningen noterar att det nämns under kapitel 4.1 ”ställningstaganden i
planförslaget” att: ”Inom de nya ytorna för stadsbygd är 30 % avsatt för
dagvattenhantering, grönyta och infrastruktur i området.” Tekniska förvaltningen vill i
detta sammanhang framhålla att hur stora ytor som behövs för dagvattenfördröjning,
grönytor, gator och övrig infrastruktur måste studeras i varje detaljplan för sig.
Förvaltningen bedömer att det i vissa områden kommer att vara mer än 30% av ytorna
som behöver avsättas för dessa ändamål.
Tekniska förvaltningen tycker vidare att skrivningarna om hur miljökvalitetsnormerna
(MKN) för vattenkvalitet ska kunna klaras skulle behöva vara tydligare i ÄÖP.
Vad gäller delområde Hammar i utbyggnadsvisionen, ny stadsbygd i Norra och Östra
Hammar, kräver dessa båda områden en dagvattenhantering i närområdet. I ÄÖP utpekat
grönområde vid Stordiket kan vara möjligt att använda till gröna fördröjningsytor för
vatten från dessa båda utbyggnadsområden, men det är då tveksamt om ytan samtidigt är
möjlig att använda som golfbana.
Avslutningsvis vill tekniska förvaltningen framföra att texten i ÄÖP syns onödigt lång och
att nästan samma sak ofta sägs flera gånger. Texten borde kunna komprimeras.
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Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys av ärendet har genomförts och barnkonventionens intentioner har
lyfts fram i kapitel 6.8 ”måluppfyllelse” i ÄÖP. Barnkonventionens intentioner synes
därmed vara beaktade.
Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för synpunkterna och instämmer i
betydelsen av tillräckliga ytor för omhändertagande av dagvatten. Hantering av dagvatten
har förtydligats i ÄÖP Kristianstad stad även vad gäller större ytor.
Vid fortsatt dialog om grönområdet vid Stordiket klargörs volymen dagvattenhantering i
samspel med rekreationsvärden.
Resonemang om kvaliteterna rymd och rofylldhet har förts in i ÄÖP Kristianstad stad under
planförutsättningar. Förtydligande har gjorts av MKN vatten under planförutsättningar.
14. Kultur- och fritidsnämnden
Ett förslag till ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad finns framtagen och
byggnadsnämnden beslutade 2019-11-26 att skicka ut förslaget på samråd. Kultur- och
fritidsnämnden har fått samrådshandlingen för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att kultur- och fritidsverksamhet finns med
som en viktig och naturlig del i stadsutvecklingen över tid. Skrivningar lyfter såväl
perspektiv som social hållbarhet, barnperspektiv och vikten av att avsätta ytor för
fritidsanläggningar när bostäder blir fler och befolkningen växer. Även skrivningar om
parker och grönområden där fokus sätts på utveckling och tillgängliggörande är bra.
Redan idag finns ett växande behov av stadsnära rekreationsområden.
På sidan 101, finns det skrivningar kring hur många nya bostäder planen tar höjd för. Här
ser kultur- och fritidsförvaltningen att texten bör kompletteras med behov av att skapa
förutsättningar även för kultur-, fritids- och idrottsanläggningar.
Texten är till stor del generellt hållen men i vissa avsnitt på en detaljnivå som kan
redigeras till att vara mer övergripande. Som exempel kan nämnas sidorna 33-37, där
kultur- och fritidsverksamhet presenteras. Det finns även upprepningar i dokumentet,
vilka bör kunna komprimeras. Detta kan ge möjlighet till att korta ner dokumentet och
skapa större stringens.
Kommentar
Texten har kompletterats med att skapa förutsättningar även för kultur- fritids- och
idrottsanläggningar. Kompletteringar är bl.a. gjorda under markanvändningskartans
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beskrivning och respektive delområde under Planförslag 3. Delområden (observera att
sidnummer har ändrats inför granskningen).

Övriga kommentarer
På sidan 123 under rubriken ”Strategi” används begreppet ”kultur- och friluftsliv med
tillgång till fritidsmöjligheter”. För ökad tydlighet bör begreppet kultur- och fritidsliv
användas konsekvent.
På sidan 123-124, under rubriken ”Behov av kultur- och fritidsaktiviteter”, bör
skrivningen vara ”Utöver detta finns behov av att peka ut ytor för kultur- och
fritidsanläggningar”.
Sidan 117 visar en karta över planförslaget. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att den
behöver förtydligas vad gäller befintliga fritidsanläggningar, då det inte går att utläsa var
de finns. Sidan 124 visar, såsom förvaltningen uppfattar det, karta över befintliga parker
och skolgårdar, samt planerade ytor för fritidsanläggningar och grönytor. Det blir en
otydlig och inkonsekvent sammanblandning som är behov av revidering.
Sidan 134 ser kultur- och fritidsförvaltningen positivt på den skrivning som finns under
rubriken ”Mångfunktionalitet”. Att nyttja stadens lokaler/ytor mer effektivt, exempelvis
som möteslokaler dagtid för tjänstepersoner och som föreningslokaler kvällstid är bra.
Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar att begreppet gestaltad livsmiljö lyfts fram på
sidan 137, i Strategi 9. Skrivningen visar på ett tydligt sätt värdet av en medveten strategi
för stadens gestaltning och offentliga rum.
Kapitel 5, sidorna 147-236, innehåller en mer djupgående genomgång av de olika
delområdena i staden. Kultur- och fritidsförvaltningen ser att ytor för fritidsanläggningar
hanteras på olika sätt inom de olika delområdena, vilket följande tabell tydligt visar:
1 – Antal nya planerade bostäder enligt planförslaget
2 – Nämns behov av ny fritidsanläggning i den generella texten?
3 – Nämns behov av fritidsanläggning i ett specifikt område?
4 – Är fritidsanläggning utpekat på karta för planförslaget?
5 – Nämns behov av ny skola?
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Det är önskvärt att eftersträva konsekvens i skrivningar för delområden med utökning av
bostäder; liksom behov av ytor för skolor krävs även ytor för fritidsanläggningar. De olika
delområdena bör då hanteras på samma sätt. Det vill säga, antingen är det utpekat på
kartan ytor för fritidsanläggningar inom respektive delområde, som harmoniserar med
texten. Om inte bör ytorna tas bort helt, men i text tydligt definieras var det är tilltänkt.
På sidan 171, delområde Söder och den inledande texten, Gällande Kristianstads
arenaområde nämns endast några av områdets idrottsanläggningar. Antingen tas dessa
bort eller bör texten kompletteras.
Kommentar
Ytor för fritidsanläggningar placeras i de flesta fall i anslutning till nya skolor och dessa är
inte preciserade till en viss plats i föreslagna stadsbygd men ytbehovet har beaktats för
skolorna och även för fritidsanläggningar. Kompletteringar har gjorts i respektive
delområde under Planförslag för att ge en konsekvent beskrivning. Kartmarkeringen för
fritidsområden har tagits bort med hänvisning till att de behandlas på samma sätt som
skolor enligt resonemang ovan.
Inom delområde Nordöstra staden, som beskrivs närmare på sidan 181-188, är
Kristianstads ishall placerad. Det nämns varken i texten eller på kartan, ett behov av
ytterligare isyta inom området. Behovet är stort. Enligt en anläggningsrapport från
Svenska Ishockeyförbundet och Stockholms Ishockeyförbund är genomsnittet i Sverige en
ishall per 27 000 invånare.
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Kommentar
Gällande detaljplan ger möjlighet för en större utbyggnad av befintlig ishall och det är
möjligt att föreslagen stadsbygd kan rymma en ny ishall.
På sidan 290 anser kultur- och fritidsförvaltningen att texten om barnperspektivet bör
stärkas utifrån att Barnkonventionen är lag. Nuvarande formulering: ”Staden skulle vinna
på att i kommande planering använda barn-perspektivet än tydligare, inte minst när det
gäller scenarier för den värld barnet ska leva i som vuxen”, bör ersättas med
”Kristianstads kommun skall i planering använda barnperspektivet”.
Även texten om utgångspunkter bör justeras, då det skall vara ”Att planera ur ett
barnperspektiv är en investering i samtid och framtid.”
På sidan 295 under rubriken ”Barnperspektivet”: Beslut som rör barn ska omfatta en
bedömning av om barns rättigheter har tagits tillvara enligt de fyra grundprinciperna i
FN:s barnkonvention, som är svensk lag sedan 1 januari 2020.
Flera områden i staden är redan idag en riskfylld miljö för barn, och bebyggelsen har
hittills inte alltid utformats ur ett barnperspektiv.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har kompletterats med en separat barnkonsekvensbeskrivning, se
Konsekvenser 6.9 Barnkonsekvensbeskrivning.
15. Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn och utbildningsförvaltningen har tagit del av Översiktsplan för Kristianstad. Det är
positivt att det i samband med byggnationer av lägenheter mm i de olika delområdena
också planeras för att det genererar behov av framtida förskole- och skolutbyggnationer.
Vi önskar vara delaktiga när detaljerna i de olika delområdena planeras vidare. Gällande
delen utbildning sidan 38-39 har vi inget att komplettera.
Kommentar
Miljö- samhällsbyggnadsförvaltningen ser fram emot fortsatt gott samarbete med Barn- och
utbildningsförvaltningen i det fortsatta arbetet med genomförandet av ÄÖP Kristianstad
stad.
16. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Behov av nya ställningstaganden

64 (150)

Samrådsredogörelse
Ändring av översiktsplanen för
Kristianstad stad, BN15-1977
2021-03-09

Nämnden anser att förslaget till ÄÖP för Kristianstad är väl genomarbetat och innehåller
många förslag som kommer att bidra till en ökad hållbarhet ur såväl ekologiskt som
ekonomiskt och socialt perspektiv. Nämnden konstaterar dock att många
exploateringsområden som fanns med i FÖP 2009 även finns med i det nu aktuella
planförslaget, trots att det i flera fall numera finns kunskap som gör dem olämpliga att
exploatera. Några av de mest framträdande exemplen är områdena vid Åsums Fure och
vid verksamhetsområde Sigridslund där det finns höga naturvärden. Nämnden ser det
som självklart att ny kunskap måste leda till att tidigare ställningstaganden runt aktuella
exploateringsområden omvärderas. Om detta inte sker riskerar tanken med att ta fram
nya översiktsplaner att urholkas eftersom planerna då inte kommer att innehålla några
egentliga ställningstaganden utan istället bara syfta till att hålla så många dörrar som
möjligt öppna. Nämnden anser att detta arbetssätt i förlängningen leder till en icke hållbar
användning av våra mark- och vattenresurser.
Kommentar
Ny kunskap har påverkat valet och avgränsningen av exploateringsområden i ÄÖP
Kristianstad stad jämfört med FÖP 2009. Dock är det alltid en fråga om avvägningar mellan
många olika intressen som skall resultera i ställningstaganden för mark- och
vattenanvändningen i översiktsplanen. Hållbarhetsfrågorna är viktiga i dessa avvägningar.
Miljönämndens önskemål om omvärdering av verksamhetsområde i Åsums Fure och
Sigridslund har inte beaktats.

Grönytefaktor
Av planförslaget framgår att 30 % av ytan inom föreslagna områden för stadsbygd är
avsatt för dagvattenhantering, grönyta och infrastruktur i området. Nämnden anser att
detta i praktiken kan innebära att endast en mycket liten del av området blir grönt då
exploateringen genomförts. I praktiken kan en dagvattendamm och trafiklösningar ta
samtliga 30 % i anspråk. Nämnden anser att det måste finnas plats för såväl
dagvattenlösningar som grönområde inom ett exploateringsområde. Det är inte rimligt att
all dagvattenhantering förväntas ske inom de ytor som avsatts som grönområde.
Nämnden anser att någon form av grönytefaktor bör tillämpas i planeringen för att
säkerställa att en viss mängd grönska och ekosystemtjänster bevaras eller tillskapas i
samband med ett stadsutvecklingsprojekt.
Kommentar
Utgångspunkten 30% allmän platsmark är en miniminivå för att beräkna hur mycket mark
som behöver planläggas för att nå målen i riktlinjerna för bostadsförsörjning och inte någon
rekommendation för detaljplanarbetet. Parker och grönområden är viktiga för människors
välbefinnande, vidmakthållande av ekosystemtjänster och biologisk mångfald. En
grönytefaktor skulle kunna vara stöd i att kvalitetssäkra nybyggnadsområden men
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kommunen har inte tagit något beslut i frågan. Konsekvensbeskrivningen har kompletterats
med en beskrivning av möjlig intressekonflikt mellan dagvattenanläggningar och
naturvärden, se Konsekvenser 6.3 Intressekonflikter.

Träd
Kristianstad stad har en trädkronetäckning (den yta som, sedd från luften, utgörs av
trädens kronor) på cirka 14 % vilket i jämförelse med andra städer är en mycket låg andel.
Som exempel kan nämnas att krontäckningen i Malmö uppgår till ca 25 %. Den låga
krontäckningen i Kristianstad beror bland annat på att staden etablerats i ett öppet
odlings- och beteslandskap samt att almsjukan och förtätningar av bebyggelsen gjort att
många äldre träd och alléer har avverkats. I ett förändrat klimat med högre
medeltemperatur och fler värmeböljor kommer förekomsten av träd i den bebyggda
miljön att spela en viktig roll. Träd ger skugga åt hårdgjorda miljöer som torg och gator
och tillsammans med omgivande gröna miljöer bidrar de till att kyla ned den omgivande
staden. Enligt de lokala miljömålen ska 50 % av ytan där barnen vistas mest på utegården
vara beskuggad och enligt planförslaget ska andelen träd i den offentliga stadsmiljön, och
stadskärnan i synnerhet, öka jämfört med 2019. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser det
som positivt att trädens betydelse lyfts fram på ett stort antal ställen i planförslaget.
Nämnden vill samtidigt betona vikten av att denna ambition även får genomslag i det
arbete som följer på översiktsplanen, exempelvis då nya detaljplaner tas fram.
Kommentar
Som miljönämnden skriver är det efterföljande arbetet för att genomföra ändringen av
översiktsplanen viktig för att säkerställa strategier och riktlinjer. Tekniska förvaltningen har
fått i uppdrag att förbereda en trädplan som behandlar de frågor som Miljönämnden tar upp
ovan.

Exploatering av jordbruksmark
I planförslaget anges att ”Den svenska jordbruksmarken beräknas bli allt viktigare för
livsmedelsförsörjningen i Sverige och världen framöver, kopplat till bland annat
klimatförändringar och en ökad befolkning, vilket är ett viktigt perspektiv att väga in i
diskussionen kring användningen av jordbruksmarken”. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
konstaterar att planförslaget trots detta innehåller en sammanlagd exploateringsyta på
jordbruksmark som uppgår till nästan 400 hektar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser
att Kristianstads kommun måste visa sig framsynt och proaktiv i denna fråga och att
kommunen därmed behöver ha en mycket restriktiv hållning gällande exploatering på
jordbruksmark. Nämnden anser med utgångspunkt från detta att flertalet av de ytor för
nybyggnation som är utlagda på jordbruksmark i stadens utkanter bör utgå.
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Anledningen till att så stora ytor för bostadsbyggnation är placerade på åkermark är att
kommunen utgår från att de senaste årens befolkningsökning ska fortgå i samma takt och
att ytorna därför behövs för bostadsbyggnation. Nämnden ser detta som problematiskt
och anser att man inte automatiskt kan utgå från att Kristianstad stad ska kunna ta emot
alla de 12 000 nya invånare som staden beräknas växa med åren 2019-2032. Istället bör
man titta på möjligheterna att förtäta och bygga på höjden i kommunens övriga orter. I
vissa orter finns det även möjlighet att utveckla bostadsområden i orternas utkanter utan
att värdefull åkermark exploateras. Det finns dessutom redan planlagd mark i flera orter
som är möjlig att ta i anspråk för ny bostadsbyggnation.
Basorterna spelar en viktig roll i detta sammanhang, men även andra orter kan vara
aktuella. Nämnden anser exempelvis att Skepparslöv är en ort som har ett strategiskt läge
och som borde prioriteras vad gäller ny bostadsbyggnation. Genom att planera för fler
bostäder i orterna utanför Kristianstad minskas behovet av att bygga på åkermark,
samtidigt som utvecklingen stärks i andra orter. En positiv befolkningsutveckling i andra
orter än Kristianstad leder även till att det lokala näringslivet stärks, att tillgången på
social service säkerställs och att människor därmed får möjlighet att bo och verka på
samma ort. Detta arbetssätt bidrar således även till bibehållandet och utvecklingen av en
levande landsbygd i kommunen. På sikt leder detta även till ett minskat behov av
transporter mellan andra orter i kommunen och Kristianstad stad.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har reviderats så att det tydligare framgår under Planförslag 2.9
Ställningstaganden vilka motiv och konsekvenser som är kopplade till att ta oexploaterad
mark i anspråk och omfattningen på denna mark. Även Länsstyrelsen och andra
samrådsyttranden har krävt bättre motivering och revidering av de arealer som föreslås
utnyttjas under planperioden. Fördelningen av bostäder i kommunen avgörs i den
kommande utbyggnadsstrategin som kommunledningskontoret skall ta fram enligt beslut i
kommunstyrelsen.

Transportbehov
En fortsatt exploatering av åkermark innebär även att nya bostadsområden tillåts växa
fram i stadens utkanter, vilket leder till ett ökat behov av transporter mellan stadens
ytterområden och dess centrum. Detta leder i sin tur till svårigheter att uppnå såväl lokala
miljömål som internationella konventioner.
I Kristianstads kommun står transporterna för mer än en tredjedel av de totala utsläppen
av växthusgaser. En majoritet av dessa utsläpp kommer från personbilstrafiken. Enligt
Kristianstads kommuns klimat- och energistrategi ska växthusgasutsläppen inom det
geografiska området minska med 60 % till år 2030 jämfört med 1990. För att detta mål
ska kunna uppnås krävs bland annat att utsläppen från transporter minskar kraftigt.
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Nämnden anser att en översiktsplan är ett viktigt redskap för att åstadkomma detta, men
att det nu aktuella planförslaget innehåller alltför många ytkrävande exploateringsförslag i
stadens utkant för att detta ska kunna bli verklighet. Istället bör den tanke som
genomsyrar stora delar av dokumentet, det vill säga att staden ska växa genom förtätning,
få faktiskt genomslag även i de slutliga ställningstagandena gällande vilka markområden
som faktiskt är lämpliga för bostadsbyggnation. Nämnden vill dock påtala vikten av att
förtätningar görs på ett genomtänkt sätt och att de inte får leda till att värden byggs bort
och att stadens attraktivitet går förlorad.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har justerats med en tydligare information om när under
planperioden utbyggnad troligen kommer att ske samt att prioritering främst kommer att
ske med förtätning och utbyggnad i centrala lägen med god kollektivtrafikförsörjning, se i
synnerhet respektive delområde under Planförslag.

Delområden
Ambitionen för flera av de delområden som ingår i översiktsplanen är att skapa en
blandad stad med blandade boende- och upplåtelseformer och med en blandning av
bostäder och verksamheter. Nämnden ser det som positivt med blandade boendeformer
eftersom det leder till en balans i bostadskarriären där människor har möjlighet att hitta
en bostad som passar för olika stadier i livet. Samtidigt riskerar blandningen av bostäder
och verksamheter att ge upphov till olika typer av störningar, vilket är viktigt att
förebygga i ett tidigt skede. I nedanstående text presenteras synpunkter gällande olika
delområden som ingår i översiktsplanen.
Centrala staden
Bangårdsområdet är utpekat som stadsbygd. Som nämns i förslaget finns här
markföroreningar, området är utsatt för buller från väg och järnväg samt att
skyddsavstånd behövs till Allöverket och Skånemejerier. Vid planläggning är det viktigt att
undersökningar görs gällande föroreningar, buller och vibrationer. Gällande riktvärden
ska innehållas vid nya bostäder.
I planförslaget lyfts Barbackaområdet fram som ett viktigt område för
stadsbygdsutveckling. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill påtala vikten av att det tydliga
stråk som idag finns mellan stadskärnan och Naturum samt de omgivande våtmarkerna
bibehålls och utvecklas. I planförslaget finns förslag på en vägdragning som syftar till att
möjliggöra en framtida sammanlänkning av Barbackaområdet med Härlövsängaleden. Den
föreslagna vägdragningen planeras i ett område som idag utgörs av våtmarker som
omfattas av såväl Ramsarområde, Natura 2000 och naturreservat. Vägdragningen bygger
på ett åtgärdsförslag (”Åtgärd B7- Utred kopplingen Härlövsängaleden – Barbacka”) som
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finns med i Kristianstad kommuns trafikplan (antagen av Ks 190320). Nämnden
förespråkar att man istället för att nyttja den föreslagna vägkorridoren bör undersöka
möjligheten att placera en eventuell väg omedelbart intill järnvägen som löper utmed
områdets norra del.
Kommentar
Föreskrifterna för naturreservatet Årummet har möjliggjort en vägpassage genom
reservatet när beslutet om reservatet togs. Däremot innebär vägdragningen ingrepp i
Natura 2000 området enligt Fågeldirektivet, RAMSAR-område och riksintresse för
Naturvården där Länsstyrelsen beslutar om dispens är möjlig.
Söder
Nämnden anser att det är positivt att planförslaget pekar ut behovet av att utveckla
rekreationsområden samt cykelstråk i området.
Nordöstra staden
Av planförslaget framgår att området utmed stordiket (bland annat vid den tidigare
golfbanan i Nosaby) föreslås utvecklas till ett sammanhängande grönstråk. Nämnden ser
mycket positivt på att området avsätts för detta ändamål och att det därmed kan utvecklas
och uppnå goda kvaliteter ur såväl rekreations- som naturvårdsperspektiv. Området är
även ett mycket viktigt område för att möta framtida klimatförändringar med tanke på
ökade nederbördsmängder och stigande vattennivåer. Området är exempelvis lämpligt för
anläggning av våtmarker där bland annat järn och aluminium kan sedimentera innan det
når Pyntens pumpstation och Hammarsjön.
Österängs fritidsområde - Användning av grönområdet omedelbart väster om
Prästaskogen anges som ”Fritidsanläggning”. Kristianstads kommun har via Boverkets
satsning Gröna Städer beviljats 2 miljoner kronor i bidrag för att utveckla Prästaskogen
och Björket med fler ekosystemtjänster och bättre tillgänglighet med projektstart 2020. I
ansökan som ligger till grund för bidraget nämns flera åtgärder på/i det ovan nämnda
området väster om Prästaskogen. Åtgärderna syftar till att binda ihop och förstärka
kopplingen mellan Prästaskogen och Björket genom gröna öar/korridor, samt att utveckla
den biologiska mångfalden med ängsvegetation, en våtmark och bryn. Genomförandet av
åtgärderna är ett villkor för bidraget och det måste således säkerställas att området
används för just dessa. Med detta åtagande är det viktigt att området även i framtiden
skyddas från exploatering och därmed märks ut som grönområde.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har justerats så att fritidsanläggningen inte påverkar grönområdet
där projektet Grönare städer genomförs.
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Näsby
Av planförslaget framgår att tre delområden på Näsby fält är avsatta för byggnation av nya
bostäder. Näsby fält har ett stort symbolvärde för staden och för det rörliga friluftslivet
och det är viktigt att visa att kommunen värnar om dessa. I samband med byggnationen av
Lingenässkolan frångick kommunen det som antagits i FÖP 2009, dvs. att det centrala
området av Näsby fält skulle lämnas obebyggt och avsättas som rekreationsområde. Som
kompensation för detta beslutade kommunfullmäktige att ”kompensation ska ske för det
centrala markområdet som tas i anspråk för skoländamål på Näsby fält. I den fördjupade
översiktsplanen för Kristianstad (FÖP 2009) har området redovisats som en del av
området som ska lämnas fritt för rekreation. Byggnadsnämnden får därför i uppdrag i
aktualitetsförklaringen och översynen av gällande översiktsplan (ÖP13) att beakta
behovet att minska de tre föreslagna exploateringsområdena längs Stridsvagnsvägens
västra sida för att kompensera för planområdet som tas i anspråk för en ny skola så att
integrationen främjas och lockar elever från olika bostadsområden."
Nämnden ser det som viktigt att ställningstagandet att ”minska de tre föreslagna
exploateringsområdena” verkligen får effekt för bevarandet av områdets värden och att
minskningen syns tydligt i det nu aktuella planförslaget. Det är en väsentlig skillnad på att
minska lite i ytterkanten på vart och ett av de tre exploateringsområdena jämfört med att
lägga hela minskningen inom ett av områdena och/eller ta bort ett av områdena helt. Ur
naturvårds- och rekreationssynpunkt är det bättre att koncentrera minskningen till ett av
delområdena än att fördela den på samtliga tre områden. Det mest fördelaktiga ur detta
perspektiv skulle vara att ta bort det mellersta av de tre föreslagna utbyggnadsområdena.
Nämnden anser att det är mycket viktigt att den byggnation som ändå görs på Näsby fält
uppfyller högt ställda krav på hållbarhet. Nämnden anser därför att den metod som
arbetades fram gällande Vilans strandäng bör användas som utgångspunkt även för Näsby
fält. Nämnden anser även att den exploatering som genomförs på Näsby fält måste åtföljas
av relevanta, högkvalitativa kompensationsåtgärder som kan väga upp de värden som går
förlorade i samband med exploateringen.
Kommentar
Planförslaget har inte ändrats enligt miljönämndens förslag på Näsbyfältet.
Kompensationsåtgärder är möjliga för att höja Näsbyfältets rekreativa och ekologiska
värden i förslaget till ÄÖP Kristianstad stad.
Västra Staden
I planförslaget lyfts möjligheten till förtätning utmed Långebrogatan fram som en
potentiell utbyggnadsmöjlighet. Vid planläggning är det viktigt att undersökningar görs
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gällande trafikbuller samt buller eller andra störningar från befintliga verksamheter norr
om Långebrogatan. Gällande riktvärden ska innehållas vid nya bostäder.
Vä, Öllsjö
I förslaget till översiktsplan finns ett område för stadsbygd samt verksamheter utpekat
direkt öster om Vä centrum. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att närheten till väg
E22 och lantbruksverksamheten på Annedal riskerar att ge upphov till störningar för
boende i detta område. Dessa risker måste utredas innan slutgiltigt beslut tas gällande
exploateringen. På samma sätt måste en bedömning göras av vilka verksamheter som är
lämpliga på den aktuella platsen. Med tanke på närheten till bostäder är det viktigt att
endast icke störande verksamheter ges möjlighet att etablera sig.
I den södra delen av planområdet ansluter nya E22 till den befintliga vägsträckningen. I
detta område föreslås ett stort område för verksamheter (Sigridslunds
verksamhetsområde). Inom det föreslagna verksamhetsområdet förekommer bitvis
mycket höga naturvärden, vilket bland annat visar sig genom förekomst av en rad
rödlistade arter. Vissa arter är fridlysta och/eller omfattas av nationella åtgärdsprogram.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att dessa områden bör utgå ur planförslaget.
Kommentar
Områdena kvarstår och buller från verksamheter utreds i samband med detaljplan.
Hedentorp, Åsum
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser mycket positivt på förslaget att utveckla ett nytt
rekreationsområde vid Hedentorp med spänger ut till Hammarsjön och en bryggplats vid
sjön. Nämnden anser dock att det vägreservat och de planer på en ny väg som gränsar till
grönområdet riskerar att påverka förekommande natur-och rekreationsvärden på ett
negativt sätt. Nämnden anser, precis som också framgår av planhandlingarna, att vägen
riskerar att ge upphov till buller, vibrationer och barriäreffekter. I den tidigare antagna
Trafikplanen redovisas istället en principlösning där mer omfattande åtgärder utmed
Åsumsvägens befintliga sträckning kombineras med att trafik mot centrum leds via
Hedentorpsvägen. Nämnden anser att det är detta alternativ som bör prioriteras.
Kommentar
Åsumvägen genom Helgedal och Hedentorp är hårt belastad och medför olägenheter för
boende i närområdet. Om staden skall kunna växa måste anslutningen upp mot motorvägen
och centrala staden byggas om enligt de vägreservat som presenteras i planen. Var denna
lokalisering kommer att ske behöver utredas vidare.
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Hammar
Av planförslaget framgår att nya bostäder föreslås i Byholmsområdet samt Byholm &
Hammarslund. Vid planläggning är det viktigt att undersökningar görs gällande
trafikbuller. Gällande riktvärden ska innehållas vid nya bostäder.
Åsums Fure
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-16 § 89 att ett planprogram skulle upprättas för den
framtida utvecklingen av Åsums fure. Istället för att upprätta ett separat planprogram
behandlas området nu som ett särskilt delområde i ÄÖP Kristianstad. Detta gör att
beskrivningen av delområdet är mer detaljerad än för de andra delområdena. Under
planarbetet har en ambitiös dialog förts med olika förvaltningar/avdelningar vilket
resulterade i att olika intressen vägdes samman till en helhet. I det nu aktuella
planförslaget har dock mycket av dessa avvägningar försvunnit. Detta har bland annat
resulterat i att delområden som hyser mycket höga naturvärden nu ingår i område som är
avsatta för verksamhetsändamål. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att de områden
som har höga värden för naturvård och/eller friluftsliv ska undantas från exploatering.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill även lyfta fram det faktum att det pågår en rad
parallella processer och utredningar gällande utvecklingen inom Åsums Fure. Dessa
diskussioner utgår bland annat från intressen som rör såväl etablering av motionsspår
som motorsport och musikkonserter. Nämnden ser det som mycket viktigt att pågående
utredningar slutförs innan slutlig ställning tas till användningen av området.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har justerat avgränsningen av Åsums fure. Ny kunskap har påverkat
valet och avgränsningen av exploateringsområden i ÄÖP Kristianstad stad jämfört med FÖP
2009. Dock är det alltid en fråga om avvägningar mellan många olika intressen som skall
resultera i ställningstaganden för mark- och vattenanvändningen i översiktsplanen.
Hållbarhetsfrågorna är viktiga i dessa avvägningar.
Processen
I inledningen av planförslaget beskrivs den arbetsprocess som pågått under framtagandet
av dokumentet. I texten anges att "Det har under arbetets gång, från att uppdraget
påbörjades till att det gått ut på samråd skett en kontinuerlig intern dialog såväl mellan
som inom förvaltningen. Arbetet har vid 8 olika tillfällen presenterats och diskuterats i
referensgruppen." Detta arbetssätt har syftat till att få fram ett planförslag som är väl
förankrat i den kommunala organisationen. I det absoluta slutskedet av arbetet ändrades
dock flera av de tidigare gemensamt framtagna ställningstagandena. Ändringarna gjordes
så sent att det i princip var omöjligt för referensgruppen att hinna lämna synpunkter
innan planen skickades ut på samråd.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden ifrågasätter detta agerande och anser att det
omkullkastat stora delar av den tidigare processen. Agerandet har även resulterat i att
flera grundläggande utgångspunkter plötsligt förkastats (bland annat avseende den från
början restriktiva hållningen till byggnation på jordbruksmark) och att ingen hänsyn tas
till tidigare framtagna underlag (exempelvis naturvärdesinventeringar). Nämnden anser
att detta riskerar att leda till att planen inte kommer att kunna bli det viktiga vägledande
dokument som den är avsedd att vara.
17. Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett samrådsförslag för ändring
av ”Översiktsplan för Kristianstad kommun 2013, daterad 2013-03-12” gällande för
staden Kristianstad ”Ändring av Översiktsplan för Kristianstad stad, daterad 2019-11-28”.
Syftet med planförslaget är att konkretisera kommunens viljeriktning för mark- och
vattenanvändningen inom planområdet. Planområdet är i huvudsak samma som den nu
gällande fördjupade översiktsplanen för staden Kristianstad ”Kristianstad växer, 2009-0609”. De geografiska avgränsningarna har endast justerats i mindre omfattning i den södra
delen av planområdet.
Planförslaget omfattar tidsperspektivet fram till år 2032 med utblick mot 2050 (12 år, 3
mandatperioder). Utifrån de utmaningar som har lokaliserats i planarbetet så har tre
stadsbyggnadsmål arbetats fram. Stadsbyggnadsmålen för Kristianstad stad är Stad för
alla, Attraktiv stad och Grönblå stad. Målen ska vara vägledande för arbetet med
Kristianstad stads utveckling fram till planperiodens slut. Vidare presenteras det i
samrådsförslaget femton strategier som beskriver hur kommunen ska arbetat med den
fysiska miljön för att uppnå målen. I planförslaget finns även nulägesbeskrivning,
utvecklingsstrategi och markanvändningskarta samt fördjupning av de ingående nio
delområdena för staden.
Kommunledningskontoret anser att planförslaget med inventeringar över
planförutsättningar och planförslaget ger många möjligheter för staden att utvecklas.
Förslaget tar upp och belyser flera viktiga samhällsfunktioner som måste till för att nå
stadsbyggnadsmålen; stad för alla, attraktiv stad och en grönblå stad. Attraktionskraften
som vattnet medför ger en hög livskvalitet i staden och utvecklingsmöjligheterna är många
och bör belysas vidare. Förslaget är ambitiöst med tyngdpunkt på hållbarhet där ett
återkommande tema för översiktsplanens förutsättningar, utmaningar, strategier och
riktlinjer tar klimatfrågan på stort allvar. Kommunledningskontoret anser att
planförslaget är viktigt för omställningen mot ett mer hållbart samhälle. För att begränsa
klimatförändringarna måste det byggas energieffektiva samhällen. När det gäller staden är
möjligheterna goda att minska bilkörandet och öka andelen kollektivtrafik, cykel och gång.
Strategier som Lokalisera smartare, Öka tätheten, Positiv klimatpåverkan, Främja hållbar
mobilitet och Stärka ekosystemen bidrar alla till att minska samhällets klimatpåverkan.
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Kristianstads kommun har åtagit sig att Vattenriket ska vara ett modellområde för hållbar
utveckling - ett Unesco biosfärområde - och med detta följer ett ansvar för kommunen att
driva en hållbar samhällsplanering. Därför är tillväxtmotorns betydelse viktig för
Kristianstad-Hässleholm och att det i planförslaget belyses med ett ökat fokus. Detta
sammantaget skapar goda utvecklingsmöjligheter för en god arbetsmarknadsregion och
en positiv befolkningsutveckling med möjlighet att bli en väl utvecklad tillväxtmotor och
ett Skåne i balans.
Planförslaget är ett väldigt omfattande förslag där läsbarheten och tillgängligheten för
ökad förståelse av materialet hade kunnat öka om förslaget hade delats upp i flera delar
med en tydligare innehållsförteckning där texten hänvisar till de olika delarna.
Kommentar
Planförslaget har delats upp i flera delar för att öka läsbarheten enligt kommunstyrelsens
förslag.

Tillväxtmotor
Kommunledningskontoret anser att samrådsförslaget gällande ÄÖP Kristianstad behöver
kompletteras och förtydligas avseende ”Tillväxtmotorn Kristianstad-Hässleholm”. Arbete
med Regionplan för Skåne har påbörjats av Region Skåne. Den regional utvecklingsstrategi
”Öppna Skåne 2030” (under antagande) och det pågående arbetet med regionplanen
pekar på Tillväxtmotorerna i Skåne är viktiga för att kraftsamla för att stärka ett starkt
gemensamt Skåne. Däri påpekas vikten av att Kristianstad-Hässleholm blir en
konkurrenskraftig tillväxtmotor så att hela Skåne är i balans. En tillväxtmotor måste
innehålla innovativa förmågor, matchning på arbetsmarknaden, stark utbildningssäte,
investerings- och finansieringsmöjligheter, dra nytta av samhällseffekterna och ge
möjligheter att starta/driva företag. Detta måste ske på ett balanserat och genom ett
hållbart samhällsbyggande.
Vidare har Skåne Nordost styrelse tagit beslut om ”Vision 2030 för Skåne Nordost”.
Visionen är för närvarande på remissrunda hos kommunerna i Skåne Nordost.
Ställningstagande från detta dokument måste inarbetas i planförslaget bl.a.
mellankommunala frågor. Vision 2030 innehåller bl.a. att kommunerna i Skåne Nordost
gemensamt och tydligt pekar på vikten av att arbetet med tillväxtmotorn för Kristianstad
och Hässleholm skyndsamt påbörjas för att stärka Skåne Nordosts betydelse i södra
Sverige. Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne framhäver i flera skrifter vikten av ett
Skåne i balans, där tillväxtmotorerna spelar en avgörande roll. Detta resonemang behöver
förtydligas i planförslaget för Kristianstad stad.
Kommentar
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ÄÖP Kristianstad stad har kompletterats med tydligare beskrivning av tillväxtmotorn
Kristianstad-Hässleholm under Planförslag 2.5 Strategier och riktlinjer, se strategi 1, samt
uppdaterad information under 2.9 Ställningstaganden.
Ändringen av översiktsplan Kristianstad ska följa och ge underlag så att målsättningen
”Riktlinjerna i Bostadsförsörjning” kan efterlevas. Det innebär att planförslaget måste ges
planeringsförutsättningar för att utvecklas med bostäder för att klara en
befolkningsökning motsvarande minst en procent. Vilket ligger något lägre än
tillväxtmotorerna i västra Skåne. Detta ger förutsättningar för att utveckla och stärka
Skåne Nordosts Vision 2030 om att Kristianstad tillsammans med Hässleholm ska bli en
stark tillväxtmotor i nordöstra Skåne. För Kristianstads kommun innebär det att runt åttio
procent av bostadsutvecklingen ska tillkomma inom planområdet för Kristianstad stad.
Kristianstad kommun har haft runt en procents befolkningsökning sedan ett antal år
tillbaka. Detta beläggs i Länsstyrelsens bokstadsmarknadsanalys 2019 som visar på att
Kristianstad kommunen ökat med ca 1 procents årlig befolkningstillväxt (mellan åren
2014-2018). Målsättningen i ”Riktlinjer för bostadsförsörjning” är att denna ökningstakt
bibehålls. Detta beskrivs väl i planförslagets kapitel avseende ”Ställningstagande i
planförslaget”. Kristianstad stad kommer att ha en större befolkningsökning, vilket är
naturligt då urbaniseringen i samhället ökar. Det innebär att framtill 2032 kommer det att
inom planområdet att öka med cirka 12 000 invånare. Även Länsstyrelsen påpekar att
Kristianstad stad i dags läget är en stad med litet antal invånare i förhållande till sin totala
befolkning. Därför är det viktigt att merparten av befolkningsökningen för kommunen
kommer att ske inom planområdet Kristianstad stad sett ur hållbarhetssynpunkt.
Befolkningen kommer att ha nära till befintlig infrastruktur bl.a. järnvägsförbindelser för
ett hållbart resande.
Kristianstad kommun antog Riktlinjer för bostadsförsörjning under år 2016, dessa gäller
fram till år 2030, se bilaga A ”Riktlinjer för bostadsförsörjning”. Riktlinjerna kommer
innevarande mandatperiod att aktualitetsprövas. Förslagsvis kommer tidshorisonten att
sträcka sig till 2036. Kommunledningskontoret föreslår därför att översiktsplanens
planperiod sträcks ut ytterligare en mandatperiod. Den långsiktigt prognosen för
befolkningsutveckling fram till 2032 är 5600 bostäder. Förutsatt att en
befolkningsutveckling på en procent fortsätter så kommer Kristianstad stad att ge plats åt
7300 nya bostäder under fyra mandatperioder. Sannolikheten är god då Kristianstad stad
är en tillväxtmotor i södra Sverige. Strategin ”Aktivt bostadsbyggande” i planförslaget
kommet att säkerställa en bostadsproduktion som möter Kristianstadsbornas behov, tar
hänsyn till kommunens demografiska utveckling och främjar befolkningstillväxt.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har ändrats till en planperiod på 16 år (fyra mandatperioder).
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Utmaningar
Kristianstad kommun står inför en rad utmaningar av olika dignitet som är viktiga att
beakta i den översiktliga planeringen. Planförslaget måste beakta svårigheten att minska
andelen bilresor till förmån för cykel, därav bör planförslaget kompletteras med regionala
supercykelstråk. Vidare föreslås även att planförslaget kompletteras med eget avsnitt
avseende Naturvärden, då det i Kristianstad finns höga naturvärden, här finns bland annat
arton procent av landets rödlistade, hotade arter.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad kompletteras med ett nytt kapitel, se 5.9. Naturvärden under
Planförutsättningar.
En annan utmaning är att marken inom planområdet har olika förutsättningar och
användningsområden. Kristianstad kommun äger mycket mark inom planområdet. Stor
del av kommunens markinnehav efterfrågas av olika intressenter vilket skapar
intressekonflikter. Extra stora utmaningar finns för att kunna utveckla för byggnation. De
geotekniska förutsättningarna är inom delar av planområdet utmanande vilket beskrivs i
planförslaget. Detta är några exempel på fördyrande ekonomiskt omständigheter i
exploateringen.
Kristianstad stad har mycket speciella förutsättningar när det gäller risk för
översvämningar. Skyddet av staden har högsta prioritet, och det är bra att planförslaget
avsätter en buffertzon (inkluderande skyddsvall, ledningsstråk och skötselväg och annat
erforderligt) för nuvarande och planerade vallar. Det är stora delar av stadens
stadsbyggnadsområden (nybyggnation och förtätningar) som ligger i anslutningen till
Helge åns avrinningsområde och som påverkas av de skyddsvallar mot högvatten som
behöver komma till stånd. En utbyggnadsplan för skyddet av Kristianstad håller på att
beredas och planförslaget kommer att kompletteras efterhand med relevant information.
Planförslaget utgår ifrån förtätning och att bygga ihop staden. Vilket medför en god
hushållning av kommunens markresurser. Det är därför viktigt att ta i anspråk
markområdet som förtätar och bygger ihop staden. En mindre del av den föreslagna
nybyggnationen inom planområdet ligger på jordbruksmark. Svårighet för kommunen att
få förvärvstillstånd på så väl mindre impediment av jordbruksområden som större
sammanhängande områden medför att förtätning kan försvåras. Precis som planförslaget
visar så krävs att delar av jordbruksmark tas i anspråk för att bli en tät stad, en
tillväxtmotor. Kommunledningskontoret föreslår att planförslaget etappindelas för att få
ett långsiktigt ekonomiskt hållbart perspektiv.
Kommentar
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ÄÖP Kristianstad stad har kompletterats med en ungefärlig beskrivning av när byggnation
kan genomföras under planperioden, se respektive delområde under Planförslag. Denna
beskrivning kommer att fördjupas i den utbyggnadsstrategi som kommunledningskontoret
kommer att ta fram.
Kommunledningskontoret anser att planförslagets textavsnitt behöver förtydligas
gällande att förtätning av stadsbygd prioriteras, tillsammans med att bygga ihop stadens
olika delar. Detta för att få en tät sammanhållen stad med sammanhängande bebyggelse
som markanvändningskartan visar. Det bör även läggas till ett avsnitt om Kristianstad
stads komplexa utmaningar i exploateringsprocesses gällande ovanstående såsom
geoteknik, skydd mot högvatten, intressekonflikter, markföroreningar, riksintresse,
arkeologi, biotopskydd, natur- och rekreationsvärden, finansiering och marknadskrafter
samt mycket mera.
Kommunledningskontoret anser även att texten om social hållbarhet behöver förtydligas
och beskrivas så att segregation och trångboddhet är bärande utmaningar.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har förtydligats när det gäller prioritering av förtätning, utmaningar
när det gäller genomförande och belysning av de sociala utmaningarna. Texten om social
hållbarhet har kompletterats avseende segregation och trångboddhet, se 6.12
Hållbarhetsbedömning under Konsekvenser.

Planförslaget
Planförslaget består av nio delområden. En viktig förutsättning för delområdena har varit
att de ska vara tillräckligt stora för att rymma ett stadsdelcentrum idag eller på sikt.
Kommunledningskontoret anser att planförslagets markanvändningskarta ska bibehålls.
Inom Kommunledningskontoret föreligger delvis olika synsätt på hur
markanvändningskartan ska utvecklas vad gäller naturvärden. I planförslaget finns det
utpekad utbyggnadsområden som ligger i områden med höga naturvärden men samtidigt
inom viktiga strategiska lägen. Biosfärenheten lyfter fram att planförslaget inte helt
överensstämmer med Strategisk färdplan 2020. Vidare anser de att flera områden med
höga naturvärden ska bevaras och utvecklas för naturvård samt friluftsliv och att det
därför inte är lämpligt för vissa delar av planförslagets förslag att exploatera värdefulla
naturområden. Biosfärenheten utvecklade synpunkter finns att läsa i sin helhet, se bilaga
B.
Nedan följer sammanfattning över synpunkter på planförslagets delområden:
Pågående förstudie för Barbackaområdet inkluderar även området Lokstallarna.
Kommunledningskontoret anser att även detta område lämpligen pekas ut som stadsbygd.
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Kristianstadslänken etapp 3 har ett av sina utredningsområden i detta strategiska viktiga
läge för att knyta ihop central staden och Näsby. Biosfärenheten ifrågasätter
utredningsområde för Kristianstadlänken. Vägreservatet går genom ett viktigt
våtmarksområde som är ett naturreservat, Natura 2000-område och är utpekat i
Ramsarkonventionen. Vid bildandet av naturreservatet infördes ett avsnitt om
vägreservat i reservatsförutsättningarna, som varit en förutsättning vid
reservatsbildningen. För det fall vägdragningen genomföras får man se över
rekreationsstråket. Linnérundan är ett välbesökt och viktigt rekreationsstråk för både
invånare så väl som turister. Det stadsnära våtmarksområdet utgör en värdefull källa till
ekosystemtjänster för staden.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad bibehåller vägreservat för Kristianstadslänken mellan Barbacka och
Härlövsängaleden och framtida utredningar får visa vilket alternativ som är bäst och om
miljökonsekvenserna går att hantera.
Kommunledningskontoret ser Näsbys tre nya stadsbyggnadsområden som viktiga för att
stärka hela delområdet Näsby. Planförslaget föranleder inga förändringar på
markanvändningskartan. Inom delområde Näsbys stadsdel Gamlegården, anser
Kommunledningskontoret att planförslaget ska kompletteras med att det finns behov av
gestaltade mötesplatser i olika former. Bristfälliga utemiljöer behöver rustas så att fler
människor rör sig där och för att området ska upplevas som tryggare Det finns goda
förutsättningar för att utveckla det grönområde som skall ligga mellan bebyggelsen och
naturreservatet Näsby fält. Detta behöver göras i samklang med befintlig
markanvändning. Förutom rekreation utgörs området av betesmark, betet är en
grundläggande förutsättning för de naturvärdena som finns i området samtidigt som det
formar det kulturlandskap som ger identitet till Näsbyområdet. Vid byggande av
Lingenässkolan gjordes avsteg från gällande FÖP 2009 vid lokaliseringen. Nuvarande
planförslag har minskat stadsbygdsområdena inom Näsby enligt den omfattning som
Kommunfullmäktige gav uppdrag om i samband med exploateringen av skolan. Dock
anser Biosfärenheten att denna minskning inte har gjorts i tillräcklig omfattning i det
aktuella planförslaget.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har kompenserat arealen för Lingenässkolan med motsvarande
minskning av tidigare antagna plans bebyggelseområde. Ytterligare kompensationsåtgärder
är möjliga för att höja Näsbyfältets rekreativa och ekologiska värden.
Kommunledningskontoret anser att det är mycket intressant att utveckla
verksamhetsmark i det strategisk viktiga läget som en ny trafikplats vid Sigridslund
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medför. Dock behöver det lyftas fram att inom Sigridslunds verksamhetsområde finns
områden med höga naturvärden som inventerats.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har justerat avgränsningen av Sigridslunds verksamhetsområde något
av hänsyn till höga naturvärden samt kompletterat beskrivningen om naturvärden.
Kommunledningskontoret är positivt till utveckling av delområde Åsums fure som har en
samlad potential för föreningsliv, fritidsanläggningar och tillfälliga stora evenemang.
Naturmiljön är en grundläggande förutsättning för attraktiviteten liksom att kommunen
äger ett stort och sammanhängande markområde. Dock behöver markanvändningskartan
med tillhörande text kompletteras med begreppet Evenemang. Delar av området ger
möjligt för lättare verksamhet och det bör ses på möjligheten att öka exploateringsgraden
inom området. Områden med höga naturvärden bör värnas inom de områden där de är
särskilt betydelsefulla. De gröna värdena har inventerats i delområdet. Åsum fure är ett
viktigt naturområde för rekreation för staden och för stadens viktiga ekosystemtjänster.
Verksamhetsområde Åsum Ring ligger över ett större tallskogsområde utpekat för att ha
höga naturvärden. Kommunledningskontoret är positiva till evenemangsområde. Dock
måste hänsyn vägas in ”För att kvaliteter i området fortsatt ska finnas kvar är det viktigt
att evenemang genom antal, varaktighet eller tidpunkt på året inte förhindrar att området
betas i den utsträckning som krävs för att bevara det öppna beteslandskapet och de
värden som finns där”. Sammantaget föreslår Kommunledningskontoret att planförslaget
ligger kvar.
Kommunledningskontoret kommer att sammanställa synpunkter av redaktionell karaktär
till Miljö – och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare behöver planförslaget kompletteras
med referenser i förekommande fall de fattas. Konsekvenskapitlet behöver revideras och
göras mer lättillgängligt. Barnperspektivet behöver belysas ytterligare.
Kommunledningskontoret anser att de Nyckeltalen för uppföljning som redovisas i de
femton strategierna behöver revideras i antal, förtydligas och inte vara motstridiga. Vidare
anser Kommunledningskontoret att ekonomiska konsekvenser måste redovisas för de i
planförslaget föreslagna Nyckeltal för uppföljning.
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Ovanstående bilaga är bifogad till yttrandet och benämns som ”bilaga B”. Bilagan finns att
begära ut i sin helhet.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har ändrats utifrån inkomna synpunkter av redaktionell karaktär och
referenser kompletterats. Konsekvenskapitlet har reviderats och kompletterats avseende bl a
avhjälpande åtgärder, belysning av intressekonflikter, barnkonsekvensbeskrivning samt en
sammanfattning av hållbarhetsbedömningen. Läsanvisningarna har förtydligats avseende
vilka delar som är lättillgängliga. Se bl a 6.1 Inledning, 6.3 Intressekonflikter, 6.4
Sammanfattning hållbarhetsbedömning, 6.7 Miljökonsekvensbeskrivning (flera ställen) och
6.9 Barnkonsekvensbeskrivning i deldokumentet Konsekvenser. Nyckeltalen har under 4.2
reviderats och blivit mer generellt beskrivande. En framtida precisering kommer att ske i
dialog med kommunledningskontoret, se under Planförslag.

Yttranden från sakägare, intresseorganisationer, föreningar, övriga
18. Nordöstra Skånes Fågelklubb
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På sidan 169 under rubriken Kristianstadslänken etapp 3 beskrivs tre alternativ för
dragning av kollektivtrafikförbindelse till bland annat Näsby. Ett av alternativen anger en
förbindelse via Barbacka och Härlövsängaleden.
Detta alternativ kommer då att innebära ett ingrepp i såväl naturreservatet Årummet som
Linnérundan. En sådan sträckning kommer såväl påverka fågelskyddsvärden som
tillgängligheten till området negativt. Fågelklubben anser att ett sådant ingrepp i
naturreservatet inte är acceptabelt och ska därför inte tas med i planen. Däremot har vi
inget emot de två andra alternativen som beskrivs i förslaget.
Kommentar
Föreskrifterna för naturreservatet Årummet har möjliggjort en vägpassage genom
reservatet när beslutet om reservatet togs. Däremot innebär vägdragningen ingrepp i
Natura 2000 området enligt Fågeldirektivet, RAMSAR-område och riksintresse för
Naturvården där Länsstyrelsen beslutar om dispens är möjlig.
19. Fridays for future
I över ett år har vi i Fridays for Future stått utanför rådhuset med våra plakat och
banderoller för att påminna våra folkvalda om den ekologiska kris och det klimatnödläge
vi befinner oss i. Under denna period har såväl de globala som de regionala utsläppen av
växthusgaser ökat. Koldioxidhalten i atmosfären stiger till synes obevekligt.
När klimathotet började bli känt oroade vi oss kanske för våra barnbarns och kommande
generationers framtid. Men den återstående koldioxidbudgeten för vad vi kan släppa ut
minskar i allt snabbare takt. Sedan den globala ungdomsrörelsen Fridays for Future
startade 2018 med Greta Thunberg i spetsen har det på god vetenskaplig grund blivit
tydligt att det är dagens barns framtid som är i fara. Och allvarligt talat, vi vuxna som står
utan Rådhus Skåne varje fredag bävar till och med inför vår egen.
För att ha en chans att nå Parisavtalets mål om 1,5–2 graders uppvärmning behöver vi
halvera utsläppen till 2030. Och minskningarna kan inte börja fort nog. Vi har redan ett 1,1
grader varmare klimat nu än före den industriella revolutionen, och varje ytterligare ton
koldioxid som släpps ut för oss närmare en klimatkollaps. Kanske har flera av jordens
stora, oåterkalleliga system redan nått sina ”tipping points”. Som klimatforskaren Johan
Rockström sa: ”2020 är ett sanningens år för klimatet. Dörren är ännu öppen men bara på
glänt.”
Kristianstad, om någon kommun, borde gå före i omställningen. Inte bara som en del av ett
välfärdssamhälle som har förbrukat mer än sin beskärda del av jordens resurser, utan
även för att vi har mer att förlora än många andra kommuner i Sverige. Med nuvarande
politik går vi mot 3–4 graders global uppvärmning i slutet av seklet. Detta skulle innebära
väsentligt högre havsnivåer där stora delar av staden Kristianstad och Åhuskusten i en
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inte alltför avlägsen framtid hamnar under vatten. Uppvärmningen kan medföra allvarliga
skador på både jordbruket och den idag rika biologiska mångfalden i vår kommun.
Kommunen har ett stort ansvar, inte bara för den egna verksamheten, utan också för att
främja och stötta en säker och hållbar framtid för både privatpersoner och näringsliv. I
den akuta kris vi befinner oss är det mest logiskt att lägga insatserna på de största
utsläppskällorna först. För Kristianstad innebär detta transport och jordbruk.
Vi tackar för det samrådsmöte vi blev inbjudna till den 27 januari om den ändrade
översiktsplanen för staden Kristianstad. Översiktsplanen har en viktig roll att spela,
eftersom en klok planläggning av staden kan bidra till minskade fossilbaserade
transporter (i mindre grad för omställning av jordbruket). Eldrift och biogas är en del av
lösningen men antalet transporter måste minska kraftigt överlag – oavsett bränsle.
Kommunen behöver stötta medborgarna och företagen i denna omställning. Fossila
bränslen kan i en snar framtid komma att begränsas eller förbjudas. Samhället måste
snabbt byggas om så att kol och olja inte längre behövs. Samtidigt måste staden anpassas
så att de klimatförändringar som ändå kommer att inträffa, inte alltför hårt drabbar
människor, verksamheter och infrastruktur.
Vi har följande synpunkter:
1. Överdrivet omfattande planläggning för nya stadsområden medför dålig
hushållning och risk för ökade utsläpp. Prognosen om en befolkningstillväxt på
12 000 invånare de kommande 12 åren är troligen klart överdriven. Detta har
medfört en alltför generös och utspridd planläggning av nya områden. Följden
riskerar bli att exploatörer plockar små godbitar runt staden på bekostnad av
gemensam finansiering av infrastruktur. Särskilt glesa, bilberoende villamattor är
riskabla ur klimatsynpunkt.
Den fria marknaden får inte styra fritt, eftersom den är dålig på att planera
långsiktigt för det allmännas bästa. Enligt Plan- och bygglagen ska ”företräde ges åt
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning”.
Planläggningen ska främja ”en långsiktigt god hushållning med mark, vatten,
energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt”. Att sprida ut
platskrävande stadsbebyggelse långt från service och allmänna kommunikationer
kan inte räknas som god hushållning.
Därför avstyrker vi planläggning tills vidare av områdena Hammarslund-Viby,
norra Hammar, Snälltågsvägen och västra Öllsjö. Bostadsbebyggelse på t ex Näsby
fält, främst för flerbostadshus, kan vara acceptabelt då kollektivtrafikförbindelser
och service här är goda. Men för klimatet och de biologiska värdena, samt de
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boendes behov av grönytor för rekreation på Näsby fält, får inte ytterligare
utbyggnad ske i framtiden.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har justerats så att verksamhetsområdet vid Småröd flyttas till Vä
fängelse. Övriga områden som nämns i yttrandet har inte varit möjliga att ta bort om
riktlinjerna för bostadsförsörjning skall uppnås.
2. Vi tillstyrker förtätning av staden med syfte att göra det möjligt för invånarna
att leva utan bil. I en tät stad där boende har nära till kollektivtrafik och service
samt bra gång- och cykelbanor är detta fullt möjligt. Forskning har visat att en
gång- och cykelstad är attraktiv, skapar ökad handel och ett bättre socialt liv.
Förtätningen får dock inte ske på bekostnad av grönstråk, trädplanteringar och
utrymme för omhändertagande av vatten. En stad med mycket hårdgjorda ytor
skulle äventyra det lokala klimatet, den biologiska mångfalden och även folkhälsan
då värmeöar lättare uppstår som gör befolkningen mer utsatt vid värmeböljor.
Generöst tilltagna gröna stråk och områden är en väsentlig del av en attraktiv stad
för både boende, verksamheter och besökande, inte minst i ett framtida varmare
klimat.
Vi tillstyrker planens förslag att bilparkeringar framöver i princip ska ske i
parkeringshus så att de ytkrävande markparkeringarna istället kan komma
invånarna bättre till godo genom bostäder, service och grönområden.
3. Cykling måste främjas i hela planområdet. Jämfört med andra skånska städer
sker en stor andel av persontransporterna i Kristianstad med bil - även de kortare
transporterna på några kilometer - enligt resvaneundersökningen i Skåne 2018.
Dessutom ökar biltrafiken här, medan kurvorna pekar neråt i övriga Skåne. Detta
är delvis en följd av tidigare stadsplanering som gjort Kristianstad till en ytmässigt
stor och gles stad med i bästa fall halvdana cykel- och gångstråk. Samtidigt innebär
detta att det finns en stor potential att snabbt få över persontransporterna till
cykel och gång. Vi tror att många faktiskt efterfrågar snabba och säkra cykelbanor
särskilt för arbetspendling upp till ett par mil. Tillsammans med en bra fossilfri
kollektivtrafik kan detta snabbt få ner utsläppen av koldioxid och andra skadliga
luftföroreningar i staden till klart rimliga kostnader.
Därför tillstyrker vi de föreslagna cykelstråken till Vä, Vinnö, Näsby-Nosaby,
Hammar, VibyÅhus och Norra Åsum. Detta måste ske så att de i praktiken blir
snabbcykelbanor: utan hinder, med separata körbanor och bra asfaltsbeläggning i
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enlighet med trafikplanen. Elcyklar och lådcyklar vill alltfler använda, men hindras
av de övervägande gammalmodiga cykelbanor vi för närvarande har i staden.
Planering och anläggande av moderna och säkra cykelbanor i staden och
kommunen måste ges betydligt ökade anslag och ledas av särskilt anställd
personal på heltid, på bekostnad av nuvarande prioritering av bilvägar. Vi måste
inspireras av städer som Malmö, Köpenhamn och i Nederländerna, där en stor del
av arbetspendlingen sker med cykel. Byggs det bra cykelbanor så cyklar folk!
4. Området kring järnvägsstationen är ett viktigt strategiskt område och en nyckel
till att uppnå ett attraktivt, fossilfritt arbetsliv, med enkel kommunikation till
omvärlden. Vi menar att i närområdet till stationen ska i princip all exploatering
utgöras av arbetsplatser och verksamheter, samt ytor som främjar enkla byten
mellan tågtrafiken och andra klimatsmarta transportsätt.
Det är bra att plats reserveras för ytterligare ett spår vid stationen som kan
möjliggöra en angelägen utbyggnad av dubbelspår till Hässleholm. Vi anser också
att ytorna öster om stationen vid Västra Boulevarden och Christian IV:s gata
primärt bör utformas för gående som en säker och välkomnande entré till
centrum.
Intill järnvägsstationen behöver betydligt bättre cykelparkeringar anläggas.
Föreslagna P-hus för bilar bör åtminstone i bottenvåningen reserveras för cyklar häri ingår även elcyklar och transportcyklar. Cykelparkeringarna behöver ha
låsbara ställ och en del laddningsplatser samt möjligheter till pumpning och
reparation. Även cykeluthyrning skulle kunna inrymmas här. Det lilla P-huset för
cyklar i Tivoliparken är en bra början, men många fler platser behövs. Ett exempel
att inspireras av är Utrechts innovativa cykelparkeringshus.
5. Lyssna på Skånetrafiken. För en kostnadseffektiv fossilfri kollektivtrafik med
hög servicenivå, måste kommunen ta stor hänsyn till Skånetrafikens planer och
förslag för att driva på en hållbar mobilitetsutveckling i hela regionen.
6. För godstrafiken i Kristianstad behöver kommunen också underlätta en
övergång till fossilfritt. Vi antar att dessa lösningar är svårare att hantera i
översiktsplanen. Vi vill ta tillfället i akt och protestera mot kommunens planer på
att slopa den samordnade varudistributionen med biogasfordon i Kristianstad!
7. Integrera grön- och blåstrukturer på ett tydligare sätt. Plantera träd i
staden, till exempel alléer längs vägar och cykelstråk samt större träd på särskilda
ytor som är hårdgjorda i nuläget. Även Stora Torg och Hästtorget bör få fler träd.
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Att i stor skala plantera träd som permanent får växa är ett av få effektiva sätt att
fånga koldioxid från atmosfären. Det finns förstås begränsade ytor i en stad, men
som en del av planen föreslår vi att kommunen avsätter områden för permanenta
trädplanteringar där det idag finns en torftig gräsvegetation. Exempel på sådana
ytor är väster om Stordiket/söder om motorvägen, norr om den f d golfbanan vid
Österäng och öster om Tandvårdshuset i Björket. Träd förbättrar även det lokala
klimatet och fungerar som en buller- och siktbarriär för besökare gentemot
bilvägarna.
Kommunen bör därutöver arbeta för ökad permanent trädplantering på
kommunägda marker i hela kommunen och rådgivning om detta till andra
markägare.
När träd planteras bör många olika trädslag väljas och inhemska arter främjas för
biologisk mångfald och större motståndskraft mot sjukdomar i ett alltmer
påfrestande klimat. Många framtida planteringar kan dessutom med fördel vara
fruktträd och bärbuskar som, förutom ökad trivsel för medborgarna, höjer stadens
självförsörjningsgrad och därmed beredskap inför kommande krissituationer.
I en tid av klimatkris måste vi slå vakt om den biologiska mångfalden: växter, djur
och insekter som är förutsättning för odling, stabilitet och anpassning till drastiskt
ändrade livsförutsättningar.
Många av Kristianstads gräsytor hyser i dagsläget en låg biologisk mångfald och en
del nyttjas inte heller inte i särskilt hög grad av boende. Klippta gräsmattor är
därmed svårt att försvara både ur en ekonomisk, social och ekologisk synvinkel. Vi
föreslår därför att många ytor – t ex 50 % av gräsytan i Nörringeparken öster om
högskolan, 25 % av gräsmarken i Hjärtebackeparken på Näsby samt utvalda delar
av Tivoliparken och Gamlegårdsparken och de nya grönområdena runt den f d
golfbanan vid Österäng – omvandlas till ängsmark som slås en gång om året.
Någon konflikt mellan trädplantering och etablering av ängsmark finns egentligen
inte, utan träddungar och enstaka träd planteras med fördel i och kring de nya
ängsmarkerna för att maximera natur- och upplevelsevärdena. Studier har visat att
det är just den här typen av halvöppna, trädklädda gräsmarker som människor
upplever som vackrast.
Kristianstad är en till ytan relativt stor stad, där det ofta blir långt mellan
grönområdena. Detta påverkar såväl människor som natur negativt. Vi tillstyrker
därför de planerade grönstråken längs Norra Åsum-Helgedal-Hedentorp, Viby-
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Hammarslund, Näsby-Näsby fältet med flera, och önskar trycka på behovet av
grönstråk som överbryggar barriären mellan Näsby och de östra delarna av staden
som Näsby industriområde innebär.
Kristianstad ligger mitt i Vattenriket, med det stadsnära vattnet som en av sina
största tillgångar. Lyft fram dessa blå stråk för svalka, rekreation och biologisk
mångfald. Planerna på trädäck längs kanalen för att öka tillgängligheten till vattnet
där tillstyrks, samtidigt som vi föreslår att stråket längs Helgeå i Tivoliparken samt
de stadsnära delarna av Hammarsjön lyfts fram och görs attraktivare med
exempelvis caféer och lokal ekoturism. Detta måste naturligtvis ske utan negativ
påverkan på naturvärdena.
Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med de många goda förslag som
presenteras för att utveckla värden i grönområden och vattenmiljöer och kommer att verka
för att flera av dessa realiseras i projektering och utveckling av allmän platsmark.
8. Stadsodling medverkar till klimatsnål matförsörjning och ökad krisberedskap
för de som inte har egen tomt. Ytterligare ytor bör anges i planen för stadsodling i
form av kolonilotter. Odling på tak i flerfamiljshus är en annan möjlighet som
tillämpas i många städer.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad innehåller ett större område för stadsodling i form av koloniområde
och ger möjlighet för utveckling av stadsodling i form av odlingslotter i både stadsbygd och
grönytor.
9. Solcellsparker och solceller på taken är ett snabbt och lokalt sätt att skapa
fossilfri elkraft. I planen bör anges områden för solcellsparker på områden som
inte lämpar sig för bebyggelse, och inte heller hyser några högre biologiska värden.
C4 Energis planer på en park vid infarten till Kristianstad är ett sådant. VI utgår
från att C4 Energi har fler idéer. Vi tillstyrker också att det i planen
rekommenderas att ny bebyggelse genom sin arkitektur och orientering efter
väderstrecken utformas så att solceller kan läggas på taken.
Kommentar
Kommunen kommer i genomförandet av planen att beakta klimatpåverkan i utformningen
av energisystem.
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10. Använd hållbara byggmaterial. Tillverkning av betong och cement medför
enorma utsläpp av koldioxid. I planen bör framgå att såväl bebyggelse som andra
anläggningar om möjligt byggs i trä.
Kommentar
Kommunen kommer i genomförandet av planen att beakta klimatpåverkan i byggprocessen.
20. S-föreningen (S)amverkan i Kristianstad
S-föreningen (S)amverkan i Kristianstad lämnar följande yttrande över Översiktsplan för
Kristianstads stad. Yttrandet har antagits av årsmötet 2020-02-24 efter bl a att ett
medlemsmöte kring frågan har ägt rum på Rådhuset 2020-01-22.

Inledning
En översiktsplan för vår 1600-tals stads utveckling de kommande åren är angelägen av
många skäl. Staden växer med fler människor som ska bo och leva här. Vårt utsatta läge i
vattenriket och hotande klimatförändringar ställer krav på bebyggelse och infrastruktur.
En hållbar stadsutveckling enligt Agenda 2030 – FNs hållbarhetsmål kräver en ekonomisk,
social och ekologisk utveckling av staden. Sammanfattningsvis tycker S-föreningen
(S)amverkan att samrådshandlingen är väl beskriven med sina utmaningar, mål och
strategier. Nedan lämnar vi våra synpunkter på hur vi anser att stadens utveckling bör
utformas.

En stad för alla
I planen sägs att alla i vår stad ska ha en bra, trygg boendemiljö och god tillgänglighet till
service, utbildning, arbete och kultur och fritidsaktiviteter. Staden ska också främja en god
hälsa och ge delaktighet i stadens utveckling.
Vår kommentar: Vi bor i en segregerad stad. Utbildningsnivåerna är olika liksom
deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter. Hälsan är ojämlikt fördelad liksom
delaktigheten i stadens utveckling.
Översiktsplanen bör mer fokusera på hur bebyggelsen och infrastrukturen kan främja ”en
stad för alla”, t ex genom att erbjuda ett varierat boende med både små och stora bostäder,
där också människor med små inkomster kan bo bra. Miljonprogramområdena bör
förnyas utan att hyrorna avsevärt höjs. Kulturinstitutioner som bibliotek mm med
generösa öppettider bör finnas i bostadsområdena liksom goda möjligheter till idrott och
andra fritidsaktiviteter. Lekplatser ska finnas i alla områden. Kollektivtrafik, cykling och
gående bör prioriteras framför bilåkande i staden, så att barn, unga, äldre och människor
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med funktionshinder, lätt kan ta sig fram till olika aktiviteter. Gällande trafikplan ger ett
bra underlag och bör snarast förverkligas.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad ger de övergripande förutsättningarna för hur marken skall användas
på bästa sätt och det blir i dialog med fastighetsägare, exploatörer, statliga och kommunala
företrädare som bebyggelsen och infrastrukturen kan främja ett varierat boende i det
fortsatta arbetet med genomförandet av planen.

Attraktiv stad
I förslaget sägs att staden ska vara tät, blandad och mångfunktionell med varierat
näringsliv, bostadsbestånd och kultur- och fritidsmöjligheter samt vara en vacker stad.
Vår kommentar: Vår 1600-tals stad är attraktiv med många fina byggnader och miljöer
med torg, boulevarder, grönområden som Tivoliparken, Helgeå mm. Kultur- och
fritidsmöjligheterna är många och med hög kvalitet.
Arkitektur och gestaltning av våra byggnader och torg är viktiga då hus och bebyggelse
står kvar under lång tid och upplevs dagligen av oss alla. Ett gestaltningsprogram togs
fram 2012 med många goda tankar. Programmet bör revideras och få hög status i
kommunen. Byggnader som skolor och förskolor bör byggas så att de kan få en flexibel
användning, t ex hyras ut till föreningar på kvällstid. Arkitekttävlingar bör genomföras i
syfte att främja vackra och spännande byggnader och platser.
Pågående stadsutvecklingsprojekt bör prioriteras då vårt centrum måste utvecklas i takt
med förändringar i handeln mm. Centrum bör göras bilfritt med fler gågator (åtminstone
”sommargator”) norr om Stora Torg och en satsning på ett mer attraktivt och bilfritt Stora
Torg. Innerstaden bör utformas så att barn kan vistas på gator och torg på ett säkert sätt.
Det innebär att alla kan trivas i staden. Staden bör utvecklas med kultur- och
fritidsmöjligheter i alla stadsdelar.

Grönblå stad
Den täta, blandade och mångfunktionella staden ska underlätta energi- och
resurseffektivisering. Vi ska ha en stad som är rik på växtlighet och vattenmiljöer och som
lever tillsammans med Biosfärområdet Vattenriket.
Vår kommentar: I en tät stad där människor bor, lever och arbetar samt rör sig med hjälp
av att promenera, cykla eller åka buss, behöver man inte fördärva klimatet, bli sjuk av
pendlande eller få hälsan förstörd av stillasittande. En grön stad rik på träd och växter
främjar hälsan och vi mår bra av att både bo och vistas vattennära.
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Planförslaget
Med utgångspunkt från Planförslaget (kartan) med förtätning, nybyggnation och pågående
markanvändning, lämnas följande kommentarer.
Stadsbygd (bostäder, grönområden, service). De stadsbygder som pekas ut på kartan är i
sig rimliga, men bör prioriteras. Vi prioriterar följande:






Bangårdsområdet och Östra Kasern
Näsby
Söder
Vilans strandäng
Området kring fd Kronfågel

Vi förordar en förtätning av den centrala staden och vill se stadsbygd med koppling till
Helgeå och en vattennära men vattensäker bebyggelse. I planeringen för stadsbygd bör
utgångspunkten vara bilfria områden där transporterna sker med cykel och gång och med
närhet till busshållplatser. Bilar parkeras i parkeringshus utanför stadsbygd.
Grönområden i staden bör utvecklas med Tivoliparken i fokus men också ”gamla
soptippen”, området kring Hammarsjön, Näsby fält, Björket mm. Grönytor ska kopplas till
alla stadsbygdområden. Beslutad grönplan bör snarast förverkligas.
Främja hållbar mobilitet (transporter). Transporterna i staden måste ske på ett hållbart
sätt med fokus på kollektivtrafik (buss), cykling och gående. Avstånden i staden är korta
(oftast ca 5 km) som lämpar sig väl för bussåkande, cykling och gående. Särskilt måste
beteendepåverkan ske så att fler i staden cyklar till arbete och fritid och de unga till
skolan. Cykelinfrastrukturen måste anpassas till dagens behov med snabbkörande
elcyklar, lådcyklar, elscootrar mm och om möjligt bör cykelbanorna separeras från
trottoarerna. Cykelparkeringar måste dimensioneras för ökad cykling. Se gällande
trafikplan.
Kristianstadslänken bör snarast byggas ut från Centralstationen till Näsby. Ytterligare
broar över Helgeå bör planeras i söder och norr. Näsbyviadukten bör kompletteras med
ytterligare något transportsätt över järnvägen (linbana?).
Snapphanevägen som bildar en barriär mitt i staden, bör bli en sk stadsgata med lokal
trafik istället för den genomfartsväg den är idag med hög belastning och farliga utsläpp,
morgon- och kvällstid förbi skola och bostäder. Gällande trafikplan behandlar inte
Snapphanevägen som genomfartsled. En förändring till stadsgata kräver en utredning och
på sikt någon typ av ringled utanför staden för den genomgående trafiken.
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För att prioritera gång och cykling i den bilfria centrala staden men ändå främja besöken
hit, måste parkeringar i form av tillgängliga och vackra parkeringshus finnas i strategiska
lägen i anslutning till centrum. Busshållplatser måste också lokaliseras i nära koppling till
centrum. Tydliga och säkra gångstråk måste finnas från parkeringshus och busshållplatser
samt från järnvägsstationen.
Handel inklusive restauranger och caféer. Handeln undergår en förändring med ehandelns genombrott. Handelsstaden med Handelsföreningen, Fastighetsägarna och
kommunen bör gemensamt kraftsamla för att utveckla vårt stadscentrum med fokus på
mindre specialiserade affärer men framför allt på restauranger och caféer men också på
kultur- och fritidsaktiviteter, typ barnarrangemang, bokcafé/bibliotek, teatercafé etc.
Förtätning av centrum. Centrum bör ytterligare förtätas med fler bostäder men också
kontor och tjänsteföretag. Fängelsetomten är en viktig tomt för bostäder.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad medger flertalet av de förslag som föreslås i samrådsyttrandet och det
blir i det fortsatta arbetet med exploateringsavtal, detaljplaner, bygglov och utveckling av
allmän platsmark som visionerna kan genomföras. Kommunen arbetar för närvarande också
med stadsutvecklingsprojektet Levande stadskärna där man arbetar med många av de
frågor som tas upp i yttrandet t.ex. utvecklingen av stadens centrum och stadens torg.

21. Föreningen Gamla Christianstad
Föreningen Gamla Christianstad har fått rubricerade plan för samrådsyttrande. Ändringen
av översiktsplanen för staden har i huvudsak samma fysiska avgränsning som 2009 års
fördjupade översiktsplan. En justering har dock gjorts för att få med en större del av
Åsums fure.
Översiktsplanen är ett strategiskt och visionärt dokument vars syfte är att vägleda beslut
om användningen av mark- och vattenområden och hur de skall utvecklas och har
perspektivet 2032 med utblickar mot 2050. Planförslaget utgår från tre
stadsbyggnadsmål; Stad för alla – Attraktiv stad – Grönblå stad. Utvecklingsstrategikartan
bygger på de mål, strategier och riktlinjer som tagits fram till ändringen av planen. Detta
innebär i korthet att man vill stärka kärnor, vilka är de befintliga mångfunktionella
områden, stadsutvecklingsstråken, vilka avser främja en sammanhängande
stadsbyggnadsstruktur och gröna stråk, partier av grönska vilka knyter ihop värdefulla
natur- och rekreationsområden.
Planförslaget är indelat i nio delområden varav Föreningen Gamla Christianstads
intresseområden i huvudsak ligger inom delområde Centrala staden och till vissa delar
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inom delområdena Söder, Nordöstra staden, Västra staden samt Näsby. Föreningen vill
lämna följande yttrande.
Förslaget som föreligger är väl genomarbetat och kommer vara till stor nytta för
kommunen och andra aktörer som deltar i utvecklingen av Kristianstad. Genom att i ett
tidigt skede peka ut lämpliga områden både för nybyggnad och förtätning för bostäder,
handel, industri, vägreservat med mera skapas en större trygghet för alla aktörer i
samhällsbyggnadsprocessen.
Föreningen vill särskilt lyfta fram en av de strategier som ligger till grund för planförslaget
– ”Visa hänsyn till riksintressen” som avser både kulturmiljö och naturvård. Kommunen
skall enligt planförslaget visa hänsyn till riksintressena och om möjligt stärka dem genom
förbättrande åtgärder. Denna fråga kommer att aktualiseras i många av de kommande
detaljplanerna, särskilt de som berör delområde Centrala staden. En känslig fråga, som
alltid är en balansgång, är den mellan enskilda och allmänna intressen, och föreningen ser
det därför som en klar fördel när frågan tas upp i ett tidigt skede i översiktsplanen.
Beträffande delområde centrala staden har man i planförslaget pekat ut 14 olika objekt,
som bland annat omfattar förtätning – stadsbygd, till exempel Barbacka,
Bangårdsområdet, Fängelset, reservat för skyddsvallar, utredningsområdet för
Kristianstadslänken etapp 3 och Järnvägsreservat. Föreningen har inget att erinra
avseende de utpekade objekten men vill än en gång understryka vikten av att man i
kommande detaljplanearbete visar hänsyn till riksintressena genom att till exempel inte
bygga för högt och för tätt.
Beträffande övriga utpekade objekt inom de delområden som ligger inom föreningens
intresseområden har vi på detta övergripande stadium inget att erinra.
Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för yttrandet och har ingen övrig
kommentar då yttrandet inte föranleder något behov av ändring. Förvaltningen ser fram
emot fortsatt dialog i efterföljande arbete.
22. RF-SISU Skåne
RF-SISU Skåne (tidigare Skåneidrotten) vill passa på att i detta ändringsarbete av
Översiktsplanen för tätorten Kristianstad påminna om den Överenskommelse som är
tecknad mellan Kristianstad kommun och den idéburna sektorn, se bif. Vi förutsätter att
hänsyn tas till gjord överenskommelse och att den idéburna sektorns behov beaktas i
arbetet.
Beträffande planering av just idrottsytor så är RF-SISU Skåne, Kristianstadkontoret, gärna
behjälpliga som rådgivare och ”bollplank” i arbetet.
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Ovanstående bilaga är bifogad till yttrandet och finns att begära ut i sin helhet.
Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser fram emot ett fortsatt gott samarbete kring
utvecklingen av idrottsytor i kommunen.
23. Naturskyddsföreningen

Allmänt
Ett övergripande mål är ett samhälle som leder till att minska påverkan på klimatet. Spåra
och hantera CO2 källor.
En omställning kan i många fall förändra livsvanor och medföra merkostnader för
kommunen och den enskilde. Än viktigare blir det att kommunicera och förmedla
information, ex via broschyrer, infoblad, innebörden av en beteendeförändring som
merparten behöver för att klara klimatmålen.
Staden har delats upp, marknadskrafter har styrt utvecklingen mot öster(C4-shopping)
och väster(Härlövsområdet).Konsekvensen har blivit, blir anspråkstagande av mark för
parkeringsytor, ökat bilåkande, perforerat landskap med nya vägdragningar som skapar
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barriärer. Bilköerna är täta vid vissa tidpunkter på dygnet kring Härlövsängaleden,
Snapphanegatan, Långebrogatan. En prioritering av tidsvinster för kollektivresande skulle
gagnas jämfört med bilister om nämnda vägavsnitt fick speciellt avsatta filer för buss,
fyllda bilar, säkra GC-vägar. Kan kompletteras med ev avgifter, där många vill åka, ingen kö
och fler kommer lättare fram.
Framtidens lokala gods och budtransport
Godscyklar är redan verklighet och fraktföretag berättar om stora besparingar genom
omställning från lastbilar till eldrivna lastcyklar. Bredden på cykelvägar ska anpassas till
dessa.
Acceptera minskat yta för p-platser
Vi måste avveckla normen att varje bostad ska ha tillhörande p-plats. I framtiden finns
inte utrymme att alla stadsbor ska ha egen bil. Att göra det svårt att ha bil, centralt, ökar
suget på cykel eller kollektivtrafik.
Skapa och vårda grönytor. Stora perifera, monotona gräsmatteytor kan skötas mera
extensivt till skillnad från ytor belägna inom bostadsområde. Slåtter kan med fördel
utföras i slutet av säsongen. Det skulle öka den biologiska mångfalden för såväl växter som
djur. Andelen träd i kommunen är låg och att detta beaktas vid exploatering.
Stora träd behövs inom kort tid. Plantera så stora träd som möjligt då dessa buffra
temperaturen under värmeböljor samt ger skugga och kan bli en svalkande plats i
stadsmiljön. I övrigt kan man göra grönytor mera samhällsnyttiga genom att satsa mera på
fruktträd och slåtterängar
Andelen resor med bil är stort, även inom avstånd mindre än fem km. Genom attraktiva GC
vägar förmå pendlare välja detta alternativ en kollektiv lösning. Prioritera GC vägar
generellt framför biltrafik. Upphöjda GC vägar, lä-och skyddsridåer med träd, buskage.
Hushålla med marken och i första hand utnyttja redan exploaterade ytor. Beroende på
verksamhetsform, se möjligheten att kombinera boende med kontorslokaler. Det skulle
minimera behovet av nya ytor.
Både vid nybyggnation, restaurering av bostäder, shoppingcentra, industrier mm utnyttja
möjligheten av solpaneler.
Klimatet kräver kraftigt minskade biltransporter. Med de nya planerade områdena långt
från centrum ökar biltransporterna. Däremot kan man minska dessa genom att bygga ut i
småbyar längs järnvägen t.ex. Fjälkinge, Önnestad och ev. skapa nya stationer där det är
lämpligt. Tåget tar personer snabbt till centrum och har ett minimalt utsläpp i jämförelse
med biltrafik. En sådan decentralisering går i linje med målet om levande landsbygd. Flera
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handelsaffärer kan uppstå i småbyarna och skapa nära jobb med syfte att motverka
biltransport till Kristianstad.
En sådan planering krävs i samma veva åtgärder såsom att göra det attraktivt av bo i dessa
småbyar samt att göra det enklare att ta sig från centralstationen till önskvärda platser i
Kristianstad, exempelvis göra det möjligt att ta med större varor man köper från varuhus
med i kollektivtrafiken/bilpool etc.
Det har enligt kommunen själv uppnåtts ett tak för befolkningen inom översiktsplanens
område, utifrån den befintliga struktur, antal skolor, etc. Utökning av befolkning leder till
stora kostnader för nya institutioner och infrastruktur, vilket inte vägs upp av inkomst
från inflyttade personer.
Det är därför ett ekonomiskt ohållbart upplägg. Alternativet är att få folk att bo i småbyar
runt om Kristianstad där det fortfarande finns utrymme inom de ramar som skapas av
befintlig struktur.
Dessutom kan man hålla möjligheterna öppna för framtida rälsbygge Kristianstad-Åhus
samt Kristianstad-Degeberga-Simrishamn och Kristianstad-Färlöv. I framtiden kan de
komma lämpliga lösningar för lågutsläppande lätta tåg/rälsbussar som inte behöver
elstolpar med mera. Då är det viktigt att det inte byggs där dessa sträckor kan bli av i
framtiden.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad gör det möjligt att genomföra flertalet av de åtgärder som
Naturskyddsföreningen efterlyser. Det blir i arbetet att genomföra planen som dessa frågor
får tas upp och diskuteras.

Delområde Näsby
Näsbyfält är ett Riksintresse och Natura 2000 område. Delar av fältet är redan bebyggt.
Med tanke på tidigare avsteg från planer borgar nuvarande förslag om bostäder för vidare
exploatering. Vill ha en möjlighet till diskussion om en eventuell utbyggnad med
kommunen.
Gräsytor utmed Snapphanevägen och framför allt utmed industrigatan är exempel där
slåtter kan utnyttjas på stora ytor. Mer träd, buskar skulle kunna skymma industrimark
utan att påverka verksamheterna.
Norr om Tegelbruksvägen ligger stora outnyttjade p-ytor att förvalta på ett bättre sätt,
slåtterytor, trädplantering alternativt solcellsparker.
Kommentar
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I samband med att Ändringen av Översiktsplanen skickas ut på granskning under hösten
finns möjlighet att lämna kompletterande synpunkter och inför en framtida
detaljplaneläggning på Näsbyfältet kommer formella samråd att genomföras.
Gräsytor utmed Snapphanevägen och framför allt utmed Industrigatan är exempel där
slåtter kan utnyttjas på stora ytor. Mer träd, buskar skulle kunna skymma industrimark
utan att påverka verksamheterna.
Norr om Tegelbruksvägen ligger stora outnyttjade P-ytor att förvalta på ett bättre sätt,
slåtterytor, trädplantering alternativt solcellsparker.

Delområde Nordöstra staden
Man kan samtidigt återupprepa att vi vill att det ganska nyplanterade skogsområdet söder
om Österäng ”Prästaskogen”, öppnas upp med strövstigar så att allmänheten kan använda
området för rekreation.
Den igenväxande före detta golfbanan på Nosabysjöns botten bör användas som
betesmark alternativt omföras till våtmark.
Skapa flera sammanhängande gröna stråk. Tex har Björket uppdelats och exploaterats
stegvis och bör därför säkras och utvidgas som grönt område. Det är av stor vikt att man
kan ta sig på gång eller cykel igenom staden och radiärt in och ut från centrum, på stigar
och vägar som är i grönområden, fria från biltrafik. Detta bör också ingå i hela tanken
kring vattenrikets upplevelsestrategi.

Delområde Hammar
Ännu bättre ur naturvårdssynpunkt att anlägga en våtmarksanläggning med dammar för
ytterligare rening av avloppsvattnet på åkermarken mellan Fundationsvägen /C4
shopping och Stordiket
Hammar har inplanerad för lite grönytor. 300 meter från bostad till närmsta grönområde
krävs.

Delområde Söder
Utmärkt att anlägga en större solcellsanläggning på åkermarken mellan motorvägen och
Centrala reningsverket (CRV).

Delområde Centrala Staden
Avstyrker förslag/utredning Etapp 3 Kristianstadslänken via Barbacka och
Härlövsängaleden.Ett bättre alternativ är att förlägga över Bangårdsområdet.
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Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad tar inte ställning till sträckningen av Etapp 3 på Kristianstadslänken
och ger möjlighet för flera alternativ. Ytterligare utredningar behövs för att klargöra vilket
alternativ som är bäst.
Attraktivt stationsområde
Det ska vara attraktivt att anlända med tåg till Kristianstad, så man ökar det attraktiva att
bo i närliggande befintliga som framtida stationsbyar. Därför bör stationsområdet bli en
attraktiv plats där man lätt och säkert tar sig till gågatorna ( dvs få bort biltrafiken på
vägen längs centralstationen)
Centralt kan långsammare cykelvägar skapas genom att göra om bilvägar till bilfria vägar.
Då cyklarna tar mindre vägbredd i anspråk kan cykelvägen kombineras med andra
värdefulla inslag såsom cykelparkering, kiosk, luftpump, viloplatser, grönytor, träd. Bilfritt
längs cykelväg ökar säkerheten och ökar den positiva upplevelsen att cykla.
Bilfritt centrum/Nedsatt hastighet i centrum
I centrum kan man ha flera gågator och tex enbart tillstånd för buss. En lättare variant är
att ha kraftigt nedsatt hastighet (max 20 km/t). Fartkamera kan evt bidra till att
efterlevelse av begränsningen.
Snabba och tvåspåriga cykelbanor utan gångmöjlighet, bör placeras så att folk snabb kan
transportera sig till Centrum och andra populära platser. skapa noga utvalda centrala
stråk för enbart cykel. Detta är inte enbart detaljplanering utan de viktigaste stråken bör
ritas in i översiktsplanen.

Delområde Västra Staden
Området karaktäriseras av flera urbana miljöer, stora ytor av p-platser ,övergivna
verksamheter och kommande ytor norrut för tillkommande handelscentra kring
Härlövsområdet. Delområdet gränsar till Helgeåns vattensystem och betydelsefullt skapa
en buffertzon som avgränsar tillkommande verksamheter.
Vägar, tillsammans med den urbana miljön, perforerar Västra Staden och kommande väg
9/19:s anslutning till E22 förstärker områdets oattraktiva intryck.
I samband med nya vägar, bostadsbyggande mm,ha ett kompensationstänkande där äldre
vägavsnitt omförs till GC-väg,prioritera kollektiv trafiklösningar, alternativt ersätts med
slåttrade grönytor, trädplantering mm.
Kommentar
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ÄÖP Kristianstad stad möjliggöra flertalet av de åtgärder som Naturskyddsföreningen
föreslår och det blir i arbetet med att genomföra planen som dessa frågor får tas upp igen.
24. Kristianstads FN-förening
Kristianstads FN-förening har som ett fokusområde Hållbar utveckling och både vi och
Svenska FN-förbundet arbetar aktivt med Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen. Vårt
förbund utbildade kommunens medarbetare för något år sedan kring agendan och
kommunen har i sina styrdokument fört in Agenda 2030 vilket är glädjande.
Fokus i översiktsplanen bör ligga på Agenda 2030, mål 11 Hållbara samhällen, dvs städer
och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Vi noterar
med tillfredsställelse att översiktsplanen bygger på ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet – Stad för alla, Attraktiv stad och Grönblå stad.
Vårt yttrande tar endast upp FNs organ för katastrofriskreducering, UNDRR.

Resiliens
Vår stad är sårbar för översvämningar genom vår låga belägenhet. Detta måste hanteras
på olika sätt. Making Citing Resilient - My city is getting ready - ä r (var?) en
vä rldsomspä nnande kampanj, initierad av FN:s organ fö r katastrofriskreducering, UNDRR,
https://www.undrr.org/about-undrr.
Kampanjen syftar till kunskapsuppbyggnad, internationellt erfarenhetsutbyte och
utvä rdering av katastrofriskreduceringsarbete på lokal nivå . Genom att delta i kampanjen
Making Cities Resilient, få r kommunen stö d och verktyg fö r att bygga resiliens mot
naturolyckor på lokal nivå , det vill sä ga skapa ett hå llbart samhä lle som kan mö ta
framtidens fö rä ndringar.
FN-föreningen hoppas att vår kommun deltar i UNDRRs verksamhet och får på så sätt
erfarenheter av hur andra städer i världen löser t ex översvämningshot och andra
utmaningar som kan drabba vår kommun.
Kommentar
Kommunen är medlem i UNDRR och deltar i kampanjen MCR och miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen delar FN-förbundets önskan om att få internationella
erfarenheter för att möta översvämningshot och andra utmaningar.
25. Sven-Erik Magnusson
Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga strategi när det gäller
användningen av mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön ska utvecklas
och bevaras. Den skall vara strategisk och formulera mål och visioner som berör hela
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kommunens verksamhet och ger praktisk vägledning för beslut i konkreta plan- och
byggfrågor.
Vid genomläsning av förslaget till Översiktsplan kan man konstatera att det finns underlag,
förslag och beskrivningar som saknas eller kan ifrågasättas. Det finns också stora, mycket
viktiga planfrågor som helt saknas eller som fått en otydlig beskrivning.

Följande synpunkter behöver beaktas i den nya Översiktsplanen för staden
Kristianstad.
- Sidorna 33-35, Kultur
Kommentar: Rubriken Kultur bör ändras till rubriken Kultur och Natur. Här finns
uppräknat och beskrivet Kulturkvarteret, Biblioteket, Kulturhuset Barbacka,
Regionmuseet Kristianstad & Kristianstads konsthall, Kristianstads Teater och
Tivoliscenen.
Här finns inte Naturum Vattenriket nämnt eller beskrivet. Denna anläggning och dess
natur- och kulturverksamhet berikar både staden och dess besökare på ett sätt som
uppmärksammas både nationellt och internationellt. Trafikstyrelsen anser dessutom att
anläggningen och dess verksamhet är av den höga rang att man skyltar upp ”Naturum
Vattenriket” på motorvägen. Vilken annan verksamhet i staden lyfts fram på motsvarande
sätt?
En annan viktig funktion som bör beskrivas är att bygget och placeringen av Naturum har
gett staden den mest attraktiva entrén och medverkar starkt till att färre bilar behöver
köra in i stadskärnan för att parkera. Naturum och Naturumbron ger många besökare till
staden en aha-upplevelse av stadens nära koppling till vatten, våtmarker och stadsnära
natur. Här finns möjligheter att uppleva utter, kungsfiskare, gäss, havsörn mm när man
parkerat bilen och går in till centrum. Allt detta tack vare Naturum och Naturumbron.
Denna för Svenska städer helt unika möjlighet för allmänheten att få spännande och
avkopplande naturupplevelser har missats att beskrivas.
- Infoga och beskriv Naturum Vattenriket på minst motsvarande sätt som de andra
kulturinstitutionerna.
Översiktsplanen är vackert illustrerad med ett flertal bilder med Naturumbron och från
Naturreservatet Årummet.
- Det borde finnas bildtexter som upplyser om det som är avbildat.
- Sid 36, Fritid
Kommentar: I underrubriken Friluftsliv borde också nämnas vandringslederna
Linnerundan, Tivolirundan, Vattenrikeleden samt cykelleden Sydostleden. En mer
detaljerad beskrivning bör finnas i andra avsnitt längre fram i Översiktsplanen.
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- Sid 51, Grönstruktur
Kommentar: Lägg till beskrivning och karta enl Grönplanen. Karta 3. Övergripande
grönstruktur i Kristianstads tätort med utvecklingsmöjligheter. Sidan 19 i ”Grönplan
2019”. Här borde befintliga och planerade vandringsleder/stråk beskrivas till exempel
Linnerundan, Tivolirundan, Vattenrikeleden, vandringsleder på Näsby fält, Ekenabben,
Björket, Åsumfältet och Åsums fure.
Lägg till beskrivningar av cykellederna till Åhus, Torsebro, Tollarp, Arkelstorp, Önnestad
och Sydostleden samt planerade cykelleder till exempel längs Hammarsjöns västra sida
(Kristianstad-Åhus), Vä-Norra Åsum, Kristianstad-Färlöv.
- sid 57, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
Kommentar: Bra att detta kapitel finns, men det är viktigt att det kompletteras med text
om grönstrukturer, blåstrukturer, vandringsleder, cykelleder, besöksanläggningar
(Naturum, Utemuseum Kanalhuset, Utemuseum Årummet), fiskebryggor, vindskydd,
platser för fältundervisning (håvningsbrygga, bihotell) mm som finns stadsnära med en
koppling till Naturum och som gör staden attraktiv. Det ser även ut att finnas utrymme för
kompletterande bilder från till exempel Kanalhusspången och Utemuseum Årummet.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad har ändrats enligt förslagsställarens förslag på sidorna 33-35, 36, 51
och 57 enligt samrådsförslaget (observera att sidnummer har ändrats inför granskningen).
- Sid 73, Översvämningsrisk
Kommentar: Komplettera med text med utgångspunkt från det textunderlag som finns i
slutet av detta yttrande.
- Sid 159, Delområde Centrala staden.
Befintlig text: Trafikinfrastrukturen behöver en ny koppling från Barbacka till
Härlövsängaleden för att avlasta centrala staden. Utformningen av denna koppling
behöver utredas vidare.
Kommentar: Att överhuvudtaget föreslå en vägförbindelse mellan Barbacka och
Härlövsängaleden som skulle gå genom Naturreservatet Årummet och rakt genom ett
Natura 2000 område, måste betraktas som ett fullständigt brott mot all den policy som
kommunen radar upp i sin Översiktsplan. Här skulle man till exempel fylla igen en
internationellt klassad våtmark (Ramsarkonventionen), bygga en väg rakt genom ett
naturreservat och ett Natura 2000 område och sabotera alla de våtmarkens
ekosystemtjänster, som man så gärna hänvisar till att man vill värna.
Utöver att sabotera ovanstående värden kommer Kanalhusspången på Linnerundan bli
helt förstörd, där den ringlar fram mellan videbuskage och björkar, på sträckan mellan
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strandängen och Härlövsängaleden. Mer än 40 000 besök per år har räknats in på den här
delen av Linnerundan, som nu hotas av vägdragning och utfyllnader.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad tar inte ställning till sträckningen av Etapp 3 på Kristianstadslänken
och ger möjlighet för flera alternativ. Ytterligare utredningar behövs för att klargöra vilket
alternativ som är bäst.
- Sid 199, Delområde Västra staden
Befintlig text sid 208: Vallen behöver förlängas och höjas för att skydda befintlig och
framtida bebyggelse mot de vattennivåer som klimatmodellerna visar kan inträffa. Detta
innebär att mark behöver reserveras för ett eventuella framtida behov av förhöjd vall.
Markreservatet behöver vara tillräckligt brett för att kunna hantera olika placeringar
beroende på geotekniska förhållanden.
Kommentar: Se nedan sid 204.
- Sid 204, Vilans strandäng
Befintlig text: Här finns också behov av en skyddsvall mot Helge å för att skydda området
mot översvämning innan ny stadsbygd är möjlig att utveckla.
Kommentar: I planen är skyddsvallens dragning sådan att vid extremt högvatten måste allt
vatten i Helge å passera under brovalven i den gamla järnvägsbron. Helgeåns vattenflöde
har här en av sina smalaste och trängsta passager på den ca 3,5 mil långa sträcka mellan
Torsebro och havet. På flygbilder vid högvatten ser man tydligt att Helgeåns gamla, breda
flodfåra har fyllts igen med en stor utfyllnad vid järnvägsbrons och Långebros västra
landfästen. Det sticker ut en markerad utfylld landtunga i Helge å på den västra sidan,
Vilansidan.
Det kan starkt ifrågasättas lämpligheten av att etablera en nybyggnation på den östligaste
delen av Vilans strandäng och att bygga en skyddsvall söderut vid järnvägsbrons och
Långebros västra landfästen.
Vid de framtida höga vattenflöden och vattennivåer som prognostiseras och som beaktas
vid höjdsättningen av skyddsvallarna bör man också beakta skyddsvallarnas geografiska
placering. En timglasliknande sammansnörpning av vallsystemet mitt i staden är inte att
rekommendera vid ett scenario vid högsta prognostiserade vattenflöde där videbuskage,
träd mm riskerar att följa med vattenflödet och plugga igen de trånga brovalven i
järnvägsbron.
- Lämna de östligaste delarna av Vilans strandängar obebyggda som grönområden och
flytta skyddsvallen västerut, både norr och söder om Långebro.
Kommentar
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När det gäller utformningen av skyddsvallar och mötet mellan stadsbygd och Helgeå behöver
detta utredas mer för att hitta bästa placering utifrån geotekniska, hydrologiska och
allmänna intressen (sid 199, 204 och 227).
- Sid 214, Karta 54. Planförslag område F med objekt.
Befintlig karta: På kartan finns markerat områden för nybyggnation.
Ett av områden är - 1. Öllsjö by.
Kommentar: Detta område består av några delområden markerade som ”Nybyggnation
stadsbygd”. De två nordligaste delområdena, öster och väster om Öllsjövägen, är högst
diskutabla med hänsyn till de geologiska och hydrologiska markförhållandena. På
Jordartskartan 3D Kristianstad SO är marken på ömse sidor om Öllsjövägen markerad som
”Kärr”, i eller i nära anslutning till de föreslagna bebyggelseområdena. På vårarna och
höstarna samt vid kraftig nederbörd är markområdet mycket blött, tidvis med öppna
vattensamlingar.
- Ingen bebyggelse bör planeras här av kommunen.
Kommentar
Avgränsningen för utbyggnad kring Öllsjö by har ändrats till att peka ut ett större område.
Syftet är att ge god marginal inför kommande utredningsarbete och med tanke på områdets
geotekniska egenskaper. Yta behövs även för dagvattenhantering och gröna samt
kulturhistoriska släpp. Hela området är inte aktuellt för exploatering.
- Sid 227, Skyddsvall Hedentorp
Befintlig text: Mark reserveras för ombyggnad och nybyggnad av skyddsvallar öster om
Hedentorps bebyggelse. Innanför vallen behövs mark för markväg samt mark för framtida
behov av förhöjd vall. Markreservatet behöver vara tillräckligt brett för att kunna hantera
olika placeringar beroende på geotekniska förhållanden.
Kommentar: I likhet med skyddsvallen, längs Helge å norr om Långebro, bör skyddsvallen
söder om Långebro på Hedentorp byggas längre västerut än som föreslås i planförslaget.
Vid de framtida höga vattenflöden och vattennivåer som prognostiseras och som beaktas
vid höjdsättningen av skyddsvallarna bör man också beakta skyddsvallarnas geografiska
placering. En timglasliknande sammansnörpning av vallsystemet mitt i staden är inte att
rekommendera. Ytterligare argument se ”Kommentar, Sid 204”.
Kommentar
När det gäller utformningen av skyddsvallar och mötet mellan stadsbygd och Helgeå behöver
detta utredas mer för att hitta bästa placering utifrån geotekniska, hydrologiska och
allmänna intressen (sid 199, 204 och 227).
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- Sid 307, Planvision 2050.
Befintlig text: Viktiga funktioner Nedan listas viktiga funktioner som det behöver
reserveras mark för vid framtida planläggning:
• Skyddsvallar
• Reserverad mark för framtida utbyggnad ombyggnad och höjning av skyddsvallarna.
• Dagvattenhantering
• Reservera mark för framtida dagvattenhantering.
• Trafikinfrastruktur
Kommentar: Här saknas helt en av de viktigaste framtidsfrågorna.
- Planering och markreservation för flytt och nybyggnation av samhällsviktiga funktioner
som bland annat omfattar framtida lokalisering av räddningstjänsten, Centrala
reningsverket, Centralsjukhuset, elförsörjningen samt järnvägsstationen med in- och
utgående spår. Här nedan finns en mer uttömmande text angående vikten av att snarast
börja arbetet med en planerad reträtt för samhällsviktiga funktioner som ligger i
riskområde för översvämning. Texten publicerade jag 2020.02.15 som en debattartikel i
Kristianstadsbladet.

Långsiktig planering saknas i nya Översiktsplanen för att skydda
samhällsviktiga funktioner i Kristianstad från översvämning. Fortfarande
förlitar man sig enbart på vallbyggen. Klimatförändringarna med successivt
högre vattenflöden och vattenstånd kräver att man börjar planera för en flytt
av Centrala reningsverket, Räddningstjänsten, Centralsjukhuset mm.
Översiktsplanen skall vägleda användningen av mark- och vattenområden och hur de ska
utvecklas. Nu är den ute för synpunkter, vilket aktualiserar hanteringen av
översvämningshotet. Staden har en mycket speciell riskbild. Utan vallar och pumpar skulle
stora delar kunna översvämmas.
I Översiktsplanen för Staden Kristianstad står följande:
- Inom det invallade området finns.....samhällsviktiga funktioner som regionsjukhus,
avloppsreningsverk, räddningstjänst och E22.
- Vid extrema högvatten........Vattendjupen kan bli betydande, särskilt inom delar av den
gamla Nosabyviken där det kan uppgå till mer än ett våningsplan.
- Om en översvämning faktiskt inträffar.....Möjligheten att återvända till sin bostad och sina
ägodelar kan vara oviss.
Enbart vallbyggen är inte en långsiktig strategi
Trots att kommunen säger sig ta hänsyn till klimatförändringar och beskriver risken för
vallgenombrott mm förlitar man sig enbart på fortsatta vallbyggen. Inget nämns, inte ens i
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sammanfattningen för Planvisionen för 2050, om att man måste börja planera för att flytta
samhällsviktiga funktioner från riskområde för översvämning. Ett uttalande i
Kristianstadsbladet 2015.07.11, av kommunens dammsäkerhetsansvarige, kan tolkas som
att det räcker att säkra vallarna. ”Det är oerhört stora konsekvenser om vi får ett riktigt
vallbrott. Så det ser jag som ett icke-scenario. Det får inte hända.”
Resultatet av detta synsätt blir att kommunen, utöver vallsäkerheten, saknar en långsiktig
strategi för att hantera framtida översvämningar. Två exempel där långsiktig planering
verkar saknas.
- Centrala reningsverket (CRV) byggs ut för mer än en halv miljard kronor på mark under
havsytenivån. En översvämning påverkar stora delar av kommunens hushåll och flera
stora industrier. När bygget skulle godkännas skickade jag (2017.10.07) en förfrågan till
Länsstyrelsen hur man såg på riskerna vid ett vallgenombrott. Länsstyrelsen godkände
utbyggnaden, men det intressanta var att skrivelsen till Länsstyrelsen användes som
underlag för en motion (KF-ärende nr 21, 2018.03.13) av ett oppositionsråd, som nu är
kommunstyrelsens ordförande. Ett annat exempel är hur planering saknas i
Översiktsplanen för att på sikt behöva flytta Centralsjukhuset på grund av
översvämningsrisk.
Följande fråga ställdes till Region Skåne:
- Har Kristianstads kommun i anslutning till sitt pågående Översiktsplanearbete tagit
kontakt med Region Skåne för en diskussion om att reservera mark för en framtida flytt av
CSK?
Säkerhetsansvarig på Region Skåne svarar:
- Inte så vitt jag känner till.
Goda exempel finns
- I Lidköpings kommun behöver man bygga ut sitt stadsnära avloppsreningsverk bland
annat för att det hotas av översvämning. Efter en genomgripande projektering kommer ett
nytt reningsverk att byggas på säkert ställe.
- Statens Geotekniska Institut, SMHI mfl bedriver ett forskningsprojekt CAMEL (Climate
Adaptation by Managed Realignment). Det handlar om planerad reträtt och en
klimatanpassning. Lösningar som vallar, pumpar, barriärer kan vara bra ibland men ger
också andra konsekvenser som begränsad hållbarhet över tid, stora underhållskostnader
och falsk trygghet.
- På Englands östkust ligger staden Kingston-Upon-Hull, ca 4 mil från Nordsjön. Staden
ligger lågt och dräneras ständigt via pumpar. I strategin ”Hull Retreats” beskrivs en radikal
planpolicy. Stora delar av staden flyttas till säkrare placering öster- och västerut. Den
gamla stadsdelen, med speciella värden, skyddas och ligger som på en ö med
broförbindelser till de flyttade områdena.
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- Samhället Grantham, Queensland (Australien) översvämmades den 10 januari 2011 och
12 personer omkom. I mars 2011 beslöt man avsätta mark för att flytta Grantham till en
säkrare plats. Hela flyttprocessen dokumenterades och analyserades, samt publicerades.
(Journal of the American Planning Association, 2014) En av slutsatserna var att politiskt
ledarskap på lokal nivå var en nyckelfaktor för verkställighet av flytten.
Bättre sent än försent
Börja arbeta för en planerad reträtt för samhällsviktiga funktioner i den nya
Översiktsplanen för Staden Kristianstad. Klimatförändringarna tvingar fram detta
långsiktiga arbete samtidigt som arbetet med skyddsvallarna fortsätter. Kristianstad kan
bli ett bra nationellt exempel på planerad reträtt, på liknande sätt som vallbyggena och
vattenflödesprognoserna uppmärksammats.
Ett tillfälle för politiskt ledarskap finns inom räckhåll.
- Bättre sent än försent.
Kommentar
Inom planperioden har kommunen som mål att säkerställa översvämningsskyddet för
befintlig bebyggelse. När det gäller Planvision 2050 har ÄÖP Kristianstad stad kompletterats
med text som belyser vikten av att utvärdera framtida investeringar av samhällsviktiga
funktioner och deras placering på sid 185.
26. Gunilla och Anders Jacobsson
Vid möte i Kulturkvarteret 24/2 fick vi ta del av rubricerad plan. Vi har inga synpunkter på
byggnation eller grönområde som i nuläget endast är en översiktsplan. Däremot är det
angeläget att medborgarna, i ett tidigt skede, får möjlighet att bidraga med idéer och
förslag till utformning av planerade byggnader och grönområden.
Vad som dock tydligt framgick vid mötet, är att nämnda plan inte kompletterats med
beskrivning av hur anslutande fordonstrafik och parkeringsplatser skall utformas. Det är
ett absolut krav att dessa frågor ser över innan beslut fattas. Trafiksituationen idag är
ohållbar vad gäller in- och utfart till och från staden, likväl som ansträngda trafikleder
inom staden.
Parkeringsplatser i omedelbar närhet till entréer i markplan, vid bostäder i
flervåningshus, är också ett krav för att tillgodose äldres och handikappades möjlighet till
god levnadsstandard. Bilen är för många, i nämnda kategori, enda möjligheten till
oberoende och spontanitet. Likaså en förutsättning för att undvika isolering. En viktig
aspekt är också att undvika kategoriboende för att motverka segregering.
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Vi bidrar gärna med våra erfarenheter. Jag, Gunilla, med goda kunskaper om parkeringar
och jag, Anders, med erfarenheter av olika trafiksituationer som tidigare yrkesverksam i
transportbranschen och tidigare ledamot i Trafiknämnden i Kristianstad.
Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för förslagsställarnas erbjudande om
bidrag av idéer och hänvisar till de kommande samrådsprocesserna kring trafikprojekt och
detaljplaner. Det finns en viss osäkerhet i vad som menas med kategoriboende. Plan- och
bygglagen erbjuder inget lagmässigt stöd för reglering av exempelvis andelen hyresrätter
och bostadsrätter. Bostadsform likt lägenheter, radhus etc. kan däremot regleras i
detaljplan.
27. Gertrud och Christina Nyström
Förslaget till uppdaterad översiktsplan är i många avseenden väl genomarbetat och
förmedlar en positiv bild av staden i framtiden. Vi saknar dock att det inte tar upp
samspelet med omkringliggande landsbygd och övriga orter i kommunen Om
Kristianstads kommun ska fortsätta vara en trivsam och välmående bygd som på ett
förutseende sätt utvecklas i samklang med omvärlden, behöver staden och resten av
kommunen varandra.

Bakgrund och förutsättningar
Vi äger tillsammans fastigheterna Åraslöv 8:10, 1:39, 10:10-14 samt 10:18. Vi har därför
särskilt studerat vad ett förverkligande av förslaget skulle innebära för vårt företag. Vi
avger följande yttrande över planen.
Driften av lantbruket övertogs i egen regi 1996. Det hade tidigare varit utarrenderat i 10
år i samband med generationsskifte. Som komplement till traditionellt jordbruk med
spannmål och sockerbetor har vi sedan dess utvecklat företaget med uppstallning av
fritidshästar 2004. Vi har även utökat arealen genom tillköp av mark 2007 och 2019.
Ambitionen är att fortsätta utveckla företaget, såväl hästhållningen som växtodlingen, med
fortsatt respekt för den miljö som gården utgör.

Jordbruksmark
Som framgår av förslaget till översiktsplan tillhör åkermarken på våra fastigheter den
bästa i Kristianstads kommun. Arealen åker i klass 7-10 är begränsad. Den blir inte mer
förekommande för att man vidgar begreppet värdefull jordbruksmark och kan svårligen
återskapas när den en gång förstörts. Kristianstads kommun har också en klart uttalad
ambition att värna jordbruksmark och livsmedelsproduktion.

Norra Hammar
Den föreslagna villabebyggelsen i Norra Hammar ser ut att vara av samma omfattning som
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i nu gällande översiktsplan. Det innebär i så fall att det av länsstyrelsen rekommenderade
skyddsavståndet om 200m respekteras. Vi anser det fortsatt beklagligt att man sett sig
tvungen att föreslå ianspråktagande av jordbruksmark för Norra Hammar, precis som vid
samråd för den nu gällande översiktsplanen.

Stordiket
Det är utmärkt om den nedlagda golfbanan kan komma till glädje som rekreationsområde.
Att därutöver använda åkermark och produktiv skogsmark för att utöka
rekreationsområdet är svårbegripligt mot bakgrund av ambitionen att värna
jordbruksmark. Vi syftar på de delar som föreslås ingå i området och som är i privat ägo
och ingår i driften av aktiva jordbruksföretag. Låt istället det kommande
rekreationsområdet omfatta endast den gamla golfbanan som redan är i kommunal ägo.

Planvision 2050
Området Hammar Möllebacken består som nämns i texten av jordbruksmark. Marken är
av hög kvalitet och att ianspråkta denna för bebyggelse kan inte vara förenligt med de
nationella miljömålen och agenda 2030. Vi föreslår istället fördjupade studier av området
Möllebacken – Nosaby där möjlighet till förtätning och utveckling mot Fjälkinge inte skulle
påverka åkermark av hög klass i samma omfattning. Dessutom kan då kollektivtrafiken till
och från Fjälkinge utnyttjas bättre än idag och Pågatågsstationens resandetal ökas.

Hästverksamheten
I dagsläget omfattar hästverksamheten 10 hästar på helårsbasis och ytterligare upp till 8
hästar sommartid. Mellan 25-30 personer, företrädesvis kvinnor och tonårsflickor
använder en mycket stor del av sin fritid till skötsel av hästarna och ridning samt social
samvaro i samband med det.
Hög kvalité i verksamheten ur olika aspekter är väsentlig för både djur och människor. För
att säkerställa det är vi sedan 2019 certifierade som kvalitetsmärkt hästverksamhet. Vi var
det andra företaget i landet som klarade certifieringen och det finns än i dag endast 4-5
certifierade verksamheter i hela landet.
Vi behöver ett skyddsavstånd på 200 meter från såväl stall som hagar och
gödselvårdsanläggning. Samtlig ägd mark behöver kunna användas för att alternera
placering av hagarna. Redan idag innebär befintlig villabebyggelse vissa begränsningar.

Gårdsanläggningen
Bostaden och merparten av ekonomibyggnaderna utgör en sammanhållen enhet som väl
åskådliggör utvecklingsviljan och optimismen i lantbruket kring förra sekelskiftet. Givetvis
har drygt 100 år av aktivt brukande satt sina spår, men i allt väsentligt har gårdsmiljön
kvar sin ursprungliga prägel.
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En skötselplan över gårdens natur- och kulturvärden upprättades 2005 av Regionmuseet i
Kristianstad. Där konstaterades bland annat att de ombyggnader som gjorts, senast i
samband med inrättandet av häststall, ”vittnar om en stor medvetenhet om byggnadernas
utformning och karaktär, där man är mycket mån om att bevara äldre detaljer”.
Kristianstad kommun har beviljat byggnadsvårdbidrag 1996 och 2001.
En trädbesiktning ed trädvårdsplan upprättades genom vår försorg 2014 av Svensk
Trädvård & Utbildning AB. I samband därmed ersattes träden längst upp mot väg 118.
Renoveringar och förbättringar av gården och miljön sker kontinuerligt, med varsam hand
för att bevara miljön och gårdens karaktär.
I den fördjupade översiktsplanen ”Kristianstad växer – en stad i balans”, antagen av
Kommunfullmäktige 2009-06-09, anges att gårdanläggningen är en kulturhistorisk miljö
som är sårbar för förändringar. Man konstaterar också att Willands Farm är en av de
gårdar i landskapet som behöver utredas närmare med syfte på kulturhistoriska och
utseendemässiga värden.
I det nu föreliggande förslaget nämns inte gårdsmiljön alls. Det kulturhistoriska värdet är
minst lika stort nu som när förra översiktsplanen antogs, varför det är anmärkningsvärt
att miljön, dess sårbarhet och behovet av utredning saknas i nu föreliggande förslag.

Sammanfattning
Det är vår bestämda uppfattning att





Rekreationsområdet vid stordiket bäst begränsas till den nedlagda golfbanan
Andra alternativ till mark för stadsbebygelse än den synnerligen produktiva
jordbruksmarken mellan Hammar och Möllebacken ska tas fram och utredas när
arbetet med planvision 2050 påbörjas.
Skrivningen om kulturhistoriska och utseendemässiga värden på Willands Farm i
den fördjupade översiktsplanen skall kvarstå liksom bedömningen att
gårdsanläggningen är sårbar för förändringar.

Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad avser inte omföra odlingsmark till rekreationsområde kring golfbanan
utan främst tillgängliggöra befintligt grönområde/ej brukad mark bättre.
I Planvision 2050 visar ÄÖP Kristianstad stad en utveckling av staden mellan Hammar och
Möllebacken som ligger högt och inte riskerar att översvämmas och samtidigt i anslutning
till den stora centrumanläggningen i Hammar. Området mellan Möllebacken och Nosaby
skulle stärkas som utvecklingsområde om ett stationsläge möjliggjordes. Idag är allmän
kommunal service och trafikinfrastruktur inte tillräcklig för att stödja en utveckling av
området.
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ÄÖP Kristianstad stad har kompletterats med information om Willands farm och övriga
gårdar i området. Landskapets och gårdarnas kulturhistoriska värden ska beaktas i
samband med bebyggelseutveckling.
ÄÖP Kristianstad stad anger inget skyddsavstånd till hästverksamhet och frågan utreds i
samband med detaljplan. I Boverkets rapport 2011:6 ”Vägledning för planering för och invid
djurhållning” framkommer att bedömning bör göras i varje enskilt fall utifrån områdets
förutsättningar och hästverksamhetens storlek samt placering av stall, område där hästar
vistas och hantering av gödsel. Områdets förutsättningar, bebyggelseutformning,
skyddsavstånd etc. utreds i samband med detaljplan.
28. Marita och André Johnsson
För kännedom informerar jag härmed Er om att kollektorslangar, 2x400 meter, för
ytjordvärme finns nedgrävda i marken norr om byggnaderna på min fastighet Öllsjö 13:5.
Vidare går en vattenledning tvärs över samma åker till fastigheterna Öllsjö 59:4 och 59:6.
Området benämnt Öllsjö by ”se figur 1” (grön markerat område) är en del av traktens
bykärna och har medeltida anor. Bystrukturen kan än idag upplevas genom den äldre
bebyggelsen och gårdarna samlade häromkring. Vid en eventuell bebyggelse måste man
beakta gestaltning av byggnadsverk samt byggnationstäthet för att harmonisera med
området.
Vad det gäller eventuella planer om bebyggelse på min mark, så skulle det vara
fördelaktigare att planera in ett bostadsområde längre norrut, närmre de befintliga husen
väster om Öllsjövägen, ”se figur 1” (gul markerat område).
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Figur 1: Öllsjö 13:5. OBS! Gällande markerade områden kan areal avvika från verkligheten,
och ska endast förtydliga skriften.
Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för informationen om kollektorslangar.
Avgränsningen kring Öllsjö By har justerats. Avgränsningen har utökats norrut och
inkluderat befintlig bebyggelse österut och istället minskat utpekad yta i mitten utav
området. Områdets förutsättningar, i synnerhet avseende kulturhistoriska värden (både
bebyggelse och landskap) och geotekniska förhållanden ska studeras vidare inför eller i
samband med detaljplan och hela ytan kommer inte att ianspråktas för bebyggelse. Inför ett
i samband med detaljplan klargörs vilka ytor som bedöms lämpliga att bebygga.
Utpekad mark i direkt anslutning till kulturhistorisk miljö ska anpassas till kringliggande
bebyggelse och byggnation kommer inte att ske om fastighetsägaren motsätter sig detta. Det
finns flera sätt att anpassa en bebyggelseutveckling, exempelvis genom bebyggelsestruktur,
gatustruktur, volym, färgval och vegetation (ex. avskärmande naturmark eller plantering av
alléer). Varken en översiktsplan eller en detaljplan är tvingande till ett genomförande.
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29. Lotta Bergström
Jag vill lämna följande tankar angående era planer för området hedentorp/helgedal;


att leda en hårt trafikerad väg genom villaområdet i Hedentorp/helgedal hoppas
jag verkligen inte är ett alternativ trots att en stor del av detta område är markerat
som mark reserverad för väg och järnväg. Området är redan mycket påverkat av
buller från E22 och skulle påverkas oerhört negativt av ytterligare en hårt
trafikerad väg. Dessutom skulle det göra det nu mycket trivsamma och attraktiva
området istället mycket oattraktivt och osäkert för barnfamiljer.
Det hade varit mycket önskvärt att lägga vägen så långt ifrån bostadsområdet som
möjligt men om vägen trots allt ska gå någonstans förbi detta område känns ert
förslag om hedentorpsvägen och alevägen som det bästa alternativet.



en önskan finns också om en asfalterad banvall mellan hedentorp och centrum.
Banvallen hade på så vis blivit en säker och vacker gång- och cykelbana belägen en
bit ifrån all övrig trafik, vilket hade varit mycket trevligt för alla boende i området
och ur miljösynpunkt om man vill få fler att cykla/gå till jobb och aktiviteter.

I övrigt ser planen trevlig ut!
Kommentar
Redan idag är Åsumvägen genom Helgedal och Hedentorp hårt belastad och medför
olägenheter för boende i närområdet. Om staden skall kunna växa måste anslutningen upp
mot motorvägen och centrala staden byggas om enligt de vägreservat som presenteras i
planen. Var denna lokalisering kommer att ske behöver utredas.
Asfaltering av banvallen hanteras inte i ÄÖP. Synpunkten skickas som information till
Tekniska förvaltningen.
30. Ola Nilsson
Min synpunkt i det förslag som jag läst på er hemsida är att vägen mellan stadskärnan och
Åhus, alltså hedentorpsvägen och alevägen, är ett bra förslag för placeringen av den nya
vägen. Detta eftersom bullenivån för majoriteten där villaområdet ligger och där det ska
byggas nytt blir minst berörda ljudmässigt om vägen läggs närmare Hammarsjön. Det blir
även en mer trivsam miljö för barnfamiljerna i området.
Det jag bygger mitt resonemang på är det som nu har skett med E22 genom sätaröd,
linderöd m.m. Omdragningen av större vägar i den mån det går utanför samhällen gör
städerna mer attraktiva och ger ett betydligt bättre levnadsklimat. Det hade varit en
perfekt lösning att lägga vägen genom industriområdet och parallellt med Hammarsjön.
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I övrigt tycker jag att planen ser mycket bra ut.
Kommentar
Redan idag är Åsumvägen genom Helgedal och Hedentorp hårt belastad och medför
olägenheter för boende i närområdet. Om staden skall kunna växa måste anslutningen upp
mot motorvägen och centrala staden byggas om enligt de vägreservat som presenteras i
planen. Var denna lokalisering kommer att ske behöver utredas.
31. Linn Säbom
Gällande vägreservat Helgedal/Hedentorp
Det vore riktigt illa att förlägga/leda en så pass hårt trafikerad väg och/eller järnväg
genom villaområdet! Trafiken på åsumvägen bör INTE öka snarare minska! Åsumvägen
delar bostadsområdet - det bör vara lätt att röra sig i hela området och dessutom är det
många barn passerar vägen till och från skolan. Hedentorp/Helgedal är, i dagsläget, ett
lugnt bostadsområde med fint läge nära stan som verkligen borde tillvaratas och inte
förstöras genom att leda trafiken genom bostadsområdet. En hårt trafikerad väg skulle
försämra miljön i området avsevärt. Förslag är att i så fall förlägga vägen i
utkanten/utanför bostadsområdet - så långt ifrån befintligt bostadsområde som möjligt.
Med fördel väster om bostadsområdet ute på ängarna, för att på så vis tillvarata vårt fina
grönområde på östra sidan. Eller kan trafiken ledas via rinkaby eller vä-rondellen och
Solhaga? Grönområdet på östra sidan om bostadsområdet och längs hammarsjön känns
idag verkligen som en tillgång och används mycket!
Vidare vore det verkligen bra med en asfalterad banvall från Hedentorp in till tivoliparken
och centrum. På så vis hade ett trafiksäkert och vackert promenad/cykelstråk skapats
vilket både skulle gynna miljön och befolkningen.
Slutligen vore det bra att skapa en säkrare övergång över Åsumvägen mha trafikljus?
Rondell där Åsumvägen möter Sibyllevägen hade sannolikt skapat en bättre
trafiksituation.
Kommentar
Redan idag är Åsumvägen genom Helgedal och Hedentorp hårt belastad och medför
olägenheter för boende i närområdet. Om staden skall kunna växa måste anslutningen upp
mot motorvägen och centrala staden byggas om enligt de vägreservat som presenteras i
planen. Var denna lokalisering kommer att ske behöver utredas.
Asfaltering av banvallen hanteras inte i ÄÖP. Synpunkten skickas som information till
Tekniska förvaltningen.
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Korsningen över Åsumsvägen så barnen får en säkrare skolväg är något som tekniska
förvaltningen tittar på. I samband med att Åsumsvägen utreds vidare kommer även
korsningen Hedentorpsvägen/Åsumsvägen ingå.
32. Göran Samuelsson
Felaktigt och farligt fokus i förslaget till ny översiktsplan Kristianstad!
Bevara Riksintresset Kristianstad stad och expandera istället Kristianstads förorter och
kommunens tätorter.

Mina synpunkter i sammandrag;
Innan fortsatt förtätning i centrala Kristianstad måste staden först vallsäkras, nytt
reningsverk säkerställas, räddningstjänsten flyttas och centralsjukhuset säkras. Annars
riskeras människors liv och hälsa samt stora egendomsförluster vid översvämning av
HelgeÅ efter stora regnmängder och pålandsvind.
Behåll befolkningsantalet intakt i Kristianstads innerstad under nuvarande
planeringsperiod. Bevara stadens klassiska själ och Inga höghus över 5 våningar. Under
tiden kan tillväxt och utbyggnad ske i kommunen men utanför stadskärnan och framför
allt i kommunens tätorter med förbättrad allmän kommunal kommunikation.
Befintliga by skolor rustas där upp och byggs ut i stället för dyr nybyggnation centralt.
Attraktionskraft och service förbättras. Landsbygden och hela kommunen får ny livskraft
och ökad livskvalitet. Kommunens finanser förbättras och investeringar och lånebördan
minskar.
Mindre fokus på globala klimatmål och stoppa kommunalt fortsatt klimatslöseri och mera
fokus på de kommunala kärnverksamheterna och att stadskärnan mår bra.

Synpunkter med budskap till beslutande kommunpolitiker och
kommentarer till Översiktsplanen för Kristianstad är i korthet följande;
A Fundamentala förutsättningar för översiktsplanen Centrala Kristianstad;
Säkra staden skyndsamt med ett helt färdigt vallskydd innan centrala Kristianstad
omformas och tillåts växa. Detta är absolut prioritet. Inga svaga länkar i vallskydd kedjan
ska tolereras. Människors liv och hälsa samt stora egendomsskador äventyras i annat fall.
Dessa risker är uppenbara i dagsläget.
Ingen förtätning i centrala Kristianstad förrän staden är helt säkrad med fullgott vallskydd,
ett flyttat nytt reningsverk, flyttad räddningstjänst och säkrat centralsjukhus.
B Punktinsatser centrala delar av Kristianstads översiktsplan;
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Bygg högt i stadens ”förorter” och i kommunens tätorter och satsa på bättre
kommunikationer dit. Där bör bostäder, skolor, butiker och service byggas ut och
merparten av de nya 10 tusen nya invånarna bosätta sig.
Att tränga in befolkningsökning med nya höghus i centrala innerstaden är ett misstag. Inga
höghus i centrala Kristianstad som förstör den historiska stadsbilden. Högst 5 våningar i
stadskärnan. Trånga höghusområden leder erfarenhetsmässigt till mera kriminalitet och
skapar nya problemområden.
Centrala staden bör istället präglas av ett konstant invånarantal och fokus på utbyggd
service, utbyggda kommunikation och rikt kulturutbud.
Nuvarande förslag till ÖP gör tyvärr att Kristianstad riskerar bli en helt vanlig stad med
inklämda höghus som förstör upplevelsen av äldre fästningsstaden.
Stadskärnan förlorar sin själ och attraktion med tjusiga klassiska byggnader i nätverk med
glittrande rena kanaler och gröna friska områden.
Nya ÖP blir ett gigantiskt planeringsmisstag om det förverkligas.
Behåll istället gamla stadsstrukturen med en bibehållen innerstadskultur med höga krav
på byggnadsgestaltningar och struktur i klassisk stil.
Ingen ”netto” förtätning utan endast renovering och ersättningsbyggnation.
Låt Riksintresset fortsätta som ett sådant i alla sina dimensioner.
Norra staden bör kunna få bli en ny modell och sök förebilder internationellt.
Regementsstadens själ ska behållas.
Inga enkla lamellhus eller akvarier för lågprisboende som förfular och skapar nya
problem.
Inga mer höghus för extrem förtätning som leder till nya segregerade områden. Lös först
alla problem med gamla synder som Charlottenborg och Näsby.
Satsa på ”gammeldags” nya låga kvartersbebyggelse med mixat en familjs och flerfamilj
boende och service på områden (typ Söder och Norr) som omvandlar industrimark till
grönt gemytligt blandat kvartersboenden.
Tempotorgets planerade förfulande höghus förtätning är ett misslyckande och onödigt
experiment och en sorglig historia som kommer att ångras om det inte stoppas och
omformuleras. Planerade höghusen vid Gallerian och Östermalmspark är också misstag
som förstör centrala stadsbilden. Bör inte få upprepas.
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Fängelsetomten bör försöka köpas tillbaka och detaljplaneras om och sedan säljas till
hotell/konferens entreprenörer (Birgit Nilsson center). Bör kunna bli ett helt nytt kvarter
med restaurang, hotell, scener mm.
Skapa förutsättningar för rikt kulturliv i centrala staden såsom ett permanent Miro
Museum som lockar hundratusentals besökare.
Bevara Barbacka kulturkvarteren i någon form
Bevara Tivoliparken som ”nationalpark” som stadens samlingspunkt.
Riv fula cykelgaraget.
Installera konstfrusen skridskobana för vinterbruk i tivoliparken.
Satsa på småstadsidyll med levande flexibel torghandel på både Stora och Lilla Torg i
modern tappning (inga detaljregler) .
Gör nytt strövområde på Härlövs tippen (Som en lokal Central Park/Hyde park).
Gör en gigantisk parkeringsplats i anslutning till tippen med kommunal tät pendel
kommunikation till centrum – var 15e minut – små bussar.
Renovera gamla badhuset och behåll badhuskaraktär. Pausa nya badpalats bygget och låt
det bida sin tid och bjud in privata intressenter.
Bygg nytt kallbadhus i anslutning till gamla badhuset.
Högskolan ligger bra där den ligger och flytt ska inte uppmuntras.
Ställ krav på Galleria Boulevards ägare att blåsa liv i barackerna.
Bevara friluftsbaden och byskolor i kommunen och således kan transport organiseras för
omfattande ”skolbussning”. Inga fler skolor byggs centralt – sparar kostnader och
investeringar.
C Kristianstads klimatanpassning i översiktsplanen;
Klimatanpassning av Kristianstad måste bygga på naturvetenskapliga grunder och
empiriska resultat och inte på politiska visioner och IPCC antaganden i datamodeller.
Det saknas helt i översiktsplanen naturvetenskapligt underlag som stödjer de många
uppsatta klimat målen och vilka merkostnader de medför.
Havshöjning som alla kan notera är en mycket långsam och nästan obefintligt process
efter förra istiden och ingen anledning till planerings utmaningar.
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Erosion är däremot en utmaning i översiktsplanering och bör få egen åtgärdsplan i
samband med vårdandet av HelgeÅ
Helge Å är en stor tillgång för staden som bör vårdas och göras farbar för både turister och
nyttotrafik.
Det bör anläggas många fler dammar och våtmarker längs Helge Å för att ”reglera”
vattenflöden under extrema väderlekar. Vattenriket kan expandera.
Det saknas naturvetenskapliga bevis att mänskliga utsläpp av CO2 ska ha haft någon
materiell påverkan på klimatet.
Insatser som avses främja IPCC politiska klimatmål är ett gigantiskt klimatslöseri av
skattemedel där Kristianstad bör avstå så långt möjligt.
Klimatförändringarna styrs av naturliga skeenden såsom alltid varit fallet genom
årtusenden. Fokus bör vara långsiktig anpassning.
Det är överväldigande klart att det är solens aktiviteter som styr planeten jordens klimat
och därmed även Kristianstads.
Solcykel 26 infinner sig inom översiktsplanens tidsrymd med lägre solaktivitet och
polbyte. Då kommer jordens klimat att bli kallare och även i Kristianstad.
Solens cykler med förändrade aktiviteter styr även havsströmmar och atmosfäriska
vindrörelser som i sin tur påverkar vädermönster.
Mera ombytligt väder kan förväntas med stormar, nederbörd och stora temperatur
variationer.
Ingen beredskap finns i översiktsplanen för ett kallare klimat eller väder extremer med
åtföljande skyfall och orkanvindar.
En grundläggande vägledande översiktsplan får inte byggas på lösa politiska antaganden
om ett framtida klimat – det leder till enormt slöseri med skattemedel och
felprioriteringar.

Slutsats;
Förslaget innebär en risk för människors liv och hälsa och egendomsskador i centrala
Kristianstad om inte prioriteterna ändras kring vallskyddet och fundamentala
serviceanläggningar. Bygg klart och förstärk vallskyddet först.
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Förslaget innebär ett karaktärsmord på riksintresset i centrala Kristianstads med
planerade moderna enkla höghus i den klassiska bebyggelsen. Inga fler moderna höghus i
lådformat.
Vidare innebär förslaget en onödig påfrestning på kommunens ekonomi när tillväxt inte
planeras till de områden i kommunen som är bättre lämpade – förorter och tätorter.
Portalparagrafen i Plan och Bygglagen åsidosätts därmed att bygga på rätt plats i rätt tid
med rätt förutsättningar.
Låt centrala Kristianstads befolkning förbli konstant inom Riksintresset. Ingen utökad
förtätning där.
Förslagets klimatanpassning är inte naturvetenskapligt underbyggd och innebär
omfattande slöseri av kommunens skattemedel. Symbolhandlingar utan nytta för
medborgarna.
Det saknas nödvändig beräkning och uppskattning hur kommunens investeringar och
ekonomi belastas eller berikas av förslaget. Utan sådan beräkning kan ansvarsfulla beslut
om översiktsplanen inte fattas.
Översiktsplanen bör omarbetas och kompletteras.
Kommentar
Centrala Kristianstad håller på att skyddas mot framtida översvämningsrisk och
samhällsviktiga funktioner kommer på sikt att lokaliseras till bättre placeringar när det blir
aktuellt med omlokalisering.
Stadens vägsystem, cykelvägar och kollektivtrafik är uppbyggda kring centrala stadens
funktion som service och handelscenter och det är därför naturligt att fortsätta stärka dessa
funktioner samt tillskapa arbetsplatser och bostäder nära centrum för att skapa en
långsiktigt hållbar stad.
Klimatarbetet och klimatanpassningen kommer fortsatt att vara yttersta viktigt för
Kristianstad. En samlad vetenskap och politiska beslut står bakom denna bedömning.
Lämplig exploateringsgrad och höjd regleras i samhällsbyggnadsprocessens nästa skede som
är detaljplan.
En laga kraft vunnen detaljplan gäller fram tills den ändras, ersätts eller upphävs. Det går
inte att planlägga mark mot fastighetsägarens vilja förutsatt att det inte är ett stort allmänt
intresse. Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år. ÄÖP Kristianstad stad utgör inget
hinder för en ny detaljplan på Tempotorget om det skulle bli aktuellt.
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Fängelsetomten är i ÄÖP Kristianstad stad markerad som stadsbygd och en utveckling i
enlighet med yttrandet är därmed fullt möjligt.
I samband med förstudien av Barbackaområdet inventeras bl.a. kulturhistoriska värden.
Tivolibadet ingår i förstudiens avgränsning. ÄÖP Kristianstad stad anger stadsbygd för
Barbackaområdet vilket möjliggör för exempelvis kallbadhus och renovering av befintlig
byggnad. Ställningstagande kring enskilda byggnader görs i förstudien och i efterföljande
detaljplan. Det är detaljplanen som är juridiskt bindande.
Ett strövområde på Härlövstippen faller väl i linje med förslag i ÄÖP Kristianstad stad.
ÄÖP Kristianstad stad utgör inget hinder för varken torghandel, bevarandet av Tivoliparken
eller ökad användning av Galleria Boulevard. Cykelgarage och skridskobana regleras inte i
ÄÖP Kristianstad stad.
Staden genomgår förändringar över tid. ÄÖP Kristianstad stad ämnar förtydliga var
förändringar är lämpliga, ex. nybyggnation. Centrala delar bedöms lämpliga att komplettera
och skulle bl.a. kunna tillföra ett ökat handelsunderlag till stadskärnan.
De ekonomiska konsekvenserna har förtydligats.
33. Cecilia Palmlund, Peter Jönsson, Carina Jönsson Lindholm, Jonas Nameus, Ann-Sofie
Videfors Nameus, Claes-Uno Videfors, Linda Johnsson och Jimmy Johnsson
Synpunkter uppkomna efter att ha tagit del av underlag i media, kommunalt
informationsmaterial och deltagande i informationsmöte:
Det anförs att Kristianstad kommun behöver planera för fler bostäder och området ÖllsjöVä- Skepparslöv har fått stor efterfrågan. Det är förståeligt och förstås en utmaning att
hitta sätt som tillgodoser behov och samtidigt tillvaratar hänsyn till befintlig bebyggelse
och landskapsbild. Att argumentera med att städer alltid förändras när de växer är att inte
med tillräcklig ansträngning anta denna utmaning.
Det har tillkommit planer att bebygga området i gamla Öllsjö by vilket förefaller förhastat
och kanske med bristande kunskap om karaktären och de gamla anorna. Att detta område
hålls öppet med en strövis bebyggelse har dels ett kulturhistoriskt värde men torde även
ha ett värde för Öllsjös öppna attraktiva karaktär även idag. Att bo så nära staden med
stadsbusslinje , bra skola och service och inte minst närheten till lantlig miljö och natur är
bakgrunden till att det är attraktivt, då är det väldigt kontraproduktivt att förstöra denna
karaktär med föreslagen bebyggelse. Det finns områden i Öllsjö och Vä där en bebyggelse
skulle störa mindre än byggnation på området Öllsjö by som pga sitt lätt upphöjda läge
skulle stänga av den fria sikten från många håll. Det skulle bl a göra den fria känslan och
vyerna från banvallen mycket tristare. Banvallen nyttjas och uppskattas idag av många för
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sköna promenader, hundrastningar, cykel- och joggingturer till och från Klackabackens
naturområde.
Det ter sig rimligt med bebyggelse såsom föreslagits norr om Snälltågsvägen samt finns ju
även utrymme längst ner längs Öllsjövägen nära Snälltågsvägen och passar där in i redan
befintligt tätbebyggt villaområde.
Det är känt att här finns gott om fornlämningar på flera platser vid Öllsjö by. För mindre
än ett år sen konstaterades senast fornlämning på markytan mellan Öllsjö 8:8/8:9 och
Öllsjö 59:5. Byggnation där kanske därmed inte ens är möjlig och skulle hursom bli
kostsam varför det är bättre att redan i detta skede släppa denna plan till förmån för en
mer realistisk och genomförbar, samt mindre störande för befintlig bebyggelse och
landskapsbild. Dessutom är det ju privat mark vilket innebär att det kan vara orealistiskt
ur flera perspektiv att denna föreslagna plan ens är genomförbar.
Det är känt att Öllsjö by har dokumentation sedan åtminstone 1380 och enligt
länsantikvarien är det unikt att finna en plats där tidigare vikingaby och senare by funnits
på samma plats som här. Detta har ett värde för framtiden.
Öllsjö by utgörs idag av små gamla gårdar och glest placerade hus som tillkommit strövis,
de flesta av äldre karaktär, med successiv anpassning och med den öppna och lantliga
karaktären bevarad, ligger längs grusväg ursprungligen tänkt att ta sig till åkrar och någon
gård. Villaområden och radhusområden ligger på behörigt avstånd.
Det torde vara mindre störande att utöka befintliga villaområden i andra delar än att
spränga det öppna och fina i bykaraktären.
I tidigare översiktsplan från Kristianstad kommun (2013) uttrycks att ”Ny bebyggelse ska
utformas med god anpassning till befintlig bebyggelse och landskapsbild ”. Detta är en
mycket klok hållning även för framtiden trots ett ökat bostadsbehov. Den plan som
föreslås för området på marken i Öllsjö by är att gå rakt emot kommunens egna ord och
avsikter.
Vi få som bor i Öllsjö by har ju valt det för att vi sätter stort värde på karaktären här bla
med utrymme för öppna vyer och kvällssol och det är en omvälvande förändring som
föreslås som inte bara drabbar oss. Hursom månar vi karaktären i Öllsjö by och hoppas
innerligt på andra lösningar som inte innebär bebyggelse här enligt ovan.
Kommentar
Avgränsningen kring Öllsjö By har justerats. Avgränsningen har utökats norrut och
inkluderat befintlig bebyggelse österut och istället minskat utpekad yta i mitten utav
området. Områdets förutsättningar, i synnerhet avseende kulturhistoriska värden (både
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bebyggelse och landskap) och geotekniska förhållanden ska studeras vidare inför eller i
samband med detaljplan och hela ytan kommer inte att ianspråktas för bebyggelse.
Utpekad mark i direkt anslutning till kulturhistorisk miljö ska anpassas till kringliggande
bebyggelse och byggnation kommer inte att ske om fastighetsägaren motsätter sig detta. Det
finns flera sätt att anpassa en bebyggelseutveckling, exempelvis genom bebyggelsestruktur,
gatustruktur, volym, färgval och vegetation (ex. avskärmande naturmark eller plantering av
alléer). Varken en översiktsplan eller en detaljplan är tvingande till ett genomförande.
Staden växer och det är naturligt att det sker förändringar i tätortsnära omgivning.
Området har bl.a. utbyggt gatu- och ledningsnät, gång- och cykelväg och närhet till service,
busshållplats och skola. En utveckling av området vore en god hushållning med kommunens
resurser. Inför ett i samband med detaljplan klargörs vilka ytor som bedöms lämpliga att
bebygga.
34. Inkomna synpunkter via synpunktlådan

Anonym
Förslag på vägdragning norr om Härlövs handelsområde.

Kommentar
En vägdragning enligt yttrandet är i nuläget svår att genomföra med hänsyn till flera
riksintressen, översvämningsproblematik samt grundläggningsförhållanden.
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Anonym
Upprätta en ringlinje stadsbuss: C4 shopping – centralsjukhuset - Långebro –
Härlövsängaleden – Näsby – Nosaby – C4 shopping.
Kommentar
Beslut om förbindelser i kollektivtrafiken avgörs inte i en översiktsplan. Förslaget välkomnas
i den fortsatta dialogen med Skånetrafiken.

Anonym
Ett parkeringsfritt stora torg! Skapa förutsättningar för ett restaurangtorg istället som
fungerar både vinter – sommar.
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad utgör inget hinder för att omgestalta torget. Frågan går inte att
avgöra i ÄÖP och yttrandet förmedlas istället till den förvaltningsövergripande grupp inom
kommunen som för närvarande arbetar med stadsutvecklingsprojektet Levande stadskärna.
I det projektet behandlas bland annat frågan om Stora Torgs framtida utformning.

Anonym
Bara bygga ut i hela gamla museiområdet på söder? Hur tänker ni? Det finns INGA
promenadvägar eller gröna ytor där snart. Och så ska ni trycka in flerfamiljshus. Vet ni hur
mycket TUNG trafik som passerar på västra storgatan idag? Vet ni hur nära det är till 22:an
och hur mycket trafik det passerar på södra Boulevarden? Ska man inte kunna andas om
man bor inom stadsgränsen? Är det bara villafolk som behöver se gräs och träd? Hur
tänker ni?
Kommentar
ÄÖP Kristianstad stad föreslår en ändrad markanvändning. Detaljer kring hur området
utvecklas och disponeras avgörs i samband med detaljplan. Avvägningar görs då gentemot
promenadstråk och närhet till rekreation och grönska samt behov av utredningar likt
trafikutredning.
Grönska och i synnerhet träd är betydelsefulla att bevara. I ÄÖP Kristianstad stad är det mer
övergripande grönstråk och grönområden som pekas ut. Att ett område pekas ut för
exempelvis stadsbygd innebär inte automatiskt att ytan blir utan grönska och yta för
rekreation. I samband med detaljplan görs mer detaljerade avvägningar avseende ytor för
bebyggelse, infrastruktur, rekreation och grönska. Att ett område pekas ut innebär att den
bedöms ha utvecklingspotential och då även avseende grönska.
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Henrik Lundin
En cykelväg/spång från Näsby fält till Vinnö skulle inte bara bli vackert utan spara många
kilometer för de som cykelpendlar. Lägg den på rätt sida rälsen och anslut vid gamla
sockerbruket.
Kommentar
Under planperioden bedöms förslaget inte möjligt att genomföras då järnvägen och
våtmarkerna utgör en barriär. När järnvägen utvecklas till dubbelspår finns möjlighet att
undersöka cykelvägsförbindelsen.

Patrick
Bygg fler broar över kanalerna, t.ex. vid Lyckans höjd och Sommarlust. Det behövs!
Kommentar
Broar över kanalen hanteras inte i ÄÖP Kristianstad stad och förslaget skickas som
information till Tekniska förvaltningen.

Anonym
Övergångsställe behövs på Nosabyvägen mellan Våffelfabriken och kyrkan.
Kommentar
Övergångsställen hanteras inte i ÄÖP Kristianstad stad och yttrandet förmedlas till
Trafikverket.

Rickard Wigwall
Vi boende på Utanverken avråder från att det byggs spänger över kanalen till och från
Utanverken, å det bestämdaste (ger flyktvägar för ovälkomna besökare, vilket vi tyvärr
ofta har).
Kommentar
Området kring utanverken är ett centralt läge i Kristianstad och det går inte att begränsa
framkomligheten på allmän plats. I samhällsbyggnadsprocessen görs avvägningar mellan
enskilda och allmänna intressen. Det bedöms vara av ett allmänt intresse att tillgängliggöra
områden och skapa gena rörelsemönster för gående. Att bo i ett centralt läge medför att det
sker förändringar i närområdet under tiden som staden utvecklas.
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Linda
Cykelväg Vinnö – Naturum.
Kommentar
Förvaltningen anser att cykelvägen, Färlöv – Kristianstad där Vinnö ingår, är viktig,
eftersom det är längs en statlig väg hanteras den i den regionala planeringen. Cykelvägen
finns med i den Regionala trafikinfrastrukturplanens cykelvägsplan för utbyggnad år 20272029.

Anonym
Öppna upp Blekingevägen för biltrafik så vi som bor i bostadsområdet Ängavägen slipper
alla väghinder!
Kommentar
Denna sträcka av Blekingevägen är reglerad i detaljplan. Det går inte att öppna upp
Blekingevägen utan att göra en ny detaljplan för området. ÄÖP utgör inget hinder för en ny
detaljplaneläggning av vägen. Kommunen ska ta fram en trafikutredning för Hammar där
bl.a. Blekingevägen beaktas. Frågan hanteras inte vidare i ÄÖP.

Anonym
Byggstopp på nybyggnation på all mark som riskeras läggas under vatten inom
stadsplanerat område.
Kommentar
Nybyggnation föreslås endast på mark som bedöms lämpligt utifrån marknivåer,
geotekniska förhållanden samt utbyggt vallsystem.

Anonym
Öllsjö by bevaras (flytta bebyggelse norrut).
Kommentar
Avgränsningen kring Öllsjö By har justerats. Avgränsningen har utökats norrut och
inkluderat befintlig bebyggelse österut och istället minskat utpekad yta i mitten utav
området. Områdets förutsättningar, i synnerhet avseende kulturhistoriska värden (både
bebyggelse och landskap) och geotekniska förhållanden ska studeras vidare inför eller i
samband med detaljplan och hela ytan kommer inte att ianspråktas för bebyggelse.
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Utpekad mark i direkt anslutning till kulturhistorisk miljö ska anpassas till kringliggande
bebyggelse och byggnation kommer inte att ske om fastighetsägaren motsätter sig detta. Det
finns flera sätt att anpassa en bebyggelseutveckling, exempelvis genom bebyggelsestruktur,
gatustruktur, volym, färgval och vegetation (ex. avskärmande naturmark eller plantering av
alléer). Varken en översiktsplan eller en detaljplan är tvingande till ett genomförande.
Staden växer och det är naturligt att det sker förändringar i tätortsnära omgivning.
Området har bl.a. utbyggt gatu- och ledningsnät, gång- och cykelväg och närhet till service,
busshållplats och skola. En utveckling av området vore en god hushållning med kommunens
resurser. Inför ett i samband med detaljplan klargörs vilka ytor som bedöms lämpliga att
bebygga.

Anonym
Byggstopp på Näsby fält väster om Stridsvagnsvägen.
Kommentar
Redan gällande översiktsplan medger omfattande bebyggelse på Näsbyfältet och det finns
politisk enighet kring att dessa möjligheter skall kvarstå.

Rune Hansson
Ett mobilt boende från den ensamme vandraren till boende i villavagn. Möjligheter att
hyra förråd, garage m.m.
Kommentar
Kommunen ser positivt på entreprenörskap och idéer inför framtida typer av boende. Även
om ändamålet inte preciseras som föreslagen markanvändning i ÄÖP så finns det ändå
möjlighet att ansöka om planbesked för att pröva användningen i detaljplan.

Lars-Olof Bondesson
Risk för sättningar i hus i samband med grundvattensänkning ca 11 m sand + 3 m löst
kalkstenslager. Påverkan av djupvattenborr? Påverkan av grävd brunn? Sämre
vattenkvalitet? Inskränkning i användandet av borr.
Kommentar
De geotekniska förutsättningarna och påverkan från borrning kommer att studeras närmare
inför genomförandet av planen. Skador i samband med byggnation hanteras i byggprojektets
uppförande. I samband med bygganmälan i bygglovsskedet fastställs behovet av exempelvis
erforderlig vibrationsmätare.
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Anonym
Lägg mer fokus på att koppla samman Skepparslöv och Öllsjö!
Kommentar
Kommunen ser positivt på en utveckling av Skepparslöv och dess kontakt med övriga delar
av kommunen men för att kunna möjliggöra för nybyggnation i detta område krävs större
kommunala investeringar bl.a. avseende vatten- och avloppsnät. Utrymme att inkludera
Skepparslöv i ÄÖP har därför inte funnits.

Sofie Gerhartz
Synpunkt på bebyggelse norr om stationen, nuvarande parkering (skymma utsikt för
boende).
Kommentar
Hänsyn till betydande olägenhet regleras enligt Plan- och bygglagen. Bestämmelser kring
höjd och placering avgörs i planprocessens nästa skede som är detaljplan. Det är en
kommunal angelägenhet att kunna möjliggöra för kompletterande bebyggelse i närhet till
utbyggd infrastruktur, kollektivtrafik, handel och annan service.
35. Inkomna synpunkter från den digitala plattformen
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Anonym
Ta bort de vansinniga hindren på Tulpanvägen. Herregud...

Kommentar
Synpunkten skickas som information till tekniska förvaltningen då detta inte är en fråga
för ÄÖP Kristianstad stad.

Lars
Det kan inte vara rätt att fortsätta bygga villor på
Hedentorp, bygg långsiktigt. Dåliga markförhållanden och
låglänt, skärpning…

Kommentar
Området som pekas ut mellan Helgedal och Norra åsum har möjlighet att utvecklas då
skyddsvallar kommer på plats. Lågpunkten ligger inom den del som pekas ut som
grönområde. Geotekniska undersökningar tar vid i samband med detaljplan.
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Anonym
Flytta in högskolan till stan. Kommer ge ett enormt lyft till
handel och cafe/restauranger. Få folk att ta cykel/buss/tåg
istället för bilen.

Kommentar
ÄÖP möjliggör både för Högskolan att flytta och kvarstå på befintlig plats. Frågan
hanteras därför inte vidare i planen utan utreds separat.

Anonym
Bra idé med spänger ut i alet! Vore magiskt att kunna nå ut
mot Hammarsjön från västra sidan såhär.

Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för synpunkten.
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Anonym
Bygg rondell i korsningen Sibyllegatan/Åsumvägen.
Korsningen är idag en trafikfara för gående och cyklande
skolbarn som ska ta sig till Helgedalsskolan. Korsningen är
dessutom mycket högt trafikerad, ofta med lång väntetid för
att kunna passera.

Kommentar
Åsumvägen genom Helgedal och Hedentorp är hårt belastad och medför olägenheter för
boende i närområdet. Om staden skall kunna växa måste anslutningen upp mot
motorvägen och centrala staden byggas om inom vägreservat som presenteras i planen.
Var denna lokalisering kommer att ske behöver utredas.
Korsningen över Åsumsvägen så barnen får en säkrare skolväg är något som tekniska
förvaltningen tittar på. I samband med att Åsumsvägen utreds vidare kommer även
korsningen Hedentorpsvägen/Åsumsvägen ingå.

Anonym
Bygg en GC-väg i samband med nybyggnation av bron över
Hammarsjön. Att ta sig mellan Hammarslund/Ekenabben
och Helgedal/Hedentorp via cykel/till fots är onödigt långt.

Kommentar
Längs motorvägsbron har inte kommunen möjlighet att komplettera med en gång- och
cykelbro.
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Anonym
Se till att bilister från Broby och Hässleholm inte behöver
köra till Åhus via Åsumvägen. Idag är det den bästa vägen
vilket medför extremt hög belastning på Åsumvägen (även
tung trafik) Bättre alternativ borde både minska trafiken på
Åsumvägen samt minska restiden. Vägen mellan Åhus Kristianstad via Rinkaby borde även förbättras (motorväg?)
för att det ska blir det självklara valet för bilister. Kommer
också medföra mindre trafik på Åsumvägen. Se över
skyltningen.
Kommentar
Kommunen jobbar mot Trafikverket och Region Skåne för att få till en bättre koppling
mellan E22 och Åhus. Detta skulle innebära att när väg 19 är ombyggd till 2+1-väg och
kopplingen mellan E22 och Åhus är på plats skulle den sträckan vara mer attraktiv för
trafik norr om staden att köra och även för de som kommer på väg 21. Trafiken från
centrum till Åhus tittar vi vidare på i utredningen som berör Åsumvägen genom Helgedal
och Hedentorp.

Boende i området
Vägreservat för väg och järnväg i anslutning till
Åsumsvägen och Hedentorpsvägen känns inte genomtänkt
med tanke på kommunens planer att bygga hundratals
nya bostäder i området. Vilket kommer att öka biltrafiken
än mer. Det är inte rimligt att 10 000 bilar ska passera
genom ett bostadsområde. Att flytta vägen inom
bostadsområdet (enligt kommunens tidigare förslag om
att förlägga vägen via Alevägen) löser inte problemet utan
problemet med 10 000 bilar/dag kvarstår. Tänk om och
hitta en ny lösning. Går vägen att lägga utanför
bostadsområdet, exempelvis via Slättängsvägen? Går det att förbjuda den tunga trafiken
från Åhus? Det är inte rimligt att lastbilar/traktorer ska köra genom bostadsområdet.
Att förlägga vägen via Alevägen medför dessutom ett hindrat friluftsliv för boende i
området. Det finns lite grönyta och den som finns måste tas tillvara. Det borde dessutom
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vara tveksamt om marken kommer klara så pass många fordon med tanke på
översvämningsrisken.
Att lyckas uppnå en acceptabel bullernivå och minskade vibrationer samt barriäreffekt
kommer att bli svårt oavsett var vägen läggs inom området. Ytterligare en anledning att
hitta nya lösningar.
Kommunen bör dessutom arbeta med att få kommunens invånare att köra mindre bil
genom att skapa förutsättningar för cykel och kollektivt resande. Det kommer på sikt att
ge effekt. Som det ser ut idag har merparten av boende i Helgedal/Hedentorp två bilar
vardera och istället för att ta cykeln in till staden väljer man bilen (trots att det bara är
10 minuter på cykel). Det tycker jag säger mycket om förutsättningarna för transport
via cykel.
Kommentar
Åsumvägen genom Helgedal och Hedentorp är hårt belastad och medför olägenheter för
boende i närområdet. Om staden skall kunna växa måste anslutningen upp mot
motorvägen och centrala staden byggas inom de vägreservat som presenteras i planen.
Var denna lokalisering kommer att ske behöver utredas.
I trafikplanen för Kristianstads kommun finns planer för förbättrade cykelmöjligheter
mellan Helgedal/Hedentorp och centrum.

Daniel
Bygg en naturlekpark på Stenas gamla tomt. Besök Skrylle
i Lund för inspiration! Ett oerhört välbesökt område i
Lund.

Kommentar
Fastigheten är inte i kommunal ägo och kommunen saknar därmed möjlighet att utveckla
fastigheten utan fastighetsägarens initiativ. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
tackar för förslaget.
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Ellen
Jag vill att det ska vara en badplats här eftersom man
måste åka i minst en kvart för att kunna bada om man bor
i Hammarlund. Man behöver "bara" rena vattnet så det
blir badvänligt och hälla sand på botten.

Kommentar
Anläggande av badplats är inget som hanteras i ÄÖP. Förslaget skickas som information
till Tekniska förvaltningen.

Hans
Högskolan bör stanna på Näsby. Nuvarande lokaler är inte
lämpliga men området har flera outnyttjade ytor där bättre
lokaler kan byggas. Högskolan med kringliggande
näringsverksamhet är ett viktigt nav för stadens
utveckling. Högskolan bidrar till att knyta
Gamlegårdsområdet till centrum. Kommunikationerna till
området med högskola, badhus, Krinova, affär, bank mm
bör förbättras, spårbunden trafik på den sk. ”länken” bör
genomföras och fortsätta ut till Näsby/Gamlegården.
Kommentar
Kommunen har ett pågående arbete med att förbättra kommunikationerna med
framförallt kollektivtrafik mellan centrum och Näsby, Kristianstadslänken etapp 3.
ÄÖP Kristianstad stad möjliggör för Högskolan både att flytta och kvarstå på befintlig
plats. Frågan hanteras därför inte vidare i planen.
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Anonym
C4 har förstört Kristianstads innerstad, det är inte kul att
gå på stan längre när allt bara stänger.

Kommentar
Det pågår arbete i projektet Levande stadskärna med att undersöka hur centrala staden
skulle kunna utvecklas. Projektet kommer att redovisa åtgärder under 2021.

Henrik Näsvall
Gör stora torg bilfritt juni-juli-augusti. Skapa ett "Malmölillatorg" med gemensamma uteserveringar för
omkringliggande restauranger.

Kommentar
ÄÖP utgör inget hinder för att göra stora torg bilfritt men den frågan avgörs inte genom
översiktsplanen. Synpunkten förmedlas vidare till den förvaltningsövergripande grupp
inom kommunen som just nu arbetar med torgens utveckling, inom
stadsutvecklingsprojektet Levande stadskärna.
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Henrik Näsvall
Ersätt gamla golfbanan med rekreationsområde. Gör
motionsspår, löparbanor, anlägg en damm i mitten. Gör
den modern med tidtagning och digitala räknare t.ex. Gott
om parkeringar och bra upplyst. Folk vill inte jogga i
"Björket" längre. För mörkt och farligt(?).

Kommentar
Gamla golfbanan föreslås tillgängliggöras som rekreationsområde och miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för förslag inför framtida åtgärder. Förslagen
förmedlas även till Kultur- och fritidsförvaltningen, Tekniska förvaltningen och
Kommunledningskontoret.

Henrik Näsvall
Be STENA avveckla sin passiva verksamhet på Hedetorp
och låt folk bygga Padel/Tennisbanor t.ex.

Kommentar
Fastigheten är i detaljplan reglerad till industriverksamhet och frågan är i övrigt upp till
fastighetsägaren.
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Henrik Näsvall
Gör om den farliga korsningen
Hedentorpsvägen/Åsumvägen till "rondell". Finns många
exempel på lyckade små varianter som denna. T.ex. i
Tyringe och i Gärd Köpinge. Långa köer idag från
Hedetorpsvägen på eftermiddagarna på folk som ska hem
till Åhus och svänga vänster. Och många som vill ut från
Sibyllevägen som hämtat barn på skolan. Tidsfråga innan
olycka tror jag.
Kommentar
I samband med att Åsumsvägen utreds vidare kommer även korsningen
Hedentorpsvägen/Åsumsvägen ingå.

Henrik Näsvall
Stryk planerna på omdragning av trafiken på Åsumvägen
via Alevägen. Känns inte alls bra att ha 10 000 fordon per
dag så nära ett naturreservat och framförallt inte dikt an
mot den nya planerade vallen. Det är väl därför vägen
mellan Västra Storgatan och Ekenabben är avstängd??

Kommentar
Åsumvägen genom Helgedal och Hedentorp hårt belastad och medför olägenheter för
boende i närområdet. Om staden skall kunna växa måste anslutningen upp mot
motorvägen och centrala staden byggas om enligt de vägreservat som presenteras i
planen. Var denna lokalisering kommer att ske behöver utredas vidare.
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Henrik Näsvall
Fundera i stort hur man vill att trafik ska ta sig från centrum
och även norr om stan - till Åhus. Att leda om trafik in bland
villor på Hedentorp kan inte vara lösningen. Kringled
Rinkaby eller väster om Helgedal känns mer rimligt med
tanke på översvämningar och vårt starka
vattenrikevarumärke. Hur ska man få lastbilar från Östra
Göinge att inte välja Åsumvägen på väg till Åhus?

Kommentar
För närvarande planeras det inte för någon förbifart vid Rinkaby eller Helgedal. Däremot
jobbar kommunen mot Trafikverket för att få till en bättre koppling mellan E22 och Åhus.
Detta skulle innebära att när väg 19 är ombyggd till 2+1-väg och kopplingen mellan E22
och Åhus är på plats skulle den sträckan vara mer attraktiv för trafik norr om staden att
köra. Trafiken från centrum till Åhus tittar vi vidare på i utredningen som berör
Åsumvägen genom Helgedal och Hedentorp.

Henrik Näsvall
Ny GC bro över Helge Å för att underlätta transport till
arenaområdet.

Kommentar
Under planperioden bedöms inte en ny bro vara möjlig att realisera. I samband med att
området på västra sidan om ån blir möjligt att utveckla bör även möjligheten till en gångoch cykelbro över Helgeå studeras.
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Ida
Hus nr 12 eller vad de valt att kalla det kommer orsaka en
enormt ful siluett över staden. Ni borde behålla känslan
av Kristianstad men istället görs allt fler byggen i annan
anda (som hade passat bättre i Malmö, rosengård
kanske). Det kan klart redan vara försent att rädda men
det är synd för det finns en del vackra byggen kvar och
byggs det nytt borde det integreras med det gamla så det
inte blir som en vagel i ögat.

Kommentar
Byggnationen är pågående och hanteras inte i ÄÖP Kristianstad stad.

Linn S
Det vore riktigt illa att förlägga/leda en så pass hårt
trafikerad väg och/eller järnväg genom villaområdet!
Trafiken på åsumvägen bör INTE öka snarare minska!
Åsumvägen delar bostadsområdet – det bör vara lätt att
röra sig i hela området och dessutom är det många barn
passerar vägen till och från skolan. Hedentorp/Helgedal är,
i dagsläget, ett lugnt bostadsområde med fint läge nära stan
som verkligen borde tillvaratas och inte förstöras genom
att leda trafiken genom bostadsområdet. En hårt trafikerad
väg skulle försämra miljön i området avsevärt. Förslag är
att i så fall förlägga vägen i utkanten/utanför
bostadsområdet - så långt ifrån befintligt bostadsområde som möjligt. Med fördel väster
om bostadsområdet ute på ängarna, för att på så vis tillvarata vårt fina grönområde på
östra sidan. Eller kan trafiken ledas via rinkaby eller vä-rondellen och Solhaga?
Grönområdet på östra sidan om bostadsområdet och längs hammarsjön känns idag
verkligen som en tillgång och används mycket!
Vidare vore det verkligen bra med en asfalterad banvall från Hedentorp in till
tivoliparken och centrum. På så vis hade ett trafiksäkert och vackert
promenad/cykelstråk skapats vilket både skulle gynna miljön och befolkningen.
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Slutligen är det viktigt med en säkrare passage över åsumvägen för barnen som ska gå
till skolan eller till vänner. Trafikljus vore bra! och en rondell skulle sannolikt förbättra
trafiksituationen!
Kommentar
Redan idag är Åsumvägen genom Helgedal och Hedentorp hårt belastad och medför
olägenheter för boende i närområdet. Om staden skall kunna växa måste anslutningen upp
mot motorvägen och centrala staden byggas om enligt de vägreservat som presenteras i
planen. Var denna lokalisering kommer att ske behöver utredas.
Cykelvägen finns med som åtgärd i trafikplan för Kristianstads kommun.
Korsningen över Åsumsvägen så barnen får en säkrare skolväg är något som tekniska
förvaltningen tittar på. Synpunkterna förmedlas till tekniska förvaltningen.

Anonym: Lyft blicken snälla och sluta fokusera på enbart
Helgedal/Hedentorp för att försöka lösa trafiksituationen i
området. Problemet handlat om mycket trafik genom
området, inte var vägen ligger placerad. Andra vägar
måste därför styras om och nya måste till för att avlasta
Åsumvägen. Enligt mig behöver kommunen inte dra om
Åsumvägen om man ser över kringliggande vägar istället.
Trafik som ska från norr – Östra Göinge, Hässleholm,
Kristianstad centrum till Åhus/Gärds köpinge. Att ha en så
pass trafikerad väg ens i närheten av ett bostadsområde
(inom eller strax utanför) gynnar ingen, inte ens bilisterna.
Det hade varit kul om cyklister, gående och BOENDE
kunde prioriteras istället för att underlätta för enbart bilister för en gångs skull.
Kommentar
Kommunen jobbar mot Trafikverket och Region Skåne för att få till en bättre koppling
mellan E22 och Åhus. Detta skulle innebära att när väg 19 är ombyggd till 2+1-väg och
kopplingen mellan E22 och Åhus är på plats skulle den sträckan vara mer attraktiv för
trafik norr om staden att köra och även för de som kommer på väg 21.
Åsumvägen genom Helgedal och Hedentorp hårt belastad och medför olägenheter för
boende i närområdet. Om staden skall kunna växa måste anslutningen upp mot
motorvägen och centrala staden byggas inom de vägreservat som presenteras i planen.
Var denna lokalisering kommer att ske behöver utredas.
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I trafikplanen för Kristianstads kommun finns planer för förbättrade cykelmöjligheter
mellan Helgedal/Hedentorp och centrum.

Magnus Rengman
Se till att nyttja grönområdet vid Åsumfältet och området
inne på gamla A3 till att göra det mer attraktivt. Gör det till
ett "centralt" aktivitetscenter för spontanidrott - en
mötesplats för ALLA. En plats där man fritt kan nyttja flera
aktiviteter som exempelvis att kasta frisbee på en nyanlagd
discgolfbana, träna på ett utegym, grilla en korv på en av
grillplatserna, ta en promenad på upprustade gångstråk
eller en löptur på någon av motionsslingorna. Idag finns
både Wendes gymnasieskola och SFI på området som bägge
skulle kunna ha stor nytta av ett aktivitetscenter och en
mötesplats för integration. Som exempel kan ni kika på Karnas Backar i Hörby.
Kommentar
Synpunkten faller i linje med förslaget i ÄÖP Kristianstad stad. Synpunkten förmedlas till
Kommunledningskontoret, Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska förvaltningen för
vidare beaktning inför genomförandet.

Malin
Jag tycker kommunen kan köpa gallerian och göra något bra
av den. Kanske skola eller bostäder.

Kommentar
ÄÖP utgör inget hinder för att förvärva gallerian. Förslaget har förmedlats till
Kommunledningskontoret.

137 (150)

Samrådsredogörelse
Ändring av översiktsplanen för
Kristianstad stad, BN15-1977
2021-03-09

Maria Thyr
Flytta cykelvägen till västra sidan av bilvägen mellan
Skjutstallavägen och Kockumsgatan. Som det är nu innebär
cykelsträckan centrum-Näsby denna vägen två helt onödiga
och farliga övergångar utan tillräcklig upplysning, med
hårda trottoarkanter och vid SkjutstallavägenVattentornsvägen finns inte ens något övergångsställe.
Generellt sett så måste alla sådana här hinder som
försvårar för cykeltrafiken undanröjas.

Kommentar
Vattentornsvägen inklusive gång- och cykelbanor planeras att förändras i samband med
att nytt rättscentrum etableras norr om Skjutstallavägen.

Martin R
Utnyttja att detta område är ett Natura
2000/Naturreservat och skapa förutsättningar för boende
att ta del av naturen ISTÄLLET för att förstöra genom att
förlägga en enormt trafikerad väg längs med Natura2000
området. Det rimmar verkligen inte rätt med Kristianstads
profil/varumärke som "Kristianstad vattenrike". Då ska
man väl ändå ta tillvara vattnet/naturen och visa upp den,
snarare än att förstöra möjligheterna för vistelse i den.
Finns ingen som kommer vilja ta sin dagliga promenad
förbi en väg med över 10000 fordon/dag. Tänk OM!
Kommentar
Planen har inte tagit ställning till vilken sträckning framtida genomfartstrafik kommer att
få utan reserverar mark för två olika alternativ som behöver utredas vidare.
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Mathias Strandberg
Skogen bör lämnas som den är. Den är precis lagom tät för
barn att leka och bygga kojor i och för att dämpa bullret
från motorvägen. Ridstig finns det gott om strax väster om
skogen. I skogen finns plats för lek, och så bör det få vara.
Vem behöver "grönområden" när det finns en skog?

Kommentar
Användningen Grönområde utgör inget hinder för skog. Det är av ett allmänt intresse att
kunna tillgängliggöra grönområden för allmänheten och inte enbart delar utav den. Träd
ska inte avverkas i onödan.

Niklas
Den förtätning som sker centrumnära bör knyta an till den
struktur som finns i centrum. Alltså täta stadsdelar med
hela kvarter (med egna innergårdar). Byggnationen av
lamell- och punkt-hus måste upphöra i centrala delar av
staden. Bygg vidare på den kvartersstruktur som finns
centralt, med rutnätet som mönster och stängda kvarter.

Kommentar
Översiktsplanen reglerar inte bebyggelsestrukturen utan det sker senare i samband med
detaljplan.
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Niklas Nilsson: Här borde Kristianstads Vinterrike
ligga. En anläggning för längdskidåkning,
långfärdsskridsko, skidskytte, skridsko, curling,
konståkning, och annan vinteridrott som kräver snö eller
is. Tillräckligt stor anläggning för att ordna Världscup och
större tävlingar i längdskidor, skidskytte, skridsko och
curling. En viss publikkapacitet behövs. Hotell kommer
att behövas här och mer i staden.
Skidspår i våningar och isbana i bottenplan, skulle göra
det möjligt att klara sig på ett område av denna storlek.
Centralt i anläggningen behövs ett arenaområde med
läktare. Denna del kan sticka upp en del i luften också för
att få till en del backar på skidbanorna, men i övrigt kan man täcka en stor del av
anläggningen med böljande ängsmark, där man kan ha motionsspår och inte skymma
utsikten mot Vattenriket för t ex nuvarande Högskoleområde.
Ett klart turistmål för Kristianstad och att lägga anläggningen nära Badriket gör att
värme/kyla kan växlas mellan anläggningarna. Längdskidåkning är en av de allra bästa
motionsformer som finns, is och snö är roligt överlag och vintrar i Skåne ett allt mer
sällsynt fenomen. En inomhusanläggning är nog faktiskt det enda alternativet snart för
alla som gillar att åka skidor och skridskor. (Utförsåkning får man tyvärr inte in i denna
anläggning - skulle bli en för skrymmande byggnad.)
Min första större fundering är nog redan registrerad, för jag är en av dem som tycker att
man ska kolla på en monoraillösning eller linbana mellan resecentrum och
Badriket/Högskolan/Krinova (och Vinterriket givetvis). Fast efter att ha kollat lite mer
på monorail, så är det ju klart smidigare och stabilare än en linbana – lättare att svänga
lite också om det behövs skulle jag tro. Och därmed kan man skippa en komplicerad
väglösning mellan centrum och Näsby. Denna lösning borde göra det möjligt att komma
från resecentrum till Näsby på 1-2 minuter ungefär… Miljövänligt också givetvis. Kan
man dessutom finansiera det så att man åker gratis och utan förare (som man gör på
andra platser med monorail) så tror jag att det behövs ett minimum av personal för att
sköta det och folk lär uppskatta smidigheten. (Man får systemet betalt via skattsedeln +
någon krona från Badriket och Vinterriket per besök t ex.)
Man kan ju också tänka sig en sådan lösning (monorail) till Arenan/Idrottsområdet på
söder och därifrån kanske mot Härlöv respektive Hammar. Man får ju dock väga in att
en monorailbana skymmer utsikten för en del också om man drar den förbi
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bostadshus/lägenheter – det problemet ser jag inte riktigt ut mot Näsby, så därför
känns det som en perfekt lösning, när man behöver komma över (eller under om det är
möjligt) en massa järnvägsspår och förbi ett värmekraftverk. För vi vill ju inte tafsa på
Vattenriket väster om järnvägsområde.
Utsikten ut i Vattenriket från en monorailbana (eller linbana) kan nog också bli riktigt
fin, brukar kunna vara fina solnedgångar upp mot Nävlingeåsen på Härlövsängaleden
och kommer man upp några meter kan det nog vara ännu finare. Ett Vinterrike kan
givetvis läggas på någon annan plats, men knappast på någon bättre plats när det gäller
logistik och möjligheter att samverka med andra anläggningar i närheten. (En
vinterinriktad förälder kan lämna övriga familjen på Badriket och träna i lugn och ro
och sedan umgås med familjen efteråt. Funkar både i vardagen och som
semesteralternativ.) Sedan måste jag ju givetvis hitta någon eller några
”riskkapitalister”, men det vet jag redan att det finns/har funnits för liknande projekt i
närheten och fått hintar om fler från annat håll också – så det ska inte vara omöjligt.
Dock behöver det ju vara möjligt att få dra igång ett sådant projekt på någon mark.
Jag hade personligen gärna haft en sådan anläggning i närheten av Bockatorpet, och
kunnat förbinda med motionsspåren där, så man kunde åka ute i skogen om det nu blir
snö någon gång i Skåne igen, men då får en stor del tänkta besökare för svårt att ta sig
dit. En central placering dit många kan komma smidigt är helt klart att föredra eller rent
av nödvändigt för att ha en chans att få det att gå runt. Och min tanke är att en
anläggning som denna ska ligga på en plats där man längtar efter snö och is, inte i norra
Sverige där man har vinter flera månader om året. Att vi dessutom har ett
befolkningsunderlag på ca 2 miljoner människor inom ca en timme bort och kanske 7-8
miljoner människor som kan ta sig hit på 2-3 timmar gör inte saken mindre intressant.
Motsvarande för t ex skidtunneln i Torsby är kanske 200 000 människor (om man
räknar snällt) och 2 miljoner (? mest norrmän som har andra alternativ också), de har
faktiskt flygplats precis utanför anläggningen, men annars är inte Torsby någon
metropol och ligger i glesbygd.
Sedan ser jag ju helst att vi hinner före Malmö, Helsingborg eller vilka andra som kan
komma på en liknande idé i närheten, för det blir nog bara en sådan anläggning i Skåne
och jag har inte råd att köra till Malmö/Helsingborg varje dag…
Kommentar
Under planperioden bedöms varken en monorail eller vintersportanläggning inomhus
vara möjlig att realisera. En vintersportanläggning kommer dessutom att kräva en stor
mängd energi för kylning vilket riskerar att ge konsekvenser för klimatet. ÄÖP
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Kristianstad stad innebär i sig inget hinder för varken monorail, linbana eller
vintersportanläggning utan blir ett politiskt ställningstagande.

Rune Stenholm Jacobsen
Modern rälsbuss-station. Skapa utrymme att i framtiden ha räls för lätt persontrafik.
Tekniken för rälsbuss/lättbanor kan bli en viktig nyckel i klimatomställningen. Det har
tidigare gått tåg på flera av dessa sträckor, i stråken:
1. Kristianstad - Härlöv - Vä - och vidare mot degeberga och söderut mot
simrishamn samt från Vä till Tollarp mot Hörby.
2.

Kristianstad - Härlöv - Färlöv - vidare mot Broby, Osby.

3. Kristianstad - Hammar/Hammarslund - Rinkaby – Åhus
4. Kristianstad - Näsby - Balsby - Arkelstorp - (vånga)

Kommentar
Av de föreslagna sträckorna för rällsbuss är tre idag viktiga cykelvägar som erbjuder ett
billigt och miljövänligt alternativ för transporter. Sträckan mellan Kristianstad och Åhus
har fortfarande ett fungerande spår och ÄÖP Kristianstad stad innebär inte något hinder
för att utveckla en rälsbusslösning på sträckan.
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Rune Stenholm Jacobsen
Highway för cyklister.
Österäng – Centrum
(Prästallén + Kanalgatan)
Skapa en obruten säker cykelhiway, ej för gång och med
tydliga avgränsningar. För snabb person- samt
godstransport mellan Österäng och Centrum.

Kommentar
Kommunen ingår i ett projekt med Region Skåne att ta fram supercykelstråk. I
Kristianstad är det Kristianstad-Fjälkinge, Kristianstad-Öllsjö, Kristianstad-Åhus och
Kristianstad-Åsum som är med i projektet. Faller detta projekt väl ut finns det möjlighet
att kommunen fortsätter med fler stråk.
Cykelvägen längs Kanalgatan kommer byggas om för att ge mer plats åt cyklister och med
tydlig markering var cyklister och gående ska cykla respektive gå.

Sara
Det hade varit trevligt
med en cykelväg mellan
Önnestad och Färlöv. Då
många barn från byarna
känner varandra via
skolan hade det varit ett
plus om de på ett tryggt
sätt skulle kunna cykla.
Trafiken hade på så sätt
kunnat minska då som det är nu kör majoriteten av föräldrarna sina barn mellan
byarna.
Kommentar
Förvaltningen anser att cykelvägen är viktig och eftersom det är längs en statlig väg
hanteras den i den regionala planeringen. Cykelvägen finns med i den Regionala
trafikinfrastrukturplanens cykelvägsplan för utbyggnad år 2027-2029.
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Sara
Extremt bra idé med spänger i al-sumpskogen. Ett område
som inte överhuvudtaget är tillgängligt för de boende i
området. Skulle kunna bli ett nytt besöksmål i Kristianstad
Vattenrike!

Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för synpunkten och har ingen vidare
kommentar.

Sara Näsvall
Bygg GC-väg på befintlig järnväg mellan gamla STENA till
Tivoliparken. Det ökar möjligheterna för boende i området
att snabbt och säkert ta sig in till centrum utan bil, det ökar
attraktiviteten till området och minskar utsläppen i
centrum. GCvägen från STENA och söderut är mycket
populär som rekreationsstråk för de boende i området, det
är bara att bygga vidare på den.

Kommentar
Finns med som åtgärd i trafikplan för Kristianstads kommun.
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Sara Näsvall
Utveckla befintligt område av planterad björk/blandskog
till ett natur-och rekreationsområde för boende i
närområdet. Dungen ligger väl placerad mellan
bostadsområden men är idag inte alls tillgänglig för
rekreation. Skapa uppmärkta motionsspår och stigar
gärna med elljus, som idag inte existerar alls i området.
Närmsta upplysta löpslinga ligger i stan?! Bygg samman
området med hjälp av grönstråk både till Åsum Fure och
Hammarsjön. Plantera fler träd för att utöka området.
Kommentar
I samband med att en detaljplan tas fram för området bör befintlig skogsplantering
integreras med bostadsbebyggelse och göras mer tillgänglig. I detaljplanen undersöks
befintliga värden i omgivningen och behov av naturmark. Förslaget har skickas som
information till Tekniska förvaltningen.

Sara Näsvall
Bind ihop Härlövsängaled med industriområdet i Härlöv,
över gamla soptippen, så att trafik kan ta sig norrifrån till
Åhus utan att passerar Långebrogatan och Hedentorp.
kommunen måste zooma ut och se över kringliggande
vägar i staden för att lösa trafikproblemen i
Hedentorp/Helgedal.

Kommentar
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte se att en koppling mellan Härlöv och
Härlövsängaleden kan avlasta Åhustrafiken som genom Hedentorp/Helgedal.
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Tomas Stanislawski
Cykelbanan under motorvägen är farlig. Från båda hållen
har cykelbanan svängar omedelbart innan tunneln vilket
gör att man inte kan se mötande i tunneln förräns det är
för sent. Förslag: flytta svängarna 50 meter åt öst
respektive väst så att man utför svängmanövern i god tid
innan tunneln.

Kommentar
Synpunkten skickas som information till Tekniska förvaltningen, då detta inte är en fråga
för ÄÖP Kristianstad stad.

Tomas Stanislawski
Flytta järnvägsstationen till bangårdsområdet. Platsen
erbjuder gott om utrymme till järnvägsstation och en
generös busstation, något som är väldigt trångt idag vid
befintlig station. Genom att bangårdsområdet återtas av
vardagliga aktiviteter försvinner den som den barriär den
är idag mellan Näsbyområdet och resten av staden. Med
en flytt av stationen hamnar Näsby/Högskoleområdet
mer i centrum och ökar sin attraktionskraft. Idag måste
alla genomgående tåg vända på den befintliga stationen
vilket är krävande både tids- och personalmässigt. Genom
att flytta järnvägsstationen kan tågen passera
Kristianstad utan att vända.
Kommentar
Järnvägsstationen och bussarna bör ligga centralt och tillsammans. Som det är idag, och
enligt Region Skåne även i framtiden, så kommer det vara ett högre resande mot
Hässleholm/Malmö än mot Blekinge, vilket innebär att tågset kopplas av i Kristianstad,
detta innebär att det fungerar bra med en säckstation.
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Tomas Stanislawski
Förbättra korsningen. I stadens trafikplan är korsningen
en del av de övergripande cykelstråken. Korsningen är i
sin nuvarande utformning trafikfarlig för oskyddade
trafikanter. Dels är hastigheten på bilarna hög, dels
skapar de olika passagerna trafikfarliga situationer för
cyklister. Inga övergångar är markerade eller skyltade.
Flera varianter av passage kräver att cyklister korsar
biltrafik som kommer både framifrån och bakifrån. Då
skyltning saknas är inte bilister observanta på att
cyklister kan korsa här. Förslag: Sänk hastigheten till 40,
höj upp korsningen och markera tydligt att det rör sig om korsande cykelvägar.
Kommentar
Synpunkten skickas som information till Tekniska förvaltningen, då detta inte är en fråga
för ÄÖP Kristianstad stad.

Tomas Stanislawski
Cykelbanan farlig. Cykelbanan på Slättängsvägen över
motorvägen är för smal. Genom att ha gång/cykelväg på
bägge sidor blir ingen av dem tillräckligt bred för säker
trafik. Att köra om eller få möte med cyklister med befintlig
lösning lämnar få marginaler för vingel eller oförutsedda
händelser.
Förslag: Flytta gång/cykelstråket till ena sidan bron och
flytta bilarna till andra sidan bron. På detta sättet uppnår
man en betydligt bredare yta för fotgängare och cyklister.
Det ger helt andra förutsättningar att få möte och passera varandra.
Kommentar
Synpunkten skickas som information till Tekniska förvaltningen, då detta inte är en fråga
för ÄÖP Kristianstad stad.

147 (150)

Samrådsredogörelse
Ändring av översiktsplanen för
Kristianstad stad, BN15-1977
2021-03-09

Tord Larsson
Utveckla Åsum Fure för rekreation. Löpslingor med elljus,
vandringsleder, paddelbanor, grillplatser etc. Förbind
området med Hammarsjön. Det saknas bra
rekreationsmöjligheter och området är idag inte anpassat
för fritidsutövande.

Kommentar
Synpunkten är i linje med förslaget i ÄÖP och ska beaktas vidare i arbetet med att utveckla
området.

Viktoria
Utveckla/RIV Stenas gamla tomt för att ge plats åt
friluftsutövande. Platsen ligger bra placerad intill ängarna
och Hammarsjön med fin utsikt och närhet till
promenadstråk. Skapa grillmöjligheter, vindskydd,
utsiktstorn, lekplats, padel-banor etc. I ett område som
idag saknar bra rekreationsmöjligheter. Platsen skulle
även kunna fungera för en näringsidkare som vill driva
cykel och/eller kanotuthyrning.

Kommentar
Fastigheten är inte i kommunal ägo och kommunen saknar därmed möjlighet att utveckla
fastigheten utan fastighetsägarens initiativ. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
tackar för förslaget.
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Vivvi
Jobba med gröna och blåa hotspots i kommunen istället för
enbart gröna stråk. bind ihop hotspotsen med stråken och
utöka redan befintliga gröna områden så att de blir mer
anpassade för friluftslivutövande. Det är långt till
Ekenabben som i princip är det närmsta området för
rekreation av högre standard. Helgedal/Hedentorp har
alldeles för lite rekreationsmöjligheter.

Kommentar
Planförslaget innebär att Helgedal/Hedentorp får en ny grönblå hotspot med ökad
tillgänglighet i våtmarksområdet längs Hammarsjön. Stadsdelen är i övrigt omgiven av
åkermark och det är därför svårt att utveckla något större rekreationsområde i
närområdet. Gröna stråk underlättar att ta sig till andra rekreationsområden i Staden.

MA
Det här var nog något av det dummaste jag hört på länge.
Ett sådant förslag måste vara framtaget utan att ha sett hur
det ser ut på plats.

Kommentar
Området föreslås för utveckling av bl.a. olika boendeformer och service. Yttrandet är inte
möjligt att bemöta då det inte är preciserat.
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Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
byggnadsnämnden
 Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens samrådsredogörelse,
 revider planhandlingarna enligt förslaget samt
 godkänna planförslaget för granskning.

Byggnadsnämnden beslutade enligt Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningens förslag xx
BN §XX.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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