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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.  

Utställning för granskning 
Samrådsförslaget har justerats efter de synpunkter som kommit in och finns sammanställt 
i samrådsredogörelsen. Granskningshandlingarna ställdes ut för synpunkter under tiden 
12 april till 14 juni 2021. 

Övergripande ändringar efter granskningen 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har försökt tillgodose så många yttranden som 
möjligt men efter granskningen är det svårt att genomföra större ändringar utan främst 
åtgärda felaktigheter och förtydliganden. Alla inkomna yttranden har haft betydelse för de 
ställningstaganden som gjorts inför beslutet och Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för de yttranden som inkommit. 
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Nedan följer övergripande ändringar och kompletteringar har gjorts utifrån inkomna 
yttranden. Övriga justeringar går att läsa bland kommentarerna för respektive yttrande. 

Förvaltningen har inte bedömt det möjligt att ändra på planförslaget enligt inkomna 

synpunkter när det gäller utbyggnadsområden på Näsby fält, Åsums fure och vid Vä 

fängelse samt vägreservat för Barbackaleden med hänvisning till gällande översiktsplan, 

ställningstaganden av översiktsplanens styrgrupp samt den omfattande samrådsprocess 

som föranlett beslutet. 

Rättelser och justeringar genomförs bland annat för: 

- Förorenad mark (Länsstyrelsen) 

- Skyddade skogsmiljöer (Skogsstyrelsen) 

- Skyddsavstånd till Barbacka ställverk (C4 elnät AB) 

- Förändrade behov av laddinfrastruktur (C4 elnät AB) 

- Begreppet buffertzon (naturföreningarna) 

- Förvaltning av skyddad mark (naturföreningarna) 

- Avgränsning av ny stadsbygd vid Hammarslund (Staffan McLearnon & Caroline 

Grzeszczak) 

- Avgränsning av befintlig stadsbygd i Åsum (befintlig och pågående detaljplan). 

Inkomna yttranden utan synpunkter 
1.    Hyresgästföreningen i Kristianstad 

2.    Försvarsmakten 

3.    Renhållningen i Kristianstad 

4.    Tomelilla kommun  

5.    Tekniska förvaltningen 

6.    Simrishamns kommun 

7. Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Yttranden från statliga och regionala instanser samt kommuner. 

1. Länsstyrelsen i Skåne län 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
ÄÖP Staden visar på en fortsatt hög ambition att beskriva och hantera de utmaningar som 
Kristianstad står inför gällande bland annat klimatförändringar och vattenhantering. 
Länsstyrelsen är positiv till kommunens utveckling av handlingarna sedan samrådet och 
konstaterar att många synpunkter har tillgodosetts. 
Länsstyrelsens övergripande ställningstaganden avseende skyldighet att lämna 
synpunkter enligt 3 kap.16 § PBL anges här i punktform. 
 
• Länsstyrelsens bedömning är att riksintressen för kulturmiljövård, kommunikationer, 
naturvård och friluftsliv och Natura 2000 kvarstår att hantera vid efterföljande 
planläggning. 
• I de fall befintliga skyddsvallar inte ger ett tillräckligt skydd när planläggning 
aktualiseras kan prövning behöva ske vid efterföljande planläggning. Detsamma gäller vid 
bygglovgivning utanför detaljplanelagt område. 
• Länsstyrelsen konstaterar att frågan om påverkan om MKN vatten behöver följas upp vid 
efterföljande planläggning. 
• Länsstyrelsen konstaterar att frågor om risk, buller och markföroreningar behöver följas 
upp vid efterföljande planläggning. 
• Länsstyrelsen konstaterar att områden som berörs av strandskydd behöver hanteras och 
prövas mot strandskyddsbestämmelserna i efterföljande planering. 
 
Länsstyrelsens synpunkter 
Riksintressen 
Planering i eller i anslutning till 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, det vill säga hur den vattenanvändning som föreslås kan 
genomföras utan påtaglig skada på riksintressets värden som kan finnas på en specifik, 
geografisk plats. Utöver de ovan nämnda synpunkterna som gäller för samtliga berörda 
riksintressen lämnas här några områdesspecifika kommentarer; 
 
För såväl riksintresse naturvård, Helgeåns nedre lopp [N64], riksintresse friluftsliv 
Araslövssjön-Hammarsjön-Helge å [FM19] samt för berörda Natura 2000-områden anges i 
miljökonsekvensbeskrivningen att föreslagna åtgärder och utbyggnad kan innebära risk 
för skada eller negativ påverkan på de utpekade värdena. ÄÖP Staden ger trots dessa 
identifierade risker inte vägledning inför kommande prövningar för hur negativ påverkan 
eller skada ska undvikas. Med anledning av detta kan Länsstyrelsen inte bedöma om 
berörda riksintressen tillgodoses och frågan kvarstår därför i kommande prövningar. 
 
 
Riksintresse kommunikationer (3 kap. 8§ MB) 
ÄÖP Staden kan få påverkan på riksintresseanspråken för Blekinge kustbana, väg 21, väg 
118 och väg E 22 som alla ligger i nära anslutning till föreslagna utbyggnadsområden. Då 
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ÄÖP Staden inte ger platsspecifik vägledning för respektive delområde med hänsyn tagen 
till bl.a. buller och risk kan även prövningen för riksintresset komma att förflyttas till 
kommande prövningar. 
 
Under våren 2021 hade Trafikverket ute en remiss med förslag på vilka anläggningar som 
föreslås som riksintresseanspråk för samtliga trafikslag. I förslaget bedömdes Kristianstad 
flygplats och Åhusbanan inte längre vara aktuella att peka ut som riksintresseanspråk. Till 
dess Trafikverket fattat beslut om detta behöver dock ÄÖP Staden förhålla sig till gällande 
riksintresseanspråk, och i det fall flygplatsen fortsatt pekas ut behöver påverkan på 
riksintresset att följas upp vid kommande planering. 
 
Utgångspunkt för att tillgodose flygplatsen enligt nu gällande riksintresseanspråk, 
befintlig flygplats för civil passagerartrafik, är de hindersfria ytor som definierats i 
Transportstyrelsens författningssamling. 
 
Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6§ MB) 
Avseende riksintresseanspråket Kristianstad [L 15] ser Länsstyrelsen positivt på att 
kommunen har förtydligat de kulturhistoriska förutsättningarna inom olika 
utbyggnadsområden. Länsstyrelsen delar dock kommunens bedömning att det finns stor 
risk att kärnvärden och historiska karaktärer försvinner, skadas eller byggs bort när 
bebyggelsen förtätas i små områden var för sig. Om åtgärder innebär att riksintressets 
uttryck och karaktärsdrag försvagas föreligger risk för påtaglig skada i kommande 
bebyggelseförändringar. Riksintressets värden behöver också följas upp vid planeringen 
av skyddsvallar och vid utvecklingen av Tivoliparken. 
ÄÖP Staden berör även riksintresse Vä [L16] samt delar av riksintresse Araslövs farmer [L 
17]. Dessa berörs inte av några utpekade förtätningsområden men kan påverkas av ny 
spridd bebyggelse. Länsstyrelsen menar utifrån vad som sagts ovan att det även här kan 
krävas antikvarisk kompetens i enskilda bedömningar, exempelvis för att bedöma 
inverkan på plattgårdarnas gårdsstruktur. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsen menar att planeringsinriktningen som anger att det inom de nya ytorna för 
stadsbygd har avsatts minst 30 procent mark till dagvattenhantering, grönstruktur och 
infrastruktur innebär goda möjligheter att följa miljökvalitetsnormerna. ÄÖP Staden 
beskriver problem och lösningar på en övergripande nivå. Däremot saknas en analys av 
planförslagets samlade effekter och vilken påverkan enskilda exploateringsområden kan 
få. I kommande detaljplaneläggning kan det därför finnas behov av att utreda om 
miljökvalitetsnormerna kan följas. 
 
Hälsa och säkerhet 
Av ÄÖP Staden framgår att det finns miljöfarliga verksamheter, varav två verksamheter 
som omfattas av Sevesoförordningen. För utbyggnadsområdet Vilans strandäng framgår 
att riskavstånd till Scan behöver beaktas, det saknas dock förtydligande kring hur stort 
detta avstånd är, och om fler områden berörs. De aktuella verksamheterna saknas också i 
webbkartans kartskikt för Hänsyn och underlag. 
Länsstyrelsen bekräftar samtidigt att förekomsten av förorenad mark, buller och risk från 
farligt gods behöver hanteras i efterföljande prövningar för flera områden. 
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Risk för översvämning 
Kommunens ställningstagande avseende dimensionering av vallar, vägledning av ny 
bebyggelse och samhällsviktiga funktioner är väl anpassad efter dagens kunskapsläge 
avseende ett förändrat klimat och innebär också flexibilitet om förutsättningarna ändras. 
Ett exempel är att ÄÖP Staden anger att skyddsvallarnas bas dimensioneras så att det är 
möjligt att klara en ytterligare höjning på 0,5–1 meter. Länsstyrelsen delar kommunens 
uppfattning att det inte är ändamålsenligt att anlägga skyddsvallar flera decennier innan 
skyddsbehovet uppstår. 
 
ÄÖP Stadens redovisning av planerade skyddsåtgärder genom att markera markanspråk 
på karta och prioriterade att vallar ska detaljplaneläggas och genomföras under 
planperioden innebär att kommunen kan planera för bebyggelse innanför befintligt 
system av vallar i de fall områden inte riskerar översvämning i dagens klimat. En viktig 
förutsättning för en fortsatt exploatering innanför stadens system av skyddsvallar är också 
att kommunens utbyggnadsplan genomförs som planerat. Länsstyrelsen önskar därför en 
fortsatt kontinuerlig dialog vad gäller uppföljning av kommunens utbyggnadsplan för 
vallar. 
 
Om befintliga skyddsvallar inte ger ett tillräckligt skydd när planläggning aktualiseras kan 
prövning behöva ske. Detsamma gäller vid bygglovgivning utanför detaljplanelagt område. 
 
Strandskydd 
Länsstyrelsen bekräftar kommunens tydliggörande i ÄÖP Staden att flera åtgärder och 
utbyggnadsområden berörs av strandskydd och att frågan om strandskydd behöver 
hanteras och prövas mot strandskyddsbestämmelserna i efterföljande planering. 
 
Remisshantering 
Länsstyrelsen har i aktuellt ärende hört följande myndigheter. Observera att detta 
granskningsyttrande endast tar upp frågor kopplade till Länsstyrelsens prövningsgrunder 
enligt 3 kap. 16§ PBL. 
• Försvarsmakten (ingen erinran) 
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (synpunkter inkommit) 
• Post och telestyrelsen (synpunkter inkommit) 
• Statens geologiska undersökning (ingen erinran) 
• Statens geotekniska institut (synpunkter inkommit) 
• Trafikverket (synpunkter inkommit) 
 
De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Anneli Hulthén med planhandläggare Minna Hatti 
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också länsarkitekt och enhetschef 
Hanne Romanus medverkat. 
 
Kommentarer: 
Länsstyrelsens granskningsyttrande blir en del av ändringen av översiktsplanen för 
Kristianstad stad. Övriga granskningsyttrande redovisas i denna granskningsredogörelse 
som bilaga till planen. 
 
De huvudsakliga ställningstaganden i ändringen av översiktsplanen där Länsstyrelsen finner 
att kommunen inte kunnat visa hur riksintresset skall beaktas gäller framför allt Naturvård 
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och friluftsliv för Helgeåns nedre lopp där även flera Natura 2000-områden ingår. 
Utbyggnad av skyddsvallar, Näsby fält, Barbacka och Vilans strandäng är ändrad 
markanvändning som påverkar riksintressena och där en fortsatt dialog och samråd krävs 
för planprocessen. Även för riksintresset kulturmiljövård med centrala staden samt Vä och 
Araslövs farmer och för riksintresset kommunikation, strandskydd, riskhantering och MKN 
finns behov att hantera och pröva dessa aspekter i efterföljande planering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Granskningsredogörelse 
Ändring av översiktsplanen för  
Kristianstad stad, BN15-1977 
2021-10-12 
 

 

9 (47) 
 

2. Skogsstyrelsen 
Vi har beretts möjlighet att yttra oss i rubricerat ärende. 

Information om biotopskyddsområden, naturvårdsavtal och nyckelbiotoper saknas helt i 
översiktsplanen, både i text och kartor. Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, t.ex. 
nyckelbiotoper och skyddade skogsområden finns på 
www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. Dessa register fylls kontinuerligt på med nya 
områden. 

Komplettera gärna med skyddade områden (Natura 2000, naturreservat, 
biotopskyddsområden och naturvårdsavtal) och dokumenterat höga naturvärden (t ex 
nyckelbiotoper och objekt med naturvärden) för att säkerställa att inte värdefulla 
naturområden kan bli aktuella för exploatering. 

Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar 
sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt 
skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark 
som lyder under SVL.). Vidare ingår bland våra uppgifter att medverka i frågor om 
samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser. 

På grund av rådande omständigheter med Corona och arbete hemifrån har vi begränsade 
möjligheter till utskrift och scanning. Därför skickas detta yttrande till er utan underskrift. 
Vill ni ha en underskriven kopia ber jag er meddela oss det, så kompletterar vi med det 
senare. 

På Skogsstyrelsens vägnar, Swantje Oostra 

Kommentar: 

Planen kompletteras så att de skogliga värdena och skyddsinsatserna framgår. 
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3. Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 

Trafikverket bedömer att kommunen tillgodosett de synpunkter som lämnades i 
samrådsskedet. Trafikverket har ytterligare några kommentarer. 

Trafikverket ska inom kort starta igång projektet med väg 19 på sträckan Härlöv-
Karpalund, där första steget är att ta fram en vägplan. Om kommunen har önskemål om att 
ansluta en framtida Vilanled, så som det är markerat i plankartan, behöver kommunen 
föra en dialog med Trafikverket kring detta. 

Ombyggnad av E22 Sätaröd – Vä beskrivs på sidan 45 i del B planförutsättningar. Den 
delen av E22 är nu färdigbyggd och öppen för trafik. 

Observera att yttrandet endast skickas elektroniskt. 

Med vänliga hälsningar 

Veronika Sörvik 
Samhällsplanerare 
Planering Region Syd 
 
 
Kommentar: 
Kommunen kommer att föra en fortsatt dialog med Trafikverket kring väg 19 Härlöv-
Karpalund. Texten angående ombyggnaden av E22 Sätaröd-Vä justeras. 
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Yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och bolag m.fl. 

4. C4 elnät 
C4 Elnät kommer efter att ha granskat översänt förslag till översiktsplan med följande 
synpunkter gällande Barbacka-området. 

För Barbacka-området så planeras det en förtätning i direkt närhet av C4 Elnäts 
fördelningsstation Kristianstad C, som är belägen vid fastigheten Kristianstad 4:48. En 
exploatering så nära en samhällsviktig (el)anläggning, inkluderande E.ON:s luftledningar 
och fackverksstolpar måste ske med hänsyn till föreskrifter och andra anvisningar eller 
rekommendationer kopplat till anläggningen och det elektromagnetiska fält som alstras. 
Dessutom genererar fördelningsstationen ett visst buller, med tanke på den kontinuerliga 
ventilationen av krafttransformatorerna, som måste beaktas. Lämpligen bör ett 
utredningsarbete genomföras för att analysera konsekvenserna vid en förtätning i berört 
område, förslagsvis i samverkan med elnätsföretagen, C4 Elnät AB och E.ON 
Energidistribution AB. 

AO Biogas: 

Handelsområde planeras vid rondell vid Skånemejeriet. Hamnar inom påverkansområde 
från gasrening 2. 

C4 Energi: 

I kapitel A2 ”Planförslaget” saknar vi helt någon skrivning om transportsektorns 
omställning till fossilfrihet. Denna ”megatrend” kommer att påverka samhället i stort på 
många olika sätt. Inom elektrifieringen går det nu fort och det är viktigt att vi hänger med 
och möjliggör för en hållbar utveckling. Vi måste bla. ta höjd för att skapa ytor för olika 
typer av laddinfrastrukturer för egen bil, bilpool/taxi/samåkning Gods/varutransporter 
och kollektivtrafik. 

För att främja fossilfri och klimatsmart energi har Boverket i sin vägledning om 
översiktsplanering t.o.m. 2020-03-31 omnämnt att en strategi för utbyggnad av 
laddinfrastruktur för elfordon bör behandlas i översiktsplan. 

Minska transportsystemets klimatpåverkan - PBL kunskapsbanken - Boverket sidan 232. 

En ny Miljö-, klimat- och energiplan är under framtagning. Vi förutsätter att den får en 
koppling till översiktsplanen. 

Ordförklaring under A1 bör revideras: 

Finns nu flera typer av infrastrukturer och de kan naturligtvis även vara privata. 

Med vänliga hälsningar, 
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Anton Eriksson Rosenqvist 

Elingenjör 

Kommentar: 

Planen kompletteras med tydligare skrivning av skyddsavstånd till transformatorstationen 
på Barbacka samt laddinfrastrukturens framtida betydelse. Rättelse kommer att ske för 
infrastrukturens privata del under A1. 
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5. Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen konstaterar att en stor del av de synpunkter som miljö 
och hälsoskyddsnämnden framförde under samrådsskedet inte har beaktats. Detta gäller 
bland annat synpunkterna om att minska exploateringen av jordbruksmark, att ta hänsyn 
till naturvärdena i Åsums Fure och vid Hedentorp samt synpunkterna gällande 
användningen av en grönytefaktor i den fysiska planeringen. Miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen står fast vid dessa och övriga synpunkter som inte har beaktats 
under samrådsskedet och anser att planförslaget bör ändras i enlighet med dem. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen vill även framföra nedanstående synpunkter 
gällandedagvattenhantering och avhjälpande åtgärder: 

Dagvattenhantering 

Dagvattenfrågan tas upp på många ställen i ÄÖPn vilket är positivt. Planen anger dock att 
dagvattenhanteringen ska samsas med annat på de ytor som ska avsättas för allmän 
platsmark i detaljplanerna (minst 30 %). Det finns därmed en risk att det inte avsätts 
tillräckligt med mark för att kunna skapa en bra dagvattenhantering. Mängderna 
dagvatten som ska hanteras ökar både med anledning av ökade ytor som hårdgörs och 
med anledning av klimatförändringarna. Planen bör redovisa var de ökade mängderna 
dagvatten ska hanteras så att vattnet kan renas och bidra till att miljökvalitetsnormerna 
kan uppnås. 

I planen står bl.a. följande ”Behovet av dagvattenhantering behöver analyseras och 
planeras vidare under genomförandet av ÄÖP Kristianstad stad” (kortversionen s.22) och 
”detaljerade åtgärder får hanteras i utvecklat underlag för dagvattenplaneringen och i 
respektive detaljplan” (del B s. 94). Frågorna kring dagvattenhanteringen skjuts därmed 
vidare från ÄÖP:n. Översiktsplanen blir därför inte det vägledande dokument för 
kommande detaljplaner gällande dagvatten som hade varit önskvärt. För att det ska vara 
möjligt att ha lösningar där dagvattnet fördröjs, renas och om möjligt återförs genom 
infiltration till vattnets naturliga kretslopp krävs att det i översiktsplanen pekas ut direkt 
mark och/eller andelar av planer som ska användas för dagvattenhantering. Vid 
infiltrering av dagvatten är det dock viktigt att undersöka markens lämplighet bl.a. 
gällande eventuella markföroreningar. 

Avhjälpande åtgärder 

Ett antal förslag till avhjälpande åtgärder har lagts till i senaste versionen av dokumentet 
vilket miljö- och hälsoskyddsavdelningen ser som mycket positivt. I vissa fall behöver 
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utredningar göras och det är viktigt att det framgår vem som är ansvarig och när det ska 
göras. Det måste också avsättas ekonomiska medel för genomförandet. 

Tjänsteskrivelsen är digitalt signerad av Ulrika Hedlund och granskad av Tommy 
Danielsson, förvaltningschef, och Cecilia Hammarberg, avdelningschef. 
 

Kommentarer: 

Styrgruppen för översiktsplanen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden har olika uppfattningar 
om de områden som Miljö- och hälsoskyddsnämnden kritiserar för utbyggnad i ändringen av 
översiktsplanen för Kristianstad stad. När det gäller grönytefaktor i planprocessen finns 
frågan med i förutsättningen att 30% av ny stadsbygd avsätts för allmän platsmark där park 
och dagvattenhantering igår. På kvartersmark saknar översiktsplanen riktlinjer för 
grönytefaktor.  

Det har inte funnits förutsättningar för kommunen att fördjupa ställningstaganden och 
fysiska ytor kring dagvattenhantering under framtagandet av översiktsplanen. Detta arbete 
pågår vid tekniska förvaltningen i form av dagvattenpolicy och kommer att utgöra ett 
kompletterande underlag för framtida planläggning tillsammans med översiktsplanen. 
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Yttranden från sakägare, intresseorganisationer, föreningar, övriga 

6. Kommunstyrelsen  
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.  

Den samlade bedömningen för kommunledningskontorets är att inga större invändningar 
föreligger på föreslagen granskningshandling. Kommunledningskontorets Biosfärenhet 
har några synpunkter som är av delvis annan åsikt, därför biläggs Biosfärenhetens 
specifika synpunkter i en separat Bilaga. Kommunledningskontoret föreslår dock att 
Sigridslund industriområde (nr 9 i planförslaget) justeras i enlighet med Biosfärenhetsens 
kartmaterial, se Bilaga A. Kommunledningskontoret föreslår även att 
granskningshandlingen förtydligas i  avsnittet planvision 2050 gällande regionala vägar 
och järnvägskopplingar. Handlingen förtydligas med beskrivning gällande en förbättrad 
väganslutning mellan Åhus och E22 vid trafikplats Nöbbelöv, strax söder om planområdet, 
för att avlasta dagens trafik genom Åsum och Helgedal inom planområdet. Vidare föreslås 
en framtida möjlig järnvägskoppling mellan staden och Åhus, öster om planområdet. 

I övrigt är Kommunledningskontorets samlade bedömning att det inte föreligger några 
ytterligare invändningar på föreslagen granskningshandling.  Biosfärenhetens synpunkter 
och föreslagna redaktionella ändringar finns att läsa i separat Bilaga. 

Kommentarer:  

Planförslaget har justerats enligt Biosfärenhetens synpunkter för Sigridlunds industriområde 
men förslaget har inte justerats för Sigridlundsverksamhetsområde  i den norra delen vid 
fängelset då detta område redan är detaljplanelagt för fängelseändamål. Planvision 2050 
har kompletterats med järnvägssträckning öster om staden och en vägförbindelse söder om 
planområdet mellan Åhus och E22. 
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Biosfärenhetens synpunkter: 

Generellt  

Processen  

ÄÖP är ett gediget dokument som på flera bra sätt väver in ekosystemtjänster och vikten 
av grönstråk och grönstruktur i staden. Biosfärenheten anser att granskningsversionen av 
ÄÖP för Kristianstads stad har förbättrats mycket jämfört med samrådsversionen. Det 
finns dock fortfarande flera saker vi har synpunkter på. 

Jordbruksmark  

Det är beklagligt att det fortfarande finns planerad nybyggnation på stora arealer 
jordbruksmark i planförslaget. Biosfärenheten anser att detta inte återspeglar en god 
hushållning av kommunens markresurser.  

Naturvärden  

I planförslaget finns flera exploateringsförslag som ligger i områden med höga 
naturvärden. Biosfärenheten anser att områden med höga naturvärden ska bevaras och 
utvecklas för naturvård och friluftsliv. I strategisk färdplan 2021 står att Kristianstad skall 
ha en rik och välmående natur samt vara ekologiskt hållbar. Den föreslagna 
vägdragningen mellan Barbackaområdet – Härlövsängaleden och de föreslagna 
verksamhetsområdena Åsum Ring och Sigridslund står i direkt konflikt med detta 
strategiska mål. 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. Det är därför särskilt 
olämpligt för Kristianstads kommun att föreslå exploatering utav värdefulla 
naturområden.  

Naturum och Vattenriket  

En generell sak för alla dokumenten är att Vattenriket stavas alltid med versalt V och 
naturum stavas alltid med gement n.  

Kommentarer: 

Målkonflikterna mellan jordbruksmark och naturvärden och förändrad markanvändning för 
byggnation har uppmärksammats i hållbarhetsbedömningen. Den politiska majoriteten har 
ställt sig bakom granskningshandlingarna och inga större ändringar i mark- och 
vattenanvändningskartan föreslås därför inför antagandet. Stavningen av naturum och 
Vattenriket kommer att justeras. 

Del A  
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Delområden  

Centrala staden  

Biosfärenheten ifrågasätter starkt den planerade vägdragningen mellan Barbackaområdet 
och Härlövsängaleden. Vägen är planlagd genom ett viktigt våtmarksområde som är ett 
naturreservat, Natura 2000-område och är utpekat i Ramsarkonventionen. Dels är vägen 
planerad över Kanalhusspången som utgör en viktig del av Linnérundan (på vilken det 
årligen går över 40 000 personer). Spången utgör alltså ett mycket viktigt rekreationsstråk 
för både invånarna i staden och de turister som besöker Vattenriket. Det centrumbelägna 
våtmarksområdet är en källa till väldigt många ekosystemtjänster för staden och dess 
invånare. Att anlägga vägen som planerat skulle ödelägga ett mycket värdefullt tätortsnära 
naturområde med sina naturvärden, rekreationsvärden och ekosystemtjänster. 
Vägsträckningen står också i konflikt med kommunens ställningstagande i Strategisk 
färdplan 2021 där hållbarhet är ett av fokusområdena och det slås fast att ”Kristianstad 
ska vara en ekologiskt, ekonomisk och socialt hållbar kommun, med rik, välmående natur 
och klimatsmarta samhällen präglade av minskad segregation och hög medborgerlig 
delaktighet”. Våtmarkerna är otroligt viktiga för Kristianstad och därför bör denna 
vägdragning inte tas med i planförslaget. Istället anser Biosfärenheten att man bör 
undersöka möjligheten att dra vägen längs med järnvägen. Vid utvecklingen av 
Barbackaområdet vill Biosfärenheten understryka vikten av att stråket mellan naturum 
och centrum inte påverkas negativt.  

Kommentarer: 

Ett vägreservat för Härlövsängaleden kommer att finnas kvar i antagandehandlingarna för 
ändringen av översiktsplanen för Kristiantad stad. Kommunen har ännu inte tagit ställning 
till hur framtida anslutningar mellan Näsby och centrum ska lösas och innan detta är gjort 
finns de huvudsakliga alternativen kvar som vägreservat. 

I texten på s. 100 står det att naturvärdena på både bangårdsområdet och både i 
våtmarksområdet, där Alt C för Kristianstadslänken etapp 3 är planerad, kan kompenseras 
på Härlövs backar. Vi vill understryka att ett intrång i dessa områden inte enkelt kan 
kompenseras genom att göra åtgärder på Härlövs backar. Varje område är säreget och kan 
inte kompenseras med generella naturvårdsåtgärder. Biosfärenheten bistår gärna med 
kunskap vid framtagandet av dessa kompensationsåtgärder.  

Kommentarer: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser fram emot samarbete med biosfärenheten 
kring framtagande av kompensationsåtgärder vid byggnation på bangårdsområdet och 
påverkan på våtmarksområden. 
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Näsby  

Biosfärenheten anser att det finns förutsättningar för att utveckla det grönområde som 
skall ligga mellan bebyggelsen och naturreservatet Näsby fält. Däremot vill vi understryka 
att sättet det görs på behöver göras i samklang med befintlig markanvändning. Förutom 
rekreation utgörs området av betesmark med ett arrende. Bete och slåtter är 
grundläggande förutsättningar för områdets naturvärden samtidigt som det formar det 
kulturlandskap som ger identitet till Näsbyområdet. Vid byggnationen av Lingenässkolan 
på Näsby fält avvek kommunen från FÖP:en (antagen 2009) att det centrala området av 
Näsby fält skulle lämnas fritt från exploatering. Kommunfullmäktige beslutade att 
kompensation för detta skulle göras och Byggnadsnämnden fick i uppdrag att vid 
framtagandet av en ny översiktsplan ”beakta behovet av att minska de tre föreslagna 
exploateringsområdena längs Stridsvagnsvägens västra sida…”. Biosfärenheten anser att 
denna minskning inte har gjorts i tillräcklig omfattning i det aktuella planförslaget. Det är 
samtidigt viktigt att den trevliga närmiljön kring Lingenässkolan inte byggs bort. 
Biosfärenheten har tagit fram ny kunskap om strukturer för natur- och kulturmiljö samt 
ekosystemtjänster på Näsby fält. Vi vill diskutera placeringen av ytor för stadsbyggnaden 
närmare utifrån den nya kunskapen vi har om området. Baserat på denna nya kunskap har 
vi tagit fram ett förslag på hur stadsbyggnaden kan placeras för att påverka natur- och 
kulturmiljö och ekosystemtjänster minimalt. Det är viktigt att byggnationen anpassas till 
befintliga träd och buskmiljöer och att dessa integreras som delar av blivande parkmark 
samt att buffertzoner mot naturen inkluderas i planområdena. Karta som visar förslaget 
ses på nästa sida. Insprängda huskroppar bland befintliga trädmiljöer skapar ett unikt 
bostadsområde i samklang med naturen samtidigt som det troligen kan minska bullret 
som når naturreservatet och övriga fältet. I det fortsätta arbetet med stadsbyggnationen 
behöver riskerna med både buller och ljusföroreningar lyftas. Fladdermöss och insekter är 
två viktiga artgrupper på Näsby fält som blir mycket påverkade av belysning. Även om det 
nordligaste delområdet i förslaget kommer närmare naturreservatet än 100 meter tycker 
vi att detta förslag ändå gör mindre intrång på naturvärdena än ytorna i 
granskningsförslaget. I söder har bland annat viktiga trädstrukturer som används för 
naturlek undantagits.  
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Kommentarer: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser ingen möjlighet att ändra de föreslagna 
utbyggnadsområdena för stadsbygd inför antagande utan hänsyn till befintliga naturvärden 
får hanteras i den kommande detaljplaneringen. Befintlig text som beskriver 
planförutsättningarna för områdena på Näsby kompletteras med information om att ett nytt 
underlag finns framtaget för naturvärdena och hur de bäst kan tas tillvara vid planläggning 
och exploatering av ytorna. Riskerna med buller och ljusföroreningar från ny stadsbygd finns 
nämnt under planförutsättningarna och behöver utredas närmare vid planläggning.     
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Vä Öllsjö  

Biosfärenheten ser positivt på att Sigridslunds verksamhetsområde undviker den 
värdefulla betesmarken direkt väster om området. Verksamhetsytan kunde dock placeras 
på ett mer effektivt sett som samtidigt sparar ytterligare på både jordbruksmark och 
naturvärden. Se förslag i kartan nedan i orangestreckat. Nuvarande förslag splittrar 
åkermarken så att endast ett par mindre tegar kvarstår samtidigt som den gör intrång i 
betesmarken norr om Anstalten Kristianstad. Vi anser att det är bättre att förlägga 
verksamhetsområdet till ungskogen öster om anstalten. För Sigridslunds industriområde 
bör åtminstone 100 meter av tallskogen i industriområdets nordliga spets sparas som 
bufferzon mot betesmarken norr om tallskogen. Vi önskar även att industriområdets östra 
spets inte går in i den äldre och orörda tallskogen. Hellre att industriområdet tar upp 
större yta av tallskogshygget. Se förslag i kartan nedan i orangestreckat.  

 

Kommentarer: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att industriområdet Sigridslund 
(området söder om fängelset) justeras i avgränsning i huvudsak enligt biosfärenhetens 
förslag. Den östra ändringen som är kopplad till verksamhetsområdet Sigridslund är så 
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omfattande och berör befintlig verksamhet vid fängelset att den inte bedöms möjlig att göra. 
Den norra avgränsningen av verksamhetsområdet kvarstår därför. 

Västra staden  

På sidan 144 i Planförslaget bör det läggas till att Härlövs ängar och backar (objekt 6) 
gränsar till det kommunala naturreservatet Årummet. Hedentorp Åsum Biosfärenheten är 
positiva till förslaget Hedentorps spänger som syftar till att tillgängliggöra vassmiljöerna 
ut emot Hammarsjön. Förslaget kan dock vara tekniskt komplicerat att genomföra samt 
att intrångets effekter på den orörda naturmiljön behöver utredas.  

Hammar  

På sida 178 i Planförslaget är Grönstråk Ekenabben (objekt 11) dragen igenom mycket 
svår terräng, betesmarker och slåtterängar. De årliga översvämningarna gör det mycket 
svårt att underhålla en stig. Delar av området är idag naturvårdsfond och det grönstråket 
går igenom det planerade naturreservatet Ekenabben & Kvarnnäs. Biosfärenheten tycker 
att det är olämpligt att dra stråket genom den orörda naturen utan förslår istället att 
stråket dras via banvallen.  

Åsums fure  

Utifrån de naturvärdesinventeringar som gjordes 2013-2014 vet vi att det finns mycket 
höga naturvärden inom stora delar av delområdet Åsums fure. Åsums fure nämns i 
planförslaget som ett viktigt naturområde för rekreation samtidigt som området pekas ut 
som ett av fem större grönområden som stadens viktiga ekosystemtjänster föreslås 
utvecklas. Åsumfältet hyser mycket höga naturvärden knutna till välbetade öppna marker 
och utmärker sig som ett av Sveriges främsta områden för till exempel solitära bin. Detta 
är alltså ett av det mest värdefulla naturområdena i Kristianstads kommun. 
Verksamhetsområde Åsum Ring ligger över ett större tallskogsområde utpekat för att ha 
höga naturvärden samt två stycken områden med mycket höga naturvärden. 
Biosfärenheten anser att områden med höga naturvärden ska bevaras och utvecklas för 
naturvård och friluftsliv. Om man ser till helheten av genomförda samt planerade 
kommunala avverkningar, genomförda samt planerade exploateringar inom Åsums fure är 
vi på väg att förlora natur- och rekreationsvärdena inom området. Åsums fure är 
fortfarande ett sammanhängande strövområde men klarar inte mer fragmentering eller 
ytterligare buller. Området har värdet som ett av de viktigaste rekreationsområdena för 
Kristianstads tätort. Biosfärenheten kommer att lägga fram förslag på placering av 
verksamhetsområdet i arbetet med förstudien för Norra Åsum. Angående Åsumfältets 
användning som ett evenemangsområde ställer sig Biosfärenheten positiva till 
formuleringen ”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 
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betas i den utsträckning som krävs för att bevara det öppna beteslandskapet och de 
värden som finns där”. Ordet kvaliteter bör dock bytas ut mot ”höga naturvärden”. 
Evenemang bör inte pågå i sådan utsträckning att de stör natur- och rekreationsvärdena i 
området. Naturvärdena i betesmarken är helt beroende av bete på ett tillfredställande sätt 
för att säkerställa att naturvärdena bevaras och utvecklas för framtiden.  

Kommentarer: 

Planförslaget kompletteras med text om naturreservatet Årummet. De utmaningar som 
Hedentorps spänger medför får utredas vidare innan genomförande. Grönstråket mellan 
Ekenabben och Håslövs ängar är schematisk och kan mycket väl lokaliseras längs järnvägen. 
Förslaget till markanvändning i Åsums fure är en avvägning mellan många olika anspråk 
där naturvårdens anspråk inte fullt ut har kunnat tillgodoses. I den följande 
detaljplaneringen får dessa aspekter utredas vidare. 

Del B  

Förslag på ny text under rubriken ”Naturum Vattenriket” på s. 33  

Vattenrikets besökscenter ligger mitt i staden Kristianstad och mitt i Biosfärområde 
Kristianstads Vattenrike. På pålar mitt ute i vattnet, helt i trä med ovanliga vinklar och 
vrår, ligger naturum som nod mellan stad och natur. Naturum visar vägen ut i Vattenriket 
genom utställningen, programpunkter och en omfattande pedagogisk verksamhet för 
skolklasser. Utställningen inne på naturum berättar både om den natur- och kulturvärden 
i Vattenriket och om biosfärverksamheten.  

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike s. 55-56, förslag på ändringar i första stycket.  

”Kristianstads Vattenrike är ett biosfärområde utnämnt av Unesco 2005. Det fungerar som 
ett modellområde för hållbar samhällsutveckling. I hela världen finns runt 700 
biosfärområden varav sju ligger i Sverige. Vattenriket omfattar ungefär två tredjedelar av 
Kristianstads kommun. Här finns nästan alla svenska naturtyper i ett landskap som 
präglats av människan genom tiderna och som ger hemvist åt ett stort antal hotade arter. 
Vattenriket är 2 promille av Sveriges yta men här finns 20 % av landets rödlistade arter.” 
Vi skulle gärna se att bilden på naturum Vattenriket bytas ut mot en nyare. Vi har flera 
högupplösta bilder tagna av Patrik Olofsson som vi har fulla rättigheter till. Vänligen 
kontakta Åsa Pearce eller Dan Gerell för foton.  

Kommentarer: 

Planförslaget kommer att ändras enligt biosfärenhetens förslag under del B. 
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7. Nordöstra Skånes Fågelklubb, Vattenrikets vänner & Naturskyddsföreningen 
Detta är ett gemensamt yttrande från Vattenrikets vänner, Naturskyddsföreningen 
Kristianstad/Bromölla och Nordöstra Skånes Fågelklubb. 

Vi tycker att översiktsplanen i stort sett är bra. Men när det gäller några av förslagen har vi 
synpunkter, när det gäller ett av förslagen mycket starka invändningar. Vi lämnar i det 
följande några synpunkter som rör planförslaget övergripande, där vi ser vissa brister. 
Därefter följer synpunkter på några av förslagen inom följande delområden: 

- A. Centrala staden (kristianstadslänken, Barbacka, skyddsvallen Långebro – förbi 
Barbacka) 

- B. Söder (södra Åpromenaden) 

- D. Näsby (zonen bebyggelse – Näsby fält) 

Utöver det har vi noterat några oklarheter/felaktigheter som vi tar upp mot slutet. 

PLANFÖRSLAGET ÖVERGRIPANDE 

Vad som är mycket bra utvecklat och vad vi saknar när det gäller konsekvenserna. En 
mycket bra genomgång har gjorts av nödvändiga hänsyn till olika intressen och hur 
negativa effekter kan mildras/kompenseras där påverkan är oundviklig. Här lyfts 
centralorten Kristianstads tre verkliga utmaningar för en fortsatt expansion fram på ett 
förtjänstfullt och tydligt sätt. Det är: 

a) risken för översvämning 

b) vikten av att bevara den allt viktigare omgivande högproduktiva jordbruksmarken 

c) de biologiskt unikt rika ängs- och betesmarkerna som också har en stor social betydelse 

I denna ÖP tas, med något undantag (se längre fram i yttrandet), bra hänsyn till dessa 
begränsande möjligheter. Men det framgår inte hur expansionsmöjligheterna ser ut i nästa 
steg, utifrån de restriktioner som självklart bör gälla även fortsättningsvis. Ska 
Kristianstads kommun då blunda för dessa viktiga hänsyn och prioritera fortsatt 
expansion ut över den värdefulla jordbruksmark som omger staden? Eller finns det redan 
nu en tanke om att de begränsade möjligheterna gör att Kristianstads kommun måste leta 
efter andra områden för sin expansion? Vidare, finns det exempelvis vad det gäller gränser 
mot våtmarkerna en lägstanivå-linje som utgör en absolut gräns? 

Vi menar att denna ÖP måste kompletteras med hur man långsiktigt ser på 
expansionsmöjligheterna för centralorten. Ser man absoluta gränser och var går de i så 
fall. När gränsen för möjlig expansion av centralorten är nådd utifrån de restriktioner som 
finns, var ska kommunen då expandera? Runt lämpliga befintliga orter eller ska/måste 
man leta efter bästa möjliga mark i stadens närhet för helt nya förorter redan nu, där 
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varken värdefull jordbruksmark eller värdefulla ängs- och betesmarker måste tas i 
anspråk? 

Vårt förslag: ÖP:n kompletteras med en resonerande text som belyser hur tankegångarna 
går när det gäller de fortsatta möjligheterna/omöjligheterna. Vi menar inte att (allt) detta 
måste tydliggöras på en karta, men det bör för tydlighetens och trovärdighetens skull 
finnas med. Kan med fördel göras under avsnittet 2.6 Scenarier. Lägsta exploateringsnivå 
(möh där skyddsvallar saknas) bör redovisas på ÖP-kartan. 

Några detaljsynpunkter på det övergripande 

Sid 18. Här anges att planen sträcker sig fram till 2037. I planförutsättningarna anges 
2036. 

Sidan 61. Under ”13. Utveckla mötet mellan stad och landsbygd”. I stycket ”Möte mellan 
stad och land” utgår man enbart från att genom vad man kallar ”stadens kajer” hitta ett bra 
möte sett utifrån bebyggelsen. Vi skulle här vilja få in begreppet ”buffertzon”, dvs en zon 
som utvecklas med hög tillgänglighet för den närliggande bebyggelsen, men också med 
tanken att långsiktigt kunna bevara och skydda de höga naturvärden som buffertzonen 
gränsar mot/omger. Det är också så man tänker och diskuterar internationellt i 
biosfärområdessammanhang när man använder begreppen kärnområde-buffertzon-
utvecklingsområde. 

Vårt förslag: Använd genomgående begreppet buffertzon för att beskriva övergångszonens 
funktion. 

Sidan 65. Vi konstaterar att begreppet buffertzon används längre fram i planförslaget när 
det gäller ”15. Visa hänsyn till riksintressen” i stycket ”Naturvård”. I stycke två har angetts 
att ”…….buffertzonen bör vara minst 100 meter……för att minska den visuella påverkan”. 
Detta är bra. Men i sammanhanget är det även av väsentlig betydelse att lyfta fram hur 
audiella störningar av trafik, maskiner, högljudd musik mm påverkar upplevelsen mycket 
negativt när man vistas i naturen. Vid högre ljudnivåer har även en påverkan på djurlivet 
kunnat konstateras, bla har det visats att betydligt färre fåglar häckar i nära anslutning till 
bullriga trafikleder. 

Vårt förslag: Vi föreslår en ändring av lydelsen till ”…….för att minska såväl den visuella 
påverkan som påverkan av olika typer av urbana ljud”. 

PLANFÖRSLAGETS OLIKA FÖRSLAG, DELOMRÅDENA 

Indelningen i delområden (A -I) gör det enkelt att komma ner i detaljerna och kunna se för 
och nackdelar med förslagen inom respektive delområde. För de flesta områdena har vi 
inget att tillföra/invända, men för områdena A. Centrala staden. B. Söder och D. Näsby har 
vi följande synpunkter. 

3.2 A. Delområde Centrala staden 
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Mötet mellan staden och Helgeå och hela det blå-gröna stråket är en helt unik tillgång. Vi 
menar att denna övergångszon måste ges en alldeles särskild hänsyn/utformning, för att 
inte spoliera dess helt unika sociala värden. Det är då framför allt fyra saker som måste 
planeras med omtanke. Det är: 

- Kristianstadslänken etapp 3, vägförbindelse centrala staden - Näsby 

- Hur man utnyttjar nuvarande badhustomten 

- Hur norra delen av Barbacka kan/bör utnyttjas (fd. ställverksområdet) 

- Utformningen och placeringen av skyddsvallen på sträckan Långebro och förbi 
kanalhuset 

Kristianstadslänken, etapp 3 Alt C 

I ÖP redovisas 3 alternativa vägsträckningar, varav en utgår från Barbackaområdet och de 
andra två från bangårdsområdet. De 2 senare alternativen kan med säkerhet planeras på 
ett bra sätt utifrån hur man som helhet planerar bangårdsområdet och de närliggande 
ytorna. När det gäller alternativet Barbacka - Härlövsängaleden citerar vi riktlinjerna i 
ÖP:n under rubriken ”Visa hänsyn till riksintressena”: ”De aktiviteter som kommunen har 
rådighet över får inte innebära påtaglig skada på riksintressena.” Det är därför med 
bestörtning vi läser följande i ett nytillagt stycke: ”Intrånget i riksintresse naturvård och 
Natura 2000-område omfattar ett relativt litet område och kompenseras genom 
utveckling av grönområdet Härlövs backar.” 

Hur har man tänkt här? Kommunen har definitivt rådighet och området har högt klassade 
naturvärden och har inte minst genom Linnérundan även ett osedvanligt värdefullt socialt 
värde. Här diskuterar man utbyte av päron mot äpplen när det gäller kompensation, från 
naturlig våtmark till någon form av ”torr nyskapad onaturlig natur” på den före detta 
soptippen. Man nämner inte ens den mycket negativa inverkan både visuellt och i form av 
störande ljud på befintliga och mycket uppskattade vandringsleden Linnérundan som en 
etablering av trafikled skulle innebära. Linnérundan utgör det viktigaste stadsnära stråket 
för boende i Kristianstad och för besökare att ta sig ut och runt i det stadsnära området 
från naturum Vattenriket. 

Sammanfattningsvis ser vi alternativet att bygga en vägförbindelse från Barbacka till 
Härlövsängaleden genom Natura 2000-området som en ren katastrof, dels för de berörda 
naturvärdena, dels för upplevelsevärdena. En bullermatta skulle skapas som sträcker sig 
långt in i naturreservatet, det är inte enbart utefter Linnérundan på samma sträckning 
som dessa problem skulle uppstå. 

Särskilt i ljuset mot att det finns två alternativa sträckningar, vilka väl fyller samma 
funktion utan att åstadkomma denna skada, och som dessutom kostnadsmässigt blir 
betydligt billigare, är det obegripligt för oss att detta ens är ett alternativ. Inte minst 
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utifrån att Kristianstads kommun med stolthet pekar på sitt biosfärområde och även på 
andra sätt vill visa att man värnar både natur- och sociala värden. Ytterligare en aspekt 
menar vi är att det med tanke på översvämningsrisken är att utmana ödet att dra en väg 
till Härlövsängaleden, som genom tunneln under järnvägen riskerar bli obrukbar vid 
eventuell översvämning. 

Vårt förslag: Släng en gång för alla alternativet vägsträckning Barbacka – 
Härlövsängaleden där det definitivt hör hemma, dvs i papperskorgen, och satsa på ett av 
de övriga två förslagen. 

Barbackaområdet, badhustomten 

Vi kunde tidigare se ett illustrativt exempel i massmedia på hur högskolan skulle kunna 
byggas på nuvarande badhustomten. Oavsett vad en sådan byggnad skulle användas för, 
visade det med all önskvärd tydlighet hur ett stort byggnadskomplex totalt skulle förstöra 
det så viktiga visuella sambandet mellan staden och vattenriket i båda riktningarna. Vi 
menar att det på nuvarande badhustomten inte ska byggas ett stort komplex som tornar 
upp sig och dominerar intrycket, utan en låg byggnad (som nu) så att mötet mellan staden 
och vattenriket upplevs tydligt och positivt under vandring/cykling åt båda hållen. Med 
fördel kan man bygga för publik åtkomst, exempelvis ett föreningarnas hus eller någon 
annan allmän funktion, som gör att kristianstadsborna söker sig hit. 

Vårt förslag: Bygg lågt på nuvarande badhustomten, och med fördel ett hus som har 
förutsättningar att bli en samlingspunkt för kristianstadsborna. 

Norra delen av Barbackaområdet 

Vi har inga synpunkter på om området bäst används för bostäder, högskolan eller annat. 
Oavsett vad det blir i slutänden har vi däremot några funderingar och förslag. Det som 
skrivs om exploatering och mötet mellan staden och naturmiljöerna i Vattenriket är OK. 
Men exakt hur utformningen bör bli kan inte avgöras förrän beslut tas om vad som ska 
byggas och hur. Oavsett vad som kommer att byggas menar vi att man måste undvika att 
ett högt och stort komplex ”tränger sig alltför tätt inpå ” Kanalhuset och Linnérundan. 

Där behövs mer utrymme än enbart skyddsvallen. Den strandnär miljön i anslutning till 
fiskeplats och kanalhuset har ett mycket högt socialt värde, och måste värnas vid en 
exploatering. 

Vårt förslag: Oavsett vad som byggs, se till att de som rör sig utefter vattnet/Linnérundan 
har ett rimligt avstånd till närmaste byggnad, längre avstånd krävs ju högre den närmaste 
byggnaden är. 

Skyddsvall Långebro – förbi kanalhuset 

Under Förutsättningar anges att ”Området ligger inom framtida riskområde för 
översvämning. Idag fungerar banvallen delvis som skydd. Strandpromenaden utmed 
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Tivoliparken är ett stråk med höga värden där kontakten med Helgeå bör ses som en del 
av parken. Strandpromenaden är en mycket viktig del av upplevelsevärdena för parken 
och förmedlar en stor del av dess kulturhistoria.” 

Vi instämmer helt i detta, men vill också betona att det inte enbart är strandpromenaden 
utmed Tivoliparken som är viktig. Detta gäller också i högsta grad delen från Tivoliparken 
norrut mot Kanalhuset, som är en naturlig del i en sammanhållen strandlinje och som 
dessutom utgör en del av den socialt viktiga Linnérundan. 

Med detta sagt så menar vi att det är särskilt viktigt att söka möjligheter att skapa en 
skyddsvall som utefter hela sin sträckning inte strikt följer Helgeåns strandlinje, utan om 
möjligt finna delsträckor där vallen kan slingra sig inåt och därmed mildra intrycket av en 
dikesvall. 

Vårt förslag: Vid detaljplaneringen läggs stor vikt på att utforma skyddsvallen så att 
intrycket av en dikesvall förtas/mildras. 

3.3 B Delområde Söder 

Viktigt att under Viktiga parker och grönområden även betona det stora sociala värdet av 
strandpromenaden/cykelstigen längs Hammarsjön som förbinder Udden med Ekenabben 
(dvs fortsättningen på 7. Södra Åpromenaden). Här ger dessutom Hammarslundsvallen 
positiv, närmast total eliminering av det störande trafikbullret från motorvägen. 

3.5 D. Delområde Näsby 

Under Grönstruktur, Viktiga naturområden (sid 130) är det viktigt att betona att stora 
delar av området utgör naturreservat med restriktioner kring användning och nyttjande. 
Det nya stycket under Riksintressen (sid 130) behöver förtydligas och kompletteras. ”För 
att undvika störningar från rörligt friluftsliv behöver satsningar göras på ”gröna 
målpunkter” för friluftslivet inom Lingenäset för att kanalisera besökare till de områden 
där störningsrisken är som minst. Utbyggnaden av nya bostadsområden innebär även en 
risk för att de skyddade områdena utsätts för ljusföroreningar. 

Detta kan påverka fågellivet negativt och det är därför viktigt att bebyggelsen utformas på 
sådant sätt att risken för ljusföroreningar minimeras.” Det skrivs om risken för 
ljusföroreningar från ny bebyggelse och infrastruktur. Väl så viktigt, inte minst för de som 
utnyttjar grönstråk inom buffertzon och naturreservat, är bullerföroreningar. Det är 
angeläget att planeringen av bebyggelse och trafik inom både Näsby södra och Näsby 
norra sker på sådant sätt att ljus- och bullerföroreningar minimeras. 

Det är angeläget, som också skrivs i nyinsatta stycket på sidan 130, att man långsiktigt 
planerar för hur man ska kunna ta emot och strategiskt styra det ökande antalet nyttjare 
av buffertzon och naturreservat. Det är oklart vad som menas med att satsa på ”gröna” 
målpunkter inom Lingenäset för att kanalisera besökare till de områden där 



 
Granskningsredogörelse 
Ändring av översiktsplanen för  
Kristianstad stad, BN15-1977 
2021-10-12 
 

 

28 (47) 
 

störningsrisken är som minst. Först och främst finns det två Lingenäs, Norra Lingenäset 
som är en välutbyggd målpunkt inom naturreservatet redan idag, dit man kan nå till fots, 
med cykel och med bil. Här finns faciliteter i form av bord och bänkar, grillmöjligheter och 
toalett. Från Norra Lingenäsets parkering utgår vandringsslingor, som bland annat leder 
ner till och igenom Södra Lingenäset. Södra Lingenäset är i sig ingen lämplig målpunkt, 
utan snarare viktigt område att vandra igenom på ”besöksstyrande” stigar. Under 8 & 9. 

Grönstråk – Näsby södra & Lingenäset blir detta ännu otydligare. Rubriken signalerar 
grönstråk vid Lingenäset, men texten diskuterar grönstråk vid ”Näsby södra” och mellan 
ny stadsbyggnad i väster och Lingenässkolan i öster. Hur kommer Lingenäsen in i bilden 
här? 

Vårt förslag: Komplettering sker med hur man avser att dämpa bullerstörningar från 
bebyggelse och trafik på Näsby fält. Oklarheterna om vad som avses enligt ovan rättas till. 

PLANKARTAN 

Ett litet påpekande: I sydvästra hörnet saknas grönområdesmarkering för Mosslunda 
naturreservat. Även delar av Håslövs ängar naturreservat saknar grönområdesmarkering. 

Del B PLANFÖRUTSÄTTNINGAR 

I det följande tar vi upp en del oklarheter och rena felaktigheter som vi menar behöver 
rättas till. På sidan 50, sista meningen finns felaktigheter i skrivningen som bör korrigeras 
enligt följande: ”….och förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne om det är statligt naturreservat 
eller kommunen om det är kommunalt reservat.” I samband med reservatets bildande 
beslutas normalt om förvaltare, och för flera av de statliga reservaten inom ÖP-området är 
kommunen utsedd till förvaltare (gäller naturreservaten Näsby fält, Isternäset och Åsums 
ängarÅsumallet och Hercules). 

Sidan 50, på kartan har man gjort en olycklig blandning av vegetationskarta och 
markanvändningskarta. Exempelvis utgörs stora delar av våtmarkerna, tex Håslövs ängar, 
av öppen mark, som dessutom används som jordbruksmark (slåtterängar och betsmark). 
Andra delar av våtmarkerna är skogsklädda med lövskog och videstrandsnår. Den öppna 
marken inom Näsby fält naturreservat och Mosslunda Vä utmark naturreservat anges som 
öppen mark, men utgörs av jordbruksmark (betesmark och slåtterängar). Begreppet 
öppen mark är olyckligt att använda då det inte säger någonting, vare sig om vegetation 
eller markanvändning. 

Sidan 53, karta 12. Håslövs ängar anges som allmänt tillgänglig grönstruktur. Detta är inte 
fallet då området, bortsett från vandringsslingan runt området, är belagt med 
beträdnadsförbud året runt. 
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Sidan 67. På sidan står beskrivet att kommunens marker med höga naturvärden förvaltas 
av naturvårdsfonden. Men det står inte beskrivet vad naturvårdsfonden är eller innebär 
för något. Här bör göras ett förtydligande. 

Del C KONSEKVENSER 

Sidan 60 ff. Under måluppfyllelse framgår att för flertalet av de nationella miljömålen är 
det tveksamt om planen bidrar till att nå målen och i flera fall anges ett klart nej. Det är 

viktigt att fördjupa, utveckla och föreslå hur man kan vända tummen uppåt, åtminstone 
inom de områden där planen inte medverkar till (=motverkar) miljömålen, exempelvis 
vad gäller dagvattenhantering, förorenade områden och ändrade flöden i miljömålet 
”Levande sjöar och vattendrag”. Samma gäller för ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Ett rikt 
odlingslandskap” m fl. Speciellt vad gäller målen för vatten, återkommer den nedåtriktade 
tummen både under de Regionala miljömålen och Lokala miljömålsområdena. 

En del viktiga ansatser till vattenvårdande åtgärder redovisas (s 59 i Planförslaget), bl a 
för stordiket där sedimentationsdammar föreslås etableras som slutsteg för reningsverket, 
dagvattenhantering och fångande av järn från gamla sjöbotten i Nosabyviken. Däremot 
saknas överhuvudtaget åtgärder för att hantera de gamla centrala delarna av Kristianstad, 
där dagvattnet orenat leds ut i kanalsystem och till Helgeå. I ”1.5 Sammanfattning 
miljökonsekvensbeskrivning” (sid 18) anges att bland annat påverkan på vatten kan 
medföra betydande risker för miljö och hälsa och kan kräva ytterligare utredning eller 
miljökonsekvensbeskrivning i framtiden. 

Vi menar att det tveklöst är stor risk för påverkan om inget görs, både avseende 
nyexploatering och inte minst befintliga bebyggda och hårdgjorda miljöer i staden. Detta 
borde därför fördjupats och utretts redan i eller inför framtagandet av planen. 

Kristianstad den 26 maj 2021 

För Vattenrikets vänner För Naturskyddsföreningen För Nordöstra Skånes Fågelklubb 

Kristianstad/Bromölla 

Roger Zetterqvist, Rune Stenholm Jakobsen, Nils Waldemarsson 

Kommentarer: 

De tre föreningarna framför en oro för planens negativa påverkan på naturvärden och 
friluftsliv, framför allt längs Helge å och på Näsby fält. De efterlyser också en långsiktig plan 
för stadens utveckling på längre sikt. Denna fråga belyses i utvecklingsvisionen 2050 där 
fortsatt förtätning föreslås inom stadsgränsen men även utbyggnad på jordbruksmark 
mellan Hammar och Möllebacken samt väster om Härlöv på mark som inte riskerar att 
översvämmas under en överskådlig framtid. Inom invallade ytor förutsätter kommunen att 
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fortsatt förtätning är möjligt men planen tar även upp utmaningar kring infrastruktur som 
ligger inom riskzonen på längre sikt. 

Översiktsplanen har inte möjlighet att hantera detaljer som byggnadshöjd på badhustomten 
på Barbacka, avstånd från framtida byggnader till Linnérundan och skyddsvallarnas 
placering och där hänvisar vi till framtida detaljplanering. 

Föreningarnas oro för vägreservatet Barbackaleden tas med i det kommande 
ställningstagandet för vilket av alternativen för tredje länken som skall antas mellan 
centrum och Näsby. 

Föreningarna har flera förslag till rättelser och förtydligande av texten i planen som 
kommunen tacksamt tar emot. Det gäller bland annat begreppet buffertzon, förvaltning av 
naturområden och grönstråk på Näsbyfältet. Planförslaget kommer att förtydligas utifrån 
dessa förslag. 

Kartan på sid 65 i planförutsättningarna är framtagen av Metria för grönplanen och där 
ingår de beteckningar som presenteras. Vi beklagar om den innebär otydligheter och skall 
försöka förtydliga benämningarna i framtida revideringar av kartan. 

Miljömålen är något som inte översiktsplanen ensam kan påverka och i 
miljökonsekvensbeskrivningen presenteras en del åtgärder som kan minska miljöpåverkan. 
En utveckling av staden med nya bebyggelseområden medför oundvikligen att 
miljöförhållandena påverkas och därmed möjligheten att uppnå alla miljömålen. 

När det gäller tillgängligheten på Håslövs ängar är bedömningen att området är tillgängligt 
för besökare på stigsystemet som på många andra platser i vattenriket och att 
omkringliggande våtmarker ingår i upplevelsen av besöket. Det är svårt att avgöra var 
avgränsningen för det tillgängliga området ska dras och förvaltningen föreslår att 
bedömningen i grönplanen kvarstår i översiktsplanen. 

Vattenkvaliteten i den centrala stadens kanalsystem regleras i miljökvalitetsnormen för 
vatten som både översiktsplan och detaljplaner behöver ta hänsyn till vid framtida 
förtätning och frågan kommer att belysas i framtida detaljplanering. 
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8. S-föreningen (S)amverkan i Kristianstad  
S-föreningen (S)amverkan yttrade sig i början av 2020 vid samrådet över den fördjupade 
översiktsplanen. Förvaltningen yttrade sig positivt över våra synpunkter. 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. 

I stort instämmer S-föreningen (S)amverkan i förslaget till fördjupad översiktsplan för 
staden men vill i detta slutskede trycka på följande punkter. 

• Stadsutvecklingen bör bl a kopplas till Helgeå och en vattennära men vattensäker 
bebyggelse. Därför förordar vi att området vid fd Kronfågel på sikt blir stadsbygd med 
bostäder mm, förutom Söder och Vilans strandäng. En ny bro över Helgeå kan här knyta 
samman bebyggelsen på bägge sidor ån. Vi anser också att kanalerna i staden bör lyftas 
fram för ökad attraktivitet men också det stadsnära området vid Hammarsjön. 

• Vi anser att de långsiktiga trafikfrågorna inte tillräckligt belysts i planen. Trafikflödena är 
intensiva på Härlövsängaleden, Gustav Hellströmsvägen, Nosabyvägen och 
Snapphanevägen morgon och kväll. Vi vill att ett koncept med ringled runt staden utreds 
där syftet bl a är att Snapphanevägen som utgör en barriär mitt i staden blir en så kallad 
stadsgata. Vi förstår motsättningen med att bygga nya vägar som ger ökad biltrafik när vi 
samtidigt ska minska biltrafiken, men menar att frågan bör utredas då vi kommer att ha 
befolkningstillväxt. 

• Hållbarhetsaspekterna i planen bör ytterligare förstärkas, både ekologiskt och socialt. Vi 
befinner oss i ett klimatnödläge där bl a transporterna i ökad utsträckning måste ske med 
kollektivtrafik och cykling. Busstråk och cykelvägar måste ytterligare förstärkas så att 
biltrafiken inom staden minimeras. Staden är segregerad med hyresbostäder på främst 
Gamlegården, Österäng och delvis Charlottesborg medan andra områden i staden har mer 
blandad bebyggelse. Planen måste ytterligare främja integration genom den fysiska 
planeringen med t ex blandad bebyggelse: hyresrätter, bostadsrätter och villor samt radhus. 

• I all stadsplanering bör både barns, äldres och människor med funktionsnedsättningars 
behov lyftas fram. I en socialt hållbar stad bör planeringen inriktas på detta, i synnerhet 
som vi blir allt äldre i staden. 

• En ökad täthet med fler människor på en viss yta, leder ofta till både trafikproblem och 
trygghetsproblem. Utbyggnaden av Hammar med C4-Shopping och alla bostäderna där har 
visat på bägge dessa problem. Hänsyn måste tas till detta när bostadsområden formas. 

• Kristianstad är framstående kring grönstrukturer och grönplanering. Dock uppstår ibland 
målkonflikter mellan bebyggelseplanering och grönplanering där det senare får ge vika. Vi 
anser att ”det gröna” i staden måste få ökad tyngd. 
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• I översiktsplanen anges att för sista etappen i Kristianstadslänken kan en väg byggas 
mellan Kristianstad C och Näsby. Vi anser inte att en sådan väg är lämplig för detta 
känsliga område och yrkar att vägen stryks i planen. Styrelsen för S-föreningen 
(S)amverkan gm 

Jan Lindelöf/ordförande 

Kommentarer: 

S-föreningen framför en rad förslag på hur översiktsplanen kan utvecklas. Många av dessa 
förslag ryms inom planens förutsättningar och andra har inte bedömts rimliga att påbörja 
innan år 2037. Detta gäller bland annat utveckling av området vid tidigare Kronfågel med 
tillhörande bro över ån. 

De samlade effekterna för trafiken av översiktsplanen kommer att utredas i en särskild 
trafikutredning under 2021-2022 som bättre skall belysa behovet av åtgärder i 
trafikinfrastrukturen. 

Hållbarhetsaspekterna är viktiga och har fått en framträdande roll i översiktsplanen. 
Särskilt gäller detta för utsatta grupper i samhället och utmaningar vid förtätning. 
Översiktsplanen ger förutsättningar för variation och blandning på en översiktlig nivå som 
sedan kan utvecklas vid framtagande av detaljplaner. 
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9. Föreningen Gamla Christianstad 
Föreningen Gamla Christianstad har fått rubricerade plan för granskningsyttrande och har 
tidigare yttrat sig i samband med samrådet. Från föreningens utgångspunkt vill vi, särskilt 
mot bakgrund av att en av huvudstrategierna för orten Kristianstad är att förtäta 
densamma, lyfta fram en annan av de strategier, som ligger till grund för planförslaget 
nämligen at ”visa hänsyn till Riksintressena”, vilket bland annat omfattar kulturmiljön. 

De kulturhistoriska aspekterna uppfattas i granskningsförslaget ha stärkts ytterligare, då t 
ex länsstyrelsen i sitt yttrande har pekat på det angelägna i att värna stadens innehållsrika 
historia. Länsstyrelsen vill således att planen skall ge ytterligare vägledning i hur 
intressekonflikter mellan allmänna intressen skall hanteras vid kommande prövningar, 
genom att tydligare och mer konsekvent redovisa, hur riksintressena ska tillgodoses 
utifrån föreslagen markanvändning med mera. Föreningen ställer sig helt bakom 
länsstyrelsens uppfattning i denna viktiga fråga. 

Granskningsförslaget är, utifrån de aspekter föreningen ser som angelägna, mycket 
omfattande och får ses som ett väl genomarbetat förslag, som har förutsättningar att 
utgöra ett bra underlag för kommande detaljplaner inom Kristianstads stad. 

Inom staden är Bangårdsområdet, Barbacka, Bastionen med flera förtätningsområden för 
stadsbygd, som alla berör riksintresse för kulturmiljö. Dessutom ingår Tivoliparken som 
ett kärnvärde i riksintresset. Det finns stor risk att kärnvärden och viktiga historiska 
karaktärsdrag försvinner, skadas eller byggs bort när bebyggelsen förtätas i åtskilda små 
områden. För att förhindra detta visar planen på en arbetsmetod för att vid 
detaljplanering identifiera, beskriva och tillföra värden i kulturmiljön. 

Föreningen finner sådan initiativ som mycket intressanta, då de genom 
kunskapsuppbyggnad sannolikt både stärker det kulturhistoriska intresset och 
underlättar det fortsatta arbetet med att föra översiktsplanen till detaljplan och vidare till 
bygglov och förverkligande. Ju mer genomarbetat ett bevarandeintresse är desto större får 
möjligheterna till verkligt genomförande anses vara, särskilt då motstående starka 
intressen såsom exploateringsekonomi förs in i bilden. Det är viktigt att man gentemot 
tilltänkta exploatörer i ett tidigt skede är tydlig med vilka begränsningar som riksintresset 
kan innebära för att kunna bibehålla de kulturhistoriska värdena. 

I detta skede har vi inget mer att tillföra och vi ser med stort intresse fram emot den 
process, som följer med kommande detaljplaner, bygglov etc. där vi förutsätter att 
Kristianstad välbevarade stadshistoria tas tillvara på ett för kommunens invånare 
berikande sätt. 

För Föreningen Gamla Christianstad 

Barbro Mellander, ordförande 

Kommentar: 



 
Granskningsredogörelse 
Ändring av översiktsplanen för  
Kristianstad stad, BN15-1977 
2021-10-12 
 

 

34 (47) 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser fram emot fortsatt gott samarbete med 
föreningen kring de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna. 
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10. Staffan McLearnon & Caroline Grzeszczak  
Jag har varit i dialog med Per Blomberg, vi har fört korrespondens via e-post och talades 
vid över telefon förra veckan (19 maj). 

Enligt tidigare e-post från Per så hade man valt att inte ta med sig våra fastigheter pga av 
framtida vattennivåer och att det finns översvämningsrisker på dessa fastigheterna. 

Men delar av den planlagda marken ligger även den på samma nivå som våra så jag har 
svårt att se det som en rimlig anledning till att man valt att ta bort dem från eventuell 
detaljplanering. 

Och vi uppskattar verkligen planen för att behålla mer åkermark och inte ta för mycket i 
anspråk för bebyggelse Däremot så ser vi inte att våra fastigheter är dom som kommer 
göra skillnaden då det till ytan rör sig om cirka 10 000m2. 

Min uppfattning var att Per var av samma åsikt och det är därför jag skickar in ett ärende 
idag. För enligt den liggande planen så är våra fastigheter i planen för bebyggelse och vi 
skulle se att den möjligheten ligger kvar. 

Vi har inga planer att göra något med marken som det ser ut idag gällande försäljning eller 
bebyggelse, men vi ser någonstans om 10-15 år att vi skulle vilja besitta möjligheten att 
göra det.  

Vår önskan är att dessa två fastigheterna kan bli kvar för framtida detaljplanering i 
översiktsplanen. Jag bifogar det underlag jag skickat över till Per när vi diskuterat ärendet.  

Med vänliga hälsningar  

Staffan McLearnon & Caroline Grzeszczak 

Kommentar: 

Justering av ny stadsbygd på fastigheterna Hammar 10:134, 10:133, 10:132 m.fl. föreslås. 
Här finns redan bebyggelse som på ett bra sätt kan integreras i den nya bebyggelsen. 
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11. Gertrud och Christina Nyström 
Vi äger tillsammans fastigheterna Åraslöv 8:10, 1:39, 10:10-14 samt 10:18. Vi avger 
följande yttrande över planen. 

Sedan 1946 brukar vår familj Willanders Farm. Under årens lopp har driften ändrat 
inriktning, från kor, grisar och växtodling till dagens verksamhet med växtodling samt 
uppstallning av fritidshästar. Tillköp av mark har skett när tillfälle getts, senast 2007 och 
2019. Även den arrenderade arealen har ökat, senast nu i vår. Ambitionen är att fortsätta 
utveckla företaget, såväl hästhållningen som växtodlingen, med fortsatt respekt för den 
miljö som gården utgör. 

Förslaget till ändrad översiktsplan är i en del avseenden väl genomarbetat och förmedlar 
en positiv bild av staden i framtiden. Vi har särskilt försökt få en bild av vad som planeras 
för att värna jordbruksmark och vad som är tänkt för Hammar-Nosaby, tyvärr uppdelat på 
två delområden. 

Jordbruksmarken 

När Ängamöllans industriområde tillkom var det enligt ledande kommunpolitiker sista 
gången man tog god jordbruksmark i anspråk. I nu föreliggande förslag verkar det 
bortglömt. Som exempel kan nämnas bland annat de föreslagna områdena i Hammar, 
Hammarslund, Helgedal och Öllsjö. 

Kristianstads kommun har åtminstone tidigare haft en klart uttalad ambition att värna 
jordbruksmark och livsmedelsproduktion. Föreslaget innebär att ambitionen inte är 
trovärdig. 

Norra Hammar 

Den föreslagna villabebyggelsen i Norra Hammar ser ut att vara av samma omfattning som 
i nu gällande översiktsplan. Vi utgår från att det i tidigare översiktsplan beslutade 
skyddsavståndet om 200 meter till vår hästhållning respekteras. Det är fortsatt beklagligt 
att man sett sig tvungen att föreslå ianspråktagande av jordbruksmark för Norra Hammar, 
precis som vi lämnat synpunkter på vid samråden för den nu gällande översiktsplanen. Vi 
förutsätter att bebyggelsen anpassas till omgivningarna vad gäller höjd på byggnader etc. 

Stordiket/rekreationsområde 

Det är utmärkt om den nedlagda golfbanan kan fortsätta att vara 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 i stället det kommande 
rekreationsområdet omfatta endast den gamla golfbanan som redan är i kommunal ägo. 

Planvision 2050 
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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 eller Agenda 2030. Vi föreslår i stället 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 i dag och Pågatågsstationens 
resandeantal ökas. 

I visonen 2050 föreslås att ta all mark mellan Nosaby och Hammar i anspråk för 
bebyggelse eftersom där föreligger mindre risk för översvämning. I stället bör man välja 
höglänta områden med lägre bördighet. Arealen klass 7-10 är begränsad och kan inte 
återskapas när den en gång förstörts. Det finns sådan mark runt flera tätorter i 
kommunen, både nära och en bit bort från staden. 

Hästverksamhet 

I dagsläget omfattar vår hästverksamhet 10 hästar på helårsbasis och ytterligare upp till 8 
hästar sommartid. Mellan 25 och 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 idag endast 4-5 
certifierade verksamheter i 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 i dag innebär befintlig villabebyggelse vissa begränsningar. 

Gårdsanläggningen 

I den fördjupade översiktsplanen ”Kristianstad växer – en stad i balans”, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-06-09, anges att gårdsanläggningen 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 liggande 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. 

Bostaden och merparten av ekonomibyggnaderna utgör en sammanhållen enhet som väl 
åskådliggör utvecklingsviljan och optimismen i lantbruket kring förra sekelskiftet. Givetvis 
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har drygt 100 år av aktivt brukande satt sina spår, men i allt väsentligt har gårdsmiljön 
kvar sin ursprungliga prägel. 

En skötselplan över gårdens natur- och kulturvärden upprättades 2005 av Regionmuseet i 
Kristianstad. Där konstateras 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”. 
Kristianstads kommun har beviljat byggnadsvårdsbidrag 1996 och 2001. 

En trädbesiktning med trädvårdsplan upprättades genom vår försorg 2014 av Svensk 
Trädvård & Utbildning AB. I samband därmed ersattes träden längst upp mot väg 118. 
Renovering och förbättringar av gården och miljön sker kontinuerligt, med varsam hand 
för att bevara miljön och gårdens karaktär. 

Samspelet med stadens omland, befolkningsutveckling 

Beroendet mellan staden/kommunen och kringliggande kommuner berörs kortfattat i 
förslaget. Samspelet mellan staden, kommunens basorter/övriga tätorter och omgivande 
landsbygd behandlas ännu mer styvmoderligt. Utvecklingen av staden och resten av 
kommunen behöver gå i takt och ta hänsyn till effekterna av olika vägval, både för staden 
och övriga kommunen. Det framgår inte varför 80% av den förväntade 
befolkningsökningen under planperioden förväntas ske i staden, inte heller 
konsekvenserna för de delar av kommunen som ligger utanför stadens hank och stör. 

Staden behöver sitt omland och dess invånare minst lika mycket, om inte mer än de 
behöver staden. På skyndat av pandemin har intresset att bo mera ”lantligt” fortsatt att 
öka. Det ger förutsättningar att göra bl.a. våra ses basorter till än mer attraktiva alternativ 
för boende. En positiv bieffekt blir att undderlaget för kollektivtrafik, skolor och annan 
samhällsservice blir bättre. Det ökar också möjlighetrena att bevara den bördigaste 
åkermarken. 

Invånarantalet i Kristianstad beräknas i planen öka med cirka 16 000 invånare i själva 
staden fram till 2036, det vill säga 1000 personer per år. Siffran är säkert beräknad på ett 
vedertaget sätt. Den förefaller dock hög mot bakgrund av befolkningsutvecklingen sedan 
2014/15. I kommunen som helhet har den som mest varit 960 personer 016 och som lägst 
470 år 2020. 

Antagligen räknar man med at tdränera basorter och andra tätorter i kommunen eller att 
Kristianstad stiger som en komet på önskelistan om bostadsort. 

Sammanfattning 

Det är vår bestämda uppfattning att 
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- Översiktsplanen kompletteras med att skyddsavstånd om 200 meter ska hållas 
mellan ny bebyggelse i norra Hammar och vår hästverksamhet på samma sätt som 
i nu gällande översiktsplan. 

- Rekreationsområdet vid stordiket bäst begränsas till den mark som redan är i 
kommunal ägo, det vill säga den nedlagda golfbanan. 

- Andra alternativ till mark för stadsbebyggelse 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 
gårdsanläggning är sårbar för förändringar. 

Christina Nyström och Getrud Nyström 

Kommentarer: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i yttrandet att den verksamhet som 
bedrivs på Willands Farm är positiv och ges möjligheter att finnas kvar och utvecklas. Vid 
samråd med miljöavdelningen på kommunen har någon definitivt skyddsavstånd inte kunnat 
fastslås då det beror på många olika faktorer och platsens förutsättningar. Den 
detaljeringsgrad som den kulturhistoriska beskrivningen avser passar bättre i den bilaga 
som avser kulturmiljövärden i planområdet och kommer att förtydligas där. En 
detaljplaneprocess har inletts för den utpekade stadsbygden i översiktsplanen och frågan om 
skyddsavstånd kommer att behandlas inom denna planprocess med samråd.  Den mark som 
inte odlas kring stordiket föreslås vara kvar som grönområde för att utveckla biologiska och 
rekreativa värden. När staden växer behövs nya grönområden för att tillgodose staden med 
ekosystemtjänster.  
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12. Anita Nilsson  
Synpunkter på översiktsplan för Kristianstads stad för perioden 2021-2037 

Jag har tagit del av översiktsplanen för Kristianstads stad 2021-2037 och tycker den är väl 
genomarbetad och lätt att förstå. 

Då jag bor på Näsby är det denna del som intresserar mig mest och också den del som jag 
har synpunkter på och förslag för och då specifikt den delen som gäller ytterligare 
ianspråktagande av Näsby fält för bebyggelse. Jag var med och protesterade förra gången 

(2009) då förslag fanns att bygga bostäder på Näsby fält på båda sidor om 
Stridsvagnsvägen. 

De protesterna resulterade i att bebyggelse skulle göras ”enbart” på ena sidan om 
Stridsvagnsvägen som också har gjorts. Men vi trodde redan då att det skulle komma nya 
förslag till att bygga även på andra sidan av Stridsvagnsvägen. Så blev det också med 
bygget av Lingenässkolan och nu med ytterligare bostadsbebyggelse. 

Förslag 1: Mitt förslag är att den i översiktsplanen föreslagna ytterligare bebyggelsen på 
Näsby fält tas bort från planen. 

Naturvårdsområdet Näsby fält ska bevaras så att även kommande generationer ges 
möjlighet till avkoppling och återhämtning i ett bevarat naturområde med en intressant 
historia. 

Möjligheten till friluftsliv och tillgången till orörd natur är en styrka för Näsby idag och det 
är viktigt att dessa värden bevaras oförändrade. I översiktsplanen anges att det kommer 
att bli svårt och innebära stora risker för skada på riksintressets värden i 
utvecklingsområdet vid Näsbyfält (Natura 2000-internationellt skyddsvärt område). En 
buffertzon föreslås på 100 meter vilket inte kommer att räcka. Djurlivet kommer att 
påverkas och störas av närvaron av ett stort antal människor, trafik liksom av s k 
ljusföroreningar. Ju mindre Näsby fält blir ju större blir inverkan på naturen och djurlivet - 
det kan inga buffertzoner förhindra. Ytterligare bebyggelse på Näsby fält kommer att 
förstöra de natur- och kulturvärden som finns idag. 

Bättre är att istället utveckla och ta tillvara de värden som finns på Näsby fält. De förslag 
som finns för utveckling och ökad tillgänglighet för fältet är bra satsningar (Rapport 
”Social hållbarhet Näsby” och Stadsbyggnadsdialog Näsby, Kristianstad 2021-05-12”) men 
som kommer att misslyckas om ytterligare bostäder byggs på Näsby fält. 

Förslag 2: Om förslaget till översiktsplan fattas utan att ändring görs enligt förslag 1 
föreslår jag att ett tillägg till beslutet görs med texten ” att inga ytterligare bostäder byggs 
på Näsby/Gamlegården så länge som Gamlegården benämns som ett utsatt område*. 

*) ett utsatt område är enligt Polismyndigheten ett geografiskt avgränsat område med låg 
socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Läget anses 
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allvarligt. Kristianstad är en av de 26 kommuner som fått särskilda medel från regeringen 
för att göra sociala insatser. 

Kommentarer: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen delar granskningsyttrandets intentioner att 
Näsbyfältet har mycket höga värden som så långt möjligt skall bevaras. Samtidigt har 
tidigare översiktsplan och översiktsplanens styrgrupp varit tydliga med att delar av Näsby 
fält skall utvecklas med bebyggelse. Det finns möjlighet att utforma tillkommande bebyggelse 
på ett sätt som minskar den negativa påverkan samtidigt som åtgärder görs i kvarvarande 
grönområden för att öka dessa kvalitéer. 

När det gäller Gamlegården som utsatt område har kompletterande bostäder, verksamheter, 
service och handel stor betydelse i arbetet med att minska utsattheten. Att ”frysa” den fysiska 
miljön är inget bra recept för att komma till rätta med utmaningarna.  
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13. Göran Samuelsson 
Här följer reflektioner och kommentarer från undertecknad. 

Hela översiktsplaneringsprocessen i Kristianstad tycks vara ett spel för galleriet. Trösten 
kanske då att den endast är vägledande och inte beslutande.  

De ytterst få synpunkter som lämnas av medborgare sopas i regel undan av handläggande 
tjänstemän. Det förefaller slöseri med tiden att delta i processen. Processen styrs inte 
heller i praktiken av direktiv och ledarskap från folkvalda lokala politiker utan av några 
tjänstemän som kanske inte ens är bosatta i kommunen.  

Tjänstemännen tycks ointresserade av medborgarnas synpunkter och därför sker alldeles 
för få ansträngningar att lyssna vad medborgarna tycker. En kommun med 80 tusen 
medborgare varav knappt hälften i centralorten borde åtminstone locka synpunkter från 
1% av dessa, dvs 400. I stället kommer inte ens en handfull från medborgare. Hela 
planeringsprocessen är då ett misslyckande när nästan inga medborgare deltar med sin 
input. Processen borde därför inte få legitimitet. Endast de obligatoriska respondenterna 
hörsammas pliktskyldigast. Finns det självkritik över misslyckandet hos våra folkvalda 
lokalpolitiker? Tycker politiker och tjänstemän att detta utfall är acceptabelt? Bör 
processen göras om? 

Således har vi också under senare tid fått upprepade dyra fiaskon i stadens utveckling.  
Flera konkurrerande  handelsområden, trivsel och trygghet som tynar bort, nya 
problemområden skapas och växer, en döende stadskärna och bristande trafikplanering 
med kaos och problem mm. Galleria Boulevard är direkt avskräckande exempel med en 
egen ”Kristianstadsmur” som delar stadens centrum i öst och väst. Denna plågsamma 
förödelse av Kristianstad tycks kunna upprepas med planering av nya förtätade höghus 
och centrala projekt utan förankring hos medborgarna. Vår stad tappar sin identitet och 
själ och dragningskraft när inriktning och utveckling anpassas till nycker och 
samhällstrender såsom de uppfattas av ett fåtal utan medborgardialog. 

Således lämnar jag bara några korta kommentarer utöver tidigare reflektioner kring 
framtidsplanerna för Kristianstad och kommunen. En översiktsplan måste ses och knytas 
samman i större perspektiv än bara centrala staden.  Kanske (?) får någon läsare en 
tankeställare men färdriktningen ligger tyvärr fast oavsett vad medborgare anser. Stadens 
utveckling fortsätter tyvärr sin problematiska utveckling utan fast ledarskap. 

Ekonomin – Det saknas en ekonomisk färdriktning och dimension i översiktsplanen. Det 
känns märkligt med planer som inte har prislappar. Prislappen kan vara mätbar på flera 
sätt  – ekonomisk, kulturell, trivsel, trygghet, miljö, försörjning, skattesats mm. Vilken 
avkastning förväntas i planerna? Hur ska de finansieras? Kommunala lånetak? Vilken 
skattekraft är målet?  

Förtätning – den rådande hysterin med höghus förtätning av centrala kvarter måste bort. 
Billiga snabba höghus i miljonprogram stil tycks tyvärr prioriteras. Planera och bygg 
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istället för sammanhållen stadsbild och hållbarhet över generationer med bibehållen 
klassisk stadsstruktur. Riv mindre och renovera mera. Bygg i en stil som stämmer med 
Kristianstad. Mera luft och grönt i stadsbebyggelsen med bibehållna proportioner där 
träden blir många och högst. 

Inte minst med erfarenhet från rådande pandemi och förväntade framtida borde man 
skala ner förtätningsivern. Förtätningen är osund och skapar inbyggda medicinska 
smittorisker. Kristianstad är trots planerad vallutbyggnad dessutom översvämningshotad 
under decennier framöver och då innebär förtätning av centrala staden evakuerings 
utmaningar och andra samhällsproblem. Dessa utmaningar negligeras i förtätningsivern. 

Landsbygden – basorterna behöver nysatsning. Kommunikationerna dit måste förbättras 
och skolorna där behållas. Centrala staden måste då bli ännu mer en kommunikationsknut 
– hub and spoke. Bostäder behöver byggas som folk vill ha med möjligheter till odling och 
trädgård. Detta sker inte på höjden utan på marken men jordbruks mark är däremot 
olämplig för bebyggelse. 

Vindmöllor ska resas med stor försiktighet och rivas vid behov – kan enligt modern 
forskning riskera hälsan och hjärtproblem för närboende och inte minst djur om inte 
hänsyn även tas till det infraljud som känns men inte hörs. Dessa icke hörbara skadliga 
ljud fortplantas över långa sträckor. Var finns dessa ljudkorridorer och hur långt når de? 
Helt nya gränsvärden för både dB(A) och dB(Z) måste sättas för godkännande, tillsyn och 
utbyggnad av vindkraft. Detta negligeras helt. 

Klimatet – det finns endast politisk/IPCC samsyn kring klimatet men ingen 
naturvetenskaplig enighet i den relevanta forskarvärlden kring orsaken till pågående 
klimatförändring. Mycket tyder på att en klimatförändring till helt övervägande är naturlig 
såsom genom alla tider och ytterst driven av solen. Människans koldioxidutsläpp har 
marginell om ens någon påverkan i sammanhanget. Kristianstad kan naturligtvis inte 
påverka klimatet lika lite som Region Skåne eller Sverige. Den påstådda klimatkrisen som 
ingen känner och som inte kunnat verifieras utan endast existerar i spekulativa 
datamodeller har blivit en politisk rörelse som tyvärr felaktigt får ledsaga översiktsplanen.  

Naturliga koldioxidutsläpp genom havens temperaturvariationer dominerar och jämvikt 
uppnås över tid enligt den naturvetenskapliga grundsatsen i Henrys Lag. Mänskliga 
åtgärder är således i praktiken meningslösa och balanseras genom Henrys lag. Människan 
och Kristianstad bör istället anpassa sig till klimatförändringarna som turligt är mycket 
långsamma. Vår kommun bör snarast stoppa sitt pågående klimatslöseri med skattemedel 
som behövs för meningsfulla ändamål inom främst skola, vård och omsorg.  

Kommunen bör fokusera miljöarbetet i sin översiktsplanering på översvämningsskydd för 
ogynnsamt väder, rena sjöar och Hanöbuktens välbefinnande, uppmuntra skogsvård och 
bevara jordbruksmark, skona träd och nyplantering av parker och främja friska kanaler 
och vattendrag.    
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Sammantaget – Låt inte översiktsplanen bli en pliktskyldig tvingande besvärlig 
administrativ uppdatering. Använd i stället tillfället till att skapa konkreta förutsättningar 
för Kristianstad att bli en attraktivare kommun och stad. Gör planen engagerande genom 
att attrahera och lyssna på medborgarna. Attraktionskraften måste öka och inpendlingen 
likaså för att utveckla de framgångsrika företag som verkar här, av Högskolan och Krinova, 
Centralsjukhuset och den fantastiska naturen omkring oss.  

Vi tycks försumma våra största tillgångar – med stora naturområden, många sjöar, lång 
kustlinje, rik historia och utbredd förenings och kulturtradition. Det är en bakåtsträvande 
modell att satsa på förtätad massproducerad central höghusbebyggelse. Den kommer inte 
att stärka Kristianstad utan tvärtom skapa fler nya problem. Ökning av invånarantal är 
inget mått på framgång utan istället antalet välmående trygga medborgare.   

Inbjud till riktig medborgardialog, lyssna på medborgarna, tänk om – gör rätt! 

Kommentarer: 

Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument som kommunen är skyldig att upprätta 
enligt Plan och bygglagen (PBL). Uppdraget har getts av kommunstyrelsen till 
byggnadsnämnden och under arbetet med att ta fram ett förslag har presidierna i 
kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och teknisk nämnd följt arbetet löpande och gett 
direktiv för de ställningstaganden som behövt göras. Det praktiska arbetet utförs av 
tjänstepersoner som är utbildade och tränade att arbeta med planprocessen. Detta arbete 
tar tid, bland annat för att det redan tidigt i arbetet prioriterades att involvera samtliga 
förvaltningar såväl som medborgarna i kommunen. Redan på ett tidigt stadium anordnades 
dialogmöten där alla invånare bjöds in för att delta och komma med synpunkter. Olika 
grupper som skolelever, föreningar, fastighetsägare och kommunala bolag har utöver ovan 
nämnda också fått möjlighet att lämna synpunkter på arbetet vid egna dialogmöten. Inget 
av detta är krav enligt PBL. För att följa Plan- och bygglagen krävs endast ett samråd och en 
granskning av förslaget till översiktsplan där invånare, myndigheter, grannkommuner m.fl. 
har möjlighet att lämna synpunkter.  

I samrådet lämnades det in 102 yttranden som finns sammanställda i samrådsredogörelsen 
med kommentarer på vilket sätt som kommunen avser tillgodose dessa. Utifrån samrådets 
ändringar har en utställningshandling tagits fram där det varit möjligt att inkomma med 
ytterligare synpunkter om samrådsyttrandet inte tillgodosetts. Under hela denna process 
finns det alltså många tillfällen för invånarna att lämna synpunkter. Ambitionen från 
ansvariga tjänstepersoner har varit att tillgodose så många synpunkter som möjligt som inte 
strider mot den representativa demokratins ställningstaganden, är praktiskt svåra att 
genomföra eller inte varit på den övergripande nivån som översiktsplanen ska vara. 
Självklart är det önskvärt att så många som möjligt engagerar sig i översiktsplanen men det 
är också en resursfråga att hantera dialogen och inkomna synpunkter.  
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Den byggnation som sker i Kristianstad initieras, planeras och genomförs i de flesta fallen av 
privata aktörer. Kommunen kan genom sitt planmonopol påverka var byggnation sker och i 
något mer begränsad utsträckning hur den utformas. Men många andra krafter påverkar 
också förutsättningarna för samhällsbyggandet. Inte minst ekonomin och 
marknadskrafterna är styrande för var byggnation efterfrågas och kan genomföras samt för 
hur den utformas. Det är nog ett ofrånkomligt faktum att förtätning i centrala Kristianstad 
oftast är mer fördelaktigt ekonomiskt än kompletterande bebyggelse i kommunens basorter 
och andra mindre tätorter. Byggnadsnämndens roll är just att avväga olika intressen mot 
varandra i samhällsbyggnadsprocessen inom ramen för plan- och bygglagens regelverk. 
Oftast utmynnar sådana avvägningar i kompromisser mellan vad exploatören vill och vad 
som är lämpligt sett till andra intressen, inklusive allmänhetens intressen som kommunen 
har att bevaka. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och byggnadsnämnden 
förespråkar generellt sett inte bara höghusbyggande utan anser tvärtom att mer traditionell 
kvartersstruktur många gånger är att föredra då det tenderar att skapa mer kvalitéer i 
stadsrummet och boendemiljön.  

Granskningsyttrandet efterlyser en ekonomisk prislapp för planens genomförande och 
konsekvenser. En översikt ges i hållbarhetsbedömningen där även ekonomiska konsekvenser 
tas upp. Det har förts diskussioner om de investeringsbehov som en omfattande 
stadsutveckling medför och de begränsningar som finns i investeringsbudgeten. Även 
framtida skattekraft och näringslivsutveckling har diskuterats men detta är mycket svårt att 
ge prognoser för, särskilt på så lång tid som 16 år. Det som styr översiktsplanens mål är 
framför allt bostadsförsörjningen och de prognoser för befolkningsutvecklingen som tas 
fram. Utifrån den planerade befolkningen försöker översiktsplanen lokalisera nya bostads- 
och verksamhetsområde, trafikinfrastruktur samt grönområden där de samverkar på bästa 
sätt. Här finns olika åsikter om vad som är bästa sätt vilket granskningsyttrandet återger. 

Granskningsyttrandet ifrågasätter människans betydelse för klimatförändring vilket idag 
har stöd av forskningsvärlden, riksdagen, EU och världssamfundet. Vi har dessutom en 
klimatlag i Sverige som kommunen är tvungen att förhålla sig till. 

Kommunen instämmer med granskningsyttrandets önskan om att skapa en attraktiv 
kommun som lockar nya kommuninvånare och företag samt besökare.  
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Övriga ändringar som kommunen föreslår 

• Under granskningstiden har några förslag till ändringar i förslaget till 
översiktsplan för Kristianstad stad väckts politiskt och internt i detaljplanearbetet. 
Följande ändringar tillförs beslutshandlingarna och har inte varit med i samrådet 
eller granskningen och har därför inte bedömts av länsstyrelsen. 

Dessa ändringsförslag är: 

• Förtydliga behovet av förbättrad vägförbindelse mellan Åhus och E22 vid 
Nöbbelövs trafikplats. I trafikplanen beslutades att verka för en bättre 
förbindelse direkt söder om planområdet för staden vilket kommer att avlasta 
trafik som idag går genom Åsum och Hedentorp. Vägförbindelsen presenteras i 
planförutsättningarna med karta från trafikplanen och i planvision 2050 som en 
funktionell förbindelse söder om planområdet. Dessutom tillförs ett 
ställningstagande i planen: ”Kommunen kommer att verka för en förbättrad 
väganslutning mellan Åhus och E22 vid trafikplats Nöbbelöv, strax söder om 
planområdet, för att avlasta dagens trafik genom Åsum och Helgedal inom 
planområdet”. 
 

• Förtydligande av en framtida spårförbindelse mellan Möllebacken och 
Rinkaby i planområdets östra kant. Befintlig spårförbindelse längs Hammarsjön 
blir svår att vidmakthålla på sikt och samtidigt klara skyddsvallar för att förhindra 
framtida översvämningar. Redan i gällande FÖP 2009 finns en funktionell 
förbindelse öster om staden på sikt. Dessutom tillförs ett ställningstagande i 
planen: ”Kommunen ser positivt på godstrafik på järnväg och kommer verka för 
att Trafikverket tillsammans med kommunen ser över om en flytt av 
järnvägsspåren mellan Åhus och Kristianstad till utpekad korridor öster om staden 
är möjlig”. Denna tillförs beslutshandlingarna men bedöms ligga utanför 
planperioden, dvs efter 2037.  
 

• Ändring av bebyggelsetyp i nybyggnationsområdet för stadsbygd ”Norra 
Hammar”. I granskningshandlingarna stod småhusbebyggelse för ny stadsbygd 
norr om Hammar stadsdel, vilket föreslås ändras till blandad 
stadsbebyggelse.Gränsdragningen justeras till att följa fastighetsgränsen och 
avgränsningen i givet planbesked från byggnadsnämnden. 
 

• Ändring av bebyggelsetyp i Åsum. För befintlig markanvändning i plankartan 
öster om Fredskogsvägen föreslås ändring till pågående stadsbygd då gällande 
detaljplan medför bebyggelse och detaljplanen håller på att revideras och är ute på 
samråd. 
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Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
byggnadsnämnden 

• Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsredogörelse, 

• revider planhandlingarna enligt förslaget samt 

• godkänna planförslaget för antagande. 

 

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