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kommUnövergripAnde  

Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden.  
Vår vision är att Hässleholm ska bli en viktig knutpunkt 
i Sverige och i öresundsregionen där människor möts 
för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun 
präglad av förändring.

Kommunens höga kvalitet när det gäller 
kommunikationer, natur och kultur lägger grunden 
för de utvecklingstankar vi presenterar i denna 
översiktsplan. Vi strävar efter att kombinera de  
genuina kvaliteter som präglar Hässleholm med nya 
tankar som förbereder oss för framtiden. 

Tätorternas mångfald, kombinerad med en stark och 
komplett stad, ger den speciella variation i service, 
kultur, natur och utbildning som vi vill ska prägla 
knutpunkten och mötesplatsen Hässleholm. Genom 
detta skapas förutsättningar för turism, företagande, 
handel och arbete. 

Vi vill binda samman gamla stadsdelar med nya. Vi 
vill också främja en mångfald i boendet och på så sätt 
skapa en kommun som är öppen för människor med 
olika livsstilar. Nya områden för bostäder ska tas fram 
både i pendlingsläge och mer avskilt så att vi ska kunna 
erbjuda ytterligare attraktiva och varierande boende- 
och livsmiljöer. 

Med vår vision och våra kärnvärden som bas har vi 
gjort en översiktsplan som ger oss Hässleholmare en 
gemensam utgångspunkt för framtiden. 

Bo-Anders Thornberg 
Kommunstyrelsens ordförande
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kommUnövergripAnde  

Vår framtidsbild

Hässleholms kommun är en knutpunkt i Sverige där 
människor träffas och byter tjänster, varor och kunskap. 
Kommunen har starka kopplingar med omvärlden 
genom det geografiska läget i Skåne och genom 
spårbunden gods- och persontrafik. 

Kommunens styrka ligger i den vidsträckta landsbygden 
med levande och varierade kultur- och naturmiljöer och 
med kommundelscentran som erbjuder all basservice 
och möjligheter att resa med tåg. Som ett nav mitt i 
kommunen ligger den starka och kompletta staden och 
utgör grunden för den konkurrenskraftiga kommunen 
Hässleholm.

g
öteborg

Helsin
gborg

St
oc

kh
ol

m

kö
pe

nh
am

n

karlskrona

starka kopplingar till omvärlden

tågstopp i kommundelscentra

stark och komplett stad

kommunen som knutpunkt

spårbunden trafik

mångfaldig och levande landsbygd

natur med höga biologiska och rekreationella värden



 Hässleholms kommuns översiktsplan 2006            5

Strategi för värdefull natur
Översiktsplanen framhåller ett antal stora 
sammanhängande värdefulla naturområden dit de 
främsta naturvårdsinsatserna ska riktas. Större nya 
landskapspåverkande projekt får inte placeras inom 
dessa områden. 

Strategi för friluftsliv och rekreation
Speciella områden för rörligt friluftsliv och 
rekreation pekas ut i planen för att skydda miljöerna 
och möjliggöra nya aktiviteter samt förbättra 
tillgängligheten till dessa.

En viktig del för skapandet av högkvalitativa 
friluftslivs- och rekreationsområden är avsaknaden av 
samhällets buller. Särskilda områden som bedöms fria 
från dessa ljud har markerats som allmänna intressen dit 
inga bullrande verksamheter får förläggas. 

Strategi för turism
Tre områden med särskilt hög potential för att locka 
turister intresserade av natur- och kulturupplevelser 
lyfts fram i planen. Hit ska särskilda turistrelaterade 
satsningar koncentreras. 

Strategi för arbeta
Kommunen ska nyttja det geografiska läget och 
korsningen mellan Södra stambanan, Markarydsbanan 
och Skånebanan genom att skapa bättre förutsättningar 
för verksamheter att transportera sitt gods på järnväg. 

Stationsområdet är en viktig knutpunkt för 
persontransporter, en knutpunkt med stor inneboende 
potential som ska utvecklas ytterligare för studier, 
arbete och boende. 

Strategi för handel
Hässleholms centrum är kommunens viktigaste 
handelscentrum. De största satsningarna vad gäller 
den fysiska miljön och skapandet av bra affärs- och 
servicelokaler ska göras här. Inom kommunen ska inget 
externt handelsområde uppföras. Volymhandel ska 
samlokaliseras i stadens närområde och komplettera 
stadens utbud.

Arbetet

Utifrån kommunfullmäktiges vision 2003 har 
begreppen ”leva”, ”uppleva”, ”arbeta” och ”lära” 
använts för att på ett tvärsektoriellt sätt arbeta 
fram strategier för kommunens framtida mark- och 
vattenanvändning. Alla ställningstaganden är gjorda 
utifrån ett kommunövergripande perspektiv.

Arbetet med Hässleholms kommuns översiktsplan 
2006 och det färdiga dokumentet ger en gemensam 
utgångspunkt för framtiden för kommunens 
förvaltningar och medborgare. Det är ett samlat 
beslutsunderlag för den fysiska planeringen för de 
närmaste 10-15 åren. 

Planen innehåller endast ställningstaganden som får 
följder för den framtida mark- och vattenanvändningen. 
Den ska hållas aktuell genom att ställningstagandena 
uppdateras minst en gång varje mandatperiod. 

Innehåll

Strategi för boende
Kommunen ska erbjuda attraktivt boende kring våra 
sjöar. Detta kan uppnås genom att minska strandskyddet 
kring vissa sjöar. 

För att kunna upprätthålla en levande landsbygd 
och det mångformiga, småskaliga och varierande 
landskapet stöttar kommunen mindre kompletteringar 
av bostadsbebyggelse i natur- och kulturmiljöer på 
landsbygden. Hästhållning är en viktig del av denna 
utveckling. 

Kommunen ska verka för en långsiktigt attraktiv 
nybyggnation främst inom tätbebyggelse genom 
långsiktiga kvalitetsarbeten. 

Strategi för grundservice
Kommunens sex största tätorter, bortsett från 
Hässleholms stad, fungerar som kommundelscentran 
med basservice och kommunikationer för både orten 
och omkringliggande landsbygd. Staden kompletterar 
basutbudet genom specialinriktad service, handel, 
arbete, studier och fritidsaktiviteter. 

Strategi för teknisk försörjning
Kommunen ska verka för att finna och bygga ut 
miljövänligare energisystem genom olika former av 
förnyelsebar energi.
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Strategi för areella näringar
Kommunen ska stimulera lant- och skogsbruk som 
bidrar till positiv utveckling av landskapet, det vill 
säga där markerna odlas i ”Hässleholmsskala” med för 
platsen lämpliga grödor för både livsmedel och energi, 
lämplig djurhållning och där skogen bidrar till biologisk 
mångfald.

På jordbruks- och skogsmark med hög klass ska  
tätortsexpansion undvikas. 

Strategi för kommunikationer
Kommunen arbetar för att få och ha kvar tågstopp i alla 
kommundelscentrana. Dessutom ska kollektivtrafiken 
stärkas med bland annat bättre bussförbindelser mellan 
tätorterna och landsbygden. 

Gång- och cykelleder byggas ut mellan viktiga orter och 
målpunkter.

Strategi för utbildning
I Hässleholms kommun garanterar vi tillgång 
till närnatur vid alla förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor.

Den fysiska planeringen ska bidra till större 
möjligheter till eftergymnasial utbildning genom 
ökad planberedskap för utbyggnad av högskola och 
studentbostäder. 

Mellankommunala intressen
En tvärled mellan Karlshamn och Halmstad skulle 
innebära alternativa leder och säkrare vägar för tung 
trafik och underlätta trafiksituationen på väg 117 genom  
Vittsjö och Bjärnum. Denna trafik skulle då gå utanför 
kommunen via Markaryd och Osby.

Kommunens största och idag viktigaste 
vattentäktsområde, Hässleholm – Ignaberga ska snarast 
omfattas av skyddsbestämmelser. Vattentäkten är en del 
av grundvattenuttaget på Kristianstadsslätten som också 
delas med Kristianstad kommun.

Inom kommunen finns ett antal större våtmarker som 
är en del av buffertsystemet för till exempel Helge ås 
vattennivås svängningar, vilket innebär att kommunens 
våtmarker påverkar vattennivån även i Kristianstad, 
Osby och Östra Göinge. Våtmarkerna fungerar även 
som samhällets naturliga reningsverk, vilket innebär att 
de även tar hand om partiklar, tungmetaller och kemiska 
föreningar och renar vattnet innan det når sjöar och 
vattendrag. 

En del arbete med vatten enligt vattendirektivet ska 
samordnas med andra kommuner i regionen. Eftersom 
arbetet enligt direktivet ska ske avrinningsområdesvis 
kommer det att överskrida administrativa gränser.

Riksintressen
Kommunen förutsätter att totalförsvarets riksintesse 
inom Mölleröd och Hovdala tas bort.

Kalkbrytningen kan i framtiden komma att stå i 
konflikt med kommunens viktiga vattentäkt Ignaberga 
- Hässleholm på Kristianstadsslätten. 

I övrigt har kommunen samma syn som de statliga 
myndigheterna på de gällande riksintressena.

Konsekvenser

Översiktsplanens ställningstaganden skapar 
förutsättningar för vår möjlighet att välja tåget framför 
bilen, hur mycket natur vi har att röra oss i och 
möjligheten att försörja oss själva med dricksvatten. 
Ställningstagandena påverkar alltså miljön inom och 
utom kommunens gränser. 

För att beskriva planens konsekvenser på miljön har en 
miljökonsekvenbeskrivning upprättats separat och den 
bifogas till översiktsplanen.
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Läsanvisning

Översiktsplanen består av denna beskrivning, 
en markanvändningskarta och en karta som 
visar framtida planeringsbehov. Dessutom 
tillhör en bilagedel med underlagstexter.

Inledningsvis beskrivs grunderna för 
översiktlig planering.
Kommunens målsättningar har varit grunden 
för översiktsplanearbetet liksom kommunens 
vision.
Genomgående beskriver dokumentet olika 
företeelser utifrån visionens ord: leva, 
uppleva, arbeta och lära.

Översiktsplanen har fem delar.
Del 1 behandlar strategier för olika teman
Kap. Leva som behandlar strategier för 
boende, grundservice och teknisk försörjning.
Kap. Uppleva som behandlar strategier för 
värdefull natur, friluftsliv och rekreation samt 
turism
Kap. Arbeta som behandlar strategier 
för arbeta, handel, areella näringar och 
kommunikation
Kap. Lära som behandlar strategi för 
utbildning.

Del 2 behandlar fördjupningar av 
översiktsplanen med kapitel om Hässleholms 
stad, de sex tätorterna Hästveda, Vittsjö, 
Bjärnum. Sösdala, Tyringe och Vinslöv samt 
ett kapitel om Hovdala.

Del 3 handlar om kommunens resurser, risker 
för samhället samt de nationella skydden.

Del 4 behandlar de sammanvägningar som har 
gjorts i översiktsplanen.

Del 5 behandlar planförslaget med de hänsyn 
som ska tas och framtida planeringsbehov.

Sist beskrivs de konsekvenser som blir följden 
av översiktsplanen samt en miljöbedömning 
av planen.
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inledning

”Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt 
i Sverige. Här möts människor för att leva, 
uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av 
förändring och med ambition att utvecklas.”

Utdrag ur kommunens övergripande vision, 
antagen av kommunfullmäktige                        
 den 15 december 2003.
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Vad är en               
översiktsplan?

Översiktsplanen är ett redskap för planering av den 
fysiska användningen av mark och vatten. Planen 
sammanfattar många frågor där ansvaret för den 
dagliga hanteringen ligger hos olika förvaltningar 
och myndigheter. Översiktsplanering handlar om att 
skapa en bild av vilken framtida livsmiljö vi önskar, 
det är alltså en plan som berör alla.

Hässleholms kommuns översiktsplan 2006 ger en 
gemensam utgångspunkt för handlande och är ett 
samlat beslutsunderlag för den fysiska planering för de 
närmaste 10-15 åren.

I planen behandlas hur mark- och vattenområden 
i kommunen bör användas i framtiden, och hur 
bebyggelsen kan utvecklas och bevaras. Detta ska 
kommunens politiker och tjänstemän diskutera med 
dem som bor och verkar i kommunen. En gemensam 
uppfattning om framtiden formuleras. Konfliktrisker 
lyfts fram och konsekvenserna av olika vägval beskrivs. 
Kommunen gör en avvägning mellan olika, ibland 
motstridiga, allmänna intressen. 

Kommunen ska enligt plan- och bygglagen ha en 
aktuell översiktsplan. Minst en gång varje mandatperiod 
ska kommunfullmäktige ta ställning till dess 
aktualitet. En översiktsplan är inte juridiskt bindande 
och garanterar därför inte genomförande, men är 
vägledande för tillståndsprövning av olika slag och för 
efterkommande juridiskt bindande detaljplaner. 

Hässleholms           
kommuns översikts-
plan 2006 

Hässleholms kommun påbörjade under våren 2004 
arbetet med en ny översiktsplan. Tidigt beslutades det 
att översiktsplanen ska vara visionär och präglas av 
nytänkande. Ambitionen har varit att skapa ett enkelt, 
tydligt och lättförståeligt dokument.

Planens övergripande           

förutsättningar

Översiktsplanens inriktning och innehåll har i första 
hand styrts av kommunfullmäktiges övergripande 
måldokument och den pågående profileringen av 
kommunen.  

Kommunens vision
Kommunfullmäktiges vision är även översiktsplanens 
vision:

”Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. 
Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och 
lära i en kommun präglad av förändring och med 
ambition att utvecklas.”

(Utdrag ur kommunens övergripande vision, antagen av 
kommunfullmäktige den 15 december 2003)

Kommunens profil
Profileringen syftar till att förtydliga Hässleholms 
kommun och väcka positiva associationer. Den bild 
som förmedlas ska vara något som kommuninvånarna 
kan känna igen sig i och känna sig stolta över. 
Profilen utgår givetvis från visionen och består av fyra 
teman. Natur och kultur är viktiga grundstenar som i 
kombination med väldigt goda kommunikationer blir 
starkt konkurrenskraftigt. Allt genomsyras av öppenhet 
och mottaglighet av nya idéer.

kommUnövergripAnde  
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Målet med arbetet

Målsättningen för översiktsplanearbetet har varit 
att genom begreppen ”Leva”, ”Uppleva”, Arbeta” 
och ”Lära” visa kommunens utvecklingsmöjligheter 
och konsekvenserna av samhällets alla aktiviteter 
samt kommunfullmäktiges mål för mark- och 
vattenanvändningen. 

Syfte

Vad vill vi uppnå med en kommunomfattande 
översiktsplan? 

- Medverka till att den fysiska planeringen    
 utvecklas i riktning mot kommunfullmäktiges  
 uppsatta mål och tydliggöra dess  
 konsekvenser. 

- Skapa långsiktigt god hushållning   
 av kommunens mark- och vattenresurser.

- Belysa framtida utrednings- och  
 planläggningsbehov för att närma oss  
 visionen.

Omfattning

Översiktsplanen täcker hela kommunens yta. För 
delar av kommunen, och då främst tätorterna, krävs 
en ökad detaljeringsnivå och då görs fördjupningar 
av översiktsplanen. I ”Hässleholms kommuns 
översiktsplan 2006” framgår var sådana fördjupningar 
finns, ska kompletteras eller upprättas nya.

Planen innehåller endast ställningstaganden som får 
följder för den framtida mark- och vattenanvändning.

Översiktsplanens nytta

Arbetet med en översiktsplan sparar tid och arbete i 
längden. ”Hässleholms kommuns översiktsplan 2006” 
fyller många funktioner, både som färdigt dokument 
och på vägen dit.

Stimulerar till diskussioner
Planen är en arena och mötesplats som stimulerar 
till diskussioner mellan olika parter såsom statliga 
verk, grannkommuner, näringsliv, politiker och 
kommuninvånare, om kommunens framtid. Genom att 
gemensamt blicka något årtionden framåt skapas nya 
idéer och visioner. 

Samlat beslutsunderlag som underlättar 
vardagsbeluten
Arbetet med översiktsplanen är ett viktigt tillfälle att 
samla ihop beslutsunderlag från olika sektorer inom 
och utanför kommunens organisation. Dessa vägs 
mot varandra och med ett samlat grepp värderas olika 
utvecklingsalternativ för kommunen. 

Den färdiga planen är ett övergripande beslutsunderlag 
för kommunens alla förvaltningar och nämnder och 
beredskapen för snabba och genomtänka vardagsbeslut 
höjs.

Överenskommelse mellan stat och  kommun
Planen är också en överenskommelse mellan stat och 
kommun om hur värden av nationell betydelse kan 
beaktas och bevaras.
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Översiktsplanens process

Hässleholmsfakta -                                       
 översiktsplanens organisation

Arbetet med den nya kommunomfattande översiktsplanen bedrivs på 
kommunstyrelsens och byggnadsnämndens uppdrag. Byggnadsnämnden 
har det formella politiska ansvaret. Den politiska styrgruppen utgörs av 
kommunens samarbetsgrupp för fysiska planfrågor (kommunstyrelsens 
arbetsutskott och byggnads- miljö- och tekniska nämndernas presidier). 

Stadsbyggnadskontoret har handläggningsansvaret för planen och 
samordnar arbetet med övriga nämnder och förvaltningar. I det praktiska 
arbetet har kontoret även arbetat nära tillsammans med en politisk 
referensgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott och 
byggnadsnämndens presidium.

De kommunala bolagen och förvaltningarna deltar i arbetet genom 
kontaktpersoner. Gruppen med kontaktpersoner fungerar som expertgrupp 
och bollplank i arbetet. Kontaktpersonerna deltog aktivt i planarbetets första 
skede genom att skriva om sina egna ansvarsområden. De texterna ligger 
som underlag till planens ställningstaganden.

I ett tidigt skede involverades även Hässleholms ungdomsråd (HUR) i 
programarbetet. Rådet består till störtsta delen av gymnasieungdomar. 

Planförslag, vintern 2004 - sommar 2006
Utifrån de generella avvägningarna i programmet 
arbetades ett förslag till översiktsplan fram 
av stadsbyggnadskontoret och den politiska 
referensgruppen.

Samråd, våren 2006

Planförslaget diskuteras brett med bland andra regionala 
instanser, kommunala politiker, tjänstemän och 
allmänheten. 

Utställning, hösten 2006

Samrådsversionen revideras och ställs ut för slutliga 
synpunkter. 

Antagande, hösten/vintern 2006

Kommunfullmäktige beslutar om antagande av den nya 
kommunomfattande översiktsplanen.

Aktualitetsförklaring, 2007-2010
Under nästa mandatperiod ska fullmäktige ta beslut 
om vilka delar i Hässleholms kommuns översiktsplan 
2006 som fortfarande är aktuella, vilka som behöver 
uppdateras, vilka nya förutsättningar som har tillkommit 
och om de politiska ställningstagandena fortfarande är 
relevanta. 

På så sätt hålls planen uppdaterad och tidshorisonten 
för ställningstagandena skjuts ständigt 10- 15 år 
framåt. Istället för att upprepa hela proceduren med 
framtagandet av helt ny översiktsplan, förs hela tiden 
diskussioner kring de för kommunen viktiga frågorna. 
Denna process är viktigare för kommunens medborgare 
än själva slutprodukten, det vill säga dokumentet 
översiktsplanen.

Program, våren - hösten 2004 
Utifrån Kommunfullmäktiges ”Övergripande mål” 
(2003-12-15) fördes en första diskussion angående 
kommunala, regionala, nationella planer och 
viljeyttringar. Dessa vägdes samman i programmet 
och visade på inriktningen för den fysiska mark- och 
vattenplaneringen. 

Programmet var ute på samrådsremiss i augusti 
– september 2004, då den kommande översiktsplanens 
inriktning och mål diskuteras med regionala instanser, 
kommunala politiker, tjänstemän, allmänheten m.fl. 
Byggnadsnämnden godkände programmet och 
samrådsredogörelsen i oktober 2004. Samtidigt 
beslutade byggnadsnämnden om uppdrag att starta 
planarbetet. 

förhandsstudie

samråd

utställning

antagandeUppdrag
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Jämställdhet

Översiktsplanearbetet ska verka för ökad jämställdhet 
för kommunens samtliga invånare. Med detta menas att 
alla invånare (barn och vuxna, kvinnor och män oavsett 
bakgrund) i kommunen ska ha samma möjligheter att 
leva, uppleva, arbeta och lära. 

I arbetet med översiktsplanen har en bred förankring 
och bred insyn i arbetet efersträvats genom att 
arbeta med och engagera en förvaltningsgrupp inom 
kommunens organisation. Samrådet, och därefter 
utställningen, ska ske med ambitionen att nå ut till 
samtliga kommuninvånare och organisationer genom 
olika fora.

Sverige skrev i likhet med många andra länder under 
FN:s barnkonvention 1989. Konventionen ger barn och 
unga rätt till inflytande vid planering av de miljöer som 
de berörs av. I ett möte med kommunens ungdomsråd 
framkom exempelvis önskemål om fler aktiviteter för 
unga, billigare bostadsrätter och bättre kollektivtrafik. 
Man diskuterade dock främst planering på tätortsnivå 
vilket egentligen lämpar sig mer för de fördjupade 
översiktsplanerna och på detaljplanenivå. 

Det är viktigt att barn och unga ges möjlighet att 
påverka planeringen av sina närmiljöer där de dessutom 
är experter. I fördjupningsarbetet ska ambitionen vara 
att ha aktiv kontakt med skola, föreningar och andra 
lokala aktörer så att ungas åsikter tas tillvara.

Hässleholmsfakta - befolkningsstruktur

Sverige har under 1900-talet utvecklats från att vara ett utvandringsland 
till att vara ett invandringsland. Detta gäller också för Hässleholms 
kommun. Trots låga födelsetal har befolkningen i kommunen ökat 
sedan sammanslagningen 1974. Den största ökningen skedde 1985-
1995. Under några år därefter minskade befolkningen igen för att 
mellan december 2002 och december 2003 öka med 251 personer. 

Barnkullarna väntas minska framöver och åldersgruppen 45-79 
kommer att öka kraftigt. I och med invandring och att födelsetalen 
inte är så låga som i till exempel södra och östra Europa har landet 
tillförts ny arbetskraft och har möjlighet att kompensera för de stora 
pensionsavgångarna som är att vänta.

En färsk befolkningsprognos uppskattar en ökning av Hässleholms 
kommuns befolkning med ca 720 personer (1,5 %) fram till år 
2020.  Antalet utländska medborgare i kommunen har ökat från 
959 (1975) till 1600 (2003). Befolkningsprognosen är beroende av 
en fortsatt inflyttning. De som idag flyttar till kommunen är oftast 
unga, ensamstående och högutbildade, men det är också de som 
stannar kortast tid. Av dem som flyttar in är endast var sjätte person 
hemvändare. Det är flest män som flyttar från kommunen, medan 
inflyttare och immigranter har en relativt jämn könsfördelning. 
In- och utflyttning sker till i stort sett samma områden. Det är främst 
Stockholm, Kronoberg, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland och 
”utlandet” som Hässleholmare flyttar till eller från. 

Enligt Sveriges kommuner och landsting är det bland annat en bra 
arbetsmarknad, en god boendemiljö, geografisk närhet och bra 
kommunikationer till en större kommun som gör en kommun attraktiv 
för inflyttare. 

Intern representation

Tabellen nedan visar fördelning kvinnor – män, 
som innehar styrande poster i kommunen under 
mandatperioden 2003 - 2006. 

Representation                                    
   

kvinnor % män % totalt

Kommuninvånare 24600 50 24400 50 49000

Kommunledning :
Kommunfullmäktige, mandat 25 41 36 59 61
Varav ordförande / vice ordf. 2 100 2
Kommunstyrelse 2 13 13 87 15
Varav ordförande / vice ordf. 2 100 2
Kommunalråd 3 100 3

Nämnder :
Fritidsnämnd 2 18 9 82 11
Kulturnämnd 5 45 6 55 11
Krisledningsnämnden 3 100 3
Byggnadsnämnd 1 9 10 91 11
Barn- och utbildningsnämnden 7 54 6 46 13
Socialnämnden 4 36 7 64 11
Teknisk nämnd 2 18 9 82 11
Omsorgsnämnd 6 55 5 45 11
Valnämnden 1 20 4 80 5
Miljönämnd 1 9 10 91 11

Referensgrupper
Servicekontor i Hästveda 1 20 4 80 5
Servicekontor i Vittsjö 1 17 5 83 6

Kommunala råd :
Handikapprådet 4 50 4 50 8
Pensionärsrådet 2 100 2

Barn & Ungdomsråd 3 43 4 67 7

Bolag : 
Hässleholmsbyggen AB 2 29 5 71 7
Hässleholms Fjärrvärme AB 1 20 4 80 5
Hässleholms Vatten AB 1 20 4 80 5
Hässleholms Renhållare AB 1 20 4 80 5
Hässleholms industribyggnads AB 1 14 6 86 7

Ordföranden och chefer :
Ordf. i nämnder & styrelser 3 33 6 67 9
V.ordf. i nämnder & styrelser 9 100 9

Förvaltningschefer 2 15 11 85 13

Verkställande direktörer i bolag 5 100 5
Ordf. i bolag 1 20 4 80 5

Arbetsgrupper för översiktsplanen 
2006: 
Styrgrupp, (samarbetsgruppen) 9 100 9
Förvaltningsgruppen, kontaktpersoner 7 40 11 60 18
Politiska referensgruppen 6 100 6
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DEL 1

”Kommunövergripande strategier” innefattar 
strategier för hur kommunen ska styras mot sin 
vision.

Strategierna är övergripande och styrande för alla 
delar i översiktsplanen.

16     Att leva, uppleva, arbeta och lära i Hässleholms kommun

kommunövergripande 
strategier 



kap. leva
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Enligt kommunfullmäktige ska kommunens 
vision uppnås genom närhet mellan människor, 
öppen kommunal demokrati, bra boende, goda 
kommunikationer, god miljö, god social omsorg 
och god folkhälsa och sjukvård.

Genom strategier för boende, grundservice 
och teknisk försörjning har begreppet ”leva” 
fått följande målsättningar för mark- och 
vattenanvändningen; attraktivt boende, brett 
serviceutbud och miljövänligare energisystem.



kommUnövergripAnde  

Attraktivitetsfaktorerna finns 
spridda i kommunens olika 
delar. 
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ATTRAKTIVT BOENDE

Kommunen tror att fler människor vill bo och verka 
i kommunen om vi kan erbjuda ett boende med 
extra kvalitet. Ett attraktivt boende handlar om att 
ta tillvara och utveckla det som är bra och unikt i 
varje del av kommunen och att kunna erbjuda en 
mångfald av boendetyper i en säker och trygg miljö. 

Planen framhåller ett antal faktorer som kan bidra till att 
höja attraktiviteten i boendet. Attraktivitetsfaktorerna är 
kulturmiljöer på landsbygd och i tätorter, god arkitektur, 
sjönära lägen, från fritidsboende till permanent samt 
hästhållning på landet och tätortsnära. Allt detta 
bygger på kommunens självklara förutsättningar, god 
grundservice, goda kommunikationer och vacker natur.

Attraktiva lägen i kommunen 

idag

Attraktivitetsfaktorernas tyngd och inriktning styrs 
av rådande efterfrågan. Bostadsbyggandet och 
planeringen ska utgå från den efterfrågan som finns 
för att kommunen ska kunna erbjuda ”drömboendet”. 
Det innebär att individuella lösningar ska tillmötesgås 
så långt det är möjligt genom tydlig identifiering av 
målgrupperna och undersökning av deras reella behov 
och önskemål. Idag är marknaden sådan att det är 
staden och landsbygden som har störst attraktionskraft. 

På landsbygd och kring sjöar
Hässleholm är Skånes, till ytan, största kommun med 
mycket landsbygd och många sjöar. Det finns därmed 
möjlighet att erbjuda både attraktiva boendemiljöer 
och rekreationsområden kring våra sjöar. Vi kan också 
erbjuda ”på landet boende” med utblickar över ett 
landskap i vacker natur- och kulturmiljö.

Hässleholms stad
Hässleholms stad har goda möjligheter att erbjuda 
attraktivt boende både i innerstaden och i stadsnära 
lägen. Här erbjuds dessutom mycket goda 
kommunikationer och stadens utbud av service, 
shopping och kultur. 

Sex tätorter
Tyringe, som har tågstopp har förutsättningar för 
en del kompletteringar. Vinslöv, som har ett bra 
strategiskt läge mellan Hässleholm och Kristianstad, 
goda kommunikationer samt välordnade och 
trivsamma boendemiljöer, har möjlighet till en god 
bostadsutveckling. Även Sösdala har ett bra strategiskt 
läge med sin närhet till Malmöregionen och kan 
dessutom erbjuda ett billigt boende i förhållande till 
Malmöregionen.
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Sösdala

Vinslöv
Tormestorp

V Torup Sjörröd
Hässleholm

FinjaTyringe
Stoby

Vankiva

Ballingslöv

Röke Mala

Hästveda
Bjärnum

Vittsjö

Emmaljunga

Efterfrågan idag
Stor utvecklingspotential för boende

Utvecklingspotential för boende på landet 

Hässleholmsfakta - geografisk struktur

Hässleholm är till landytan Skånes största kommun och är ca 3,5 mil 
bred och 5 mil lång. Till befolkningsmängden är den Skånes femte 
största kommun. Den fysiska kommunstrukturen är radiell med 
centralorten som ett nav i mitten med sex mindre omgivande orter runt 
omkring. 

Bildandet av kommunen skedde 1974 och de gamla 
kommunstrukturerna syns fortfarande tydligt i de sex mindre, relativt 
starka kommundelscentrana. Mellan dessa orter finns ett nät av spridd 
bebyggelse, kyrkbyar och mindre byar. Kommunen har ca 50 000 
invånare, vilket blir ungefär 43 personer per km2. Ca 78 % av invånarna 
bor i någon av de 15 tätorterna (minst 200 personer/tätort). 

Hästveda, Vittsjö och Bjärnum har också goda 
bussförbindelser med Hässleholm och god grundservice. 
Det är dock inte tillräckligt för att någon större 
expansion ska komma igång. När Hästveda, Sösdala, 
Vittsjö och Bjärnum får tågstopp kan förutsättningarna 
för inflyttning ändras. Vittsjö, som dessutom ligger 
mellan sjöar, och kan erbjuda sjönära boende i hela 
samhället, kan också komma att få en gynnsam 
befolkningsutveckling. 

Ställningstagande

• Kommunen ska ha en god planberedskap genom att 
samtidigt kunna erbjuda olika typer av bostadsområden 
och boendeprojekt.

• Kommunen ska kunna erbjuda attraktivt boende 
kring våra sjöar, både inom staden, tätorterna och 
på landsbygden. Detta uppnås genom att minska 
strandskyddet kring vissa sjöar och eventuellt utöka 
kring andra. En utredning som visar vilka områden som 
är aktuella för en sådan förändring ska tas fram. (Se 
avsnitt om ”Sjönära boende”.)

• Kommunen stöttar mindre kompletteringar av 
bostadsbebyggelse i natur- och kulturmiljöer på 
landsbygden, speciellt i närheten av staden. Det krävs 
dock en noggrann lämplighetsprövning av bebyggelsens 
läge och utformning. Ny bebyggelse som främjar 
möjligheterna att bevara ett öppet och levande landskap 
ska prövas positiv. (Se avsnitt om ”Kulturmiljöer på 
landsygd”, ”Kulturmiljöer inom tät bebyggelse” och 
”Hästhållning på landet och tätortsnära”.)

• Största boendesatsningarna ska idag göras på 
Hässleholms stad och dess närmsta omgivande 
landsbygd. Idag är efterfrågan sådan att Vinslöv, Sösdala 
och Vittsjö näst efter staden har störst attraktionskraft. 

• För staden och alla övriga orter är det särskilt viktigt 
att arbeta för att skapa långsiktigt hållbara och trygga 
boendemiljöer. Varje fördjupning av översiktsplanen ska 
behandla frågorna och ge förslag på lösningar. 



nordskånes skogsbygd

nordskånes mellanbygd

Slättbygd

Centralskånes mellanbygd

Landskapskaraktärer
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Attraktivitetsfaktor  
Kulturmiljöer på landsbygd

Det absolut mest karaktäristiska för hela 
Hässleholms kommun, jämfört med Skånes andra 
kommuner, är det mångformiga, småskaliga 
och varierande landskapet. Bevarandet av 
det småbrutna, växlande öppna och slutna 
landskapet, är den övergripande målsättningen för 
kulturmiljöerna på landsbygden. 

Läs mer i ”Landskapsanalys Hässleholms kommun” 2005-04-
27, Ramböll Sverige AB.

Landskapskaraktärer

Kommunens landskap är indelat i fyra 
karaktärsområden; nordskånes skogsbygd, nordskånes 
mellanbygd, centralskånes mellanbygd och slättbygden. 
Dessa är markerade i naturvårdsprogrammet 2005 
som fyra skilda delar. I verkligheten går det inte att 
urskilja någon tydlig och absolut gräns mellan dessa 
utan landskapets karaktär förändras successivt när man 
rör sig genom kommunen. I norr domineras markerna 
av tät och mörk skog med mindre bostadsenheter som 
öppnar upp landskapet. I söder övergår landskapet 
till förhållandevis mer öppna marker och mer 
sammanhållen bebyggelse omgiven av ljusare skog. De 
längsta vidderna fås i sydöst som domineras av öppna 
stora odlingsmarker avdelade av mindre skogsområden 
och dungar. 

Variationen av bebyggelse och natur tillsammans med 
skogstyp samt människors och djurs användning av 
marken skapar kommunens fyra landskapskaraktärer. 
Karaktärerna ska följa vissa riktlinjer för att deras 
värden ska bestå och utvecklas till ett vackert, intressant 
och lockande landskap. 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer 

Varje landskapskaraktär har dessutom särskilda platser, 
byggnader och områden som är speciellt intressanta, 
för både kommunen och regionen, ur kulturhistoriskt 
perspektiv. De är särskilt viktiga för allmänhetens 
förståelse av kommunens historiska utveckling. 

Läs mer om varje enskilt objekt i “Regionalt 
kulturmiljöprogram för Skåne”, Länsstyrelsen i Skåne län. 

Ställningstaganden
• Landskapskaraktärerna ska förstärkas genom att 
riktlinjerna för varje karaktär ska följas. För att göra 
landskapet attraktivt och långsiktigt hållbart ska 
kommunen verka för återplantering av lövskog i alla 
karaktärsdragen, men utifrån olika förutsättningar.

• Kommunen ska värna om den gamla vägstrukturen 
som är av betydelse för karaktären, tillgängligheten och 
den historiska förståelsen. 

• De objekt som beskrivs under varje landskapskaratärs 
riktlinje ska bevaras och om möjligt återställas till sitt 
ursprung. Det viktigaste vid byggnation är att hänsyn 
tas till byns storlek, byggnaders skala, proportioner, 
material, färgsättning och placering i landskapet, det 
vill säga platsens historia. 

• Förändringar som bidrar positivt till landskapets 
karaktär, i direkt anslutning eller i närheten av 
beskrivna objekt, uppmuntras för att skapa ett levande 
landskap och landsbygd.
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Landskapskaraktärernas  

riktlinjer

Ett generellt mål för alla landskapskaraktärer är att ny 
eller kompletterande bebyggelse inte ska störa intrycket 
av den övergripande karaktären. Vid utveckling eller 
bevarandeåtgärder får de inte behandlas isolerat. 
Platsen, byggnaden eller området ska alltid ses i sitt 
sammanhang. 

Alla riktlinjer strävar efter att förstärka och komplettera 
befintlig bebyggelse och natur. 

Nordskånes skogsbygd
I nordskånes skogsbygd är det viktigt att inga nya 
större byar tillkommer som öppnar upp landskapet 
för mycket. Nya mindre bebyggelseenheter (ett par 
sammanhållna bostäder, små byar) och enskilda gårdar, 
med småskaligt jordbruk eller tillhörande hag- och 
ängsmarker, ska lokaliseras där det tidigare funnits 
bebyggelse eller i anslutning till befintligt.

Skogen ska även fortsättningsvis dominera markerna 
men högre variation i skogsbeståndet är ett måste, 
det är ytterst viktigt att landskapet inte växer igen. 
Återplanering av lövskog gör landskapet mer 
tillgängligt. I skogsbygden ska vattendragen särskilt 
lyftas fram som goda boendemiljöer och som 
besöksmål.

De särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljöerna i 
nordskånes skogsbygd är Bjäret, Bröna, Kämlehöljalt,   
Ekholmen – Gundrastorp, Hagsjö, Skeingeborg 
– Brunkelstorp (även av riksintresse). 

Exempel på bedömning av vad som är en 
kulturhistoriskt värdefull miljö kan ges genom 
beskrivningen av Hagsjö. Det är en välbevarad, 
ålderdomlig och nordskånsk bondby. Viktigt för 
karaktären är de i anslutning till bebyggelsen mindre 
brukningslotterna, betesmarker, stengärdesgårdarna, 
grusbelagda vägar och höga lövträd, samt byastenen 
“Heta stenen”, byggnadernas skick och deras inbördes 
placering.

Nordskånes mellanbygd
Nordskånes mellanbygd tål högre täthet mellan 
de små byarna. Här finns möjligheter för nya små 
bostadsenklaver men även enskilda bostäder i 
anslutning till befintliga byar. Både nordskånes 
skogsbygd och mellanbygd karaktäriseras främst 
av de rödmålade boningshusen och tillhörande 
ekonomibyggnader, alla byggnader uppförda i trä. 
Gårdarna omges ofta av stengärdesgårdskantade åkrar, 
vägar och betesmarker. 

Landskapet ska vara något mer öppet än nordskånes 
skogsbygd genom fler luckor i skogen i form av 
ängs- och hagmarker. Boken är ett tydligt inslag 
i skogsbeståndet kring gårdarna och byarna. 
Vid nybyggnation och utveckling av befintliga 
bostadsmiljöer ska det eftersträvas att den närmaste 
omgivningen består av bokskog. 

Det är dessutom av största vikt att de många stora och 
små sjöarna och myrarna framhävs genom vackra leder, 
vägar och siktstråk.    

De särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljöer i 
nordskånes mellanbygd är Stenkeslycke, Aggarp, 
Smedeboda, Kråkeberga, Rävinge, Mala stenar, 
Vankiva, Grydebjär, Norra Sandby - Laxbromölla, och 
Mannarpsgården.

Exempel på bedömning av vad som är en 
kulturhistoriskt värdefull miljö kan ges genom 
beskrivningen av Aggarp som är en typisk nordskånsk 
bondby från 1800- talet. Viktigt för karaktären är den 
småskalig ägostrukturen, kraftiga stengärdsgårdar, 
äldre välhållna byggnader, odling och bete som omger 
gårdarna. 
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Norra Sandby - Laxbomölla är ett exempel på område 
i övergången mellan skog och slättbygd. vikitgt för 
karaktären är den i norr kuperade terrängen med 
småskalig ägostruktur, stengärdesgårdar, fägator, 
odlingsrösen, Almaån och dess dalgång, kvarnmiljön 
kring Ekamölla och Laxbromölla, kyrkbyn Norra 
Sandby i sin helhet samt välbevarade Siktemölla med i 
söder öppen odlingsmark och vidsträckta åkrar .

Centralskånes mellanbygd
Det är viktigt att åsarna inom centralskånes mellanbygd 
domineras av bok- och ädellövskogar så att landskapet 
hålls attraktivt för rekreation och fritidsaktiviteter. 
Mindre odlingsenheter skapar det mycket 
karaktäristiska öppna och småbrutna landskapet som 
passar den kulliga terrängen. Här ska det vara betydligt 
mer odling och mindre skog jämfört med de föregående 
karaktärerna och även högre täthet mellan byarna och 
gårdarna som ger en öppnare karaktär. 

I bebyggelsen möts flera olika traditionella 
byggnadstekniker, ibland används olika tekniker 
för gårdens olika byggnader, ibland även på samma 
byggnad. Boningshusen kan vara av synligt korsvirke, 
tegel, puts eller mer traditionsenligt trä. Till gårdarna 
hör vanligtvis väl tilltagna trädgårdar eller mindre 
skogsdungar.

Det gamla vägnätet längs åsarna är viktig att behålla 
för att visa upp den vackra och historiska miljön kring 
vägarna och med det också öka tillgängligheten till 
landskapet.

De särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljöerna i 
centralskånes mellanbygd är Myrarp, Hovdala, Maglö, 
Norra Mellby - Adseke,  Vätteryd, Store Mosse 
– Häglinge, Oretorp - Dammhuset, Bosarpasjön, 
Isakstorp.

Exempel på bedömning av vad som är en 
kulturhistoriskt värdefull miljö kan ges genom 
beskrivningen av Hovdala som har ett storskaligt 
och mångformigt landskap med lång kontinuitet och 
är ett före detta militärt övningsfält. Viktigt för dess 
karaktär är Hovdala slott med tillhörande bebyggelse 
och omgivande slottsmiljö, ädellövskogar, öppet 
landskap genom bete och odling, stensättningar, 
stenåldersboplatser, rösen, hällristningslokal, 
biblioteksruin och torp. 

Ett annat exempel är den betydelsefulla fritidsmiljön, 
från mitten av 1900- talet, Bosarpasjön. Viktigt för 
karaktären är de välbevarade anläggningarna, samlad 
fritidsbebyggelse, båtplats och badanläggning.

Slättbygd
Det betydligt mer storskaliga jordbruket dominerar 
slättbygden. Här används betydligt mer sten och kalk 
som byggnadsmaterial än i de föregående karaktärerna. 
För att nyttja kommunens bästa odlingsmark är det 
viktigt att inte ny spridd bebyggelse tillkommer.    
Endast komplettering av befintliga byar är lämpligt. 

Stengärden, vägar, alléer och diken delar in de öppna 
fälten och som tillsammans med de stora gårdarna 
karaktäriserar landskapet. Det är lätt som förbipasserare 
att visuellt uppleva det vackra öppna landskapet men 
det är inte lika tillgängligt för fri rörelse på grund av 
markens användning.  

De särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljöerna på 
slättbygden är Göingeåsen – Ebbjörnarp - Ignaberga 
–Tykarp, Åraslöv och Gumlösa- Hälleberga backe 
samt Sinclairsholm. Det sistnämnda är ett område 
som speglar kulturlandskapets historia och är av 
riksintresse. Viktigt för karaktären är den högt 
belägna Gumlösa kyrka och dess dominans i 
landskapsbilden, bokskogsbevuxna Hälleberga backe 
med fornborgslämningar, herrgården Sinclairsholm med 
tillhörande bebyggelse, trädgård och odlingslandskap.
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Nordskånes skogsbygd

Nordskånes mellanbygd

Slättbygd

Centralskånes mellanbygd

Skeingeborg-Brunkelstorp

Malshult

Bröna

Ekholmen-GundrastorpKämlehöljalt

Grydebjär

Hagsjö

Aggarp

Mala

Kråkeberga

Mannarp

Stenkeslycke

Rävninge

Norra Sandby-
Laxbromölla

Åraslöv

Oretorp-Dammhuset

Smedeboda

Maglö

Norra Mellby-Adseke

Vätteryd

Bosarp-Sjöviken

Isakstorp

Bodarp-Gräsljunga-Hanavrå
Bjäret

Myrarp

Store Mosse-Häglinge

Gumlösa-Hälleberga backe
-Sinclairsholm

Vankiva

Kulturmiljöer på landsbygden

Landskapskaraktärer

Hovdala
Göingeåsen-Ebbjörnarp-
Ignaberga-Tykarp

Påverkan utifrån

Det finns många orsaker som påverkar hur landskapet 
utvecklas. Några är nationalpolitiska direktiv och 
marknadsekonomin, vilka är svåra att påverka 
från kommunalt håll. Till exempel genomgår 
jordbrukspolitiken för närvarande en stor förändring. 
Från att ha varit starkt reglerad med stöd i olika former 
sker en utveckling mot avreglering. I dag importeras 
allt mer kött, samtidigt som betesmarker i Sverige växer 
igen. Bidrag finns för att hålla landskapet öppet, dels 
genom direkt naturvårdsstöd och indirekt genom stöd 
till djurbestånd. Stora delar av ängs- och betesmarkerna 
har dock vuxit igen eller planterats med skog. Från 
och med första januari 2005 har jordbruksstöden åter 
ändrats. Nu ges bidrag i förhållande till gårdens areal 
och inte i förhållande till antal djur. Det kan komma 
att innebära en minskning av antalet betesdjur och 
kan medföra att allt fler betesmarker växer igen eller 
planteras med skog.

Samtidigt ställs det krav på alla EU- länder att 
upprättahålla den areal av betesmarker som fanns förra 
året.

Ett annat exempel är granens utbredning i Skåne.  
Granen finns inte här naturligt utan dess sydgräns går 
i de norra delarna som gränsar till Småland. Gran har 
dock planterats i stor omfattning på marker där det 
ursprungligen växte lövskog. Följderna har blivit en 
förändrad karaktär av landskapet, en förändrad natur 
och ett annat rekreationslandskap. Att granen inte är 
bäst lämpad har inte minst märkts under stormen i 
januari 2005 då stora delar av granskogen blåste ner i 
södra Sverige. Med vilka arter dessa områden kommer 
att återplanteras är i dag osäkert.
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Attraktivitetsfaktor  
Kulturmiljöer inom tät bebyggelse

Ny bebyggelse ska komplettera och utveckla de 
tätbebyggda historiska platserna och göra dem 
än mer intressanta. Särskilt kulturhistoriskt 
intressanta byggnader och platser ska skyddas mot 
förvanskning.

Kulturhistoriskt värdefulla   

områden

Inom våra tätbebyggda områden finns flera miljöer 
som är av kulturhistoriskt värde. Dessa platser är även 
viktiga förmedlare av ortens och hela kommunens 
identitet eftersom det är flest människor som rör sig här. 
Helheten är viktig men det kan även finnas enskilda 
objekt som är särskilt viktiga att skydda och ta hand 
om.

Ställningstaganden

• Med stöd av nedanstående beskrivningar ska det i 
kommande fördjupade översiktsplaner pekas ut särskilt 
kulturhistoriskt viktiga platser. Detta ska följas upp av 
ortsanalyser och/eller områdesbestämmelser för skydd 
och utvecklingsriktlinjer.

Av regionalt intresse

Det som definieras som viktigt för karaktären är hämtat 
ur Länsstyrelsens kulturmiljöprogram 2005, där ett 
urval har gjorts för de orter som är särskilt intressanta 
ur Skåneperspektiv.

-  Hässleholm, stationssamhälle och garnisonsstad. 
Viktigt för karaktären: stadens struktur (uppdelning 
av kvarter med bakgator, huvudgator, avlånga kvarter, 
torget som ett obebyggt kvarter, tydlig axel mellan 
station och kyrka), järnvägen, stadens byggnader och 
trädgårdar.

-  Sösdala, stationssamhälle och bondby. Viktigt 
för karaktären: stationsmiljön (bostadshus 
för järnvägspersonal, magasinbyggnader, 
stationsbyggnaden) stadspräglad utformning av 
centrala byggnader med putsfasader, rätlinjigt gatunät, 
trädkantade gator, parkliknande centrum, byggnaders 
placering i gatulinjen.

Vittsjö, rekreationsort från 1800- talet.  
- Viktigt för karaktären: skog, sjöar, järnvägen, före 
detta pensionatsanläggningar, skansen. 
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Av kommunalt intresse

För förståelse för kommunens utveckling och 
historia är, utöver tidigare beskrivna orter och platser, 
stationssamhällena Hästveda, Tyringe, Bjärnum och 
Vinslöv särskilt viktiga. Tyringe har även historia 
som kurort, Bjärnum som industriort, Hästveda som 
kyrkby och Vinslöv har en speciellt intressant stadslik 
bebyggelse.

Kulturellt värdefulla miljöer pekas ut i fördjupningarna 
för dessa områden. Värdena ska säkerställas i detaljplan 
eller bygglovprövning.

Kyrkbyar 
Förutom de sex större orterna i kommunen räknas även 
kyrkbyarna som tät bebyggelse. Följande kyrkbyar ska 
analyseras (till exempel genom enkla ortsanalyser) och 
bedömas om det finns platser och byggnader som är 
särskilt kulturhistoriskt intressanta och behöver skydd 
genom områdesbestämmelser:

- Brönnestad 
- Farstorp 
-   Finja (kyrkbyn) 
-   Gumlösa 
-  Häglinge 
-  Hörja 
-   Ignaberga 
-   Matteröd 
-    Norra Mellby 
-   Norra Sanby 
-   Nävlinge 
-   Röke 
-   Stoby 
-   Sörby 
-   Vankiva 
-   Verum 
-   Västra Torup



Kommunen ska verka för en långsiktigt attraktiv  
nybyggnation. Nya områden eller kompletterings-
bebyggelse ska skapas med eftertanke vid varje 
enskilt tillfälle. Allt nytt som tillförs ska vara av 
hög kvalitet och “representativt” även utanför 
kommunen. De fysiska planerna ska även kunna 
ses som “attraktionsplaner” då de är en del av 
marknadsföringen av kommunen och det ständiga 
formandet av identiteten.

Ramverk för ny bebyggelse

Hur bygger man in långsiktiga kvaliteter i ett område? 
Intressanta områden som får mycket uppmärksamhet 
idag (både nya och gamla områden) är de med omtanke 
om helhetsintrycket, områdets röda tråd. Ramverk 
för utformning och möblering av gator, parker och 
platsbildningar gör att omsorg om detaljerna blir viktigt, 
något som kommunen många gånger kan kontrollera. 

Andra exempel på ramverk kan vara byggnaders 
placering, höjder, takvinklar, fasadkulörer eller material. 
Yttre ramar ger stadga till enskilt byggande. 

Det är lika viktigt att planerna samtidigt är flexibla så 
att de blir hållbara på sikt. Exempel på flexibilitet är 
användningar som tillåter boende med viss service, 
verksamhet och förskola. Områden som tros kan 
komma exploateras på väldigt lång sikt bör inte 
omfattas av hustyp eller kanske ens exploateringsform. 
Tillsammans med ett ramverk för utformingen skapas i 
slutändan ett blandat men ändå sammanhållet område.  

Ställningstaganden

• Planeringen och byggandet ska ske på platsens och 
naturens förutsättningar, boendet ska förstärka dessa 
kvaliteter. Allt ska präglas av varsamhet och helhetssyn 
på människa och natur. 

Attraktivitetsfaktor  
God arkitektur

Dubrovnik, Kroatien. Enskilt uppförda hus under längre tid 
men med lokala byggmaterial. Bilden från www.croatia.se

Jakriborg, Staffanstorps kommun. Takvinkel, fasad- 
och takmaterial faller inom samma ram. Bilden från 

www,msnusers.com/Jakriborg

Björkhagen/Solslänten, Hässleholms kommun. Byggnaderna 
placerade efter gemensam förgårdslinje som utgår från 

solförhållanden. Olika avstånd öster och väster om gatan.

Borneo/Sporenburg, Nederländerna. Varje enskild byggnad fogas in i föreskriven ram för höjd, bredd och placering. Parkeringsplats 
löses på tomten. Bilden från www.visionaryhurrock.org.uk/docs/examples/borneosp

• Kommunen ska lägga stor omsorg på att skapa 
offentliga platser som upplevs trygga att vistas i och 
som är fysiskt anpassade för alla att använda. 
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Hässleholmsfakta - strandskydd

Hässleholms kommun är en av länets mest sjörika kommuner. Här finns 
inte mindre är 84 sjöar som är större än 1 ha. 

Alla sjöstränder och stränder utmed större vattendrag omfattas av 
strandskyddsförordnande enligt Miljöbalken 7 kap. 13 §. Inom områden 
med detaljplan har strandskyddet upphävts på vissa sträckor och 
detaljplanens bestämmelser har tagit över.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänt 
friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtlivet. Strandskyddsområdets bredd varierar och avser zoner både 
över land och vatten räknat från strandlinjen.

Attraktivitetsfaktor  
Sjönära boende

Sösdala

Vinslöv
Tormestorp

V Torup Sjörröd
Hässleholm

FinjaTyringe
Stoby

Vankiva

Ballingslöv

Röke Mala

Hästveda
Bjärnum

Vittsjö

Emmaljunga

Särskilt intressant för sjönära bostäder

Gällande strandskydd (både begränsat och flytande) 

Sösdala

Vinslöv
Tormestorp

V Torup Sjörröd
Hässleholm

FinjaTyringe
Stoby

Vankiva

Ballingslöv

Röke Mala

Hästveda
Bjärnum

Vittsjö

Emmaljunga

Särskilt intressant för sjönära bostäder

Gällande strandskydd (både begränsat och flytande) 

Finjasjön

Svenstorpssjöarna

Bjärlången

Lursjön

Oresjön

Kommunen ska erbjuda sjönära boende för att 
öka sin attraktionskraft. Allmänhetens tillgång 
till en strandzon ska kunna kombineras med 
bostadsbebyggelse i vissa, utvalda, sjönära lägen. 

Strandskydd i kommunen

Länsstyrelsen beslutade den 6 juni 2002 om nya 
strandskyddsområden för kommunens sjöar och 
vattendrag. Kommunen påtalade att det var alltför 
många sjöar som fick strandskydd samt att många sjöar 
fått för stora skyddsområden.

Vid flertalet av sjöarna är strandskyddsområdena 100 
meter på land och 100 meter i vattnet. Några av sjöarna/
vattendragen har strandskyddsområde på upp till 300 
meter på land. Det är angeläget att påverka berörda 
planerings- och regelsystem för att möjliggöra sjönära 
boende på vissa sträckor. 

Ställningstaganden 

• Strandskyddet bör krympas vid vissa sjöar, eventuellt 
tas bort helt och eventuellt utökas vid andra sjöar. 

• I samband med arbetet med kommunens 
Naturvårdsprogram, 2002- 2004, inventerades 
hela kommunen beträffande områden med höga 
naturvärden. Med hänvisning till denna inventering 
och till Länsstyrelsens beslut ska en utredning göras 
för att se över strandskyddsområdena. Utredningen 
ska ligga till grund för ansökan om ändring av 
strandskyddsområdena hos Länsstyrelsen. 

• Områden vid Finjasjön, Lursjön, Oresjön och 
Bjärlången samt Svenstorpssjöarna är särskilt 
intressanta för sjönära boende. Det rör sig om 
sammanhängande bebyggelse men inga nya orter avses 
utvecklas.

Dessa områdena är utpekade som särskilt intressanta 
eftersom kommunen har märkt av ett särskilt intresse 
för boende där. Det är natursköna områden med en viss 
befintlig bebyggelse och med närhet till en tätort. 

För att ett utpekat område ska kunna utvecklas till 
förmån för fler bostäder, måste utbyggnaden ske med 

hänsyn till landskapskaraktärena, att allmänheten 
lämnas tillträde till strandzonen samt att vatten och 
avlopp kan lösas på ett godtagbart sätt. Det är viktigt att 
dessa områdena inte utvecklas till nya orter eller byar 
utan ska servas av intilliggande befintliga tätorter. 



Attraktivitetsfaktor  
Från fritidsboende till permanent

Sösdala

Vinslöv
Tormestorp

V Torup Sjörröd
Hässleholm

FinjaTyringe
Stoby

Vankiva

Ballingslöv

Röke
Mala

Hästveda
Bjärnum

Vittsjö

Emmaljunga

Fritidshusområden 
med obebyggda tomter

Fritidshusområden 
med som är fullt utbyggda

Hässleholmsfakta - bostäder

I kommunen finns sammanlagt 22 000 bostäder. Ca 60 % är 
enbostadshus och 40 % finns i flerbostadshus. Av dessa räknas 7 % som 
fritidsboende. Framför allt är det brist på marklägenheter för äldre och 
billiga smålägenheter för till exempel ungdomar. I kommunen byggs det 
idag mest marklägenheter och friliggande villor. 
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SBK

Kommunen ska medverka till en positiv utveckling 
av fritidshusområdena genom att underlätta för 
permanentbebyggelse. På så sätt utvecklas det 
unika i varje del av kommunen och en ökning av 
bostadsmångfalden ökas.

Fritidshusområdena idag

Inom Hässleholms kommun finns cirka 20 stycken 
områden för fritidshus. För de flesta av områdena finns 
gällande detaljplaner. Många av dessa togs fram under 
1970-talet då det var stor efterfrågan på fritidshus.

Några områden är i det närmaste fullt utbyggda men i 
de flesta finns många obebyggda tomter. 

Inom flera av områdena har permanentbebyggelse 
etablerats. Denna möjlighet är till stor del beroende av 
kapaciteten på VA-anläggningar inom områdena. Några 
områden har kommunalt vatten men egna system för 
avlopp.

Ställningstaganden 

• Kommunen är positiv till att planbestämmelser i 
gällande detaljplaner som begränsar tillåten byggrätt 
anpassas så att de bättre passar bostäder för permanent 
beonde. Varje enskilt område behöver ses över.

• Eftersom det finns gott om obebyggda tomter inom de 
flesta fritidshusområdena bedöms det inte vara aktuellt 
med framtagande av fler områden under planperioden.
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Attraktivitetsfaktor  
Hästhållning på landet och tätortsnära

Hässleholmsfakta - hästliv

Det finns ungefär 300 000 hästar i Sverige idag varav 2000 finns i kom-
munen. Av jordbrukets totala intäkter svarar hästnäringen för den femte 
största inkomstkällan för jordbruket. 

Hästsporten attraherar en stor andel vuxna och ungdomar. Hästen har 
också en stor social betydelse. Ridning används även alltmer som en 
del i rehabilitering- och habiliteringsarbete. Upplevelse och turism med 
häst innebär möjligheter till ökade intäkter, arbetstillfällen inte minst på 
landsbygden. Hässleholms natur är en viktig tillgång. 

Illustration av hästgårdar på Mjölkalånga från 
examensarbetet inom Landskapsingenjörsprogrammet 
”Mjölkalånga, landsbygd i utveckling - för hästen, naturen 
och människan”, landskaspsingenjör Anna Osvaldsson, 
2005.

Kommunen ska främja hästboendet genom bra 
anpassade bostäder, vackra närmiljöer att rida i och 
olika anläggningar av hög kvalitét.

Anpassade boendeformer

Det finns behov av olika typer av boende där hästen är 
den gemensamma nämnaren. De olika boendeformerna 
kan vara hästgårdar, villor, radhus eller lägenheter 
i flerbostadshus. Boendeformen i sin tur medför 
ytterligare kompletterande behov av olika slag för 
att möjliggöra hästhållning. Enklast är att ha hästen 
på den egna gården men det finns även behov av att 
till exempel kunna ha hästen inackorderad hos en 
stallägare eller i ett stall som ägs och sköts som en 
gemensamhetsanläggning till boendet.

(Läs mer i rapporten ”Hästen en utvecklings-
potential”, våren 2005, kommunledningskontoret 
Hässleholms kommun))

Ställningstagande

• Studier kring vilka områden i kommunen som är 
väl lämpade både ur boende- och hästhänseende görs 
och ska göras kontinuerligt. Exempel på områden i 
kommunen som kan vara av särskilt intresse är Stoby, 
Vinslöv och Mjölkalånga utanför Tyringe.

• Utveckla rid- och körleder som på sikt bildar ett 
sammanhängande nät inom och utanför kommunen. 
Ett stråk där avsikten är att utveckla hästboende, 
hästnäringen och verksamheter som baseras på 
de behov som kan uppstå inom hästnäringen. 
Ett ”häststråk” innebär att kommunen aktivt ska 
marknadsföra dessa delar, kanalisera och samordna 
verksamheter och anläggningar. 

• Kommunen ska plan- och bygglovsmässigt förbereda 
för hästnäringen och dess behov.  
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Tormestorp
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Enskilda förskolor

Kommunala förskolor

Strategi för grundservice
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Emmaljunga

Enskilda förskolor

Kommunala förskolor
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BRETT SERVICEUTBUD 

Hässleholms stad ska ha ett brett serviceutbud och 
kunna svara upp mot kommuninvånarnas behov av 
service. Servicens tyngdpunkt och den specialiserade 
servicen ska lokaliseras till staden. 

Kommunens sex största tätorter Bjärnum, 
Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö ska 
fungera som kommundelscentra och ska ha ett gott 
kommunalt grundserviceutbud. Det innebär att 
här ska finnas grundskolor, fritidshem, förskolor, 
bibliotek, sjukvård, äldreboende och lokal för 
friskvård. Tätorternas service ska även betjäna 
omgivande landsbygd. 

Att det finns en god kommunal grundservice är en 
förutsättning för att skapa attraktivt boende. 

Förskolor

Kommunens förskolor uppgår till totalt 45 stycken. 
Utöver de kommunala förskolorna finns ett tiotal 
enskilda. Hässleholms stad har ca 15 förskolor, Vinslöv 
tre och Tyringe har omkring fem. Övriga tätorter samt 
några andra mindre orter har 1-2 förskolor var. 

Ställningstagande
• Kommunens Barn- och utbildningsförvaltning ska 
tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, med hjälp av 
GIS-verktyg, ständigt följa befolkningsutvecklingen i 
kommunen. På detta sätt kan man vara förutseende när 
det gäller utbyggnad och förändringar av förskolors 
lägen och utrymmesbehov. 

• I anslutning till större nyplanerade bostadsområde bör 
alltid läge för förskoleverksamhet planeras in. 
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Skolor

I Hässleholms kommun finns 33 kommunala 
grundskolor spridda i kommunen. Hässleholms 
stad har tre högstadieskolor. Högstadieskola 
finns även i Hästveda, Bjärnum, Vinslöv, 
Sösdala och Tyringe. Med anledning av det 
korta avståndet mellan Vittsjö och Bjärnum 
finns ingen högstadieskola i Vittsjö. I 
Hässleholm finns 6 olika gymnasieskolor, 
varav en är friskola. Fritidshem finns i samtliga 
tätorter. 

Ställningstagande
• Grundskolorna i kommunen ska bevaras.  
Eventuellt ny mark för flera grundskolor 
kommer att behandlas i den fördjupade 
översiktsplanen för respektive tätort.

Bibliotek & servicekontor

Stadsbibliotek finns på Hässleholm kulturhus. 
Filialbibliotek finns i samtliga tätorter det vill 
säga Hästveda, Sösdala, Bjärnum, Tyringe, 
Vinslöv och Vittsjö. Kommunen har också en 
bokbuss.

Servicekontoren ger lokal information om det 
som sker i och omkring orten och verkar för en 
ökad samverkan mellan olika organisationer, 
föreningar, företag och nätverksgrupper. 
Servicekontor finns idag i Hästveda och 
Vittsjö.

Ställningstagande
• Biblioteken avses få finnas kvar. 

• Servicekontor ska inrättas i Tyringe, Sösdala, 
Bjärnum och Vinslöv. Kontoren ska inrymmas 
i redan befintliga lokaler. 
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Hässleholmsfakta - service

Få områden inom kommunen faller idag utanför Region Skånes rekom-
menderade maxavstånd på åtta km från närmaste dagligvarubutik. Om 
dessutom grannkommunernas serviceutbud räknas in blir servicenivån 
ännu högre.

Ingen i kommunen hamnar till exempel utanför Gles- bygdsverkets 
rekommendation om mest 30 km till grundskola och 50 km till gymna-
sieskola och kommunen har som mål att merparten av förskolorna och 
grundskolorna i kommunen skall bevaras. 
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MG

Äldreomsorg

Särskilt boende för äldre finns i Hässleholms stad 
och i de större tätorterna. Dessutom finns särskilt 
trygghetsboende på flera ställen i kommunen. 
Kaptensgården i Hässleholm är ett av dem. I framtiden 
kommer dock troligen allt fler välja att bo kvar i 
hemmet och få vård där. 

Ställningstagande 

• Dagens anläggningar ska finnas kvar och kommer 
att täcka behovet fram till 2020. Störst satsningar 
kommer omsorgen göra på att ge vård i hemmet. För 
Klockaregården i Vinslöv finns ombyggnadsplaner. 
Eventuellt ska ett nytt hem byggas i Vinslöv. 

Sjukvård

Hässleholms stad har ett sjukhus samt två vårdcentraler. 
Samtliga tätorter har egna vårdcentraler. 

Ställningstagande 
• Vårdcentralerna ska finnas kvar.
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Större idrottsanläggningar

”Qpoolen” i Hässleholm och ”Tyrs Hov” i Tyringe 
är de två stora idrottsanläggningarna i kommunen. 
Simhallar finns i Sösdala och Bjärnum. Ishallar finns 
i Hässleholm (Österås) och i Tyringe (Tyrs Hov). På 
Österås finns även en större tennishall. Ridhus med 
ridskola finns i Hässleholm, Tyringe och Vinslöv. 
En större jaktskyttebana finns i Hässleholms stad. 
Sporthallar finns i alla tätorter och i anslutning till flera 
av de kommunala skolorna finns mindre idrottshallar. 
Samtliga tätorter har idrottsplatser och motionsslingor. I 
de fördjupade översiktsplanerna ges förslag på framtida 
utvecklingsriktningar för tätorternas idrottsplatser. 

Ställningstagande
• Tyngdpunkten för större idrottsanläggningar i 
kommunen ska ligga i Hässleholms stad. Satsningar bör 
göras på ”Qpoolen” och anläggningarna vid Österås. 
Markanspråk krävs vid ”Qpoolen” och vid Österås för 
att möjliggöra en framtida utbyggnad och utökning. 
Förutsättningar och läge för en större idrottsarena ska 
studeras.

• Eftersom idrott är en stor del i Tyringes identitet bör 
satsningar på befintliga idrottsanläggningar fortgå. På 
övriga platser kan det när det är motiverat bli aktuellt 
med renoveringar eller mindre utbyggnader.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten i Hässleholms kommun är 
organiserad med både hel- och deltidsstyrkor i 
Hässleholm, Tyringe, Bjärnum, Hästveda, Vinslöv och 
Sösdala. Dessutom finns fyra brandvärn, Röke, Vittsjö, 
Emmaljunga och Ballingslöv. 

För räddningstjänst är insatstid och närheten faktorer 
som påverkar resultatet på ett avgörande sätt. Samarbete 
inom kommunerna i nordöstra Skåne finns inom 
förebyggande arbete och räddningstjänst.   

Ställningstagande
• Räddningstjänstens hel- och deltidsstyrkor samt 
brandvärn ska finnas kvar. 
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Strategi för teknisk försörjning

MILJÖVÄNLIGARE EN-
ERGISySTEM

Kommunen strävar mot en uthållig utveckling där 
energisystemet har minsta möjliga påverkan på 
miljön. 

Hässleholms kommun är en klimatkommun sedan 
2004.

Fjärrvärme

En utbyggnad av fjärrvärme och förnyelsebar energi 
kan komma att kräva markanspråk och omfattas därmed 
av kommunens översiktsplan. Planen ska se 10-15 år 
fram i tiden och därmed antas energisystemen genomgå 
stora förändringar. 

Fjärrvärmen finns utbyggd i delar av Hässleholm och 
Tyringe.  Fjärrvärmen har en stor potential att fortsätta 
växa - till nytta för hushållen, samhället och miljön.

Ställningstagande
• Fjärrvärmeutbyggnaden ska ges goda möjligheter till 
fortsatt utbyggnad. För Vinslöv, Bjärnum, Hästveda, 
Sösdala och Vittsjö föreslår översiktsplanen att lämpliga 
lägen för närvärme söks. 

Vindkraftverk

Enligt de bedömningar som hitttills gjorts i utredningar 
från bland annat länsstyrelsen, så har områden 
inom Hässleholms kommun endast marginellt varit 
intressanta för vindkraft.  
Efterhand som tekniken har utvecklats så har 
förutsättningarna för vindkraften också förändrats.  
Vid Uppsala universitet har en ny kartering av 
vindenergin gjorts, som är mycket noggrannare än 
tidigare modeller från SMHI. Den visar bland annat att 
det kan vara intressant att bygga vindkraftverk även i 
skogsbygd.

För att nyttja denna vindenergi erfordras det i regel 
väldigt höga vindkraftverk på över 100 meters tornhöjd.  
 
Buller, skuggor och visuell påverkan är de största 
störningsfaktorerna för boende intill vindkraftverk. 
Skyddsvärda naturområden och landskapsbilden 
är också sådant som kan påverkas negativt av 
etableringarna.  
En aktiv kommunal fysisk planering är därför 
nödvändig för att klarlägga förutsättningarna för en 
utbyggnad av vindkraften. En sådan planering skall 
syfta till att optimera vindkraftverkens lokaliseringar 
med hänsyn till energiutvinningen samtidigt som 
konflikterna med motstående intressen minimeras.
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Med utgångspunkt i dagens teknik finns det risk för 
väldigt höga vindkraftverk med anledning av det låga 
energiinnehållet inom kommunen. Buller, skuggor och 
visuell påverkan är de största störningsfaktorerna för 
boende intill vindkraftverk.

Ställningstagande
• I kommunen finns ett område, i öster, som bedöms 
kunna har potential för etablering av vindkraftverk. Det 
är dock upp till initiativtagaren, det enskilda företaget 
eller markägare, att utreda förutsättningarna. Ett annat 
område, kring Gumlösa, med potential för vindkraft 
anses dock som särskilt olämpligt med anledning av de 
höga kulturvärden i området.

• Bästa möjliga placering med tanke på minimerade 
störningar för boende, rörligt friluftsliv och höga 
naturvärden ska sökas. 

• Ett tillägg eller fördjupning av översiktsplanen 
skall göras, som klarlägger förutsättningarna för en 
utbyggnad av vindkraften och som också pekar ut 
lämpliga områden för lokalisering av vindkraftverk. 

Läs mer om kommunens energiförsörjning i ”Energiplan 
2001”, ”Vindkraft i Skåne” och ”Lokalisering av vindkraft 
och radiomaster i Skåne”.

Bioenergi

I framtiden kan jord- och skogsbruket komma att 
användas mer till odling av grödor och trädslag 
som omvandlas till energi. Detta kan komma att ge 
landskapet ett nytt utseende och landskapets öppenhet 
kommer att variera.

Ställningstagande

• På jordbruksmark av hög klass ska tätortsexpansion 
undvikas. Denna finns främst på slättbygden men även i 
centralskånes mellanbygd. 

• Kommunen ska vara aktiv i att skapa förutsättningar 
för att producera lokal och regional energi med 
utgångspunkt från kretsloppstänkande. 

Avfall

Hässleholms Kretsloppscentrum är av regional 
betydelse för sortering, behandling av kompost, 
efterbehandling av bland annat trä och plast. 

Utvecklingen av biogas som energibärare bör beaktas 
som en del i ett miljövänligare energisystem. Biogas 
från avfall och gödsel kräver inga extra arealer utan är 
en möjlighet att använda resurserna effektivare. Det 
är möjligt att bygga stora biogasreaktorer och små, 
gårdsbaserade som drivs av jordbrukare. 
Potentialen för biogas är än så länge i det närmaste 
outnyttjad i Hässleholms kommun.

Ställningstagande
• Då avfallsanläggningen är av starkt allmänt intresse är 
det viktigt att åtgärder, som kan hindra dess utveckling, 
inte får företas.
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kap. uppleva

Enligt kommunfullmäktige ska kommunens vision 
uppnås genom ett rikt utbud av kulturaktiviteter, ett rikt 
utbud av fritidsaktiviteter, ett rikt utbud av evenemang, 
ett aktivt föreningsliv och en bred idrottsrörelse.

Genom strategier för natur, friluftsliv, och turism 
har begreppet ”uppleva” fått följande målsättningar 
för mark- och vattenanvändningen; god förvaltning 
av naturen, ökad rörlighet och tillgänglighet till 
naturvärdena och central knutpunkt för besöksnäringen 
i Göingebygden.
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Strategi för värdefull natur
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GOD FÖRVALTNING AV 
NATUREN

Naturen är en av kommunens stora resurser 
som genom anpassning och utveckling kan ge 
kommuninvånare och besökare upplevelser utöver 
det vanliga. Kommunen och alla invånare ansvarar 
gemensamt för att förvalta naturen åt framtida 
generationer. 

Naturvärdena är av största vikt för kommunens profil. 
Kommunen ska förvalta denna resurs så att värdena 
består och förbättras och möjliggöra kvalitativa 
upplevelser och livsmiljöer. 

Hässleholms kommun avser bli en av de mer 
ädellövskogsrika i Europa.

Storområden

I kommunens naturvårdsprogram från 2005 har nio 
storområden, stora värdefulla områden, pekats ut. 
Storområdena innehåller flera, till ytan, mindre områden 
med höga naturvärden. Tillsammans täcker de stora 
delar av kommunens yta.

Inom dessa områden finns det stor potential att till 
exempel anordna alsumpskogsafaris, vandringsleder, 
intelligenta äventyrsland, fältvandringar eller 
vulkanutflykter. Projekt som redan har haft stora 
framgångar är Magle våtmark och Vieåprojektet. 

Storområdena är ett samlingsnamn för flera olika 
sammanhängande värden och omfattar förutom natur 
även spridd och tät bebyggelse, t ex Vinslöv. För att 
kunna uppfylla ambitionen med storområdena är det 
aktuellt att avgränsa och prioritera storområdena i 
förhållande till naturvårdsprogrammets förslag.

Ställningstaganden

Följande ställningstaganden gäller för samtliga i 
naturvårdsprogrammet redovisade storområden 
med undantag av delar inom nr 3. Nävlingeåsens 
nordsluttning - Vinneå, nr 4. Almaån, 5. Häglinge 
– Bosarpasjön, nr 7. Bjärlången – Ubbarp, nr 9. Store 
damm – Smedeboda där samhällsutbyggnadens 
behov ska prioriteras. Se karta till höger beträffande 
vilka delar som berörs. 

I övrigt ska, där det förekommer spridd bebyggelse, 
utveckling av natur och bebyggelse ske med ömsesidig 
hänsyn.  

• De insatser kommunen gör för naturvård ska främst 
riktas till dessa utpekade stora värdefulla områdena. 

• Större landskapspåverkande projekt, såsom 
tätortsutbyggnader, järnvägar, vägar och kraftledningar 
bör placeras utanför storområdena. 

• Inom storområdena ska stor hänsyn tas till 
naturvårdens intressen vid förändring av övrig pågående 
mark- eller vattenanvändning.
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Storområden enligt naturvårdsprogrammet 2005

1. Hovdala – Brönnestad – Myrarp

2. Vieåns dalgång

3. Nävlingeåsens nordsluttning - Vinneå

4. Almaån

5. Häglinge – Bosarpasjön

6. Stensmyr – Fäjemyr

7. Bjärlången – Ubbarp

8. Röke å – Hörlingeån  – Vedema

9. Store damm – Smedeboda
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Förändringar gentemot naturvårdsprogrammet 2005

Storområden med reservationer för delar av:

3. Nävlingeåsens nordsluttning - Vinneå (Hela Vinslöv med 
närmsta omgivning undantas, d.v.s. befintlig tätort)

4. Almaån (reservationen gäller längs med järnvägsspåren 
och österut och omkring Ballingslöv,d.v.s. befintlig tätort)

5. Häglinge – Bosarpasjön (reservationen gäller den södra 
delen runt Ankhult och Bosarp, p.g.a. förslag till utredning av 
sjönära bostadsbebyggelse)

7. Bjärlången – Ubbarp (reservationen gäller hela Bjärnum 
och området strax öster därom, d.v.s. befintlig tätort)

9. Store damm – Smedeboda (reservationen gäller mellan 
rv 21 och Svenstorpsjöarna, p.g.a. förslag till utredning av 
sjönära bostadsbebyggelse)
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Klass 1 områden. Naturvårdsprogrammet 
pekar ut vissa av dessa (rödmarkerade) där 
särskilt skydd ska eftersträvas.
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Särskilt värdefulla områden

Kommunen ska också arbeta för att skydda speciellt 
värdefulla naturområden och hotade djur- och växtarter. 
I naturvårdsprogrammets utpekade klass 1- områden 
finns det områden med särskilt höga naturvärden som 
kommunen ska skydda. Dessa områden kan innehålla 
känsliga miljöer som ger skydd åt hotade arter eller som 
bör bibehållas och utvecklas för friluftslivet. 

Åtgärder för att skydda Almaån, Dalleröd, Hovdalaåns 
dalgång, Hovgården, Hörlingeån-Rökeån, Järseke, 
Lönnebjer, Maglö, Mölleröd, Påarp, Rammen, 
Sjöviken, Svärtingstorp, Söndre äng, Vieån samt Vinne 
å – Lommarpshägnet ska prioriteras.

Läs mer om kommunens naturvärden i ”Naturvårdsprogram 
för Hässleholms kommuns, 2005”. 

Ställningstagande
• Kommunen skall medverka till att fler av de särskilt 
värdefulla områden skyddas genom naturreservat, 
Natura2000, biotopskydd, naturvårdsavtal eller 
miljöersättningar inom jordbruket, utifrån ovanstående 
prioritering.

• Förändrad markanvändning och nytillkommande 
bebyggelse inom områdena kräver särskild hänsyn till 
naturvärdena och tillåts inte försämra de biologiska 
värdena i området.
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Strategi för friluftsliv och           
rekreation
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ÖKAD RÖRLIGHET OCH 
TILLGÄNGLIGHET 

Kommunen har stor tillgång på kvalitativa 
friluftslivsområden som tillsammans har möjlighet 
att locka ett stort antal besökare och turister 
från både kommunen och regionen. Genom 
att kommunen  ständigt utvecklar aktiviteter, 
anläggningar, naturvärden och tillgänglighet 
och stimulerar andra att göra detsamma, ökar 
kommunens attraktivitet kraftigt. 

Målet är att få fler Hässleholmare och andra att 
röra sig mer och att bättre nyttja kommunens 
friluftslivsområden. 

Friluftslivsområden

För att uppnå en önskad utveckling är det viktigt att 
peka ut friluftslivsområden som har önskad potential 
och tålighet. Utifrån naturvårdsprogrammet 2005 har 
vissa områden valts ut som särskilt intressanta att 
avsättas för främst denna användning. Det är områden 
som har goda förutsättningar för ett friluftsliv i 
anslutning till vatten, skog, odlingslandskap, våtmark, 
kulturhistoria och/eller geologi. Många av dessa platser 
är fria från samhällets buller. 

De utpekade områdena är indelade efter hur stor 
potential de har att locka besökare från hela Skåne, 
endast kommuninvånare eller främst från det direkta 
närområdet.

Ställningstaganden
• Följande ställningstaganden gäller för samtliga i 
naturvårdsprogrammet utpekade friluftslivsområden 
med undantag för delar av Ankhult - Bosarpasjön 

• Kommunen ska vara aktiv i att locka till ökad rörlighet 
genom att satsa på de utpekade områdena 

samt skapa förutsättningar och möjligheter för 
utveckling av upplevelser och aktiviteter kring dessa. 

• Det ska anordnas säkra gång- och cykelleder fram till i 
första hand de tätortnära friluftslivsområdena.

• Kommunen ska verka för att öka möjligheterna att 
ta sig till betydelsefulla områdena för friluftslivet med 
allmänna kommunikationer.

områden som kan locka besökare från hela Skåne 

och som ska prioriteras

Almaån, Bjärlången – Möllerödssjön, Hovdala 
– Finjasjön, Lursjön, Tydingen, Tykarpsgrottan, Vieån 
– Helgeån (Vittsjön –Skeingesjön), Vedema, Åraslövs 
mosse och Nävlingeåsen. 

områden som lockar besökare från främst 

kommunen och som ska prioriteras

Humlesjön, Sanatorieskogen (Tyringe), 
Vannarödsskogen-Lillsjödal. 

Läs mer om kommunens natur- och friluftslivsvärden 
i”Naturvårdsprogram för Hässleholms kommun, 2005”. 
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Undantaget från Naturvårdsprogrammet är delar av Ankhult 
- Bosarpasjön där utveckling av fritidsbebyggelse och annan 
bebyggelse går före (streckad cirkel).
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Bullerfrihet

Många människor känner sig störda av olika ljud från 
exempelvis biltrafik, flygtrafik, fläktar och skjutbanor. 
I Skåne har det blivit allt svårare att finna bullerfria 
miljöer, fria från oönskade ljud. Samtidigt söker vi ofta 
stillhet på fritiden och har en längtan och önskemål om 
att finna rofyllda platser där vi kan vila. 

Alla skogar och miljöer i kommunen har inte kvaliteten 
bullerfrihet. Bullerfrihet ger oss förstärkta upplevelser 
av våra många natur- och kulturmiljöer. Bullerfrihet är 
en resurs viktig att skydda för kommande generationer 
och något som vi idag kan locka besökare och boende 
med. Av dessa anledningar redovisas ställningstaganden 
för vilka områden som ska bevaras bullerfria och hur de 
ska utvecklas. 

Kriterier för utpekade områden
- Områden där den beräknade trafikbullernivån i största 
möjliga mån understiger 30 dBA och antalet bullrande 
industri- eller fritidsverksamheter är sällsynta.

- Områden där det är av särskild betydelse att 
bullerfriheten utvecklas och bevaras omfattar även höga 
natur-, kultur- och friluftslivsvärden. 

- Områdena har förutom ett par täkter inte några 
störande industrier eller permanenta fritidsverksamheter 
och genomfartstrafiken i områdena anses inte vara 
omfattande.

Ställningstagande
• Hovdala, Häglinge – Bosarpasjön, Svenstorp – 
Storedamm, Vedema - myrområden och Vieån är de 
områden som uppfyller kriterierna och som kommunen 
ska arbeta för att utveckla ytterligare. 

• Nya bullrande verksamheter, t ex täkter, skjutbanor 
och industrier som bedriver sin verksamhet utomhus 
(sågverk och vissa verkstäder), ska inte lokaliseras 
inom eller i angränsning till de ovanstående, bullerfria 
områdena. Buller som tillhör de areella näringarna 
får dock förekomma inom områdena men om möjligt 
bör de begränsas. Genomfartstrafiken i områdena bör 
begränsas i största möjlig mån.

• Kommunen ska även undersöka vilka mer eller 
mindre bullerstörda miljöer vi har i och i anslutning till 
våra tätorter. 

Läs mer om de utvalda områdena och arbetet med 
bullerfria miljöer i rapporten ”Bullerfria områden i Skåne, 
Helsingborgs kommun, Hässleholms kommun, Vägverket och 
Länsstyrelsen i Skåne, 2004”.
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Strategi för turism
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CENTRAL KNUTPUNKT 
I GÖINGEByGDEN 

Genom utveckling av kultur, utbildningar, 
mötesplatser, kommunikationer, natur, näringsliv 
och handel och med bas i den utbyggnad som skett 
de senaste åren ska Hässleholms kommun leva upp 
till att vara en central knutpunkt i Göingebygden. 

Nya och befintliga besöksmål ska utvecklas ytterligare 
genom att kommunen medverkar till en positiv 
utveckling av turismen och stimulerar tillväxten av 
turistrelaterade företag. 

Ställningstaganden

För att kunna locka besökare och turister från 
främst Göingebygden till kommunens kultur- och 
naturaktiviteter, krävs det att kommunen pekar ut och 
prioriterar satsningarna.

Områden med hög potential
Inom kommunen finns idag tre geografiska områden 
som kan betraktas som mer turistintensiva, där de flesta 
turistrelaterade företagen är etablerade och som anses 
ha stora utvecklingsmöjligheter; Finjasjöbygden, 
Vittsjö/Verum och Ignaberga/Gumlösa. Här är 
turismen inriktad på natur- och kuturupplevelse i olika 
former och i olika skala. 

• I de tre destinationsområdena, med tyngdpunkt på 
Finjasjöbygden, avser kommunen lägga de största 
turistiska satsningarna. Mer småskalig turism lämpar 
sig i de mindre friluftslivsområdena och kring några 
specifika turistattraktioner. (Se även ”Strategi för 
Friluftsliv och rekreation”.)

• Till dessa stora destinationsområden är det lämpligt att 
anlägga entréer med olika faciliteter, portar. I portarna 
ska det möjliggöras för till exempel hotell, restaurang, 
café, affär, toaletter och besöksinformation som 
tillhandahåller tips om utflyktsmål. 

• Dessutom är områdena kring Lursjön med bad och 
camping, strövområdet i Vedema samt Ankhult med 
bad och bangolf särskilt viktiga och ska ges fortsatta 
möjligheter att utvecklas. 
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Finjasjöbygden

• För Finjasjöbygden ska Hässleholm och Tyringe vara 
det större centrala navet. Detta kräver etablering av 
ytterligare kvalitativa boendeformer med mycket god 
standard, till exempel camping och stugby/hotell. En 
levande stadskärna med ett varierat kultur-, restaurang- 
och krogutbud är viktiga delar för att kunna sälja staden 
som en central och naturlig plats för konferenser och 
möten. Utveckling av handeln i staden skall även 
fortsättningsvis prioriteras.

• Hovdala slott och området kring Broslätt föreslås 
utvecklas till en turistisk port för Hovdala. Även här ska 
boende, mat, naturum och turistservice kunna erbjudas. 
(Se vidare i kap ”Strategi för Hovdala”). 

• Cykelledsystemet som sammanbinder Hässleholm 
och Tyringe ska utvecklas. Infrastrukturen bör beaktas 
med bättre allmänna kommunikationsmöjligheter 
för hela området. Det är viktigt att tillgänglighet till 
Finjasjön, för bad, fiske och båt- kanotaktiviteter, är 
hög. Dessutom ska det finnas goda förbindelser mellan 
Finjasjöleden och Skåneleden, Tyringe och Hässleholm.

Vittsjö/Verum

Vittsjö är av tradition känt för sin turism och 
kurortsprofil. Vandrings- och cykelleder, 
våtmarksområdet runt Hörlinge ängar och Skeingesjön 
samt samarbeten med Verum och Visseltofta skapar ett 
attraktivt och utvecklingsbart område. 

• Vittsjö är det självklara navet för angöringen till 
området.

• Camping vid Vittsjön ska planmässigt ges möjlighet 
att utöka. Etablering av ett sjönära turistboende i form 
av hotell, spa- och hälsoanläggningar ska prioriteras.

• Kollektivtrafiken till och från Vittsjö ska utvecklas. 
Kommunen arbetar bland annat för att få tågstopp. 
Underhåll och vidareutveckling av vandrings- och 
cykelleder runt orten måste fortgå. 

• Vittsjö som ort ska beaktas i en egen ortsanalys 
och miljöer med rötter i kurorten ska renoveras och 
återskapas (se kap om Vittsjö). Detta är ett sätt att stödja 
de företag som redan etablerat en stark men småskalig 
turistnäring i området. 

Ignaberga/Gumlösa

Vinslövsområdet med Ingaberga och Gumlösa har 
ett flertal närliggande anläggningar som erbjuder 
aktiviteter och shopping baserat på endagsbesök. Här 
finns även starka besöksmål 

AAnkhultetablerade såsom Tykarpsgrottan, 
Flädergården och Skånska vilt – vildsvinsfarm. 

• I området kring Tykarpsgrottan, Ignaberga by och 
Ignaberga Kalkstensbrott är det viktigt att fortsätta med 
att utveckla turismen.

• Vinslöv är den naturliga porten in till destinationen 
och behöver vidareutvecklas för den rollen. 

• Vidareutveckla cykelledsystemet som binder samman 
Hässleholm och Ingaberga/Vinslöv. 

Lättåtkomlighet
• Våra rekreationsområden och kulturaktiviteter 
ska vara lättåtkomliga. För utvecklingen är det 
viktigt med attraktiva och säkra cykel- och ridleder 
samt bussförbindelser från järnvägsstationerna till 
turistattraktionerna. Att följa de stora vägarna skapar 
inte alltid särskilt attraktiva cykelvägar. Attraktiva 
cykelvägar mer anpassade för turism ska sökas. Det 
finns redan idag ett stort behov av cykelvägar till 
Vedema och Lursjön.
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Hässleholmsfakta - turism

Turist- och besöksnäringen i Hässleholms kommun baseras på ett 
stort antal små och medelstora företag, många med en förankring till 
kommunens mindre orter och landsbygd. Restaurangnäringen och 
handeln påverkas också mycket positivt av en stark besöksnäring. 
Koncentration och utveckling av specifika köpställen till exempel 
”Förmedlingscentralen” i Tyringe och ”Trästället” i Skyrup genererar 
ett stort intresse till kommunen.

Enligt TEM-modellen  (Turist Ekonomiska Modellen) omsatte turismen 
i Hässleholm år 2003 runt 289 miljoner kronor och sysselsatte ca 230 
personer. Ett 50-tal företag/aktörer inom Hässleholms kommun har sin 
huvudsakliga verksamhet baserad på inkommande turism och besökare. 
Här är samtliga kommersiella boende- och konferensanläggningar 
inräknade liksom campingplatser, besöksanläggningar och 
aktivitetsaktörer.

Kultur
För Hässleholms kommuns turistiska profil är 
kulturupplevelser viktiga. Kulturupplevelser innefattar 
allt från kulturaktiviteterna inne i staden till gamla 
historiska kulturmiljöer i skogsbygden.

• Våra kulturhistoriska värden ska bevaras och 
levandegöras. Det är värdefullt att vi bevarar och 
förädlar våra kyrkbyar, staden och äldre bymiljöer 
för att kunna använda dem som turistattraktioner. 
Värdefulla kulturmiljöer ska skyddas genom detaljplan 
eller områdesbestämmelser.

• Stora permanenta kulturanläggningar ska hållas 
samlade och lokaliserade där många människor rör sig 
dagligen. Det innebär att Hässleholms stad, genom dess 
breda serviceutbud, kulturhuset och järnvägsstationen, 
ska fylla denna funktionen.

Natur
• I hela kommunen ska det finnas möjligheter till olika 
typer av naturupplevelser. Naturturism både i form av 
områden med mer förädlad och tillrättalagd natur, med 
till exempel gång- och ridvägar och rastplatser samt 
områden med mer ostörd och obehandlad natur där man 
kan ta sig ut på egna vägar. 

Utmärkande turistattraktioner
• För att locka till sig långväga turister, även utanför 
Göingebygden, är kommunen positiv till att det satsas  
på utmärkande turistattraktioner som till exempel att 
bygga upp en arena för stor publik i Hässleholms stads 
närhet eller en stor bad- och idrottsanläggning. Ett 
evenemangscenter innehållande bland annat hotell och 
konferensdel skulle kunna utvecklas inom Garnisonen, 
i närheten av staden men med stora fria ytor i vacker 
historisk miljö. Det kräver goda kommunikationer till 
och från staden.

Utöver detta lokaliseras utmärkande turistattraktioner 
till de tre utpekade besöksintensiva destinationerna.
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Stadsbyggnadskontoret



kap. arbeta

Enligt kommunfullmäktige ska kommunens 
vision uppnås genom aktivt företagande, 
mångfald i arbetslivet och kreativ verksamhet.

Genom strategier för arbeta, handel, areella 
näringar och kommunikationer har begreppet 
”arbeta” fått följande målsättningar för mark- och 
vattenanvändningen; mångfald av arbetstillfällen, 
handel med ökad konkurrenskraft, areella 
näringar värnar lokala förutsättningar, hållbart 
resande med förbättrade kommunikationer inom 
och utom kommunen.
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Strategi för arbeta

MåNGFALD AV          
ARBETSTILLFÄLLEN

Målet är att skapa goda företags- och 
innovationsmiljöer och underlätta för nyetablering 
av företag för att skapa en så stor mångfald som 
möjligt inom näringslivet. Särskilda satsningar 
ska göras inom området logistik, turism och annan 
besöksnäring. 

Övergripande

Samhället går mot ökad andel företag i 
tjänstebranscherna, som är arbetsintensiva och som 
kräver högre utbildning. Kommunens befintliga 
näringslivsstruktur, med övervikt på tillverkning, kan 
förväntas utvecklas mot en större andel tjänste- och 
kunskapsföretag.

Möjliga branscher som kan vara en nyckel i 
denna omställning är vård/omsorgsbranschen och 
besöksnäringen samt företag som behöver bra logistik. 
Dessa branscher har en stark koppling till kommunens 
styrkefaktorer, nämligen det geografiska läget och den 
befintliga branschstrukturen. 

Trängsel- och stressfaktorer kan gynna kommunens 
”upplevelseindustri” med ett varierat utbud från 
kunskapsturism och naturupplevelser till ”tystnad” – allt 
välförpackat och med hög klass. 

Ställningstaganden 
• Boende i kommunen ska ges möjlighet att pendla men 
också ges möjligheten att finna arbete inom kommunen. 

• Befintliga företag ska stöttas genom att de ges 
utvecklingsmöjligheter i sina nuvarande lägen eller att 
de erbjuds andra, för deras ändamål bättre anpassade, 
platser. 

Samlokalisera arbetsplatser 

och bostäder

Strukturen på samhällena inom kommunen är i princip 
sådan att bostadsområden och verksamhetsområden  
inom orterna är uppbyggda och fungerar skilda från 
varandra. 

Ställningstaganden 
• För att Hässleholms stad och kommunens samhällen 
ska bli livfulla knutpunkter ska så långt som möjligt 
arbetsplatser integreras med bostäder eller anläggas i 
anslutning till bostadsområden. Detta ska underlättas 
vid planering och tillståndsprövning. 

Verksamheter med stora 

skyddsavstånd

Idag finns särskilda områden för verksamheter i 
alla större tätorter. De flesta av dessa är avsedda för 
tillverkningsindustrier som av risk- och hälsoskäl kräver 
stora avstånd till bostäder, skolor och viss service.

Ställningstaganden 
• Områden för verksamheter, som kräver stora ytor och 
som är av sådan art att de behöver stora skyddsavstånd 
till bostäder, ska lokaliseras till Hässleholm, Hästveda 
och Bjärnum. 

• I Hässleholm lokaliseras dessa verksamheter öster 
och norr om staden, i anslutning till väg 21, väg 23 och 
järnvägen. 

• I Hästveda lokaliseras de till området vid infarten från 
väg 23 och i Bjärnum till ett avgränsat område norr om 
samhället.

• I Tyringe och Sösdala ska befintliga verksamheter 
ges möjligheter att utvecklas och endast begränsade 
områden skapas för denna typ av nyetableringar. 
I Vinslöv och Vittsjö tillkommer inga nya 
sammanhängande verksamhetsområden som kräver 
stora skyddsavstånd. 
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Verksamhetsområde med anknytning till järnväg

Område för verksamheter med stora skyddsavstånd 
till bostäder

Hässleholmsfakta - näringsliv

Näringslivet i Hässleholm präglas av metall- och träindustri och 
småföretagande. Följande branscher kan sägas representera den profil 
Hässleholm är känt för: kvalificerade teknikföretag, inrednings- och 
möbelföretag, försörjnings- och handelsföretag, hustillverkning, tjänste-
företag såsom vård, omsorg och utbildning samt besöksnäring.

Cirka 20 % av företagen i kommunen (726 st) arbetar med jordbruk, 
skogsbruk eller fiske, vilket motsvarar 3,52 % av arbetstillfällena. 
Jämfört med riket är motsvarande siffra 1,84 %. 

Bland invånarna i kommunen har den största andelen sina yrken inom 
vård och omsorg, tillverkning och utvinning och handel och kommu-
nikation. Sammanlagt arbetar ca 9 100 kvinnor och 4 000 män i dessa 
branscher. 

Stationsområdet i 

Hässleholm

På västra sidan av järnvägen finns arbetsplatser inom 
Norra Station och vid postterminalen. På den östra 
sidan av järnvägen, som är en del av centrum, finns 
kontor och handel.

Ställningstaganden 
• Antalet arbetsplatser, integrerbara med bostäder, 
ska öka kring Hässleholms järnvägsstation. Det kan 
innebära att man skapar helt nya stationsnära områden 
för arbete och studier. Det viktiga är att arbetsplatserna 
ligger nära stationen för att vara attraktiva för 
arbetspendlare. Stationsområdet ska vara stadens mest 
livfulla plats med boende, service, utbildning och arbete 
blandat. (Se vidare under ”Strategi för staden”.)

Verksamhetsområde med         

järnvägsanknytning

Alternativa lägen för ett verksamhetsområde med direkt 
anknytning till järnvägsspår har utretts i flera omgångar. 
Det i dagsläget valda och aktuella alternativet är beläget 
norr om staden, öster om stambanan och norr om väg 
21. Området ska byggas ut för att täcka Hässleholms 
behov cirka 25 år framåt.

(Läs mer i utredningarna ”Lokaliseringsstudie”, april 2004, 
Tyréns,”Kombiterminal i Hässleholm”, idéstudie, juli 2000, 
Tyréns, ”Riksbangård till Hässleholm”, 1991, VBB VIAK.) 

Ställningstagande
• Hässleholms kommun skall erbjuda en plats för 
uppsamling, förädling och spridning av varor och 
tjänster på den Sydskandinaviska marknaden. Det ska 
vara ett område i stambane- och riksvägsläge med 
godstågshållplats för företag där logistikprocessen och 
logistikkostnaderna utgör kritiska framgångsfaktorer. 

Villkoren är att området ska direktansluta till väg 21 och 
ha godstågshållplats med in- och utfart till stambanan. 
Önskvärt är att alla företag som etablerar sig här ska få 
tillgång till industrispår. 

• Kommunen ska verka för att generellt fler 
verksamhetsområden ska få tillgång till industrispår 
från järnvägen, inom hela Hässleholms kommun. 
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Strategi för handel

ÖKAD  
KONKURRENSKRAFT 

Hässleholms kommuns samlade handel ska erbjuda 
invånarna ett starkt och komplett utbud. Det 
ska även finnas utrymme för mer specialinriktad 
handel som har kraft att locka kunder från 
omkringliggande kommuner.  

En varmt, välkomnande stad med komplett utbud 
av varor och brett utbud av annan service som hör 
trivsam shopping till, är kommunens starkaste 
konkurrensmedel.

Upptagningsområden

Hässleholms primära upptagningsområden omfattar 
kommunerna Hässleholm, Markaryd, Osby, Östra 
Göinge och Perstorp och det sekundära utgörs av 
kommunerna Kristianstad, Hörby, Höör, Klippan, 
Örkelljunga och Älmhult. 

Handelsplatser i kommunen

I Hässleholms stad finns förutom centrumhandeln fyra 
halvexterna handelsetableringar; Läreda, T4- rondellen, 
Grönängsplan och Magle. Samtliga handelsetableringar 
förutom T4- rondellen har idag även större utbud av 
dagligvaror.

I de sex största tätorterna finns handel som ingår i 
basservice, det vill säga daligvaruhandel. På vissa 
orter finns även enskilda större specialetableringar 
som stärker handeln i kommunen. Ett exempel är 
”Förmedlingscentralen” i Tyringe som med sin 
inriktning även har potential att locka köpkraft utanför 
kommunen.

Ställningstagande
• För att få ett levande och konkurrenskraftigt 
handelsklimat ska kommunen verka för en väl samlad 

handel som inte konkurrerar ut den viktiga funktionen 
centrum har för medborgarna som både handels-, 
service- och mötesplats.

• Med anledning av att Skåne är handelstätt och 
konkurrensen mellan olika marknadsplatser är 
mycket hård ska Hässleholm utvecklas och göras 
konkurrenskraftigare med inriktning på att främst locka 
kunder från den egna kommunen och dess absoluta 
närhet.

Sällanköpsvaror

• Hässleholms stadskärna är kommunens viktigaste 
handelscentrum för all typ av handel och de största 
satsningarna avses göras här. Centrums fysiska 
utformning och antal boende hör starkt samman med 
handelns utvecklingsmöjligheter. Kommunen har i detta 
sammanhang stort inflytande och ska kontinuerligt 
arbeta med att skapa bra förutsättningar för ett 
välkomnande centrum och möjligheterna att bygga 
bostäder centralt.

• I stadsdelen Läreda ska ett handelsområde inriktat 
mot volymhandel utvecklas. För att nå en framgångsrik 
handel krävs satsningar på den fysiska miljön. Det 
krävs en tydligare struktur för handel samt att en del 
industriverksamhet flyttas för att Läreda ska bli ett 
lyckat handelsområde. 

• Kommunen avser inte att satsa på något köpcentrum 
eller externa handelsområden ute vid riksvägarna.

• De större specialetableringar som finns runt om i 
kommunen ska ges möjligheter att utvecklas med sin 
speciella lokala inriktning. 

dagligvaror

• Kommunen stödjer dagligvaruhandel nära 
konsumenten. Det innebär att livsmedelshandel 
ska finnas i staden samt i nära anslutning till dess 
stadsdelar. Livsmedelshandel bör dessutom finnas i de 
sex största tätorterna. I tätorterna är det en fördel om 
dagligvaruhandel lokaliseras centralt.                        
 Det är postitivt för ladsbygdsutvecklingen om handel 
finns även i de mindre orterna.
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Hässleholmsfakta - handel och köpkraft

Faktorer som påverkar köpkraften i en kommun är befolkningsstruktur, 
inkomster och inkomstutveckling samt in- och utpendling. Köpkraften i 
Hässleholm samt dess upptagningsområde uppgår till 1,1 miljarder för 
dagligvaror och 900 miljoner för sällanköpsvaror. Kommunen har ett 
visst utflöde av köpkraft som dock bedöms vara begränsat. Anledning 
till denna bedömning är att inkomstnivåerna i kommunen är något lägre 
än riksgenomsnittet och därmed påverkar försäljningen. 

Handeln i Hässleholm utnyttjar inte idag all den köpkraft som regionen 
erbjuder. Detta grundar sig främst på att konkurrenssituationen i Skåne 
är väldigt stark. Inom mindre än en timmes bilfärd når konsumenterna 
starka handelsområden i både Malmö och Helsingborg. Dessutom 
finns det en väl utbyggd handel i nära belägna Kristianstad. Trycket 
från handelsföretag att etablera i Hässleholm är emellertid stort och 
skulle också kunna falla väl ut då köpkraft som idag försvinner skulle 
kunna hämtas hem. Befolknings- och inkomstutvecklingen har under 
de senaste åren varit positiv vilket ger kommunen möjligheter att 
återhämta en del av köpkraftsutflödet.
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Dagligvarubutiker i kommunen i dag.

Definitioner

Ett köpcentrum har ofta en branschsammansättning 
som påminner om den i stadskärnan och kräver en 
försäljningsyta på cirka 15 000 m2, en omsättning på 
300 miljoner kronor och är oftast etablerat i stadens 
utkant längs stora vägar (externt handelsområde).       
Ett handelsområde omfattar större eller mindre 
områden för enskilda etablerare. I Hässleholm innebär 
halvextern handelsetablering ett handelsområde som 
ligger inom staden, strax utanför centrum.

Dagligvaror innefattar basvaror som till exempel 
livsmedel och hygienprodukter, sällanköpsvaror kan 
omfatta kläder, utsmyckning, musik, specialkost medan 
volymhandel omfattar stora varor som ofta kräver god 
tillgänglighet med bil till exempel teknik-, och vitvaror 
och möbler. 

Läs mer i rapporten ”Externhandel i Hässleholm”, AB 
Handelns utredningsinstitut, april 2005. 
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VÄRNA LOKALA      
FÖRUTSÄTTNINGAR

Utifrån markernas naturliga förutsättningar ska 
de olika areella näringarna anpassas. Målet är 
att forma landskapet så att varje plats särskilda 
karaktär och möjlighet utvecklas positivt för lokala 
traditioner och historia, turism och övrigt näringsliv, 
samt för att stimulera en levande landsbygd.

De areella näringarna är även basen för den 
kommunikation och service som finns på landsbygden 
och mycket viktig för att hela kommunen skall leva. 

Jordbruk och skogsbruk

Skogen upptar en stor del av vår kommuns yta, ca 40 %, 
men bryts upp av många små öppna områden som odlas 
eller betas av boskap. Både jord- och skogsbruket i 
Hässleholms kommun är småskaligt jämfört med resten 
av Skåne och Sverige. Det innebär många övergångar, 
bryn, mellan öppna och slutna marker vilket är en av 
kommunens starka kvalitéter i landskapet. I brynen 
växer och lever många växt- och djurarter. Brynen gör 
även landskapet intressantare för det rörliga friluftslivet. 

En annan kvalitet är att det småskaliga landskapet 
innebär många små och medelstora gårdar som skapar 
en mångfald i brukandet.

Gränsen mellan barrskogs- och ädellövsregionen går 
genom kommunen, vilket innebär att barrskog inte finns 
naturligt i de södra delarna. Alsump- och ädellövskog 
växer främst i Skåne, Blekinge och Halland. Jämfört 
med kommunerna i dessa län består Hässleholms yta till 
stor del av ädellöv- och alsumpskog. Kommunen har ett 
nationellt ansvar för alsumpskogens utveckling och ett 
internationellt ansvar för ädellövsskogen.

Virket från skogsbruket har varit och är fortfarande 
en viktig produkt som lagt grunden för många av 
kommunens industrier som har skogen som råvara. 

Kommunen äger cirka 3 %  av all skogsmark, det vill 
säga strax över 1700 ha. 

Hästnäring 

Hästsektorn, som idag är den femte största 
inkomstkällan för jordbruket, bidrar till att hålla 
landskapet öppet och till att upprätthålla hävden och de 
betesgynnade växterna. 

Hästen används i viss omfattning för utkörning av 
virke, främst i det tätortsnära skogsbruket. Hästen är 
i många fall ett bra alternativ till andra småskaliga 
tekniker, främst i känsliga områden där hänsyn måste 
tas för att bland annat skydda markvegetationen.

Hästar utgör ett värdefullt inslag i odlingslandskapet 
och  bidrar till att hålla landskapet öppet genom 
betning. Hästarnas inslag som betesdjur hjälper till att 
upprätthålla hävden och de betesgynnade växtarterna.
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Hässleholmsfakta - areella näringar

Företag finns inom jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel samt frukt- och 
trädgårdsodling. Av dessa är cirka 650 företag jordbruk vilket motsvarar 
ungefär 7 % av de skånska jordbruksföretagen och cirka 15 % av antalet 
företag i kommunen. Dessa företag sysselsätter ungefär 700 personer 
(cirka 3,5 % av arbetskraften) det vill säga ungefär lika många som 
sysselsattes vid militära anläggningar och högre andel än motsvarande 
såväl i länet som i riket. Sysselsättningen i jordbruket domineras av 
männen.

Ställningstagande 

• Kommunen ser positivt på en utveckling som innebär 
att markerna brukas i ”Hässleholmsskala” med för 
platsen lämpliga grödor, för både livsmedel och energi, 
lämplig djurhållning och där skogsmarken brukas 
efter naturgivna förutsättningar på ett långsiktigt och 
uthålligt sätt i syfte att ge en värdefull produktion 
samtidigt  som biologisk mångfald bevaras och 
utvecklas samt där kulturmiljöer, estetiska och sociala 
värden värnas.

• På jordbruks- och skogsmark med hög klass ska  
tätortsexpansion undvikas. 

• Sammanhållna marker ska värnas så att landskapet 
inte splittras genom exploatering.

• Kommunen ser positivt på att ädellövskog planteras 
istället för granskog och att skog inte planteras på 
jordbruksmark. 

•Kommunen ska stimulera med åtgärder som 
underlättar för verksamheter, knutna till hästnäringen, 
att utvecklas. 

Påverkan utifrån

Under de senaste decennierna har det skett en 
omvandling av det äldre kulturlandskapet. Ändrad 
jordbruksdrift har fått till följd att små brukningsenheter 
har lagts ner. Tidigare betes- och ängsmarker har 
planterats med skog. 

Förutsättningarna för rationellt och ekonomiskt bärbara 
jordbruk är inte lika bra som på slätten. Produktionen 
är dessutom inriktad på mjölk och nötkött som är de 
produktionsgrenar som förväntas minska mest. 

Vindbruk

Att anlägga och driva vindkraftverk kan bli ett 
komplement till de traditionella areella näringarna. 
Lönsamheten inom näringarna kan stärkas samtidigt 
som det nationella målet att producera mer förnybar 
energi uppnås. För översiktsplanens ställningstagande 
hänvisas till kapitlet ”Strategi för teknisk försörjning”.
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Strategi för kommunikationer

HåLLBART RESANDE

Kommunen ska arbeta mot effektivare och på lång 
sikt mer hållbara persontransporter. Målet är att få 
fler att resa med tåg, cykel eller om möjligt gå för 
bättre hälsa. På så vis kan utsläpp av växthusgaser 
och andra miljöfarliga ämnen i naturen minskas och 
jordens resurser sparas. 

Kommunen är och ska även i framtiden vara en 
viktig knutpunkt i Sverige. Kvaliteten och tillgången 
på offentliga kommunikationer inom kommunen ska 
öka. 

Väg- och järnvägsstrukturen i Hässleholms 
kommun bildar ett stjärnmönster som strålar ut från 
huvudorten mot de omkringliggande orterna och de 
nio grannkommunerna. Mellan de större stråken finns 
ett fint förgrenat nät med mindre vägar. Järnvägarna 
och många av de större vägarna genomkorsar de 
större tätorterna. Med dessa goda förutsättningarna 
har kommunen stora möjligheter att bidra till hållbart 
resande. 

Kollektivtrafik 

Hässleholm är en av Skånes viktigaste 
järnvägsknutpunkter och har ett unikt läge med tre 
genomkorsande järnvägar. Ytterligare tågstopp är 
därför nödvändigt för att ge, den i Skåneperspektiv 
glest befolkade, kommunen möjlighet att bygga ett 
långsiktigt hållbart samhälle såväl ekologiskt, socialt 
som ekonomiskt. 

Basen för kollektivtrafiken i kommunen är bussar 
och tåg, både vad det gäller det lokala och regionala 
resandet.

För att möjliggöra för medborgarna att välja bussen 
eller tåget framför bilen krävs goda förbindelser mellan 
trafikslagen och en väl utbygd infrastruktur.

Hässleholms kommun har idag tågstopp i Hässleholm, 
som är en knutpunkt vid södra stambanan, Skånebanan 
och Markarydsbanan. Dessutom finns tågstopp i 
Vinslöv och Tyringe vid Skånebanan. 

Ställningstagande 
• Kommunen ska verka för att det anordnas tågstopp 
i de samhällen som ligger i anslutning till järnvägen, 
eftersom det här går att skapa knutpunkter där 
människor, varor och tjänster möts och transporteras 
vidare. 

• I första etappen arbetar kommunen för att få tågstopp 
för persontrafik i Sösdala, Hästveda, Vittsjö och 
Bjärnum. I en andra etapp beräknas också Tormestorp, 
Ballingslöv och Emmaljunga få tågstopp. 

• Tågstoppen ska utformas för samordning och god 
tillgänglighet för olika trafikslag med goda möjligheter 
för cykel-, buss-, och bilanslutningar. 

• Kommunen ska arbeta för att stärka kollektivtrafiken 
bland annat med bättre bussförbindelser mellan 
tätorterna och landsbygden.

• Ny bebyggelse för bostäder och näringsliv bör 
uppföras i eller i närheten av goda kollektivtrafiklägen. 
Den fysiska planeringen ska även i fortsättningen 
skapa förutsättningar för ett varierat utbud av 
bostäder, arbetsplatser, service, fritid och kultur så att 
bilanvändningen kan minskas och förutsättningarna för 
miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras. 
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Hässleholmsfakta - kollektivtrafik

Hässleholms kommun har ett unikt läge som järnvägsknut i norra 
delen av Skåne. Med pendlingsavstånd till högskoleorter som Växjö, 
Kristianstad, Lund, Helsingborg och Malmö finns tillgång till goda 
utbildningsmöjligheter och en stor arbetsmarknad. Kollektivtrafik-
förbindelserna har även stor betydelse för näringslivet och 
utbildningsmöjligheterna i kommunen.  De flesta kollektivtrafikresorna 
görs med tåg. 

Centralorten och många av de mindre orterna ligger utmed 
järnvägsstråk. Det är dock endast Hässleholm, Vinslöv och Tyringe 
som har järnvägsanslutningar. De stråk med störst resande från och till 
Hässleholm är: 

-   Kristianstad (SkåneExpressen, Regionbuss och tåg) 
-   Malmö, Lund (Tåg) 
-   Tormestorp, Sösdala (Regionbuss) 
-   Tyringe, Helsingborg (SkåneExpressen, Regionbuss, Tåg) 
-   Bjärnum, Vittsjö (SkåneExpressen, Regionbuss) 
-   Hästveda (Regionbuss)

Det går även bussar till Örkelljunga och Ängelholm samt mot Östra 
Göinge. 
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Gång- och cykelvägar

Nordöstra Skånes natur- och rekreationsområden 
behöver ett välutvecklat cykelnät för att förstärka 
och förbättra förutsättningarna för fritids- och 
turismaktiviteter. Samtidigt innebär, särskilt i 
nordöstra Skånes småortslandskap, ett komplett 
tätortssammanbindande friliggande cykelnät att 
bilvägarna får ökad trafiksäkerhet. I Hässleholms 
kommun erbjuds attraktivt och naturnära boende med 
en trygg uppväxt- och skolmiljö för barnen. 

Ställningstagande 
• Det av stor vikt att gång- och cykelvägar anläggs 
mellan de större orterna, till skolor och daghem, till 
arbetsplatser och till populära platser såsom bad- och 
kulturplatser.

Vägar 

Hässleholms viktigaste vägstråk är de som förbinder 
flera kommuner och skapar kontakter med angränsande 
viktiga start- och målpunkter utanför nordöstra Skåne, 
det vill säga vägarna 21, 23 och117.

1987 beslutade kommunen att väg 117 skulle flyttas i 
centrala delen av Vittsjö ut på en bank i Vittsjön. De 
två plankorsningarna med järnvägen skulle därmed 
försvinna på väg 117. 

En tvärled mellan Karlshamn och Halmstad skulle 
innebära alternativa leder och säkrare vägar för tung 
trafik och underlätta trafiksituationen i Vittsjö och 
Bjärnum. Denna trafik skulle då gå utanför kommunen 
via Markaryd och Osby.

Ställningstagande 
• Kommunen anser att tung trafik ska ledas förbi Vittsjö 
och Bjärnum och inte genom som idag. En ombyggnad 
enligt beslut 1987 är inte önskvärd. Nya lösningar ska 
sökas (se kapitel om Vittsjö) och gällande detaljplan 
för aktuellt område ska upphöra. Om trafiken leds förbi 
orterna innebär det att väg 23 skulle ta en större del av 
denna trafik.
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kap. lära

Enligt kommunfullmäktige ska kommunens 
vision uppnås genom utvecklande lärande, 
kompetensutveckling, forskning, utbildning och 
skola.

Genom strategi för utbildning har begreppet 
”lära” fått följande målsättningar för mark- och 
vattenanvändningen; livslångt lärande genom att 
nyttja naturen och näringslivet och bättre tillgång 
till gymnasie- och högskoleutbildningar.
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Strategi för utbildning
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LIVSLåNGT LÄRANDE

I Hässleholms kommun ska alla växa upp i en trygg 
grundskolemiljö och ges möjlighet att utbilda sig 
vidare. Grundskolan är en stor del av barndomen 
och påverkar många vuxnas syn på val av 
bostadsort. 

Genom att utgå från en av våra största resurser, naturen, 
ska kommunen skapa så goda utbildningsmiljöer 
som möjligt. Hälsosam och lärorik närmiljö kan 
locka många ”nya” och ”gamla” Hässleholmare till 
kommunen. När som helst i livet är kommunen ett 
boende- och utbildningsalterativ, för barn, ungdomar 
och vuxna.

Skolor nära natur

I de sydvästliga delarna av Öresundsregionen satsar 
kommunerna stora ekonomiska resurser på att återskapa 
naturmiljöer som Hässleholms kommun fortfarande har 
kvar. 

I ett naturområde kan man ständigt ta del av ny 
kunskap. Där har man möjlighet att studera och 
fördjupa sig självständigt.

När naturområden finns nära skolor blir möjligheten 
större för lärare, rent praktiskt, att öka sin kompetens i 
utomhuspedagogik.

Vi ska utnyttja denna resurs ännu bättre genom att ge 
skolan möjlighet att förlägga mer av sin undervisning 
och lek i naturområden nära skolorna – så kallad 
närnatur. 

Ställningstaganden
• I Hässleholms kommun garanterar vi tillgång 
till närnatur vid alla förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor.

• Närnatur ska ligga inom 300 m från skolan, ingen 
större barriär får finnas mellan skolan och naturområdet, 
naturområdet ska vara minst 0,5 hektar stort.

• Stadsbyggnadskontoret och barn- och 
utbildningskontoret ska vidare studera skolornas 
tillgång till närnatur och områdenas tillgänglighet.
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Hässleholmsfakta - utbildningsnivå

Hässleholmarna ligger under riksgenomsnittet när det gäller 
eftergymnasial utbildning. Störst är skillnaden på eftergymnasiala 
utbildningar på mer än tre år. Kommunens mål är att minst hälften av 
alla elever i gymnasiet ska gå vidare till eftergymnasial utbildning. 

Bättre tillgång på gymnasie- 

och högskoleutbildningar 

Läget mitt i Skåne, nära Lund, Växjö och Kristianstad 
gör att många studenter och kursdeltagare lätt pendlar 
till och från Hässleholm. Inom kommunen finns det 
möjligheter att läsa på distans vid 40 högskolor runt om 
i landet. 

Uppdragsutbildningar ökar och kommunen, med sitt 
läge i regionen, har lätt att locka kompetent personal  
för att hålla kurser. 

Inom kommunen finns fem kommunala gymnasieskolor 
och en friskola. Tillsammmans skapar de ett nästan 
komplett gymnasieutbud.

Ställningstaganden
• Den fysiska planeringen ska bidra till större 
möjligheter till eftergymnasial utbildning genom 
ökad planberedskap för utbyggnad av högskola och 
studentbostäder. 

• Kommunen ska verka för fortsatt utbyggnad av 
kollektivtrafik till andra högskoleorter. 

• Expansion av högskoleverksamhet och forskning vid 
Norra station ska möjliggöras.

• Vid eventuella behov av utvidgning av någon av 
gymnasieskolorna ska detta ske i första hand i direkt 
anslutning till skolan och i andra hand så centralt i 
staden som möjligt.



DEL 2

”Fördjupningar” omfattar Hässleholms stad, 
tätorterna Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, 
Vinslöv och Vittsjö samt det stora natur- och 
kulturområdet Hovdala.

De gällande fördjupade översiktsplanerna 
för Bjärnum, Sösdala, Tyringe och Vinslöv 
aktualitetsförklaras.

För Hässleholm, Hästveda, Vittsjö och Hovdala 
ges vägledning inför framtida arbete.

fördjupningar
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kap.staden
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Mitt i kommunen ligger staden Hässleholm. Med 
sitt läge och utbud av tjänster och varor, som hör 
staden till, knyter den samman kommunens olika 
delar. 
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Hässleholms 
stad

Staden fram till idag
Dagens Hässleholm växte fram ur det stationssamhälle 
som uppfördes omkring 1860 vid den nyanlagda Södra 
stambanan. De centrala delarna av tätorten präglas än 
idag av det stadsplaneideal (rutnätsprincipen) som rådde 
vid 1800-talets slut. Kyrkan i sengotisk stil, sydöst om 
torget, uppfördes 1914.

Mittemot järnvägsstationen finns den moderna 
anläggningen Hässleholms kulturhus med teater, 
bibliotek, utställningshall och restaurang. 

I den nordöstra delen av centrum finns flera 
administrativa funktioner, som sjukhuset från 1938, 
skolor och vattentornet, byggt 1912, samlade. Här finns 
även flera av stadens parker. 

Hässleholms kaserner för skånska Trängregementet 
(T4) uppfördes 1907  efter ett strikt mönster med 
rektangulär kaserngård omgiven av kaserner. År 1945 
förlades Skånska Pansarregementet (P2) sydväst 
om tätorten. År 2000 upphörde all militär aktivitet i 
Hässleholm.

(Ur ”Kulturprogram för Skåne”, Länsstyrelsen i Skåne 
län, 2005)

Fördjupad  
översiktsplan, 1995 
För staden gäller ”Fördjupad översiktsplan för 
Hässleholms tätort, 1995- inkl Finjasjöbygden, Finja, 
Vankiva, Stoby och Tormestorp”. Sammanfattningsvis 
har mycket av den angivna planeringen genomförts. 
Detaljplaner har tagits fram och utbyggnad har skett 
för Röinge hage, Paradiset, del av Stattena, Norra 
station, Hassellunden, Ekbacka, kv Fridhem, östra 
Läreda inklusive jaktskyttebanan, område vid södra 
Kringelvägen samt Östra T4.

Det finns även områden som planerades i den 
fördjupade översiktsplanen 1995 som inte har byggts ut, 
till exempel kvarteren Limkokaren och Idet, Hallarna, 
Åsenområdet, sydöstraLäreda, Klenasjöområdet och 
Åhusfältet (på planstadiet idag). 

Aktualitet

Då det är stora delar som är inaktuella och andra 
som behandlas i denna kommunövergripande, ska 
en ny fördjupad översiktsplan tas fram som endast 
behandlar staden. De utpekade användningar för Finja, 
Vankiva, Stoby och Tormestorp är fortfarande aktuella 
och bedöms inte behöva behandlas i en kommande 
fördjupad översiktsplan.

Det finns ytterligare planeringsaspekter som ska 
behandlas i en ny fördjupad översiktsplan som 
till exempel trygga och säkra utemiljöer, högre 
användningsgrad av stadens parker och stärkning av 
den fysiska miljön i stadskärnan.

Den fördjupade översiktsplanen ska fortsätta att 
gälla tills en ny är framtagen, dock med undantag 
för de delarna som denna översiktsplan pekar ut som 
inaktuella. För dessa delar kommer denna översiktsplan 
att gälla.

Inaktuella delar 

Denna kommunomfattande översiktsplan tar över, och 
anger framtida utveckling och riktlinjer, för följande 
områden (se även karta till höger):

- Stora delar av det som anges som militär användning 
är mark som ska användas för bo, arbeta och uppleva.

- Hela Hovdalaområdets användning behandlas 
separat och ska inte längre vara en del av Hässleholms 
fördjupade översiktsplan.

- De generellt angivna utredningsområdena ska 
användas för verksamheter och övrig stadsutveckling.

- Handel har angetts på många industriområden. 
Bortsett från partihandel, som inryms inom 
verksamhetsområdena, ska handel lokaliseras till ett 
fåtal utvalda platser inom staden (se kapitlet ”Arbeta”). 
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Antal invånare Kvinnor Män Barn 0-19 år Medelålder Järnväg Tågstopp

17492 52% 48% 22% 41 S. stambanan, 
Skånebanan, 

Markarydsbanan

ja

Faktaruta Hässleholm

Fördjupad översiktsplan för Hässleholms tätort, 1995 - inkl 
Finjasjöbygden, Finja, Vankiva, Stoby och Tormestorp med 
markeringar för de inaktuella delarna.

Svart markering = Inaktuella delar där denna översiktsplan 
tar över och anger riktlinjer för.

Blå markering = Aktualiteten behöver diskuteras och utredas. 

Röd markering = Nyheter som behöver arbetas in i en ny 
fördjupad översiktsplan för staden. 

aktuell  
utbyggnads- 
riktning?

ARBETA

STADS- 
UTV.

BO 
ARBETA 
UPPLEVA

UPPLEVA

Ej längre militärt  
område

Ej längre militärt  
utvidningsområde

Ej längre militärt  
intresseområde

Ej längre militärt  
område

Ej HANDEL annat  
än partihandel

Plangränsen 
inaktuell

Ej längre 
utredningsomr.

Ej HANDEL annat  
än partihandel

Gasledning ej  
aktuell

Järnvägskoppling 
ej aktuell

Utbyggnad 
ej aktuell

Utredningsområde som 
ska studeras vidare 
i framtida fördjupad 
översiktsplan
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Vägledning inför  
framtiden
Hässleholms stad ska utvecklas genom tillväxt 
kring redan befintliga och väl fungerande 
stadsbyggnadsstrukturer som kollektivtrafikstråk, 
tekniska anläggningar och service. 

Befolkningstätheten och besöksmålen ska öka 
i staden och på så sätt främja möten mellan 
människor och medverka till ett integrerat samhälle. 
Det täta samhället ger även ett gynnsamt underlag 
för kollektivtrafiken, minskar kostnader för teknisk 
försörjning och gör staden till en hållbar livsmiljö 
för alla. 

Vad står Hässleholms stad för?

Genom utvecklingen av all slags kommunikation 
hänger stad, tätort och land allt närmare samman 
i Skåne, regionen med till exempel gemensam 
arbetsmarknad. Hässleholms stad ska sträva efter att 
vara en fysiskt avgränsad samhällsbildning med sin 
egen lokala prägel. En stad där inre stadsmiljökvaliteter 
och lokala traditioner utvecklas och där människor är 
del av det stora utbytet av funktioner inom regionen. 

Leva

Stadsgräns - administrativ gräns
Staden består av olika stadsdelar med tillhörande 
och omgivande naturområden. Stadsdelarna (som 
inrymmer ytor för bostäder, verksamheter, service, 
parker, kommunikationer, avkoppling och lek) utgör 
tillsammans en helhet där alla funktioner går att finna. 
De har olika karaktärer och funktioner men integreras 
genom viktiga kontakter i form av vägar för gång, cykel 
och bil. 

Stadsgränsens uppgift är att samla och koordinera alla 
funktioner. Planeringen för staden ska utgå från att 
länka samman stadsdelarna för att skapa en vital och 
konkurrenskraftig stad som är öppen och tillgänglig för 
alla. 

Avgränsningen 

Hässleholms stad växer. Det före detta 
regementsområdet P2 håller på att utvecklas, i takt 
med omställningen till civil verksamhet och utökning 
med nya bostadsområden, till en naturlig del av staden. 
På så sätt innefattar Hässleholms stad även en del av 
Finjasjön. 

Väg 21 omger staden och skapar naturliga 
avgränsningar i norr och öst. Almaån ingår i staden 
och utgör en viktig gräns men har även stora 
utvecklingspotentialer för staden. Vidare är våtmarkerna 
och jordbruksmarken viktiga avskiljare söderut.

Ställningstaganden

• Avgränsningen för ny fördjupad översiktsplan ska utgå 
från stadsgränsen.

Stadsplaneringsgräns - planeringsverktyg
Hässleholms stad får en stadsplaneringsgräns inom 
vilken den inre staden, den sammanhängande 
stadsbebyggelsen som omfattar en stads bärande 
funktioner, ska utvecklas och på så sätt stärka 
Hässleholm som knutpunkt och mötesplats.

Gränsen ska medverka till ett tätare samhälle, skydda 
stadens omgivande öppna landskap och värdefulla 
naturområden samt motverka omotiverad utbredning 
av den inre staden. En utbredning kan innebära att 
stadsbebyggelsen glesas ut, markkonsumtionen ökar 
utan att befolkningen gör det. 
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Sjörröd

Hässleholm

Finja

Stoby

VankivaStadsplaneringsgräns

Föreslagen stadsgräns

Stadsplaneringsgräns

Föreslagen stadsgräns

planeringsförutsättningar för området innanför 

stadsplaneringsgränsen

All ny och kompletterande bebyggelse innanför 
stadsplaneringsgränsen ska uppfylla utvecklingskraven 
”minskat bilåkande”, ”ökad befolkningstäthet”, ”ökad 
stadsmässighet” och ”ökat kollektivtrafikunderlag”, 
som naturligt går hand i hand.

All nybyggnation och kompletteringar ska bidra till att 
hela det aktuella området förbättras genom:

-  Minskat bilåkande = människor ska inte vara 
beroende av egen bil för att ta sig till och från området. 
Detta kan uppnås genom att bygga nära befintliga eller 
önskade hållplatser.

- Ökad befolkningstäthet = bidrar till att fler 
människor vistas på offentliga platser och nyttjar 
samhällets struktur genom att till exempel blanda 
olika boendeformer och blanda boende med lättare 
verksamheter och service. På så sätt främjas möten 
mellan olika människor under olika tider på dygnet.

- Ökad stadsmässighet = bygga tätt med högre 
exploateringsgrad, omsorg om utformning av gator och 
torgs, blandade funktioner inom samma område vilket 
ger gångavstånd till dem. 

- Ökat kollektivtrafikunderlag = förändringen ska bidra 
till att befintliga busslinjer stärks eller kompletteras med 
nya . 

gränsens status

Stadsplaneringsgränsens innebörd, aktualitet och 
omfattning ska ses över i varje framtida översiktsplan 
som berör staden. Gränsen är en målsättning, som 
i samband med detaljplaneläggning, kan diskuteras 
men som ger den fysiska planeringen stadga och 
förutsägbarhet.  

I de fall byggnation eller ändrad användning utanför 
gränsen blir aktuell, ska förändringens konsekvenser 
alltid vägas mot utvecklingskraven för området innanför 
stadsplaneringsgränsen. Avvägningen mellan vinst och 
förlust görs i varje enskilt fall. Gränsen är på så sätt 
förändringsbar samtidigt som den hålls ajour.  

gränsens fysiska omfattning

För att uppfylla kraven, till exempel ökad 
stadsmässighet, är det viktigt att gränsen inte omfattar 
för stora delar av staden. Det är viktigt att det finns 
avskiljare mellan de inre och yttre delarna av staden 
för att understryka vikten av tät stadsbebyggelse inom 
en begränsad del av staden, men även för att skydda 
naturen inom staden. Att inte bebygga naturzoner och 
stråk inom Hässleholms stad är också ett sorts byggande 
för en vital och hållbar stad.

gränsens konsekvenser

Inom planering och byggande läggs större 
ansträngningar på att hitta platser, inom den inre 
delen av staden, som kan utvecklas i enlighet med 
utvecklingskraven. Det ska förhindra uppkomsten 
av nya områden där boende eller arbetande är helt 
beroende av bil för att ta sig runt i stadens inre del. 

Kommunens uttalade långsiktiga utvecklingskrav 
för den inre delen av staden kan bidra till säkrare 
investeringar. På så vis kan attraktiviteten för etablering 
av handel inom staden öka, istället för längs stora vägar, 
eftersom gränsen förmedlar en tydlig framtidsbild till 
intressenter av vad kommunen vill med staden. 
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Uppleva

Hässleholms stadsmiljö tas upp som bevarandevärd i 
det regionala kulturmiljöprogrammet. Stadsmiljön lyfts 
fram som representativ för de tidiga järnvägssamhällena 
och såväl byggnader som trädgårdar är viktiga 
element i stadsbilden. Även Hässleholms karaktär som 
garnisonsstad anses värdefull att bevara.

Stärkt stadskärna
För att stärka Hässleholm som knutpunkt och 
mötesplats ska det satsas på att få in fler människor och 
upplevelser i stadskärnan. 

Stadens mest centrala delar, som besöks av flest 
människor och som innehåller stadens viktigaste 
funktioner, ingår i stadskärnan. Det är här stadens 
tyngdpunkt ligger. Denna avgränsning har inga tydliga 
gränser men tyngdpunkten i Hässleholm har med tiden 
förändrats genom utvecklingssatsningar som Norra 
station och med det har stadskärnans avgränsning vuxit. 
Inom stadskärnan kan människor lätt ta sig runt till fots.

Ställningstaganden

• Staden ska dra nytta av det centralt belägna och högt 
frekventerade resecentret genom att locka besökarna 
till stadskärnan. Det uppnås genom komplettering 
med fler restauranger, affärer, hotell, mer service och 
till exempel en handelsbasar. Kulturhuset ska stärkas 
och vidareutvecklas ytterligare som mötesplats. 
För att understödja utvecklingen mot en livfullare 
stadskärna ska bebyggelse med hög exploateringsgrad, 
innehållande bostäder och arbetsplatser, uppmuntras 
både öster och väster om järnvägen. 

• Stadskärnan ska vara väl samlad och avgränsad 
eftersom det är koncentrationen och blandningen av 
funktioner som är av störst vikt för både handel och 
service liksom för livet på gatorna. 

• Första Avenyn, torgen och parkerna behöver stärkas i 
sina centrala roller inom stadskärnan. 

• Järnvägsstationen är stadens absolut viktigaste punkt. 
Det är en plats varifrån väldigt många människor utgår 
ifrån dagligen. Stationsområdet, främst väster om 
spåren, ska förtätas med byggnader för boende, studier 
och arbete. En hög exploateringsgrad understryker 
punktens betydelse för folkmyllret inom stadskärnan.

• Järnvägsstationen ska vara en plats som även knyter 
samman stadskärnan så att järnvägsspåren inte upplevs 
som en barriär. Liknande funktion ska gång- 

och cykeltunneln i Tingshusgatans förlängning ha.

• På sikt ska stadskärnan även återfå kontakten med 
den norra delen av staden. Viaduktgatan utgör idag 
ett hinder för människors rörelse mitt i staden. Detta 
kan åtgärdas genom till exempel återskapandet 
av stadsparken och omflyttning av trafiken på 
Viaduktgatan.

• Det ska göras satsningar på de gaturum som förmedlar 
besökare och medborgare till stadens olika delar, genom 
högt ställda krav på utformning av gaturummen där 
upplevelsen och miljön prioriteras. Krav ska ställas på 
att allt från gatubeläggning till fasader ska inrymmas 
inom helhetstanken för just den platsen. Det är lika 
viktigt att det ställs krav på tillkommande bebyggelse 
och på att värdefull bebyggelse inte förvanskas.

• Sammantaget innebär ställningstagandena att stor 
omsorg ska läggas vid utformningen av det som många 
möter för första gången och som lever kvar som det 
första intrycket; stadens torg, gator och parker. 

Upplevelser från tåget 
Väldigt många människor besöker staden dagligen. 
För flertalet av dessa exponeras staden endast genom 
tågfönstret. Genom satsning på en väl utformad 
stationsmiljö där nya bostäder och arbetsplatser blandas 
med uttrycksfull konst och inbjudande parker ska 
Hässleholms stad lämna ett spännande intryck hos alla 
dem som aktivt inte har besökt staden. Intrycket ska 
vara så starkt att de lockas att besöka staden i andra 
sammanhang, så starkt att de vidareförmedlar en positiv 
bild av staden. 
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Ställningstaganden

• Byggnaderna längs med stationsområdet, inom 
stadskärnan, ska uppvisa en levande, positiv och ordnad 
miljö närmast spåren. Byggnader och aktiviteter får 
inte ”vända ryggen till”. All nybyggnation ska vara av 
hög arkitektonisk kvalitet med tillhörande genomtänka 
och väl utformade offentliga platser. En uppstickande 
och uttrycksfull ny konstruktion eller framhävande 
av en omsorgsfullt renoverad gammal byggnad kan 
vara ett sätt att positionera staden mellan Stockholm 
och Malmö, mellan Helsingborg och Karlskrona. Det 
är även viktigt att förstärka upplevelsen av staden 
genom att koncentrera dess innehåll så att resenärer 
uppmärksammas när de åker in och ut ur staden. 

Upplevelser från bilen 
Bilresenärernas färd genom staden kan liknas med 
tågpassagerarnas upplevelse men med den skillnaden att 
bilister är mer aktiva i upplevelsen. Om något särskilt 
fångar bilistens uppmärksamhet är det lätt att köra en 
liten omväg eller stanna till. 

De stora vägarna från norr väg 117, nordost väg 23, 
öster Kristianstadsvägen, väster Helsingborgsvägen 
och från söder Hovdalavägen är alla stadens entréer. 
Dessa är besökarens första kontakt med staden och ska 
uppvisa en positiv bild. 

Ställningstaganden

• Stadens entréer ska vara välordnade och vackra 
platser som visar upp vad kommunen och staden står 
för genom utformningen av gaturummet där konst, 
planteringar, natur och informationsskyltar förmedlar 
vår särprägel. Stadsskyltarna ska vara enhetliga och visa 
vad som är på gång i staden. 

Arbeta och Lära

Stationsområdet 

Ställningstaganden

• Antalet arbetsplatser ska öka kring Hässleholms 
järnvägsstation för att ta vara på bytespunktens 
potential, den stora omsättningen människor. Det kan 
innebära att man bygger över järnvägsspåren, bygger 
vidare på Norra station, omvandlar stationshuset 
till kontor, service och handel eller skapar helt nya 
stationsnära arbets- och studieområden. Det viktiga 
är att arbetsplatserna ligger nära stationen, i direkt 
anslutning eller inom en radie på max 300 meter.

• Resecentret ska vara en motor i utvecklingen av 
stationsområdet. Många människor som rör sig och 
arbetar inom stationsområdet ger bra underlag för 
stadens handel och service. 

• Fler utbildningsplatser för branschanpassade 
utbildningar samt profilutbildningar inom till exempel 
logistik och teknik ska möjliggöras genom att Norra 
station och andra stationsnära lägen bebyggs med 
lokaler för lärandet.
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Halvextern handel

Ställningstaganden

• Den huvudsakliga handeln med sällanköpsvaror 
ska koncentreras till Hässleholms stadskärna. 
Sällanköpshandel med skrymmande varor bör 
koncentreras till ett fåtal befintliga halvexterna lägen. I 
Hässleholm ska handel inte  lokaliseras i externa lägen, 
vid våra riksvägar. (Läs mer om handeln under den 
kommunomfattande strategin i kapitlet ”Arbeta”.)

Omvandlingsområden 
Staden är i ständig förändring. Hässleholm har vuxit i 
yta vilket har inneburit att en del industriområden som 
tidigare byggdes i stadens periferi har blivit mer och 
mer centralt belägna. Verksamheter flyttar, rationaliseras 
och efterlämnar byggnader och markområden som är 
attraktiva för nya typer av verksamheter eller bostäder. 

Ställningstaganden

• De största omvandlingsområdena för bostäder 
är Åhusfältet, delar av gamla P2 och T4- området 
som tidigare nyttjades för militära ändamål. Södra 
Stattena, Björklunda, utökas med fler bostäder söderut 
och kvarteret Limkokaren ska förtätas ytterligare. 
Även området väster om järnvägen med bland annat 
kvarteret Skyskrapan kan vara av betydelse för 
bostadsutvecklingen. 

• Gamla P2 och området västerut mot Finjasjön 
omvandlas idag till en ny stadsdel, Finjasjö park, med 
blandad användning för boende, verksamheter, idrott 
och evenemang. För att klara kommande trafikflöden 
ska en alternativ in- och utfart österut utredas.  

• Industriområdet i västra Läreda ska omvandlas för 
att bättre passa handel. De spår- och stationsnära 
områdena vid kvarteret Skyskrapan och Norra station 
ska utvecklas för kontor och studieverksamheter blandat 
med boende. 

• Utöver dessa områdena fyller mindre kompletterings- 
och förtätningstomter innanför stadsplaneringsgränsen 
en viktig roll för stadens innehåll. 
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kap. 6 tätorter

Kommunens sex största tätorter, även kallade 
kommundelscentra, Vittsjö, Bjärnum, Hästveda, Tyringe, 
Vinslöv och Sösdala är viktiga för den lokala kulturen och 
fungerar även som samlingsorter för omgivande landsbygd.   
Alla dessa orter har grundservice med bra kontakt med staden 
och dess utbud. 

SBK

SBK
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Hästveda

Antal invånare Kvinnor Män Barn 0-19 år Medelålder Järnväg Tågstopp

1648 51% 49% 26% 42 S. stambanan nej

Faktaruta Hästveda

Idag 

Hästveda har en lång historia och omnämns i skrift 
redan omkring 1200-talet. Hästveda betyder möjligen 
hästskogen, skogen där hästarna drevs på bete. Det var 
kyrkbyn som beboddes först i Hästveda. Hästveda kom 
att flyttas från kyrkbyn till området runt stationen då 
järnvägen, södra stambana, öppnades 1862. Stationen 
var även utgångspunkt för ytterligare en järnväg, 
Hästveda-Karpalund. Sedan 1976 stannar inte tågen 
längre i Hästveda och järnvägstrafiken har ersatts med 
busstrafik.

Hästveda tätort har idag cirka 1600 invånare. 
Bebyggelsen består till största delen av 
småhusbebyggelse som främst har tillkommit under 
1900-talet. Hästveda har cirka 500 arbetsplatser vilket 
betyder att samhället har en betydande inpendling. 
Inom orten finns blan annat. sängtillverkning, gjuteri 
och sågverk. 

Dagens Hästveda har god service, med bland annat 
låg-, mellan- och högstadieskola, bibliotek, bank, 
butiker, postservice, vårdcentral, servicekontor samt 
flera idrottsanläggningar. Centralt i Hästveda ligger 
Lilla sjö med sitt natursköna motionspår. På bekvämt 
cykelavstånd från centrum ligger Lursjön med en 
välbesökt badplats. En av de årliga återkommande 
händelserna i samhället är Hästveda marknad. 

Områdesplan, 1983

För Hästveda tätort gäller en områdesplan antagen 
av Kommunfullmäktige 1983 och som upptogs i den 
kommunövergripande översiktsplanen 1990. Sedan 
dessa har det hänt en del rent fysiskt i Hästveda, till 
exempel har väg 23 lagts utanför samhället. Dessutom 
har synen på hur tätorten ska utvecklas förändrats. 

Aktualitet
Områdesplanen för Hästveda samhälle, från 1983, 
ersätts av denna nya kommunomfattande översiktsplan 
för Hässleholms kommun. Ett uppdrag finns på att ta 
fram en ny fördjupad översiktsplan för Hästveda tätort. 
Detta avsnitt ska utgöra underlag för tätortens framtida 
fördjupade översiktsplan.

Vägledning inför  

framtiden

Leva

Boende

Tillgången på redan planlagd mark för friliggande 
bostäder bedöms vara god i samhället. Outnyttjade 
tomter bör först och främst bebyggas så att områden 
färdigställs. 

Det är lämpligt att en ny översiktsplan för 
Hästveda tätort studerar lämpliga centrala lägen för 
bostadsbebyggelse, till exempel marklägenheter. 
Närheten till stationen och centrum kan komma att bli 
en attraktivitet som gynnar centralt byggande. 

Hästveda kyrkby är idag en attraktiv boendemiljö och 
dess kvaliteter och karaktärsdrag bör på sikt skyddas 
med områdesbestämmelser eller detaljplan. I samband 
med att en ördjupad översiktsplan för tätorten tas fram 
kan skyddsvärda kvaliteter slås fast och lägen för 
komplettering av ny bebyggelse sökas.

Hästvedas mer strategiska områden för 
bostadsutbyggnad bör sökas ner mot Lursjön. Tätorten 
avses knytas närmre Lursjön.

Service

Den goda servicenivån med all tänkbar grundservice 
avses att utvecklas. Servicen ska serva både tätorten 
själv och den omgivande landsbygden.

Teknisk försörjning

För att vara förutseende när det gäller framtida nya 
energiförsörjningssystem bör läge för en framtida 
energianläggning, till exempel en närvärme/fjärrvärme 
anläggning, sökas. 
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Reningsverket i Hästveda ligger idag i ett område med 
höga rekreations- och turistvärden. Reningsverket är 
idag i behov av att utveckla moderna reningsmetoder 
vilket kräver markanspråk. För att undvika konflikten 
mellan intressena hade en flytt av reningsverket 
varit att föredra. Befintligt reningsverk ligger på 
en naturlig plats i landskapet dit vatten samlas. Att 
flytta reningsverket kräver pumpning till en ny plats 
eller eventuell anslutning till överföringsledning till 
Hässleholm. Båda förslagen bedöms vara kostsamma 
men bör studeras mer i detalj.

Uppleva

närrekreation

Hästvedas stora rekreationsområde finns kring Lilla 
sjö. Här finns bland annat motionsspår och idrottsplats. 
Områdets rekreationsvärden avses bevaras och 
utvecklas. Ett annat attraktivt område för rekreation 
finns i samhällets nordöstra del och går in i en kil 
mot de centrala delarna av samhället. En golfbana i 
anslutning till tätorten skulle vara positivt.

Turism

Lursjön och dess omgivningar, med höga turistiska 
värden, är betydelsefull för kommunen och Hästveda. 
Turismen bör ges möjlighet att utvecklas kring Lursjön. 

Eftersom det går mycket trafik mellan samhället och 
sjön kommer en säker gång- och cykelväg byggas 
senast år 2007.

Arbeta

verksamheter 

Hästveda är och avses förbli en tätort som erbjuder ett 
stort utbud arbetsplatser. Det är därmed betydelsefullt 
att dagens verksamheter ges utvecklingsmöjlighet 
och att det skapas möjlighet för nya verksamheter att 
etablera sig.  

Ett nytt större område för etablering av nya 
verksamheter kring infarten vid väg 23 bör studeras i 
kommande fördjupade översiktsplan.

vägar och kommunikationer

Hästveda avses återfå tågstopp. Tågstopp kan skapa 
goda förutsättningar för fler invånare och arbetsplatser i 
samhället,

Större omsorg bör läggas på trafikmiljön längs gamla 
väg 23, Östra Storgatan, genom samhället.

Lära
Skolverksamheten finns väl samlad idag med viss 
möjlighet till expansion. Några nya större markanspråk 
för skolverksamheten bedöms inte finnas inom en 15-
års period. 
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Vittsjö

Antal invånare Kvinnor Män Barn 0-19 år Medelålder Järnväg Tågstopp

1634 51% 49% 24% 44 Markarydsbanan nej

Faktaruta Vittsjö

Idag

Vittsjö tätort har cirka 1 600 invånare. Vittsjö stations-
samhälle växte fram runt sekelskiftet 1800-1900. Vittsjö 
utvecklades till en känd kurort och många turister kom 
med järnvägen. Det var sjöarna, den friska luften och 
välgörande skogspromenader kombinerat med god mat 
och trevligt boende som lockade. Vittsjö är fortfarande 
en oas för många människor men inriktningen har 
ändrats. Dagens besökare kommer i större utsträckning 
hit för att campa, fiska och vandra i skogen. De före 
detta pensionaten erbjuder nu konferenser, vandrarhem, 
samt olika upplevelsepaket.

Här finns goda boendemiljöer och engagerade 
företag och invånare. Vittsjö består i huvudsak av 
småhusbebyggelse. Ett antal flerbostadshus finns i de 
centrala delarna. I Vittsjö, som har flera sjöar, bor man 
sjönära nästan överallt. Vittsjö har service på god nivå 
med bland annat skola, barn- och äldreomsorg, bibliotek 
och servicekontor. Även annan service som handel, 
caféer, pubar och restauranger finns i Vittsjö. 

Områdesplan, 1983

För Vittsjö gäller områdesplan, antagen 1983 
av Kommunfullmäktige. Den upptogs, med en 
del revideringar, i den kommunövergripande 
översiktsplanen 1990. Någon större förändringar har 
inte skett men helheten behöver ses över. En modern 
fördjupad översiktsplan innebär ett nytt sätt att arbeta 
med tätortens kvaliteter och behov för att få en fortsatt 
hållbar utveckling. En rad olika frågor, behöver belysas 
i en fördjupad översiktsplan.

Aktualitet
Områdesplanen för Vittsjö tätort, från 1983, 
ersätts av denna kommunomfattande översiktsplan 
för Hässleholms kommun. Detta avsnitt ska 
utgöra underlag för tätortens framtida fördjupade 
översiktsplan.

Vägledning inför  

framtiden 

Leva

Boende

Vittsjö ska fokusera på att vara attraktiv boende- och 
turistort. Ny bebyggelse ska ges en sådan karaktär 
och arkitektur att de smälter in i omgivningen. 
Vittsjö är ingen kompakt och sammanhållen by. 
Småstadskaraktären i centrum bör stärkas och 
bevaras. Centrum bör förtätas med varierande 
bebyggelse. Utöver ett flertal privata tomter i 
tätorten, finns cirka fyrtio byggklara kommunala 
tomter i Västanskogsområdet. Några helt nya 
stora bostadsområde behövs förmodligen inte 
anordnas. Komplettering kan i stället ske vid flera 
befintliga bostadsområden, det vill säga fortsätta 
bostadsbyggnationen längs de befintliga ”stråken”. 

Bostadsbebyggelse i mindre grupper kan tänkas på 
norrsidan av sjöarna; Oresjön, Mellansjön, Pickelsjön. 
I dessa lägen kan eventuellt strandskyddet krympas 
eller tas bort och mindre områden för permanent- eller 
fritidsboende kan skapas. Ett stugområde kan eventuellt 
byggas som en utveckling av befintlig camping. (Se 
även kap Leva – sjönära boende.) Kompletterings- och 
utbyggnadsområden behöver studeras vidare.

Service

Den goda servicenivån med all tänkbar grundservice 
avses vara kvar och utvecklas. Servicen är till för både 
tätorten och den omgivande landsbygden.

Teknisk försörjning 

För att vara förutseende när det gäller framtida 
nya energiförsörjningssystem bör ett läge för en 
framtida energianläggning, till exempel en närvärme/
fjärrvärmeanläggning, sökas. Avloppsreningen i Vittsjö 
sker med rening i dammar och våtmarker, så kallad 
ekologisk reningsteknik. 
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Vittsjön

Lehultasjön

ÖJSTTIV

nalpstkisrevö dapujdröf röfni ssikS

gninkcärtsgäv darenalp

)edårmosgnindertu( redätsob - B

 )gnildnavmo/gnintätröf( redätsob - B

 )gnilkcevtu hco ddyks(  rutan aränstrotäT

Uppleva

närrekreation 

Föreningslivet är rikt i Vittsjö, med cirka 40 föreningar. 
Fotbollsplaner finns på Västanskogsområdet. 
Tennisbanor finns i anslutning till medborgarhuset och 
skolan. Vittsjö Sporthall är en del av Medborgarhuset. 
Placering av nya områden för idrott ska utredas. Detta 
bör studeras vidare i en fördjupad översiktsplan.

En kommunal badplats finns vid södra delen av 
Pickelsjön. En 2,5 km elljusslinga finns från skolan och 
söderut mot Lehult. I Ubbalt finns en välbesökt 18-håls 
golfbana. 

Vittsjö har både blå och gröna kilar. Sjöarna, som 
förstärks av parkstråk, är väl tillgängliga inom Vittsjö 
och i dess omedelbara närhet. Kilarna ska bevaras och 
utvecklas. 

Turism

En etablerad hälsoprofil finns, genom de kända 
SPA-anläggningar som finns i orten. Det finns flera 
anläggningar för fritidsaktiviteter i området. Det finns 
också stora möjligheter att röra sig fritt i den omgivande 
naturen. Till viss del saknas säkra GC-vägar som 
förbindelse mellan olika aktiviteter. Vittsjö ska stärka 
sin etablerade hälsoprofil. Vandringsleder och god mat 
är också en nischer som Vittsjö har utvecklat och som 
kan utvecklas ytterligare . 

Vittsjö har en välbesökt campingplats vid Vittsjön, 
cirka en kilometer från centrum. Campingplatsen 
är öppen året runt för husvagnar och tält. Eftersom 
campingen är belägen mellan 
ån, sjön och skansen finns 
ingen plats för utvidgning. 
Utvecklingsmöjligheter 
kan eventuellt skapas med 
komplettering på annan plats, 
till exempel som stugby vid 
Oretorp.

 
Arbeta

verksamheter        
Centrums ”Handelsgatan” bör 
stärkas genom kompletteringar 
i befintlig småstadsskala för att 
locka etableringar och kunder. 
Antal arbetsplatser bör ökas i 
stationsnära läge. Detta behöver 
studeras vidare i en fördjupad 
översiktsplan.

Tillverkningsindustri finns i södra Vittsjö, väster om 
väg 117. Verksmahetsområdet i söder är begränsat 
och kan endast erbjuda utvecklingsmöjligheter för 
befintliga verksamheter. Nyetableringar ska i första 
hand hänvisas till Bjärnums norra industriområde, där 
ledig industrimark finns, cirka 5 km från Vittsjö.

vägar och kommunikationer

Vägverket, som ansvarar för väg 117, har påbörjat 
ombyggnad av vägen genom Vittsjö. Gatumiljön och 
säkerheten ska förbättras genom tätorten. I gällande 
detaljplan, antagen 1987, fastslogs att väg 117 skulle 
flyttas i centrala delen av Vittsjö ut på en bank ut 
i Vittsjön. Enligt denna detaljplan skulle de två 
plankorsningarna med järnvägen därmed försvinna på 
väg 117. 

Kommunen anser att ombyggnad enligt detta förslag 
skulle innebära mer trafik genom centrala Vittsjö och 
detta är inte önskvärt. Denna detaljplan bör hävas. 
Kommunen kommer att tillsammans med Vägverket 
utreda var trafiken kommer att gå i framtiden. 
Kommunen arbetar för att Veingejärnvägen ska 
trafikeras med persontrafik och för att få tågstopp i 
tätorten. Detta är en viktig fråga med stor betydelse 
för centrala Vittsjö, och behöver utredas vidare i en 
fördjupad översiktsplan.

Lära 
Några nya större markanspråk i anslutning till skolan 
bedöms inte finnas på cirka 15 års sikt. Skolan har 
kapacitet att klara ökat elevunderlag även om tätorten 
växer i framtiden. 
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Bjärnum

Idag

Orten var ursprungligen en by som låg öster om dagens 
kyrkby. Den medeltida kyrkan revs 1881 och en kyrka 
i nyromansk stil med glasmålningar av konstnären 
Stig Carlsson invigdes 1882. Järnvägen kom till byn år 
1890 då Bjärnum blev en station på banan Hässleholm 
– Veinge (Halmstad). Bjärnum utvecklades till ett 
industrisamhälle och på 1950-talet fanns det ett 40-tal 
möbelfabriker, varav cirka 10 stycken finns kvar idag. 
Tågtrafiken drogs in i början 1970-talet.

Bjärnum ligger cirka 15 km från Hässleholms centralort 
och är det fjärde största samhället i kommunen. 
Folkmängden har under de senaste decennierna minskat 
och idag bor det cirka 2400 människor på orten.

Järnvägen är en tydlig gräns mellan den västra delen 
där kyrkan och ett fåtal bostäder och företag finns och 
den östra där Bjärnums alla viktiga funktioner och 
större delen boende och företag är lokaliserade. Orten 
domineras av småhusbebyggelse, som omges av vacker 
natur med många mindre sjöar. De största natur- och 
friluftslivsvärdena finns i öster kring de tre största 
sjöarna.

Väg 117 går rakt genom samhället och fungerar 
både som genomfartsled och lokalgata med en 
stor andel tung trafik som passerar dagligen. 
Genomsnittshastigheten är hög och trafiken medför 
buller och miljöstörningar. Vägverket har planer på att 
bygga om vägen, troligen under 2006 – 2010, för att 
höja säkerheten för samhällets oskyddade trafikanter 
och för att skapa trevligare miljöer där bland annat 
entréerna till tätorten uppmärksammas. Dessutom byggs 
just nu en separat gång- och cykelväg mellan Bjärnum 
och Vittsjö.

Bjärnum är ett industrisamhälle med trävaruindustri 
som dominerande bransch. Trots de nedläggningar som 
har drabbat orten är den fortfarande en av de viktigaste 
inom svensk möbeltillverkning.

I Bjärnum pågår utbyggnad av fjärrvärme.

Fördjupad  

översiktsplan, 1997

Bjärnum ska fortsätta att vara en självständig ort med 
utveckling av såväl bostäder och arbetsplatser som 
service.

Leva 
Ökad inflyttning till Bjärnum ska ske genom att till 
exempel nya bostadsområden anordna .

För att få en positiv utvecklingsspiral är det bästa sättet 
troligen att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde och 
marknadsföra detta aktivt.

Försköna orten och ta hand om dess nedgångna 
byggnader och platser. Hela kvarter pekas ut där 
åtgärder i den fysiska miljön behövs, bland annat miljön 
omkring torget.

De tekniska försörjningssystemen är väl utbyggda och 
begränsar inte tillväxt i befolkning eller arbetstillfällen.

Uppleva 
Det är viktigt att slå vakt om allmänhetens möjligheter 
att röra sig kring sjöarna.

Arbeta 
Det är viktigt att lägga ut tillräckligt mycket välbelägen 
industrimark. Kommunen ska med kort varsel kunna 
upplåta minst en industritomt om 10 000 m2.

För att säkra Bjärnums långsiktiga utveckling bör den 
fördjupade översiktsplanen anvisa minst 100 000 m2 ny 
industrimark inom tidsperioden fram till 2017.

Trafiken på väg 117 utgör både en miljö- och 
säkerhetsrisk. Planen anger att vägen ska ledas 
förbi Bjärnum och inte som idag, gå  rakt igenom. 
Kommunen rekommenderar en ny stäckning väster om 
orten.

Aktualitet
Kommunen vill införa tågstopp och utreda lämpligt 
stationsläge.

Under ”Strategi för boende” anges Bjärnum och 
Bjärlången som särskilt intressant för sjönära boende.

I övrigt gäller översiktsplanen från 1997.



 Hässleholms kommuns översiktsplan 2006            83

ky

B

idB

i

Tunnby

Vedjegården
Slättaröds skog

Ramsberga

Torrarp

Berglunda

Karlsbo

Mölleröd

Lindfors Grepakull

Uggleboda

Dalsjö

Boket

Slättaröd Tviggasjö

Lilla Mölleröd

Fredriksdal

Mårnarp

Skoghusen

Skeröd

Hågnarp

Högahult

Hillarp Kvarnfors

Fördjupad översiktsplan

Väg (trafiksäkerhets åtgärder) 

Väg (ny) 

Abc Texten

S - offentlig service (ny/utveckling)

Rekreations stråk (nytt/utvecklas)

Planskild korsning - motorfordon (ny)

Planskild korsning - gång- och cykel (ny) 

Kulturmiljövärden (Bevaranderekommendationer)

Järnväg (ny) 

Gång- och cykelväg (ny) 

FÖP avgränsning

Friluftslivsvärden och naturvård (Skyddsrekommendationer) 

B - gles bostadsbebyggelse (komplettering) 

B - bostäder (utbyggnadsriktning) 

B - bostäder (utbyggnadsområde)

B - bostäder (strategiskt utbyggnadsområde)

B - bostäder (förtätning/omvandling) 

vä - teknisk anläggning fjärrvärme (ny) 

V - Våtmark (ny/utvecklas) 

Utredningsområde

Tätortsnära natur (ny/utvecklas) 

Riksintresse totalförsvaret

N - camping (ny/utvecklingsområde)

K b i l t ( / t kli åd )

Fördjupad översiktsplan

Väg (trafiksäkerhets åtgärder) 

Väg (ny) 

Abc Texten 

S - offentlig service (ny/utveckling)

Rekreations stråk (nytt/utvecklas)

Planskild korsning - motorfordon (ny)

Planskild korsning - gång- och cykel (ny) 

Kulturmiljövärden (Bevaranderekommendationer)

Järnväg (ny) 

Gång- och cykelväg (ny) 

FÖP avgränsning

Friluftslivsvärden och naturvård (Skyddsrekommendationer) 

B - gles bostadsbebyggelse (komplettering) 

B - bostäder (utbyggnadsriktning) 

B - bostäder (utbyggnadsområde)

B - bostäder (strategiskt utbyggnadsområde)

B - bostäder (förtätning/omvandling) 

vä - teknisk anläggning fjärrvärme (ny) 

V - Våtmark (ny/utvecklas) 

Utredningsområde

Tätortsnära natur (ny/utvecklas) 

Riksintresse totalförsvaret

N - camping (ny/utvecklingsområde)

Ky - begravningsplats (ny/utvecklingsområde) 

Id - idrottsanläggning (ny/utvecklingsområde) 

I - arbetsplats (strategiskt utbyggnadsområde)

I - arbetsplats (utbyggnadsriktning) 

I - arbetsplats (utbyggnadsområde) 

I - arbetsplats (förtätning)

Gasledning (ny)

av - teknisk anläggning avloppsreningsverk (utv) 

Fördjupad översiktsplan

Väg (trafiksäkerhets åtgärder) 

Väg (ny) 

Abc Texten 

S - offentlig service (ny/utveckling)

Rekreations stråk (nytt/utvecklas)

Planskild korsning - motorfordon (ny)

Planskild korsning - gång- och cykel (ny) 

Kulturmiljövärden (Bevaranderekommendationer)

Järnväg (ny) 

Gång- och cykelväg (ny) 

FÖP avgränsning

Friluftslivsvärden och naturvård (Skyddsrekommendationer) 

B - gles bostadsbebyggelse (komplettering) 

B - bostäder (utbyggnadsriktning) 

B - bostäder (utbyggnadsområde)

B - bostäder (strategiskt utbyggnadsområde)

B - bostäder (förtätning/omvandling) 

vä - teknisk anläggning fjärrvärme (ny) 

V - Våtmark (ny/utvecklas) 

Utredningsområde

Tätortsnära natur (ny/utvecklas) 

Riksintresse totalförsvaret

N - camping (ny/utvecklingsområde)

Ky - begravningsplats (ny/utvecklingsområde) 

Id - idrottsanläggning (ny/utvecklingsområde) 

I - arbetsplats (strategiskt utbyggnadsområde)

I - arbetsplats (utbyggnadsriktning) 

I - arbetsplats (utbyggnadsområde) 

I - arbetsplats (förtätning)

Gasledning (ny)

av - teknisk anläggning avloppsreningsverk (utv) 

Antal invånare Kvinnor Män Barn 0-19 år Medelålder Järnväg Tågstopp

2579 51% 49% 24% 43 Markarydsbanan nej

Faktaruta Bjärnum
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Sösdala

Idag

Sösdala uppstod och utvecklades som ett 
stationssamhälle vid södra stambanan. 
Samhällets centrala delar har fått behålla mycket av 
sin karaktär från de första decennierna och är därför 
kulturhistoriskt intressant. Stationsbyggnaden ritades 
av Adolf Edelsvärd 1863.Tågtrafiken till Sösdala drogs 
in under 1970- talet. Därmed försvann också ortens roll 
som stationssamhälle.

Sösdala ligger nära väg 23, cirka 20 km söder om 
Hässleholm. Samhället har cirka 1700 invånare men 
invånarantalet och antalet arbetstillfällen minskar. 
Järnvägen delar samhället i två delar, där den västra, 
och mest befolkade, rymmer i stort sett all kommunal 
och kommersiell service. Öster om järnvägen ligger väg 
23. 

Orten är idag ett utpräglat villasamhälle, men rymmer 
även en del hyresfastigheter. Några av flerbostadshusen 
byggdes som arbetarbostäder åt Dux och Backers 
anställda under 1960- talet. Sösdala har länge varit en 
viktig industriort och har idag cirka 800 arbetstillfällen. 
Tillverkningsindustrin är dominerande och följs av 
handel och kommunikation samt vård och omsorg. 
Orten har en hög självförsörjningsgrad med många 
småföretagare och är en inpendlingsort. 

Sösdala har god service med bland annat barnomsorg, 
låg-, mellan- och högstadieskola, bibliotek, butiker, 
banker, post, idrottsanläggningar och vårdcentral.  
I det regionala kulturmiljöprogrammet lyfts Sösdala 
bondby, stationssamhället och det omgivande 
landskapet fram som kulturhistoriskt viktiga.

Fördjupad  

översiktsplan, 2002

Leva 
Sösdala har god mark- och planreserv för byggande av 
nya småhus.

Ny bostadsbebyggelse möjliggörs nordväst om centrum 
inom bekvämt gångavstånd till stationen. Minst 20 
bostäder ryms. Planen pekar dessutom ut ytterligare 
mark för bostadsbyggande, lite längre mot nordväst.

Avfallsanläggningen ges ny tillfart från Sträntevägen.

50 ha jordbruksmark tas i anspråk när planen blir 
genomförd. Ytterligare 10 ha berörs om de strategiska 
områdena byggs ut.

Uppleva 
Ett område av särskild betydelse för 
kulturminnesvården avgränsas i centrala Sösdala.

Hög prioritet ges åt att behålla och förnya gatualléerna.

Sösdalas viktigaste rekreations- och idrottsområde 
i nordväst stärks och knyts starkare samman med 
Lillsjödalsområdet.

Idrottsområdet kring Hanåsvallen kan utökas norrut.

Arbeta
Planen baseras på att Sösdala får tågstopp inom en snar 
framtid.

Tågplattformar samt gång- och cykeltunnel under 
järnvägen bör placeras enligt alternativ 3. Plattformar 
placeras framför magasinet och busstationen. Gång- och 
cykeltunnel anordnas under järnvägen cirka 15 meter 
norr om busstationen.

Väg 23 ska ligga kvar i nuvarande sträckning.

Synintrycket från väg 23 måste vara positivt, hela 
sträckan förbi Sösdala.

Ett nytt område för industri och andra verksamheter 
placeras öster om järnvägen, söder om södra infarten 
(Länsmansgatan).

Ett nytt område för industri och andra verksamheter 
möjliggörs också i nordöstra delen av samhället, vid 
grustaget och med tillfart från norra infarten.

Befintlig industri vid järnvägens västra sida ges 
möjligheter till expansion norrut.

Detaljhandeln hålls samlad kring torget och närliggande 
kvarter.
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Fördjupad översiktsplan

Väg (trafiksäkerhets åtgärder) 

Väg (ny) 

Abc Texten

S - offentlig service (ny/utveckling)

Rekreations stråk (nytt/utvecklas)

Planskild korsning - motorfordon (ny)

Planskild korsning - gång- och cykel (ny) 

Kulturmiljövärden (Bevaranderekommendationer)

Järnväg (ny) 

Gång- och cykelväg (ny) 

FÖP avgränsning

Friluftslivsvärden och naturvård (Skyddsrekommendationer) 

B - gles bostadsbebyggelse (komplettering) 

B - bostäder (utbyggnadsriktning) 

B - bostäder (utbyggnadsområde)

B - bostäder (strategiskt utbyggnadsområde)

B - bostäder (förtätning/omvandling) 

vä - teknisk anläggning fjärrvärme (ny) 

V - Våtmark (ny/utvecklas) 

Utredningsområde

Tätortsnära natur (ny/utvecklas) 

Riksintresse totalförsvaret

N - camping (ny/utvecklingsområde)

K b i l t ( / t kli åd )

Fördjupad översiktsplan

Väg (trafiksäkerhets åtgärder) 

Väg (ny) 

Abc Texten 

S - offentlig service (ny/utveckling)

Rekreations stråk (nytt/utvecklas)

Planskild korsning - motorfordon (ny)

Planskild korsning - gång- och cykel (ny) 

Kulturmiljövärden (Bevaranderekommendationer)

Järnväg (ny) 

Gång- och cykelväg (ny) 

FÖP avgränsning

Friluftslivsvärden och naturvård (Skyddsrekommendationer) 

B - gles bostadsbebyggelse (komplettering) 

B - bostäder (utbyggnadsriktning) 

B - bostäder (utbyggnadsområde)

B - bostäder (strategiskt utbyggnadsområde)

B - bostäder (förtätning/omvandling) 

vä - teknisk anläggning fjärrvärme (ny) 

V - Våtmark (ny/utvecklas) 

Utredningsområde

Tätortsnära natur (ny/utvecklas) 

Riksintresse totalförsvaret

N - camping (ny/utvecklingsområde)

Ky - begravningsplats (ny/utvecklingsområde) 

Id - idrottsanläggning (ny/utvecklingsområde) 

I - arbetsplats (strategiskt utbyggnadsområde)

I - arbetsplats (utbyggnadsriktning) 

I - arbetsplats (utbyggnadsområde) 

I - arbetsplats (förtätning)

Gasledning (ny)

av - teknisk anläggning avloppsreningsverk (utv) 

Fördjupad översiktsplan

Väg (trafiksäkerhets åtgärder) 

Väg (ny) 

Abc Texten 

S - offentlig service (ny/utveckling)

Rekreations stråk (nytt/utvecklas)

Planskild korsning - motorfordon (ny)

Planskild korsning - gång- och cykel (ny) 

Kulturmiljövärden (Bevaranderekommendationer)

Järnväg (ny) 

Gång- och cykelväg (ny) 

FÖP avgränsning

Friluftslivsvärden och naturvård (Skyddsrekommendationer) 

B - gles bostadsbebyggelse (komplettering) 

B - bostäder (utbyggnadsriktning) 

B - bostäder (utbyggnadsområde)

B - bostäder (strategiskt utbyggnadsområde)

B - bostäder (förtätning/omvandling) 

vä - teknisk anläggning fjärrvärme (ny) 

V - Våtmark (ny/utvecklas) 

Utredningsområde

Tätortsnära natur (ny/utvecklas) 

Riksintresse totalförsvaret

N - camping (ny/utvecklingsområde)

Ky - begravningsplats (ny/utvecklingsområde) 

Id - idrottsanläggning (ny/utvecklingsområde) 

I - arbetsplats (strategiskt utbyggnadsområde)

I - arbetsplats (utbyggnadsriktning) 

I - arbetsplats (utbyggnadsområde) 

I - arbetsplats (förtätning)

Gasledning (ny)

av - teknisk anläggning avloppsreningsverk (utv) 

Antal invånare Kvinnor Män Barn 0-19 år Medelålder Järnväg Tågstopp

1760 51% 49% 25% 43 S. stambanan nej

Faktaruta Sösdala

Lära
Möjligheterna att utöka Leijonskolans tomt 
behöver studeras vidare. Planen anger ett tudelat 
utredningsområde inom befintligt och angränsande 
kvarter.

Aktualitet
Översiktsplanen är aktuell. 
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Tyringe

Idag

Tyringe är en gammal by med anor från järnåldern. 
Bynamnet nämns första gången i skrift redan 1353 
och under 1600-talet bestod byn av fyra gårdar. Byn 
låg vid allmänna landsvägen mellan Helsingborg och 
Kristianstad och här fanns Gästgivaregården, som var 
ett centrum för samfärdsel. Gårdens byggnader från 
1700- och 1800-talen vårdas som de kulturbyggnader 
de är.

Järnvägen byggdes 1876 och då utvecklades byn ner 
mot stationen. Under 1900-talet utvecklades samhället 
som en kurort med sanatorium, badanstalt samt många 
hotell och pensionat. Även metallindustrin utvecklades 
starkt under denna tid. Tyringe var centralort för 
dåvarande Tyringe kommun fram till 1974 då 
Hässleholms storkommun bildades av ett flertal mindre 
kommuner.  

De tre kvarnarna i Svartevadsbäcken gav orten en 
särprägel. De existerar fortfarande, men har utvecklats 
till industriella anläggningar. 

Det finns många attraktiva strövområden i Tyringe 
och dess närområde, bland annat stora områden med 
bokskog och dramatisk natur med stora höjdskillnader 
till exempel stenberget med utsikt över Finjasjön. 

I Tyringes centrala delar, runt torget och längs 
södra sidan av väg 21, domineras bebyggelsen av 
flerbostadshus. Här finns, bland annat i närområdet 
till kurhotellet, många f.d. pensionat och stora villor 
med speciell arkitektur från början av 1900-talet. I 
övrigt är Tyringe ett villasamhälle med olika tidsepoker 
representerade. 

Tyringe har lång tradition som kurort, vilket har medfört 
att ett antal privata vårdhem vuxit upp i samhället. 

Metallindustrin har satt sin  prägel på orten med ett 
antal större byggnader. Arbetstillfällena i samhället 
finns inom handel, service, skola, vård och omsorg samt 
hotellverksamhet.

I Tyringe pågår utbyggnad av fjärrvärme. 

I Tyringes centrum, med tyngdpunkt på Järnvägsgatan 
och torget, finns handeloch service. Även utmed väg 21 
finns handel och service. Kommunens största sporthall, 
”Tyrs hov”, är belägen i Tyringe. I centrala Tyringe kan 
fiske idkas vid verktygsdammarna. 

Skolan, med årskurserna 0-9, har nära till sporthall, 
idrottsplats och skog med ett flertal motionsspår.

Tyringe är en av tre orter i kommunen som har tågstopp.

Fördjupad  

översiktsplan, 1998

Leva
Tyringe ska fortsätta att vara en attraktiv bostadsort och 
det förutsätts att en befolkningsökning sker.

Uppleva 
I den sydvästra delen av Tyringe finns en del av ortens 
”själ” i form av bebyggelse från tidigt 1900-tal. Detta 
område har högt bevarandevärde.

Det är viktigt att bevara de tätortsnära grönområdena.

Arbeta
Näringslivets utveckling skall stimuleras och 
möjliggöras genom att bl.a. hålla en god plan- och 
markberedskap.

Den traditionella verktygs- och verkstadsindustrin ska 
kunna leva kvar och utvecklas.

Tyringe ska utveckla sin roll som serviceort.

Antalet trafiksäkra gång- och cykelpassager över väg 21 
ska utökas.

Ny sträckning av väg 21 norr om Tyringe planeras.

Skyddet av befintlig vattentäkt är mycket viktigt.

Aktualitet
Översiktsplanen är aktuell.



 Hässleholms kommuns översiktsplan 2006            87

i

B

B

B

B
B

B
B

i
i

ng

Skogsbygget Lugnedal

Finja Nygård
Vänarp

Albobygget Haradal

Granetorp Hålegården

Stora Torsjö

Lilla Torsjö
Finja

Trulsäng

Saxtorp

Gravaröd

Bäckaskog

Tvärskog

Hälledal

Bokeberg

Rydaholm

Kristinelund

Rydbo

Smedstorp

Mjölkalånga
Spångängen
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Fördjupad översiktsplan

Väg (trafiksäkerhets åtgärder) 

Väg (ny) 

Abc Texten

S - offentlig service (ny/utveckling)

Rekreations stråk (nytt/utvecklas)

Planskild korsning - motorfordon (ny)

Planskild korsning - gång- och cykel (ny) 

Kulturmiljövärden (Bevaranderekommendationer)

Järnväg (ny) 

Gång- och cykelväg (ny) 

FÖP avgränsning

Friluftslivsvärden och naturvård (Skyddsrekommendationer) 

B - gles bostadsbebyggelse (komplettering) 

B - bostäder (utbyggnadsriktning) 

B - bostäder (utbyggnadsområde)

B - bostäder (strategiskt utbyggnadsområde)

B - bostäder (förtätning/omvandling) 

vä - teknisk anläggning fjärrvärme (ny) 

V - Våtmark (ny/utvecklas) 

Utredningsområde

Tätortsnära natur (ny/utvecklas) 

Riksintresse totalförsvaret

N - camping (ny/utvecklingsområde)

K b i l t ( / t kli åd )

Fördjupad översiktsplan

Väg (trafiksäkerhets åtgärder) 

Väg (ny) 

Abc Texten 

S - offentlig service (ny/utveckling)

Rekreations stråk (nytt/utvecklas)

Planskild korsning - motorfordon (ny)

Planskild korsning - gång- och cykel (ny) 

Kulturmiljövärden (Bevaranderekommendationer)

Järnväg (ny) 

Gång- och cykelväg (ny) 

FÖP avgränsning

Friluftslivsvärden och naturvård (Skyddsrekommendationer) 

B - gles bostadsbebyggelse (komplettering) 

B - bostäder (utbyggnadsriktning) 

B - bostäder (utbyggnadsområde)

B - bostäder (strategiskt utbyggnadsområde)

B - bostäder (förtätning/omvandling) 

vä - teknisk anläggning fjärrvärme (ny) 

V - Våtmark (ny/utvecklas) 

Utredningsområde

Tätortsnära natur (ny/utvecklas) 

Riksintresse totalförsvaret

N - camping (ny/utvecklingsområde)

Ky - begravningsplats (ny/utvecklingsområde) 

Id - idrottsanläggning (ny/utvecklingsområde) 

I - arbetsplats (strategiskt utbyggnadsområde)

I - arbetsplats (utbyggnadsriktning) 

I - arbetsplats (utbyggnadsområde) 

I - arbetsplats (förtätning)

Gasledning (ny)

av - teknisk anläggning avloppsreningsverk (utv) 

Fördjupad översiktsplan

Väg (trafiksäkerhets åtgärder) 

Väg (ny) 

Abc Texten 

S - offentlig service (ny/utveckling)

Rekreations stråk (nytt/utvecklas)

Planskild korsning - motorfordon (ny)

Planskild korsning - gång- och cykel (ny) 

Kulturmiljövärden (Bevaranderekommendationer)

Järnväg (ny) 

Gång- och cykelväg (ny) 

FÖP avgränsning

Friluftslivsvärden och naturvård (Skyddsrekommendationer) 

B - gles bostadsbebyggelse (komplettering) 

B - bostäder (utbyggnadsriktning) 

B - bostäder (utbyggnadsområde)

B - bostäder (strategiskt utbyggnadsområde)

B - bostäder (förtätning/omvandling) 

vä - teknisk anläggning fjärrvärme (ny) 

V - Våtmark (ny/utvecklas) 

Utredningsområde

Tätortsnära natur (ny/utvecklas) 

Riksintresse totalförsvaret

N - camping (ny/utvecklingsområde)

Ky - begravningsplats (ny/utvecklingsområde) 

Id - idrottsanläggning (ny/utvecklingsområde) 

I - arbetsplats (strategiskt utbyggnadsområde)

I - arbetsplats (utbyggnadsriktning) 

I - arbetsplats (utbyggnadsområde) 

I - arbetsplats (förtätning)

Gasledning (ny)

av - teknisk anläggning avloppsreningsverk (utv) 

    

Antal invånare Kvinnor Män Barn 0-19 år Medelålder Järnväg Tågstopp

4564 51% 49% 25% 42 Skånebanan ja

Faktaruta Tyringe
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Vinslöv

Idag

Vinslöv är en kyrk- och bondby med gamla anor. 
Kyrkan tillkom under första halvan av 1100-
talet och byns gårdar samlades däromkring. Vid 
skiftesreformerna flyttades flertalet gårdar ut från byn 
och markerna slogs ihop till större och mer effektiva 
brukningsenheter. 

Nästa stora förändring för Vinslöv kom med järnvägen 
1865. Stationen byggdes söder om den gamla byn och 
hantverk, handel och småindustri kopplat till jordbruket 
växte fram. Husen byggdes längs gator som anlades i 
ett strikt rutnät. Vinslöv växte starkt under 1960- och 
70-talen och bebyggelsen från denna tid dominerar i 
samhället.

Vinslövs tätort har idag cirka 3 600 invånare. Området 
som omfattas av den fördjupade översiktsplanen, 
innefattande även Vanneberga och Lommarp, har 4 000 
invånare. 

I Vinslöv finns väl utvecklad service, med 
barnomsorg, låg-, mellan- och högstadieskola, flera 
idrottsanläggningar, bibliotek, butiker, banker, post, 
vårdcentral. Här finns också flera mindre industrier. Det 
goda kollektivtrafikläget ger goda möjligheter att pendla 
till omgivande städer och samhällen.

Samhället omges av vackra omgivningar med 
värdefulla natur- och friluftslivsvärden. Vinne å rinner i 
en båge i nordväst och Nävlingeåsen höjer sig i sydväst.

Fördjupad  

översiktsplan, 2005 

Vinslöv ska vara den goda boendeorten som med en 
balanserad tillväxt av bostäder och verksamheter förblir 
ett hållbart samhälle.

Leva 
Samhället ska i första hand förtätas och luckor i den 
tätbebyggda miljön bebyggas.

Nya större utbyggnadsområden ska lokaliseras i 
anslutning till befintlig bebyggelse.

Vinslövs lummiga småstadskaraktär ska bibehållas.

Ny bebyggelse ska ges sådan karaktär och arkitektur att 
den smälter in i sin omgivning.

Öka vinslövsbornas kunskap om deras hus och 
närmiljöers värden så att de bevaras.

Öka andelen små bostadsenheter, till exempel radhus.

Uppleva 
Parker är en stor tillgång i det tätbebyggda samhället 
och bör inte bebyggas.

Den tätortsnära naturen är av stort värde för Vinslövs 
attraktivitet. Den ska bevaras och utvecklas.

Gör den tätortsnära naturen mer tillgänglig.

Ge befintliga idrottsanläggningar utvecklingsmöjlighet 
vid sina nuvarande lokaliseringar.

Det ska kännas tryggt och säkert att ta sig till samhällets 
olika målpunkter.

Arbeta 
Utveckla tätorten kring det goda kollektivtrafikläget.

Öka antalet tågstopp i Vinslöv.

Öka resandet med busstrafiken till och inom samhället.

Verka för att verksamheter, av icke störande karaktär för 
boende, lokaliseras till Vinslöv.

Ge näringslivet goda utvecklingsmöjligheter och verka 
för ökad sysselsättning.

Lära 
Stöd ett rikt föreningsliv.

Aktualitet
För Vinslöv finns en aktuell fördjupad översiktsplan 
från år 2005.
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Fördjupad översiktsplan

Väg (trafiksäkerhets åtgärder) 

Väg (ny) 

Abc Texten 

S - offentlig service (ny/utveckling)

Rekreations stråk (nytt/utvecklas)

Planskild korsning - motorfordon (ny)

Planskild korsning - gång- och cykel (ny) 

Kulturmiljövärden (Bevaranderekommendationer)

Järnväg (ny) 

Gång- och cykelväg (ny) 

FÖP avgränsning

Friluftslivsvärden och naturvård (Skyddsrekommendationer) 

B - gles bostadsbebyggelse (komplettering) 

B - bostäder (utbyggnadsriktning) 

B - bostäder (utbyggnadsområde)

B - bostäder (strategiskt utbyggnadsområde)

B - bostäder (förtätning/omvandling) 

vä - teknisk anläggning fjärrvärme (ny) 

V - Våtmark (ny/utvecklas) 

Utredningsområde

Tätortsnära natur (ny/utvecklas) 

Riksintresse totalförsvaret

N - camping (ny/utvecklingsområde)

Ky - begravningsplats (ny/utvecklingsområde) 

Id - idrottsanläggning (ny/utvecklingsområde) 

I - arbetsplats (strategiskt utbyggnadsområde)

I - arbetsplats (utbyggnadsriktning) 

I - arbetsplats (utbyggnadsområde) 

I - arbetsplats (förtätning)

Gasledning (ny)

av - teknisk anläggning avloppsreningsverk (utv) 

Fördjupad översiktsplan

Väg (trafiksäkerhets åtgärder) 

Väg (ny) 

Abc Texten 

S - offentlig service (ny/utveckling)

Rekreations stråk (nytt/utvecklas)

Planskild korsning - motorfordon (ny)

Planskild korsning - gång- och cykel (ny) 

Kulturmiljövärden (Bevaranderekommendationer)

Järnväg (ny) 

Gång- och cykelväg (ny) 

FÖP avgränsning

Friluftslivsvärden och naturvård (Skyddsrekommendationer) 

B - gles bostadsbebyggelse (komplettering) 

B - bostäder (utbyggnadsriktning) 

B - bostäder (utbyggnadsområde)

B - bostäder (strategiskt utbyggnadsområde)

B - bostäder (förtätning/omvandling) 

vä - teknisk anläggning fjärrvärme (ny) 

V - Våtmark (ny/utvecklas) 

Utredningsområde

Tätortsnära natur (ny/utvecklas) 

Riksintresse totalförsvaret

N - camping (ny/utvecklingsområde)

Ky - begravningsplats (ny/utvecklingsområde) 

Id - idrottsanläggning (ny/utvecklingsområde) 

I - arbetsplats (strategiskt utbyggnadsområde)

I - arbetsplats (utbyggnadsriktning) 

I - arbetsplats (utbyggnadsområde) 

I - arbetsplats (förtätning)

Gasledning (ny)

av - teknisk anläggning avloppsreningsverk (utv) 

Antal invånare Kvinnor Män Barn 0-19 år Medelålder Järnväg Tågstopp

3777 51% 49% 24% 42 Skånebanan ja

Faktaruta Vinslöv
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kap. Hovdala

I natursköna Hovdalaområdet, bara ett stenkast från 
staden vid Finjasjön, kan man njuta av historiska 
platser, vackra vyer, exotiska insekter och växter i en 
miljö fri från stadens ljud.
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Utveckling på  
Hovdala

Finjasjöbygden med Hovdala fält och slott i i förgrunden

VÄLKÄNT BESÖKSMåL

Hovdalaområdet ingår i Finjasjöbygden som 
ska bli ett välkänt och välbesökt besöksmål med 
skånsk kultur och skånsk natur av hög klass. 
Bygden ska locka både turister och lokalbefolkning. 
Hovdala slott utgör ett viktigt nav i området. (Ur 
”Utvecklingsprogram för Finjasjöbygden”, 2004)

Idag
Hovdalaområdet har under lång tid tillhört Hovdala 
slott men under sista halvan av 1900-talet har 
området använts som militärt övningsområde. Idag är 
kommunens främsta avsikt är att använda och utveckla 
området för rekreation och upplevelser. Området har 
goda förutsättningar att locka till sig både turister och 
kommunens egna invånare. Hovdala med sina drygt 
2000 hektar ägs idag av Hässleholms Industribyggnads 
AB.

Fördjupad  
översiktsplan, 1995
Hovdalaområdet omfattas av fördjupad översiktsplan 
för Hässleholms tätort från1995. Området var i denna 
plan avsett för militära ändamål. Området är även 
utpekat som riksintresse för militära ändamål. Med 
anledning av att all militär verksamhet flyttat från 
området är den fördjupade översiktsplanen för området 
inaktuell och ersätts med översiktsplanens ”kap. 
Hovdala”.  

Ställningstaganden

• En förutsättning är att riksintresset tas bort. 

Markanvändningsplan 
Skogssällskapet upprättade under 2004 en 
markanvändningsplan för Hovdalaområdet.  
Markanvändningsplanen har utgjort planerings- och 
inriktningsunderlag för arbetet med denna översiktsplan 
och dess strategi för Hovdala. För mer detaljerad 
bakgrund till föreslagen markanvändning hänvisas till 
Skogssällskapets markanvändningsplan. 
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Markanvändning på Hovdala

Bullerskydd/Hänsynszon
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Turism (camping)
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Natur
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Rekreationsvärden

Vägar, strategiska
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Kulturmiljövärden

Vägledning inför  
framtiden

Leva 

Boende
Innan Fortifikationsverket exproprierade området 
fanns några mindre bond- och hantverksbyar, Lörup 
och Broslätt. Idag finns i princip inget permanent 
bostadsbestånd inom Hovdalaområdet.

Ställningstaganden

• Hovdalaområdet avses huvudsakligen inte användas 
för permanent boende. Ny bostadsbebyggelse får endast 
komma till stånd i mindre omfattning kring redan 
befintlig bebyggelse.

Uppleva 

Natur och rekreation
- Dalleröd; Ett stort sammanhängande område med 
ädellövskog och bokskog i en sluttning ner mot 
Finjasjöns strand. Skogen är relativt opåverkad av 
sentida skogsbruksåtgärder. Längs områdets bäckdalar 
finns fina alskogar med rörligt markvatten. 

- Hovdala ån är en kraftigt slingrande å som 
huvudsakligen kantas av alsumpskogar eller 
öppna hagar. I ån finns ett vattenfall med störst 
fallhöjd i Skåne. Den mycket ovanliga och hotade 
flodpärlmusslan finns i ån och strömstare ses ofta. 
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Det finns en askskog sydväst om Äspehöjden med 
minder partier klibbal som översilas av mycket fukt. 
Här finns även ett mindre område med avenbok. Skogen 
är olikåldrig, ogallrad och tät med rikt buskskikt.

- Filesjön omges huvudsakligen av bokskog. 
Strandskogen är välutvecklad med täta bryn. Sjön är 
värdefull när det gäller fågellivet. Området är vackert 
och tyst och lämpar sig därför väl för rekreation. Dock 
är det idag något svårtillgängligt. Området hänger ihop 
med Hovdalaåns dalgång genom en bäckravin.

- Inom Hovdalaåns dalgång och Hammarmölledam  
finns branta raviner, lodräta bergytor, stora stenblock 
samt Hammarmölledamm med sin öppna vattenspegel. 
Området täcks huvudsakligen av äldre bokskog.

- Guldkusten är en flack sandstrand med vass och sly 
och enstaka lövträd. Här ges utblickar över Finjasjön. 

Ställningstaganden

• Dalleröd avsätts för att i första hand utveckla och 
bibehålla naturvärdena. Skogsbruk kan ske med 
mycket stor hänsyn till naturvärdena. Dallerödsskogen 
föreslås bli naturreservat. Avgräsningen för 
naturreservat ska vidare utredas eftersom avgränsningen 
i naturvårdsprogrammet står i konflikt med 
exploateringsintressen.

• Området kring Hovdalaån avsätts för att i första hand 
bibehålla och utveckla naturvärdena, framförallt i ån. 
Hovdalaån och dess stränder föreslås bli naturreservat.

• Askskogen sydväst om Äspehöjden avsätts i första 
hand för naturvård.

• Området kring Filesjön avsätts för rekreation och 
naturvård. Det är värdefullt att gynna flodkräftan. 
Stigsystemet ska utvecklas och området göras mer 
tillgängligt för friluftslivet. 

• Hovdalaåns dalgång och Hammamöllerdams natur- 
och rekreationsvärden utvecklas tillsammans. 

• Utveckling av rekreationsvärden längs Finjasjöns 
strandzon ska ske. Röjning av sly, anordnande av 
lättillgängliga gångvägar, hund- och hästbad samt 
grillpatser är några förslag. 

Kultur
- Mitt i Hovdalaområdet ligger Hovdala slott med 
sina praktfulla byggnader omslutna av natursköna 
omgivningar. Slottet som fick sitt nuvarande läge på 
1500-talet utgör ett av de främsta minnesmärkena från 
snapphanetiden i Skåne. 

Sedan 1947 är Hovdala slott ett statligt 
byggnadsminne och nationellt kulturarv. 
Fastighetsverket övertog området kring slottet under 
1994 och den första utvecklingsplanen togs fram 
1996.

- Biblioteksruinen är lämningar av ett åttakantigt 
stenhus omgivet av ett symetriskt system av 
stengärdesgårdar. Biblioteksruinen uppfördes under 
Mikael Ehernborgs tid på 1790-talet som en plats för 
meditation, studier och utblickar.

Ställningstaganden

• Det är viktigt att  att stärka den kulturhistoriska 
upplevelsen runt Hovdala slott. Detta kan ske 
bland annat genom att stärka kvaliteten ”tystnad”. 
Det är slottet som ska vara det framträdande 
byggnadsverket i Hovdalaområdet, därför är det 
viktigt att ny störande bebyggelse eller anläggningar 
inte  tillkommer i slottets omgivningar. In- och 
utblickar mot och från slottet ska förstärkas genom 
att bibehålla och skapa siktlinjer och ett öppet 
landskap. 

• Området kring biblioteksruin är tänkt att vara en 
meditativ plats där tystnaden spelar en avgörande 
roll. Genomfartstrafik förbi biblioteket ska inte 
tillåtas. Exploateringar i området är inte lämpligt.

Landskapsbild och bullerfrihet
Det öppna landskapet med vacker utsikt ifrån 
Äspehöjden och Snababackarna är betydelsefull för 
upplevelsen av Hovdala.

Permanenta aktiviteter och verksamheter är strängt 
knutna till de kulturhistoriska upplevelserna samt 
naturupplevelserna. Avsaknaden av ihållande och 
ofta återkommande bullrande ljud är en del av 
upplevelsen. Detta förhindrar dock inte att tillfälliga 
evenemang med hög ljudnivå genomförs.   

Ställningstaganden

• Det är viktigt att landskapet skyddas och att 
markerna hålls öppna genom betande djur. Markerna 
hålls tillgängliga genom väl anpassade övergångar 
på strategiska lägen.

• En skyddszon/ hänsynszon för bullerfrihet ska 
finnas kring det mest intressanta natur,- kultur- 
och rekreationsområdet. Varaktigt bullrande 
verksamheter som kan påverka området innanför 
skyddszonen tillåts inte inom eller i angränsning till 
skyddszonen.
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Fritidsverksamheter
Det finns en mängd fritidsverksamheter som 
gör anspråk på att finnas i området, till exempel 
Hässleholms motorklubb, Brukshundsklubben och 
cykelklubben, FMCK, orienteringsklubbar och 
Brönnestad skytte. I de flesta fall förekommer inga 
konflikter med föreslagen markanvändning. 

Ställningstaganden 

• Verksamheter som kan påverka natur- och 
kulturvärden flyttas till andra mindre känsliga områden 
inom kommunen.

• I och med att tystnaden är betydelsefull är det direkt 
olämpligt med fritidsverksamheter som bullrar ofta. 
Enduroverksamhet som ofta bedriver träningar och 
tävlingar tillåts ej utan hänvisas till befintliga banor på 
Mölleröd. Skytte tillåts inte utöver dagens verksamhet.  

• Hela Hovdalaområdet lämpar sig främst för mindre 
anläggningar för det rörliga friluftslivet till exempel 
grillplatser och mindre fasta anläggningar för 
idrottsverksamhet.

Turism
Hela Hovdalaområdet har stor potential för turism. 
Anledningen till detta är höga kultur-, natur- och 
rekreationsvärden samt närheten till Hässleholms stad.

Ställningstaganden

• Broslätts gamla by föreslås utvecklas till en del 
av turistcentret kring slottet. Förslagsvis byggs den 
gamla hantverksbyn upp och hyrs ut till turister för 
övernattning, eventuellt i kombination med annan 
permanent och för ändamålet anpassad verksamhet. 

Arbeta och lära

Näringsliv
I området finns främst arbetsplatser kopplade till 
upplevelseindustrin. Jordbruk inom området är en 
förutsättning för att bibehålla landskapsbilden men även 
skogsbruket är av stor betydelse för upplevelsen och 
rörligheten i området. 

För närvarande bedrivs jakt på de före detta 
övningsfälten. Detta sker genom upplåtelse till 
Hovdala Viltvårdsförening som har goda erfarenheter 
av såväl jakt som viltvård in om områdena. 
Intresserade kommunmedborgare ges, genom villkor 
i avtal, möjlighet att vid vissa tidpunkter deltaga i 
jaktutövningen.

Ställningstaganden 

• Kommunens ambition är att utveckla 
upplevelseindustrin inom området.

• Största delen av Hovdalaområdet ska användas för 
produktionsinriktad skogsbruk. 

• Inom områdena där markanvändningen föreslås vara 
något annat ges inriktningar på skogsbruket. 

• De öppna markerna ner mot sjön och på Äspehöjden 
ska hållas öppna med betande djur.

• Jakten avses fortsätta i nuvarande form.

Trafik
Inom området finns en mängd skogsvägar och 
möjligheter att ta sig genom området. Dagens infart till 
Hovdalaområdet är inte anpassad till besöksintensiv 
verksamhet. 

Ställningstaganden 

• Parkeringsplatser och informationstavlor anläggs 
vid betydelsefulla besöksmål, som till exempel vid 
utsiktspunkterna.

• Kollektivtrafikförbindelser till Hovdalaområdet ska 
förbättras. 

• Markanvändningsplanen ger förslag till leder för 
gående, cyklister och ryttare. Dessa ska följas och 
utvecklas i största möjliga mån. 

• I hela Hovdalaområdet ska genomfartstrafik, som 
kan störa områden med höga kultur-, rekreations-, och 
naturvärden, försvåras. Detta innebär att huvudnätet ska 
ligga i Hovdalaområdets utkant. De många vägarna, 
främst skogsvägar, inne i området föreslås stängas av.

• Slottsområdet ska vara hela Hovdalaområdets centrala 
besökspunkt. Området kan vidareutvecklas och stärkas 
genom nya aktiviteter och anläggningar som till 
exempel ett naturum.
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DEL 3

”Hänsyn” behandlar områden inom vilka särskild 
hänsyn måste tas och hur kommunen avser att 
tillgodse detta. 

hänsyn
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kap. resurser

Samhällets utveckling är bland annat beroende av hur 
vi kan nyttja markens resurser och vattnets kraft. Ju 
bättre vi kan nyttja våra egna resurser desto starkare blir 
kommunen, men det ställer krav på att det sker på ett 
långsiktigt hållbart sätt. 

flygbild kalkbrottet
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Tillgångar i mark och vatten

Grundvattentäkter

Tillgången till grundvatten i kommunen är god. 
Kommunen har många grusåsar som är viktiga för att 
behålla en hög kvalitet på grundvattnet.

För närvarande har Hässleholms Vatten AB 
15 st vattentäktsområden. Den största täkten 
Hässleholm- Ignaberga fastställdes nyligen och 
fick därmed skyddsbestämmelser. Den är en del av 
grundvattenuttaget på Kristianstadsslätten som tas från 
sanden under kalkberget. 

Från Finjasjöns västra strand och i ett stråk in mot 
Tyringe samhälle, i det så kallade Mjölkalångafältet, 
finns idag en stor outnyttjad grundvattenresurs med 
goda uttagsmöjligheter. Hässleholms Vatten AB har 
inom överskådlig framtid inga behov av att utnyttja 
området för ny vattentäkt. 

Ställningstaganden
• Kommunen ska värna om grusåsarna i kommunen 
som är viktiga för att behålla en hög kvalitet på 
grundvattnet.

• Mjölkalångafältet är en grundvattenreserv av stor 
dignitet inom kommunen och har därför ett stort 
skyddsvärde. Området ses som framtida strategiskt 
vattenskyddsområde. 

Marktäkter

Inom kommunen finns ett flertal marktäkter för 
utvinning av berg, kalk, torv, sand och grus. Kalktäkten 
i Ignaberga är klassad som riksintressen för värdefulla 
ämne.

Grus tas från naturgrusavlagringar som är väldigt 

viktiga som grundvattenmagasin men som även 
har höga natur- och kulturlandskapsvärden. 
Naturgrusavlagringar, till exempel rullstensåsar, är 
ändliga resurser och beslut finns från regering och 
länsstyrelsen i Skåne att de endast får nyttjas när 
ersättningsmaterial inte kan komma i fråga. Bergkross 
är det vanligaste ersättningsmaterialet.

Läs mer i Materialhushållningsprogram för Skåne län,  
2005-06-21

Ställningstaganden
• Marktäkterna inom kommunen ska följa sina 
respektive täkttillstånd. Kommunen ska aktivt delta 
i planering inför avslut av täkt för att optimera 
efterbehandlingen och finna nya användningar för 
områdena. 

• Alla grustäkter ska efter utgående täkttillstånd 
omprövas beträffande deras lämplighet för eventuell 
fortsatt täktverksamhet och bedömas i förhållande till 
andra allmänna intressen. 

Sjöar, våtmarker och  

vattendrag

Kommunen är en av Skånes mest sjörika med 84 st 
sjöar större än 1 ha. De största sjöarna är Finjasjön, 
Lursjön, Skeingesjön och Vittsjön. 

I norr är sjöarna näringsfattiga och brunfärgade av 
humusämnen. I kommunens mellersta och södra delar  
är sjöarna naturligt näringsrika, eftersom jordarterna här 
utgörs av kalkmorän, mo och lera.

Ett flertal andra vattendrag finns inom kommunen, 
varav de största är Helgeå, Almaån, Hörlingeån, 
Mjölkalångaån, Hovdalaån samt Tormestorpsån.
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Finjasjön

Sösdala

VinslövTormestorp

V Torup Sjörröd
Hässleholm

FinjaTyringe
Stoby

Vankiva

Ballingslöv

Röke
Mala

Hästveda
Bjärnum

Vittsjö

EmmaljungaStörre sammanhängande våtmarker

Strategiskt vattenskyddsområde

Täkter som på sikt ska avslutas

Vattenskyddsområden

Täkter

Nationellt särskilt värdefulla sjöar och vattendrag 

Nationellt  värdefulla sjöar och vattendrag

Regionalt särskilt värdefulla sjöar och vattendrag 

Regionalt värdefulla sjöar och vattendrag 

Hässleholmsfakta - vattentillgång

Vattentillgången i kommunen är god och av hög kvalitet. De största 
hoten mot vattenförsörjningen är trafiken, gödning från jordbruket och 
olika bekämpningsmedel. Det finns ett behov att skydda kommunens 
vattentäkter och arbete pågår för att säkerställa detta. 

Finjasjön

Sösdala

VinslövTormestorp

V Torup Sjörröd
Hässleholm

FinjaTyringe
Stoby

Vankiva

Ballingslöv

Röke
Mala

Hästveda
Bjärnum

Vittsjö

EmmaljungaStörre sammanhängande våtmarker

Strategiskt vattenskyddsområde

Täkter som på sikt ska avslutas

Vattenskyddsområden

Täkter

Nationellt särskilt värdefulla sjöar och vattendrag 
Nationellt  värdefulla sjöar och vattendrag
Regionalt särskilt värdefulla sjöar och vattendrag 
Regionalt värdefulla sjöar och vattendrag 

Store mosse

Åraslövs mosse

Vejshulta myr

Stensmyr

Fäjemyr

Hörlinge ängar

Kommunen består till stor del av våtmarker av olika 
slag, särskilt i de nordvästra delarna. Exempel på 
våtmarker är alsumpskogar (som även kallas för 
Europas regnskogar), högmossar och kärr. De största 
sammanhängande områdena är Fäjemyr, Stensmyr, 
Hörlinge ängar, Åraslövs mosse, Store mosse  och 
Vejshulta myr. Alla är även Natura 2000- områden. 

Våtmarkerna fungerar som samhällets naturliga 
bräddningsmagasin och naturliga reningsverk. De är 
en del av buffertsystemet för till exempel Helge ås 
vattennivås svängningar, vilket innebär att kommunens 
våtmarker påverkar vattennivån även i Kristianstad, 
Osby och Östra Göinge. Dessutom tas partiklar, 
tungmetaller och kemiska föreningar upp och renar 
vattnet innan det når sjöar och vattendrag. 

Arbetet med vattendirektivet kommer att samordnas 
med andra kommuner i regionen. Helgeås 
avrinningsområde täcker merparten av kommunens 
yta. Kraxasjön längt upp i nordväst ingår i Lagans 
avrinningsområde och i väster ingår Svenstorpssjöarna i 
Rönneås avrinningsområde.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har pekat ut och 
bedömt ett antal vattendrag som värdefulla eller särskilt 
värdefulla på nationell respektive regional nivå. En del 
sådana projekt finns i vår kommun. Se karta

Ställningstaganden
• Sjöanvändningsplan upprättades 1999 för kommunens 
sjöar. Kommunen ska åtgärda sjöarna enligt 
prioriteringslista i denna plan för i första hand fem sjöar 
(utifrån värden och behov). Sjöanvändningsplanen 
bör hållas ajour och biologisk inventering av sjöar och 
vattendrag ska göras.

• Kommunen ska satsa resurser för att få bukt med 
problem med övergödning. Detta kan uppnås till 
exempel genom att värna om de våtmarker vi har så att 
de kan fortsätta att fungera som naturliga reningsverk.

• Kalkning ska göras för att upprätthålla ett godtagbart 
pH-värde i berörda sjöar och vattendrag.

• Markerna kring de största, ovannämnda, våtmarkerna 
får ej bebyggas med tätortsbebyggelse eller torrläggas.      



100    Att leva, uppleva, arbeta och lära i Hässleholms kommun 



kap. miljö- & 
risk- faktorer

Städer, orter och landsbygd har blivit mer och mer 
komplexa. Vi lever och arbetar i effektiva och bekväma 
miljöer som för det mesta fungerar utan större 
störningar. Men i samhällssytemet finns konflikter 
inbyggda som kan innebära fara för oss människor 
och naturen. Dessa risker måste vi kunna hantera och 
minimera effekterna av.

 Hässleholms kommuns översiktsplan 2006            101

SBK

SBK



102     Att leva, uppleva, arbeta och lära i Hässleholms kommun

Risker för samhället

Översvämningsrisk 

Vatten har en stor attraktivitet och många väljer att 
bosätta sig nära en sjö eller ett vattendrag. Hässleholms 
kommuns stora rikedom i sjöar och vattendrag medför 
möjligheter, men också vissa risker. Detta visade sig 
inte minst våren 2002 då Finjasjön svämmade över sina 
breddar (+45,4). 

Klimatförändringarna kan på sikt medföra allvarliga 
översvämningsproblem och därför bör planläggning 
av bebyggelse i strandnära områden föregås av ett 
översvämningsscenario av vad som kan förväntas. 
Ett sådant scenarie finns framtaget för Finjasjöns 
närområde.

Översvämningsrisken ökar i och med att mark hårdgörs 
och tas i anspråk för bebyggelse och att våtmarker 
torrläggs. Konsekvenserna av översvämningarna blir 
också allvarligare i och med att infrastrukturen och 
den tekniska försörjningen blir mer avancerad och 
sårbar. Objekt som medför en extra stor risk om de 
översvämmas är t ex dammar, deponier, reningsverk 
och industrier. 

På grund av översvämningsrisken bestämmelser 
om lägsta höjd på färdigt golv skrivits in som 
tilläggsbestämmelser i gällande detaljplaner för 
områden runt Finjasjön. 

Se även utredning ”Hydraulisk analys av Finjasjön med 
omgivningar”, DHI Water och enviroment, 2002-12-14.

Ställningstagande
För att minska de negativa effektena av översvämningar  
är det viktigt att kommunen arbetar förebyggande.

• För områden påverkade av Finjasjön ges bygglov 
endast för bostadshus med färdigt golv högre än +46,5 
meter över nollplan.

• Vid större exploateringar ska utjämningsmagasin i 
form av till exempel våtmarker anläggas, om möjligt i 

• Placering och utformning av ny bebyggelse och nya 
anläggningar vid sjöar och vattendrag kräver speciell 
uppmärksamhet för att undvika framtida allvarliga 
skador vid översvämningar. 

• Våtmarker och potentiella våtmarker 
uppströms Finjasjön som kan användas som 
översvämningsområden vid perioder av kraftigt regn, 
ska kartläggas.

Kraftledning 

En stor nationell 400 kW kraftledning korsar 
kommunens östra del från söder till norr. Regionala och 
lokala kraftledningsnät finns som ett finmaskigt nät över 
hela kommunen.

Ställningstagande
• När det gäller den nationella kraftledningen 
följer kommunen, och ska fortsätta att följa, den 
försiktighetsprincip angående säkerhetsavstånd 
som socialstyrelsen rekommenderar, angående 
elektromagnetiska fält från kraftledningar. Detta gäller 
även mindre ledningar.

Tillståndspliktig miljöfarlig 

verksamhet

Det finns ett antal tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter inom kommunen. Flera ligger i eller 
i anslutning till tätorterna och/eller utmed de stora 
vägarna och järnvägarna.

Ställningstagande
• För säkerheten inom tätorterna förutsätter kommunen  
och kontrollerar att företagen följer tillståndens villkor. 
Företagen ska ha de villkor som krävs för en hållbar 
utveckling.
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Buller 

Det är viktigt att de i kap ”Uppleva” utpekade 
bullerfria miljöerna får utvecklas med denna kvalitet. 
Dessa miljöer är av största vikt för  medborgarnas 
välmående

Ställningstaganden
• Nya lokaliseringar av verksamheter och bostäder 
ska alltid vägas mot denna miljöfaktor. 

Radon 

I Hässleholms kommun utgör markradon inget större 
problem. En översiktlig markradonundersökning har 
gjorts. Högst radonvärde uppmättes i glacial lera, följt av 
isälvsavlagringarna som uppvisar något högre 
värden än morän. 

Ställningstagande

• Vid detaljplanering för bostäder och  
utbildningslokaler ska radonhalten redovisas.

• Vid bygglovsprövning utanför detaljplan ställer 
byggnadsnämnden krav på antingen radonskyddat 
byggande eller mätning av markradon och åtgärder 
efter behov.

Gamla deponier

En inventering av gamla deponier i kommunen 
gjordes år 1983-1985. Sammanlagt fanns ett 20- tal 
nedlagda deponier av varierande ålder och storlek. 
Samtliga deponier bedömdes ha måttlig eller liten 
risk för miljöstörning.

Ställningstagande
• En fördjupad och mer ingående studie bör göras 
av de deponier som bedömts utgöra någon form av 
miljöstörning. Det vill säga Hässleholm-Läreda, 
Tyringe-Släbobygget, Tyringe-Tvärskog samt 
Vittsjö-Sågen.
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Farligt gods

Farligt gods och annan tung trafik rekommenderas att 
gå på och dirigeras till särskilda vägar för att minska 
trafiken inom tätbebyggda områden och därmed 
undvika stora negativa påföljder för människor vid en 
eventuell olycka. 

Genomfart av farligt gods rekommenderas till 
kommunens större vägar, vägarna 21, 23 och 117.          
I Hästveda, Sösdala och Vinslöv ligger vägarna utanför 
själva samhället. I Bjärnum, Vittsjö och Tyringe 
däremot går det farliga transportstråket rakt genom 
samhället. Ingen genomfart av farligt gods är tillåten 
inom staden. Stor andel har dock målpunkt inom staden, 
bland annat till Läreda industriområde.

Alla ovanstående orter korsas dessutom av 
godstransporter på järnväg. Staden korsas av 
kommunens alla järnvägar vilket innebär att allt tåggods 
passerar genom stadens centrala delar.

Ställningstagande
• I kommunens trafikplan och i Region Skånes 
Väginformation redovisas rekommenderade vägar för 
farligt gods, tung trafik och zoner med förbud mot 
farligt gods. Denna ska hållas aktuell och nya lösningar 
för genomfarterna genom Bjärnum, Vittsjö, Tyringe ska 
sökas. 

• Kommunen ska utforma vägar och gator inom 
samhällena så att transporter inte väljer att gena på ej 
tillåtna vägsträckor.

Före detta militära områden

Hela Hovdalaområdet är klassat som riskområde för 
blindgångare. Högst risk förekommer i ett område 
nordväst om Filesjön samt i fälten norr om slottet.

Ställningstagande
• Alla före detta militära områden, till exempel 
övningsfält och skjutbanor, ska saneras innan de 
bebyggs.
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kap. 
nationella 
skydd

Hässleholms kommun är en del av Sverige. Det 
innebär att på och i vår mark och våra vatten finns 
ämnen, växter, djur, byggnader, ledningar, vägar 
och järnvägsspår som är särskilt viktiga för att 
Sveriges transportsystem ska fungera samt att 
natur och kultur ska bevaras.  
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Av nationellt, regionalt och lokalt 
intresse 

Riksintressen

Inom kommunen finns en hel del värden som är av 
nationellt intresse, riksintressen. Dessa är reglerade 
enligt Miljöbalkens 3:e kapitel och bestäms av 
Länsstyrelsen och andra statliga verk och myndigheter 
beroende på vilket ämne det berör. Riksintressena i 
kommunen är följande:

- Järnvägarna inom kommunen; Södra stambanan, 
Skånebanan och Markarydsbanan. 

- De befintliga stora riks- och länsvägarna 21, 23, 24, 
117 samt 119. Riksintressen finns även för planerade 
nya delsträckor av dessa vägar, som väg 117 genom 
Vittsjö och för väg 21 utanför Tyringe. 

- Omkring 10 naturvårdsområden i form av bland annat 
myrområden och basaltkupper.

- Två kulturmiljöområden vid Gumlösa samt Skeinge 
säteri, Skeingesjön. 

- Område för värdefulla ämnen kring Ignaberga 
(kalkfyndigheter). 

- Områden för totalförsvaret inom före detta P 2, 
Mölleröd och Hovdala. Försvarsmaktens hemliga 
riksintressen hanteras genom samråd inom 
samrådsområdena.

Ställningstagande
- Kommunen delar synen på de flesta av de gällande 
riksintressena med de statliga myndigheterna, med 
undantag av:

- Totalförsvarets riksintresse inom Mölleröd och 
Hovdala som kommunen förutsätter att detta tas bort.

- Kalkbrytningen kan i framtiden komma att stå i 
konflikt med kommunens viktiga vattentäkt Ignaberga 
- Hässleholm på Kristianstadsslätten.

- För väg 117 i centrala delen av Vittsjö föreslås att den 
gällande detaljplanen, för flyttning av vägen, upphävs 
eftersom den hindrar utvecklingen i centrala Vittsjö.

Vankiva

Röke
Mala

Gumlösa

Sösdala

Vinslöv
Tormestorp

V Torup Sjörröd

FinjaTyringe
Stoby

Ballingslöv

Hästveda
Bjärnum

Vittsjö

Emmaljunga

Hässleholm

Försvarets samrådsområden 

- Kommunen avser att verka för att naturvårdsområden 
av riksintresse säkerställs genom avtal eller 
reservatsbildning

 -För att säkerställa kulturmiljöområdena avser 
kommunen upprätta områdesbestämmelser.
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Vankiva

Röke
Mala

Gumlösa

Skeinge säteri

sjönSkeinge-

Gällande strandskydd

Riksintresse naturvårdsobjekt 

Riksintresse naturvårdsområde 

Riksintresse kulturmiljö 

Riksintresse - värdefulla ämnen 

Natura 2000

Järnväg, riksintresse

Vägar, riksintresse

Sösdala

Vinslöv
Tormestorp

V Torup Sjörröd

FinjaTyringe
Stoby

Ballingslöv

Hästveda
Bjärnum

Vittsjö

Emmaljunga

RöslövStore mosse

Önnarp
Fäjemyr

Stensmyr

Hästhult

Hörlinge

Vittsjön

Hässleholm

-Natura 2000

Inom kommunen finns nio områden som är så kallade 
Natura 2000-områden. Natura 2000 är ett nätverk av 
Europas mest skyddsvärda naturområden. Natura 2000-
områden har samma juridiska status som riksintressen. 
Tillstånd krävs från länsstyrelsen för ingrepp eller 
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön 
i ett Natura 2000-område. Ingreppet kan tillåtas 
om det utformas så att områdets naturvärden även i 
fortsättningen har en gynnsam bevarandestatus.

De värden som utmärker riksintresse Natura 2000 och 
Natura 2000-arterna redovisas utförligt i kommunens 
naturvårdsprogram (2005).

Ställningstagande
• Kommunen delar synen på Natura 2000-områdenas 
skyddsvärden.

Fornlämningar

Kommunen är mycket rik på fornlämningar. 
Fornlämningar är skyddade enligt lag. Kända 
fornlämningar framgår av länsstyrelsens 
planeringsunderlag.

Ställningstagande

-Fornlämningar ska i möjligaste mån bevaras till 
eftervärden. 

-Inom fornlämningsområden ska exploatering undvikas 
i görligaste mån.

Strandskydd

Inom Hässleholms kommun finns många sjöar och 
vattendrag och därmed finns stora strandskyddade 
områden inom kommunen. Syftet med strandskyddet är 
att trygga förutsättningarna för det allmänna friluftslivet 
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten. Strandskyddsområdenas utbredning 
har beslutats av Länsstyrelsen. Bredden varierar och 
avser zoner både över land och vatten räknat från 
strandlinjen.

Ställningstagande
I samband med arbetet med Naturvårdsprogrammet 
inventerades hela kommunen år 2002-2004 beträffande 
områden med höga naturvärden. Med hänvisning 
till denna inventering och till Länsstyrelsens 

beslut föreslås att en utredning görs för att se över 
strandskyddsområdena. Utredningen ska ligga till grund 
för ansökan om ändring av strandskyddsområdena hos 
Länsstyrelsen.

• Strandskyddet bör krympas vid vissa sjöar, eventuellt 
tas bort helt vid vissa sjöar. (Se kap. Leva, avsnittet om 
Sjönära boende.)
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DEL 4

”Planförslag” redovisar slutsatsen av alla 
redovisade intressen, själva planförslaget. Även 
planförslagets samlade konskevenser redovisas.

planförslag

U
P
P
L
E
V
A

A
R
B
E
T
A

LÄRA
LEVA
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kap. mark-
användning
Många skilda intressen gör anspråk på marken 
och vattnet i kommunen. Anvisningar till vad 
och hur mark och vatten ska användas innebär 
alltid en avvägning mellan dessa intressen. 
Avvägningen grundar sig på att alltid söka den 
bästa lösningen för så många som möjligt, för oss 
idag och för kommande generationer.
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Markanvändning

Markanvändningskartan visar vilka anspråk på mark 
och vatten som ska prioriteras framöver. Här kan man 
se vilka intressen som pågående markanvändning ska 
vara förenlig med och ta hänsyn till. Vissa intressen 
som visas på kartan kan vara av sådan art att de på sikt 
kommer att förändra markanvändningen till en mera 
anpassad och ändamålsenlig användning. 

Flera olika intressen kan göra anspråk på samma 
område. Detta betyder inte att de står i konflikt med 
varandra utan oftare är det så att de olika intressena 
förstärker varandra. Exempelvis kan många olika 
intressen från naturvårdens sida utgöra en förutsättning 
för ett områdes attraktivitet som turistmål. 

Kartan visar de olika intressenas utbredning efter det 
att intressen har vägts mot varandra och prioriteringar 
gjorts där olika anspråk legat i konflikt med varandra. 

Samhällsutbyggnad

Delar av de storområden som pekats ut i 
naturvårdsprogrammet ligger i konflikt med 
samhällsutbyggnadens intressen. Detta gäller 
framför allt kring befintliga samhällen och här har 
naturvårdsintresset på en handfull platser fått stå 
tillbaka för samhällsutbyggnadens intressen.

Marktäkter

I kommunen finns ett antal marktäkter där det tas 
bland annat grus. Naturgrusavlagringar är viktiga 
som grundvattenmagasin och har höga natur- och 
kulturlandskapsvärden, därför bör användningen av 
naturgrus minimeras och ersättas med bergkross eller 
annat ersättningsmaterial. Detta får till följd att antalet 
täkter i kommunen kommer att minska väsentligt 
i framtiden. Markanvändningskartan visar vilka        
berg-, kalk-, sand-, och torvtäkter som även i framtiden 
kommer att finnas kvar. 

Hovdala

Hovdalaområdet är på kartan presenterat mer detaljerat 
än övriga områden i kommunen. Detta tillsammans 
med tidigare utredningar, som är gjorda angående 
den framtida markanvändningen i området (se kap. 
Hovdala) gör att det inte längre finns ett behov av en 
särskild fördjupad översiktsplan över området.
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Huvudsaklig markanvändning visas på 
markanvändningskartan som bifogas.
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Framtida planeringsbehov

Översiktsplanen är ett dokument som anger 
utvecklingsstrategier för mark- och vattenanvändningen 
ur olika aspekter. Den pekar ut ett antal områden inom 
vilka fördjupade översiktsplaner kommer att utarbetas 
samt sakområden inom vilka strategiska planer och 
program behöver tas fram.

 

Fördjupade översiktsplaner

Fördjupade översiktsplaner kommer att utarbetas för 
Hässleholm, Hästveda och Vittsjö. 

Ett tillägg eller fördjupning av översiktsplanen 
kommer att göras som klarlägger förutsättningarna för 
utbyggnad av vindkraften och som pekar ut lämpliga 
områden för lokalisering av vindkraftverk.

Viktiga frågor att ta ställning till för Hässleholm är den 
fysiska avgränsningen av planen, framtida utbyggnad 
av bostadsområden och verksamhetsområden samt 
placering av handelsområden. 

För Hästveda är viktiga frågor bland annat hur kyrkbyn 
kan utvecklas som ett attraktivt bostadsområde, liksom 
andra framtida bostads- och verksamhetsområden.

I Vittsjö är det bland annat frågor som rör framtida 
bostadsområden och en ny dragning av väg 117 som 
kräver utredning. 

När dessa fördjupade översiktsplaner är 
framtagna kommer de att ingå i den rullande 
aktualitetsförklaringen av översiktsplanen, som ska ske 
varje mandatperiod.

Ortsanalyser i kyrkbyarna

En utredning som klargör behovet av ortsanalyser 
för kyrkbyarna ska göras. Dessa ortsanalyser ska 
belysa kulturmiljövärdena och kan utmynna i att 
områdesbestämmelser upprättas för att stärka befintliga 
bevarandevärden. 

Riksintressena för kulturmiljövården ska säkerställas 
genom områdesbestämmelser. 

Strandskydd och sjönära  

boende

För hela kommunen ska en utredning göras beträffande 
strandskyddsområden.

Denna utredning ska ligga till grund för ansökan om 
ändring av strandskyddsområden hos Länsstyrelsen. De 
områden som har pekats ut som intressanta för sjönära 
boende ska belysas särskilt. 

Områden för hästgårdar

Studier ska göras för att klargöra vilka områden 
som kan vara särskilt lämpade för hästgårdar. Vid 
lokalisering av omfattande hästverksamhet (fler än 30 
djur) krävs förstudie/detaljplan för att styrka rätten och 
utvecklingsmöjligheter för verksamheten och för att få 
helhetsgrepp på konsekvenser och omvärldspåverkan. 
De områden som pekats ut på kartan är särskilt 
intressanta. Studien bör också peka ut attraktiva 
ridvägar. 

 

Bullerfria områden och         

närnatur

För hela kommunen ska utredningar göras för att 
klargöra var det finns bullerfria områden inne i och 
i närheten av tätorterna och hur dessa områden kan 
bevaras och utvecklas.

Dessutom ska skolornas tillgång till närnatur och dess 
tillgänglighet studeras.
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Bjärnum Hästveda

Tyringe

Vinslöv

Verum

Farstorp

Röke

Hörja

V Torup
Finja

Matteröd

Brönnestad

N Mellby

Häglinge

Ignaberga
Sörby

N Sandby

Nävlinge

Vankiva
Stoby

SCALE 1 : 250 000

02 2 4 6
MILES

Ballingslöv

Sösdala

Vittsjö

Emmaljunga

Mala

Gumlösa

Kyrkbyar där behovet av ortsanalys ska utredas
Områden intressanta för hästgårdar
Områden särskilt intressanta för sjönära boende
Område där fördjupad översiktsplan ska upprättas
Riksintresse för kulturmiljövården
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kap. 
konsekvenser

Ställningstagandena i Hässleholms kommuns översiktsplan 
2006 innebär i förlängningen olika konsekvenser på 
samhället. 

Olika intressen och aktiviteter, deras lägen och 
samordningen av dem ger konsekvenser för till exempel 
miljön, befolkningens sociala sammansättning och 
kommunens ekonomi.        
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Alla ställningstaganden som har gjorts i 
översiktsplanen har inverkan och påverkan på 
utvecklingen i kommunen och vår syn av den. På 
följande sidor beskrivs de kommunövergripande 
strategiernas konsekvenser som kommunen 
anser vara relevanta och tror kan vara av vikt för 
framtida avvägningar.

För att konsekvenserna ska förstås till fullo bör de 
läsas ihop med ställningstagandena under respektive 
kapitel. 

Leva

Boende
- Mångfald av boendetyper gör att människor med 
olika bakgrund, ålder och ekonomier söker sig till 
kommunen, vilket leder till ökad förståelse och större 
utbyte människor emellan. 

- Eftersom marknaden styr efterfrågan är det lätt att 
kommunen tappar sin roll som samhällsbyggare. Det 
kräver att kommunen är framsynt, öppen och tänker 
långsiktigt. Kommunen bör öven ha en stark bild av hur 
vi kan bidra till att skapa ”det goda samhället” och se 
till allmänhetens bästa och inte enbart till den enskildes. 

- Kulturmiljöer och landskap får en ökad betydelse 
och lyfts fram i folks medvetande, vilket ökar 
kommunens attraktivitet och ger god marknadsföring. 
Att fler intresserar sig för landsbygden innebär att 
fler olika näringar bidrar till en hållbar utveckling 
av landsbygdsekonomin, det vill säga en ”levande 
landsbygd”. Näringslivet på landsbygden bidrar i sin tur 
till bevarandet av landsbygdens kulturarv. 

- Goda riktlinjer för kulturmiljöer och god arkitektur ger 
kommunen stöd för konsekvent bygglovshandläggning 

vilket leder till bevarande och utveckling. 

- Fler permanent boende i fritidshusområdena 
kan stärka området i sig och handel och service 
i närliggande orter. Men ju fler som bosätter sig 
permanent i dessa områden desto större krav blir det 
på kommunal service. De allra flesta områdena är 
så belägna att en framtida integrering med allmän 
VA-anläggning inte är möjlig att genomföra. Ett 
kommunalt övertagande av anläggningar inom 
exploateringsområdena bedöms inte heller vara en 
lösning. Därför lämpar sig inte alla fritidsområden för 
permanent boende.

- Hästar kan komma att spela en allt större roll för att 
hålla landskapet öppet. Hässleholms goda kollektiva 
kommunikationer kan göra det möjligt att bo på en 
hästgård och ändå ha rimliga pendlingstider till arbetet.

- Satsning på hästknutna aktiviter och anläggningar 
kan leda till att många av dagens smågårdar kan bli 
hästgårdar som dels kan bibehålla och öka befolkningen 
på landsbygden, dels kan bidra till att behålla 
landskapet öppet. 

Grundservice
- Kommunal grundservice i de sex största tätorterna 
och i staden innebär en trygghet för medborgarna. Då 
kommunen är ytmässigt stor handlar denna trygghet om 
att hela kommunen ska kunna leva. Att satsa på skola, 
vårdcentral och räddningsvärn ger också trygghet trots 
att det kan innebära tillfälliga negativa ekonomiska 
konsekvenser.   

Teknisk försörjning
- Hållbara energisystem kräver till exempel utveckling 
av fjärrvärme, hushållning med energi, högre grad 
av tillvaratagande av spillvärme och en övergång till 
förnybara energikällor samt att man i övrigt beaktar 
miljöaspekterna vid val av olika energilösningar. 

Blandade  
övergripande  
konsekvenser
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Uppleva

Värdefull natur
- Genom att i översiktsplanen peka ut speciellt 
värdefulla natur- och storområden stärks och förmedlas 
kommunens profil.

- Tillgång till naturupplevelser skapar möjligheter 
att locka fler turister och besökare som motionerar 
och kopplar av i vår kommun. Detta genererar såväl 
arbetstillfällen, nyföretagande och ekonomisk tillväxt 
samt skapar en positiv attityd till kommunen. Den här 
utvecklingen kan i sin tur leda till inflyttning och nya 
företagsetableringar.

- Bildandet av skydd för värdefulla områden kan leda 
till konflikter. Exempelvis kan jord- och skogsbrukare 
få begränsade nyttjandemöjligheter över marken.

Friluftsliv och rekreation
- Tillgång till områden med tätortsnära natur skapar 
ett attraktivt samhälle. Det kan leda till fortsatt 
god och förbättrad hälsa för invånarna samt höja 
livskvaliteten för många människor vilket är positivt för 
samhällsekonomin.   

- Friluftsliv kan bredda allmänhetens kunskap om 
naturen och öka förståelsen för miljövård. 

- Rörligt friluftsliv kan påverka det rationella 
jordbrukets nyttjandemöjligheter negativt.

- Buller kan påverka oss negativt på olika sätt och har 
stor betydelse för vår hälsa och livskvalitet. Bullerfria 
områden ger den stressade människan möjlighet till 
återhämtning. Denna resurs kan hjälpa till att förbättra 
folkhälsan. 

Turism
- Tillgång till rekreation och naturupplevelser skapar 
möjlighet för motion och avkoppling. Tillgänglighet 
är viktig för att få folk att ställa bilen till förmån för 
cykeln och kollektivtrafik.

- Fler jobb kan skapas genom mer utvecklad turism, så 
som stärkt och utvecklat fritidsresande med betoning 
på en destination för kort- och weekendresor. Detta 
genererar i sin tur fler arbetstillfällen, nyföretagande 
och ekonomisk tillväxt, samt skapar en positiv attityd 
till området.

 - Att peka ut de tre stora turistdestinationerna 
i kommunen kan innebära en begränsning av 
utvecklingsidéer i övriga områden. 

Arbeta

Arbete
- Mångfald av arbetsplatser gör kommunen mer 
konkurrenskraftig och anpassningsbar.

- Integration av bostäder, service och arbeten ger 
livfullare centrum, stadsdelar och orter.

- Genom att kommunen kan erbjuda 
verksamhetsområden med direktanslutning till järnväg 
bidrar det till miljövänligare godstransporter på järnväg.

Handel
- Genom att hänvisa handelsetableringar till väl 
utvalda områden skapas ett gynnsamt handelsklimat 
för hela staden. En konsekvens av denna policy blir ett 
levande centrum men även välfungerande områden för 
sällanköpshandel. 

Areella näringar
Kommunen har små möjligheter att påverka brukandet 
av jordbruksmark. 

Kommunikationer
- Förtätning kring stationsområdena ute i tätorterna 
ger en folkökning vilket i sin tur leder till ett ökat 
kundunderlag och möjligheter att införa, bevara och 
vidareutveckla spårbunden kollektivtrafik. 

- Tågstopp för persontrafik, mer än bara i staden, är 
av största vikt för hela den nordöstra delen av Skåne. 
Tätorternas tågstopp är viktiga för utvecklingen 
i ”Skånenordost kommunerna”, (Hässleholm, 
Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Bromölla, Hörby, 
Perstorp), då de dagligen har stort utbyte av tjänster, 
varor och service.

- Ett större antal tågstopp ger även ökad tillgänglighet 
till högskolor och arbetsplatser i Blekinge, Skåne och 
Småland. 

- Fler alternativa vägar till och från fritids- och 
kulturområden ökar tillgängligheten till dessa.
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Lära

Skolor nära natur
- Elever kan lättare bedriva egna forskningsprojekt i 
naturmiljö om denna finns nära skolan.

- Barns och ungdomars ohälsa är ett växande 
samhällsproblem idag. Om Hässleholms kommuns 
elever och lärare får ökade möjligheter att vistas i 
naturmiljöer kan deras hälsa förbättras.

- Att vistas i en naturlig miljö har läkande effekter, 
vilket reducerar stress, ger en varierad fysisk rörelse 
samt  ökar kreativiteten.  

- Kvaliteten på undervisningen i många ämnen kan öka 
om det finns möjligheter till utomhuspedagogik. 

- I naturområden öppnas möjligheter för flickor och 
pojkar att vara aktiva på lika villkor.

-Lärare, barn, ungdomar och föräldrar får ökad kunskap 
om sin närnatur och blir mer kraftfulla ambassadörer 
för bygden.

Bättre tillgång till gymnasie- och 
högskoleutbildningar

- Fler studenter i kommunen innebär fler boende som 
oftast vill röra sig i de centrala delarna och nyttja 
stadens faciliteter. Genom ett ökat kundunderlag i 
staden ökar möjligheterna att etablera och driva caféer, 
restauranger och kulturverksamheter.

- Fler utbildningar ger ökade möjligheter till nya 
samarbetsformer mellan företag och utbildning.

- Bra kollektivtrafik ger möjligheten att bo kvar i 
Hässleholm men studera på andra orter.

Resurser

Tillgångar i mark och vatten
- Invånarnas hälsa kan på lång sikt tryggas genom 
att kommunen kan leverera bra och tillräckligt 
med vatten. Detta kan ske genom att ha fastställda 
vattenskyddsområden.  

- Den biologiska mångfalden kan bli större efter 
avslutning av en marktäkt, beroende på hur 
efterbehandlingen av täkterna görs. 

- Med övergödning av våra sjöar fås en del negativa 
konsekvenser, som till exempel att fisksamhällen 
förändras, försämrade badmöjligheter, hot mot den 
biologiska mångfalden, syrefattiga bottnar, vattnet 
blir giftigt, försämrad vattenkvalitet som försvårar 
användandet av sjöar som dricksvattentäkter.

Miljö- och riskfaktorer
- En begränsning av bebyggelse och infrastruktur vid 
översvämningsdrabbade områden bidrar till ett socialt, 
tekniskt och ekologiskt robustare samhälle. Detta leder 
i sin tur till minskade kostnader för individen, samhället 
och näringslivet. Även föroreningsriskerna minskar 
genom en begränsad bebyggelse i utsatta områden.

- Utjämningsmagasinen tillför en värdefull naturtyp, 
vilken ofta rymmer biologisk mångfald. Områdena kan 
bli intressanta för rekreation och bidrar också till att 
minska utsläpp av näringsämnen och tungmetaller till 
sjöar och vattendrag. 

- En begränsning av andelen hårdgjorda ytor vid 
nyexploatering ger både en fördröjning och en 
minskning av mängden dagvatten att hantera. I sin 
tur leder det till lägre kostnader för samhället med 
minskade behov av utbyggnad av avloppsledningsnät 
och färre föroreningar.  

- Genom att undvika att bygga in radon i bostäder och 
verksamhetslokaler skapas en hälsosammare livsmiljö 
för medborgarna.   
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Nationella skydd
- Att ta bort riksintresset i samband med en ny 
sträckning av väg 117 genom Vittsjö innebär att 
centrum kan utvecklas. Ett eventuellt nytt vägreservat 
väster om tätorten kan dock komma att påverka naturen 
negativt.

- Att militärens riksintressen försvinner är positivt och 
möjliggör kommunens nyttjande av före detta P2 och 
Hovdala.

- Att kommunen kan erbjuda ett större utbud av 
attraktiva lägen för bostadsbyggnation, till exempel 
nära sjöar eller vattendrag, kan vara ett sätt för 
småorter/landsbygd att få en befolkningsökning. Detta 
gynnar en levande landsbygd, servicen kan behållas och 
fler äldre ges möjlighet att bo kvar hemma. Att få bo 
kvar nära naturen är positivt ur folkhälsosynpunkt vilket 
ger trygghet. En samhällsekonomisk vinst fås av att folk 
håller sig friska längre.
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Kommunfullmäktiges övergripande vision 2003-12-15

”Sveriges officiella statistik- sysselsättning i jordbruket” 
2003 JO 30 SMO401

”Hässleholms kommun, några fakta”, Hässleholms 
kommun, 2004    
”Skogsfakta 2002, en sammanställning om skogarna i 
Halland, Blekinge och Skåne”, Skogsvårdsstyrelsen 
“Ängs- och hagmarker i Hässleholms kommun 1999, 
och deras förändring under 10 år.” Gabrielle Rosquist, 
Hässleholms kommun, Miljökontoret

“Regionalt kulturmiljöprogram för Skåne”, 
www.m.lst.se/kulturmiljoprogram 2005-05-31, 
Länsstyrelsen i Skåne län

“Landskapsanalys Hässleholms kommun”, Ramböll 
Sverige AB, Ylva Pålstam, 2005-04-27  
”Sverige som hästland - Nationella stiftelsen för 
hästhållningens främjande”, Turistdelegationen, 
försäkringsolaget Agria och LRF   

”Hästen en utvecklingspotential” 
Kommuneledningskontoret i Hässleholm våren 2005

”Hässleholms kommuns naturvårdsprogram”, 2005 
”Hässleholms kommuns Trafikplan”, under arbete 2005

”Handlingsprogram lag om skydd mot olyckor”, 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst, 
Hässleholms kommun, 2005-04-01 
”Energiplan 2001” Hässleholms kommun ”Vindkraft 
i Skåne” Länsstyrelsen

”Lokalisering av vindkraft och radiomaster i Skåne” 
Länsstyrelsen

”Externhandel i Hässleholm” AB Handelns 
utredningsinstitut, 2005

”Bullerfria områden i Skåne, helsingborgs 
kommun, Hässleholms kommun, Vägverket och 
Länsstyrelsen i Skåne, 2004”   
”Riksbangårdsutredning”, 1991, VBB VIAK Malmö 
Lokaliseringsstudie Logistikcentrum, Tyrens, 
Hässleholm 2004     
”Kombiterminal i Hässleholm” idéstudie juli 2000, 
Tyréns

Sjöanvändningsplan 1999”, Hässleholms kommun 

”Miljönämndens verksamhetsplan 2005”, Hässleholms 
kommun.

”SPR:s plandagar 2005”, Hudviksvall 10- 12 maj, 
sammanfattning

”Hydraulisk analys av Finjasjön med omgivningar”, 
DHI Water och enviroment, 2002-12-14 

Statistiken i faktarutorna är hämtade från kommunens 
invånarregister köpt av RSV 

Materialhushållningsprogam för Skåne län, 
Länsstryrelsen i Skåne län, 2005-06-21      
Översiktsplan, Hässleholms kommun, Stadsarkitekt-
kontoret, oktober 1990

Miljömålsprogram 2005-2010, miljökontoret

”Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram”, 
remissupplaga, Länsstyrelsen i Skåne län, dec. 2002 
”Vägledning för Skånes kommuner i arbetet med 
de skånska och nationella miljömålen – huvudbok”, 
Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö, maj 2004            
http://miljomal.nu/om_miljomalen                           
 http://www.m.lst.se

Muntlig källa: 
Stig Hermansson, Skogsvårdsstyrelsen, Broby angånde 
kommunens skogsmark 2005-10-31

Inspiration:  
“Bo i Sörmland- inspirationssidor för boende och 
byggande i Sörmland “, länsstyrelsen i Södermanlands 
län, 1998, www.sormland.se/bo

”Skånska arkitektritade småhus”, skånsk småhuskatalog 
framtagen genom samarbete mellan LTH, Region 
Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, stadsarkitekterna i 
NOSAM- kommunerna och Nordvästra Skånes 
byggförening/byggföretag 

Sveriges Byggindustrier,-01                         
 Tidsskriften ”arkitektur”, nr 7-2004                    

Från Bjäre till Österlen, Skånska natur- och 
kulturmiljöer, Länsstyrelsen i Kristianstads län, 1996 

FOTOGRAFIER

MG - Marie Grönvold 
SBK - bilder tagana av stadsbyggnadskontoret 
JJ - Janne Johansson 
Övriga bilder där inget annat anges är tagna av Sven 
Persson

Flygbilderna är tagna av L.G.foto, Leif Gustavsson, Bor

Källor och underlag
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Hur samrådet har bedrivits
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 15 februari - 15 april 2006.
Förslaget skickades till myndigheter, 
kommunala förvaltningar, politiska partier och intresseorganisationer.
Planhandlingarna fanns tillgängliga för allmänheten på biblioteken i Hässleholm, 
Tyringe, Sösdala, Vinslöv och Bjärnum samt på servicekontoren i Hästveda och 
Vittsjö, där personal från stadsbyggnadskontoret fanns på plats en kväll under sam-
rådstiden. Dessutom fanns planhandlingarna tillgängliga i stadshusets foajé, 
på stadsbyggnadskontoret och på kommunens hemsida.
Ett allmänt möte hölls den 9 mars 2006 på Norra Station i Hässleholm.

Följande har inkommit med 
skrivelser
Länsstyrelsen i Skåne län
Vägverket
Banverket
Skånetrafiken
Region Skåne
Försvarsmakten
Skogsstyrelsen
TeliaSonera
Riksantikvarieämbetet
E.ON

Miljönämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Fritidsnämnden
Hässleholms Vatten AB
Kommunekologen
Kommunledningskontoret, arbetsgrup-
pen
Häst i Hässleholm

Kristianstads kommun
Örkelljunga kommun
Hörby kommun
Osby kommun
Klippans kommun
Markaryds kommun

Bjärnums Centeravdelning
Farstorps Centeravdelning
Moderaterna i Vittsjö
Hästveda socialdemokratiska förening

Hyresgästföreningen
Stoby LRF-avdelning
Tyringebygdens LRF avdelning
Slättaröds samfällighetsförening
Byalaget för Ullsala, Rättelöv, Kärling-
eberga och Arkelstorp
Tyringe Byalag
Mjölkalånga byalag/Sjövägens Väg-
samfällighet
Vittsjö försköningsfond
Kristianstad-Blekinge Konsumentfören-
ing
FMCK Hässleholm
Göingebygdens Biologiska Förening

Per-Erik Himmer m.fl. Stoby
Lennart Karlsson m.fl. Stoby
Lennart Karlsson, Stoby och Rune 
Karlsson, Stoby
Kerstin Hansson, Ballingslöv
Svenne Hermodsson, Vinslöv
Ulla Karlsson, Vittsjö-Oretorp
Steen Rohde, Vittsjö-Oretorp
Håkan Gribel, Hässleholm



 Hässleholms kommuns översiktsplan 2006            127

Mellankommunala frågor har redovisats 
på ett bra sätt.

Nedanstående har ingen erinran 
mot planförslaget.
TeliaSonera, Riksantikvarieämbetet, 
Örkelljunga kommun, Osby kommun, 
Markaryds kommun.

De synpunkter som har kommit 
in under samrådsskedet sam-
manfattas och kommenteras.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att planförslaget 
är ett mycket bra exempel på ett strate-
giskt inriktat dokument, som visar på 
att kommunen har stora ambitioner och 
är medveten om sitt strategiska läge 
som en knutpunkt mitt i Skåne.
Kartmaterialet är bra rakt igenom.

Riksintressen
En aktualisering av försvarsmaktens 
samrådsområden pågår. En ny sträck-
ning av väg 117 förbi Vittsjö medför 
ingen ändring av vägens status som 
riksintresse. Ett eventuellt vägreservat 
borde vara utritat på markanvändnings-
kartan.
Det framgår inte klart hur kommunen 
avser att säkerställa riksintressena för 
naturvård och kulturvård. Länsstyrel-
sen förutsätter att ny bebyggelse eller 
anläggningar, som orsakar påtaglig 
skada, inte kommer till inom riksintres-
seområdena.
Länsstyrelsen anser att det är positivt 
att kommunen vill göra en utredning 
om strandskyddsområdena, men vill 
påpeka att man bör tänka på de lång-
siktiga konsekvenserna av att bygga 
inom strandskyddsområde. Man kan 
bygga sjönära och med sjökontakt 
även om man håller sig utanför strand-
skyddsområdena.

Miljö- och riskfaktorer
Planen bör kompletteras med en karta 
som visar erforderliga skyddsområden 
runt befintliga miljöstörande verksam-
heter och verksamhetsområden. För nya 
verksamhetsområden bör det föras en 
diskussion om vilka skyddsavstånd till 
bostäder som kommer att krävas.
Även andra förorenade områden än 
gamla deponier bör markeras på en 
karta.

Transporter av farligt gods
Vägar som är rekommenderade för 
transport av farligt gods liksom för-
budszon Hässleholm bör redovisas på 
karta.

Buller
Länsstyrelsen anser att det är positivt 
att tysta områden har redovisats liksom 
bullerstörda zoner.

VA-frågor
I fråga om omvandling av fritidshus-
områden till permanent boende, anser 
Länsstyrelsen att anslutning till det 
kommunala VA-nätet bör eftersträvas.

Nationella mål
Länsstyrelsen ser positivt på att kom-
munen utgår från de nationella, regio-
nala och lokala miljömålen. Förutom 
dessa bör planen även innehålla en 
redogörelse för dess inverkan på upp-
fyllandet av andra mål t.ex. de trans-
portpolitiska målen och folkhälsomålen.
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Miljökvalitetsnormer
Planförslaget saknar en redogörelse 
för gällande miljökvalitetsnormer och 
hur planen inverkar på uppfyllandet av 
dessa. En redogörelse för miljökvali-
tetsnormer som ännu inte behöver vara 
uppfyllda men som ingår i gällande 
förordningar, bör upprättas.

Framtida planeringsbehov
Redovisningen av vilka fördjupningar 
och utredningar som finns och vilka 
som behövs framöver är mycket bra. 
Länsstyrelsen ifrågasätter dock ställ-
ningstagandet att en särskild fördjup-
ning av Hovdalaområdet inte behövs. 
Länsstyrelsen anser att en ordentlig 
analys av området och beskrivning av 
konsekvenserna vore värdefull.

Vindkraft
Länsstyrelsen anser att det vore en för-
del om kommunen hade be beredskap 
inför en utbyggnad av vindkraftsan-
läggningar, genom att t.ex. upprätta en 
vindkraftspolicy.

Miljöbedömning och miljökon-
sekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning skall 
upprättas och presenteras som en fristå-
ende del i samband med utställningen. 
Det bör övervägas om konsekvensbe-
skrivningen kan utvecklas till att även 
beakta de sociala och ekonomiska kon-
sekvenserna av planen.

Övrigt
Länsstyrelsen är positiv till planförsla-
get som helhet. I fem av de storområ-
den som naturvårdsprogrammet pekar 
ut vill kommunen göra vissa undantag 
och prioritera samhällsutbyggnad. När 
det gäller område 5 Häglinge-Bosarpa-
sjön är Länsstyrelsen tveksam till detta, 
eftersom området har mycket höga 
naturvärden.
Länsstyrelsen anser att kulturvärdena 
har lyfts fram på ett tydligt och bra 
sätt. Utbyggnadsområdena berör delvis 
kulturmiljöerna. Hur kopplingen mellan 
bevarandeintressen och utbyggnad ska 
kunna ske kräver, i den fortsatta plane-
ringen, en närmare analys av område-
nas värden och utformning av eventuell 
utbyggnad. Redovisning av fornläm-
ningar saknas helt i översiktsplanen. De 
bör redovisas tydligt.

Ämnen och material
Planen redovisas att användningen av 
naturgrus bör minimeras, vilket är posi-
tivt.

Handel
Länsstyrelsen anser att kommunens 
ställningstagande att verka för en utö-
kad handel i centrum och inte för ex-
terna etableringar är ett positivt övervä-
gande.

Jämställdhet, barnperspektiv och 
integration
Länsstyrelsen anser att jämställdhets- 
och barnperspektivet har behandlats un-
der de olika strategierna. Integrations-
perspektivet har däremot inte belysts 
lika tydligt.
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Banverket
Banverket ser positivt på att kommu-
nen vill verka för persontågsuppehåll 
i tätorter som ligger i anslutning till 
järnvägen och dessutom att översikts-
planen omfattar planerna på ett nytt 
verksamhetsområde med direkt an-
knytning till järnväg i norra delen av 
Hässleholms tätort. Banverket meddelar 
att fler tågstopp utefter Södra Stamba-
nan inte kan ske förrän kapaciteten har 
byggts ut och att persontågstrafik på 
Markarydsbanan inte kan ske förrän 
tunnlarna genom Hallandsås har färdig-
ställts. Banverket menar att en järnvägs-
koppling längs väg 21 mellan Blekinge 
kustbana och Markarydsbanan behöver 
utredas ytterligare och vill påpeka att 
det planerade verksamhetsområdets 
anslutningar till såväl väg som järnväg 
behöver utredas vidare. Det som särskilt 
behöver utredas är hur anslutningar kan 
ske utan att belasta väg- och järnvägs-
nätens kapacitet. 
Även om Banverket idag inte bedömer 
en järnvägsförbindelse mellan Blekinge 
kustbana och Markarydsbanan som 
realistiskt kan markreservatet ligga kvar 
i översiktsplanen tills vidare.

Kommentarer:
Kommunen är tveksam till att ha mar-
kreservat inritat för något som inte en 
dess huvudman anser vara realistiskt 
att utföra.

Kommentarer:
En särskild miljökonsekvensbeskrivning 
som även behandlar miljökvalitetsnor-
mer kommer att upprättas och bifogas 
planförslaget inför utställningen. Ka-
pitlet om riksintressen kompletteras 
med text om säkerställande. Skyddsom-
råden för miljöstörande verksamheter 
tas upp i framtida revidering av över-
siktsplanen och i de fördjupade över-
siktsplanerna. En skrivning om forn-
lämningar sätts in under kapitlet ”Av 
nationella...intressen”.
Kapitlet om Hovdala och hänvisningen 
till markanvändningsplanen bedöms 
tillräckligt detaljerad. Fördjupningar 
får ske i kommande arbeten med detalj-
planer för området.

Vägverket
Vägverket anser att det är viktigt att 
kommunens utbyggnadsplaner i allt 
väsentligt koncentreras till tätortsnära 
lägen där det finns en utbyggd service 
eller i lägen som kan erbjuda bra för-
utsättningar för en välfungerande kol-
lektivtrafik. Kommunens utvecklings-
planer bör i första hand koncentreras till 
tätorter med en etablerad, väl fungeran-
de kollektivtrafik. Exploatering i andra 
områden bör vara av mindre omfatt
ning och i första hand utgöra kom-
pletteringar till befintlig bebyggelse. 
Vägverket och kommunen har kommit 
överens om att undersöka vilka möj-
ligheter det finns att på ett effektivt sätt 
koppla det nya verksamhetsområdet, 
norr om väg 21, till det övergripande 
trafiknätet. Vägverket påpekar att det 
inte för närvarande finns medel avsatta 
för någon vägomläggning i Hässle-
holms kommun.
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Skånetrafiken
Skånetrafiken anser att samrådshand-
lingen håller en god kvalitet och ger en 
bra överblick av aktuella och framtida 
planeringsfrågor. Skånetrafiken saknar 
en tydlig inriktning som säger att ut-
vecklingen av bostäder och verksamhe-
ter ska ske i tätorter med goda regionala 
kollektivtrafikförbindelser. Kommunen 
bör på något sätt förhålla sig till den 
intressekonflikt som kan uppstå mellan 
att tillhandahålla ett efterfrågat ”dröm-
boende” och en resurseffektiv samhälls-
service med bland annat tillgång till 
kollektivtrafik. Den fysiska utveckling-
en bör i första hand ske i Hässleholms 
stad som har utmärkta tågförbindelser. 
I andra hand bör utveckling ske i Ty-
ringe och Vinslöv som har goda tågan-
slutningar med Hässleholm. Därefter 
bör inriktningen var att koncentrera 
bebyggelse till Sösdala, som med Påga-
tågstrafik får en god tillgänglighet med 
Malmö/Lund och till Vittsjö och Bjär-
num, även om dessa orter inte kommer 
att få samma regionala tillgänglighet 
som Sösdala. I Hässleholm speciellt, 
men också inom de andra tätorterna, 
är tillgängligheten till hållplatser och 
stationer genom gena och attraktiva 
gång- och cykelvägar viktigt i ”ett hela 
resan perspektiv”. Handlingsberedskap 
för ett ökat behov av Park&Ride-platser 
i stationernas/hållplatsernas närhet bör 
finnas.

Kommentarer:
Kommunens uppfattning är att alla 
kommundelscentra skall ha utvecklings-
möjligheter. Det är därför kommunen 
kämpar för tågstopp. Även omgivande 
landsbygd måste få kompletteringsbe-
byggelse så att hela kommunenkan leva.

Region Skåne
Region Skåne anser att planen är myck-
et välstrukturerad och genomarbetad. 
Den visar på ett utmärkt sätt att Häss-
leholms kommun ser möjligheten att 
använda översiktsplanen som ett strate-
giskt dokument för kommunens fram-
tida utveckling. Region Skåne anser att 
det är positivt att kommunen avser att 
stärka tillgängligheten till områden med 
rekreativa värden. En ytterligare positiv 
aspekt är att Hässleholm avser att peka 
ut och bevara bulllerfria områden. Regi-
on Skåne vill understryka vikten av att 
kommunens stora natur - och kulturmil-
jövärden tillvaratas och utvecklas även 
om användningen av områdena föränd-
ras. En noggrann konsekvensanalys 
bör göras för att klarlägga eventuella 
lösningar och effekter av en sådan om-
vandling. Några positiva satsningar som 
kommunen pekar ut är att stärka möj-
ligheterna för hästboende och att arbeta 
för omvandling av fritidshus till perma-
nent boende. Region Skåne ser det som 
viktigt att värna om strandnära områden 
längs sjöar och vattendrag. God till-
gänglighet till strandnära miljöer bidrar 
till att stärka Skånes attraktionskraft 
och bidrar till en hög livskvalitet för de 
boende i regionen. Bebyggelsetrycket 
utmed de skånska vattendragen är 
stort. En välgrundad avvägning mel-
lan de olika anspråk som görs på mark 
i strandnära lägen är därför viktigt. Det 
är bra att Hässleholm har en klar stra-
tegi vad gäller handelsetableringar. Ett 
levande centrum stärker Hässleholms 
attraktionskraft.    
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Det borde infogas att Försvarsmakten 
har kontrakt på nyttjandet av korthålls-
banan (inne på f.d. P2- regements-
område) samt Möllerödsbanan intill 
2012-12-31. Det är Försvarsmaktens 
uppfattning att den pågående verksam-
heten och föreslagen markanvändning 
enligt översiktsplanen, inte står i strid 
med varann utan kan samordnas.

Det är viktigt när kommunen planerar 
för nya områden för byggnation att man 
beaktar möjligheten till att kunna nyttja 
kollektivtrafik. Om man planerar för 
ett  ”drömboende” så kan det vara svårt 
att kombinera detta med ett tillräckligt 
stort individunderlag för framtida kol-
lektivtrafikstråk. 
Den ökade trafiken genom Bjärnum 
och Vittsjö är ett stort problem och en 
alternativ sträckning bör utredas vidare. 
Inom projektet Baltic Gateway har en 
helt ny väg norr om orterna föreslagits, 
som vid ett eventuellt realiserande kan 
avlasta väg 117. En djupare diskussion 
kring den nya planerade vägsträckning-
en av väg 23 förbi Hässleholm hade va-
rit att föredra likaså bör tankarna på en 
vägsträckning av väg 21 förbi Tyringe 
konkretiseras ytterligare. Det är bra att 
kommunen planerar och har beredskap 
för dessa framtida satsningar.

Kommentarer:
Kommunens uppfattning är att alla 
kommundelscentra skall ha utvecklings-
möjligheter. Det är därför kommunen 
kämpar för tågstopp. Även omgivande 
landsbygd måste få kompletteringsbe-
byggelse så att hela kommunenkan leva.

Försvarsmakten
Försvarsmakten påpekar att samråds-
områdena i Hässleholms kommun 
inte kommer att ändras. Kommunens 
antagande att riksintresseområdesre-
dovisningen skall förändras är riktig. 
Därför är området som redovisas för 
Hässleholms tätort med omgivning 
möjlig att utveckla enligt redovisning. 
Det skrivs om fritidsaktiviteten skytte 
på ett sätt som ger intrycket att skytte 
endast utövas av ”Brönnestad skytte”.                

Kommentarer:
Skrivningen om skytte kompletteras. 
Korthållsbanans nyttjande kommer att 
behandlas i kommande arbete med en 
fördjupad översiktsplan för Hässle-
holms tätort.
Långsiktigt är översiktsplanen och 
skytteverksamheten inom Mölleröd och 
Garnisonen inte förenliga. Så vida inte 
Försvarsmakten kan visa på något an-
nat i en utredning.

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen uppfattar meningen 
”kommunen rekommenderar att ädel-
lövsskog planteras istället för granskog 
för ett långsiktigt skogsbruk” som en 
generell rekommendation och anser att 
den behöver nyanseras. Det sägs inget 
om att skogsbruket helt och hållet ska 
inriktas mot ädellövskogsbruk vilket 
kan uppfattas som ett kommunalt ställ-
ningstadande. Rekommendationen bör 
nyanseras då ädellövskog inte lämpar 
sig på alla marker och är mycket kost-
samt att anlägga.

Kommentarer:
Skrivningarna om ädellövskog är en-
dast ställningstaganden om att kommu-
nen är positiv till detta. Bedömningen 
är att det är positivt ur upplevelsesyn-
punkt. Det är inte ekonomiska värde-
ringar. Skogens aktörer bestämmer 
själva vad som lämpar sig på marken.
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E.ON
E.ON hemställer att ledningar enligt 
bifogad karta redovisas på det slutliga 
kartmaterialet till översiktsplanen. Den 
ledning som har markerats på markan-
vändningskartan är en nationell ledning 
och inte regional.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ser att 
Hässleholms kommun för närvarande 
präglas av in- och omflyttning i sam-
band med exploatering av nya bostads-
områden. Detta kommer troligen att 
innebära att nuvarande skolstruktur 
förändras och måste kompletteras med 
F-6 skolor innebärande att mark måste 
avsättas för detta ändamål.

Kommentarer:
Skrivningen om mark för skolor kom-
pletteras.

Fritidsnämnden
För att tillgodose FMCK:s intressen 
anser Fritidsnämnden att en noggrann 
översyn måste göras, av det område 
som föreningen föreslagit. Platsen lig-
ger väster och norr om Filesjön. Fritids-
nämnden ställer sig mycket positiv till 
föreningens verksamhet. Vidare föreslås 
att bullerzonen ändras.

Kommentarer:
För att skydda den värdefulla naturen 
inom Hovdala liksom ett av kommunens 
få bullerfria områden är det värdefullt 
om föreslagna gränser för naturområ-
dena och det bullerfria området be-
hålls. Översiktsplanen har inte pekat 
ut några områden som är lämpliga för 
mototsport. Sådana områden måste 
utredas särskilt. Ingen ändring föreslås 
beträffande dessa avgränsningar.

Kommentarer:
Markanvändningskartan har inte ambi-
tionen att redovisa alla detaljer. Kom-
munen anser att 130 kV ledningar är 
för detaljerat att ta med på kartan och 
hänvisar till E.ON.

Miljönämnden
Miljönämnden anser att skrivningen 
måste vara tydligare avseende bullerfria 
områden. Antingen ändras markeringen 
för vad som är bullerfritt eller måste 
bullrande verksamheter inom bullerfria 
områden upphöra. Rubriken ”Deponi” 
bör ändras till ”Avfall” då det inte bara 
handlar om deponering. En skrivning 
om farligt avfall bör också tillkomma. 
Namnet ändras till det nya Hässleholms 
kretsloppscentrum. Om översiktsplanen 
har en intention att peka ut områden för 
motorsport bör detta tydliggöras och 
avvägningar redovisas I övrigt hänvi-
sas till miljökontorets tjänsteskrivelse 
som kommenterar flera kapitel i texten, 
bland annat miljöbedömningen.

Kommentarer:
Texten har ändrats och kompletterats 
avseende flera av miljönämndens påpe-
kanden. Beträffande miljöbedömning, 
miljömål och miljökvalitetsmål hänvi-
sas till den miljökonsekvensbeskrivning 
som ska upprättas.
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Hässleholms Vatten AB
Hässleholms Vatten AB anser att vik-
ten av att skydda grundvattentillgångar 
inom vattenskyddsområdena bör bely-
sas ytterligare. Vattenskyddsområdenas 
utbredning bör tydligt anges på mark-
användningskartan. Hässleholms Vatten 
AB föreslår att det föreslagna området 
med vattenföreskrifter i Sösdala redo-
visas på kartan. Verksamhetsområdena 
för allmän VA-anläggning åskådliggörs 
inte någonstans i översiktsplanen.

Kommentarer:
Befintliga och förslagna vattenskydds-
områden är redovisade på markan-
vändningskartan. Verksamhetsområde-
na för allmän VA-anläggning kommer 
att redovisas i framtida fördjupade 
översiktsplaner.

Kommunekologen
Kommunekologen påpekar vikten av att 
redovisa olika naturområden och avtals-
områden. Dessutom ges förslag på nya 
ställsningstaganden för naturen och för 
strandskyddet.

Kommentarer:
Frågorna behandlas i kommunens 
Naturvårdsprogram, som utgör under-
lag till denna översiktsplan. Endast där 
konflikt med andra intressen uppstår tas 
frågan speciellt upp i översiktsplanen.

Kommunledningskontoret, ar-
betsgruppen Häst i Hässleholm
Det är av vikt att befintliga rid- och 
körleder finns på den översiktliga kar-
tan över kommunen. För att hästar skall 
kunna användas inom Hovdala bör 
lämpliga rid- och körleder tas fram. Det 
behöver också tillskapas en plats för 
parkering av hästfordon, uppställning 
av hästar för selning m.m. och en bad-
plats. Dessutom behövs vindskydd för 
människor samt toaletter och grillplats. 
Arbetsgruppen anser att bl.a. Äspehöj-
den är en lämplig plats för detta och 
den bör redovisas på markanvändnings-
kartan. Kommunen behöver utarbeta en 
policy som anger villkoren vid etable-
ringar av hästverksamheter och boende 
i förhållande till varandra. 
Ridning och körning är en sportform 
som behöver en anläggning av interna-
tionell standard. Den behöver planeras 
på en ur trafiksynpunkt central plats i 
kommunen och Hässleholms tätort är 
en lämplig plats. Platsen bör märkas ut 
i översiktsplanen för att ge en riktlinje 
om intentionerna.

Kommentarer:
Ovanstående frågor bör klargöras i en 
särskild utredning. Översiktsplanen vi-
sar på möjliga platser för hästsport och 
pekar ut Mjölkalånga som ett särskilt 
starkt område för att bedriva hästsport.
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Bjärnums Centeravdelning
Om Bjärnum skall få ett acceptabelt 
centrum måste den tunga trafiken helt 
bort från centrum. Vägverkets förslag 
att bygga en helt ny sträckning av väg 
117 långt väster om Bjärnum är plane-
rad om 12 år och dröjer troligtvis ännu 
längre, vilket är oacceptabelt. Kommu-
nen måste nu ta sitt ansvar och tidi-
gare lösa problemet. Cykelväg mellan 
Bjärnum och Vittsjö diskuterades redan 
vid översiktsplanen 1997, men har av 
Vägverket skjutits fram i planeringen 
flertalet gånger.

Kommentarer:
Den fördjupade översiktsplanen för 
Bjärnum stöder detta men det är Väg-
verket och Region Skåne som planerar 
och finansierar statliga vägprojekt.

Kristianstads kommun
Kristianstads kommun anser att det är 
viktigt att grundvattentäkterna vid Ig-
naberga-Vinslöv skyddas samt att kom-
munikationerna via järnväg och större 
vägar samordnas.

Kommentarer:
Hässleholms kommun delar uppfatt-
ningen om grundvattentäkten. Kommu-
nen har hos länsstyrelsen anhållit om 
fastställande av skyddsområde.

Hörby kommun
Hörby kommun påpekar vikten av att 
slå vakt om de naturvärden som finns i 
gränsen mellan kommunerna.

Kommentarer:
Naturområdet som gränsar till Hörby 
kommun ingår i ett av Naturvårdspro-
grammets storområden för värdefull 
natur. Stor hänsyn ska tas till naturvår-
dens intressen inom storområdena.

Klippans kommun
Klippans kommun har inte funnit något 
kapitel som behandlar mellankommu-
nala frågor, men har i övrigt inget att 
invända mot översiktsplanen.

Kommentarer: 
Mellankommunala frågor har beskrivits 
i översiktsplanens sammanfattning.
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Farstorps Centeravdelning
Målet att i huvudsak utveckla bebyg-
gelsen i stad och i de sex kommundels-
centrana anses vara en onödig centra-
licering. Farstorps Centeravdelning 
hälsar med tillfredsställelse att möjlig-
heterna öppnas för en ökad bebyggelse 
i vissa strandnära områden. Målet att 
Hässleholm skall bli en av Europas 
ädellövrikaste kommuner ställer vi oss 
tveksamma till eftersom det i så fall blir 
ett beslut som fattas över huvudet på 
skogsägarna.
En ökad satsning på hästhållning i kom-
munen kan bidra till att hålla markerna 
öppna. Det är positivt men kan också 
leda till målkonflikter av olika slag. Vi 
vill sätta ett frågetecken för skrivningen 
”i framtiden kommer dock troligen allt 
fler att bo kvar i hemmet och få vård 
där”. De äldre bör själva få välja mellan 
att bo kvar i den egna bostaden eller att 
flytta till ett äldreboende.

Kommentarer:
Skrivningarna om ädellövskog är en-
dast ställningstaganden om att kommu-
nen är positiv till detta. Bedömningen 
är att det är positivt ut upplevelsesyn-
punkt. Det är inte ekonomiska värde-
ringar. Skogens aktörer bestämmer 
själva vad som lämpar sig på marken.
Skrivningen om äldreomsorg justeras.

Moderaterna i Vittsjö
Moderaterna i Vittsjö motsätter sig 
förslaget till ändrad sträckning av väg 
117 genom Vittsjö. Kraft bör läggas på 
att se till att den sedan länge beslutade 
tvärleden Karlshamn - Halmstad blir 
färdigställd. Moderaterna föreslår att 
hela Vittsjö sjösystem från Lilla sjö 
i väster till Skeingesjön i öster skall 
betrakts som storområde för värdefull 
natur.

Kommentarer:
Avgränsningen för storområdet är gjord 
enligt naturvårdsprogrammet som är 
antaget av Kommunfullmäktige.
Frågan om vägen utreds vidare i kom-
mande arbete med en fördjupad över-
siktsplan för Vittsjö. Hävande av gäl-
lande detaljplan för ny vägsträckning 
bör ske.

Hästveda socialdemokatiska 
förening
Banporten i Hästveda upplevs som ett 
nålsöga med många olyckstillbud, där 
gång-, cykel- och mopedtrafik skall 
förenas med motortrafik av alla sorter. 
I det fortsatta planarbetet måste pro-
blemet uppmärksammas. Ytterligare en 
planskild korsning med stambanan bör 
anordnas.

Kommentarer:
Frågan om ytterligare en planskild 
korsning med järnvägen kommer att be-
handlas i kommande arbete med fördju-
pad översiktsplan för Hästveda.
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Slättaröds Samfällighetsförening
Om Bjärnum skall få ett acceptabelt 
centrum måste den tunga trafiken helt 
bort från centrum. Vägverkets förslag 
att bygga en helt ny sträckning av väg 
117 långt väster om Bjärnum är plane-
rad om 12 år och dröjer troligtvis ännu 
längre, vilket är oacceptabelt. Kommu-
nen måste nu ta sitt ansvar och tidigare 
lösa problemet.

Kommentarer:
Den fördjupade översiktsplanen för 
Bjärnum stöder detta men det är Väg-
verket och Region Skåne som planerar 
och finansierar statliga vägprojekt.

Byalaget för Ullsala, Rättelöv, 
Kärlingeberga och Arkelstorp
Byalaget äskar att det nya verksamhets-
området vid väg 21 begränsas till att 
omfatta den s.k. ”Kronoskogen” samt 
att sådana skyddsavstånd alternativt 
skyddsåtgärder till bostäder skapas att 
dessa tillförsäkras en boendemiljö utö-
ver Naturvårdsverkets riktlinjer.

Kommentarer:
Det nya verksamhetsområdets lämplig-
het, innehåll och omfattning behandlas 
i pågående detaljplanearbete.

Stoby LRF avdelning
Kommunen bör ta  största möjliga hän-
syn till att Olahus utgör ett fantastiskt 
rekreationsområde. Undvik att ta area-
ler i anspråk för utbyggnad av ett nytt 
industriområde. Stoby LRF avdelning 
föreslår att både Olahus, Stoby 4:e, 4:
4, 4:5 och 4:6 och Kaj-Eve Johanssons 
fastigheter, Arkelstorp 28:1,  bibehålls 
i nuvarande form eller med mycket 
små ingrepp. Området öster om Läreda 
industriområde är av största vikt för 
jordbruksändamål där bland annat Sve-
riges mjölkproduktiontätaste område 
ligger. Vi reagerar skarpt på skrivningen 
om förutsättningarna för mjölk- och 
nötköttproduktion i området.

Kommentarer:
Ett detaljplanearbet pågår för ett verk-
samhetsområde vid järnvägen. Detta 
arbete kommer att utreda lämplighet, 
innehåll och omfattning av området.

Tyringebygdens LRF avdelning
Tyringebygdens LRF avdelning med-
delar sina synpunkter på kommunens 
sätt att hantera jordbruksfrågor. Man 
vill särskilt påpeka vikten av att marken 
i Mjölkalånga används för jordbrukets 
behov.

Kommentarer:
Utöver det begränsade område för 
hästsport kommer Mjölkalånga att an-
vändas för jordbruksändamål.
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Tyringe Byalag
Tyringe Byalag beskriver företeel-
ser som finns i Tyringe och vad som 
inte finns. Man påpekar särskilt vissa 
saker som bör åtgärdas. Det är gång- 
och cykelvägar, utökat idrottsområde, 
camping, ridhus och gångtunnel under 
järnvägen.

Kommentarer:
Översiktsplanen säger inte emot dessa 
frågor men detaljeringsgraden är för 
hög för att behandlas i en kommunö-
vergripande översiktsplan. Frågorna 
får behandlas i kommande revidering 
av den fördjupade översiktsplanen för 
Tyringe och i kommande detaljplanear-
beten.

Mjölkalånga Byalag/Sjövägens 
Vägsamfällighet
Om hästgårdar planeras på Mjölkalånga 
området så kräver vi att en ny väg dras 
fram från ”gamla Tyringevägen”. Vi 
kräver att kommunen ordnar med ridvä-
gar på kommunens mark.

Kommentarer:
Tillfartsvägar till området för hästgår-
dar kommer att behandlas i pågående 
detaljplanearbete för området.

Vittsjö Försköningsfond
Avsnitten om värdefulla miljöer inom 
tätbebyggelse bör kompletteras med två 
säregna och natursköna historiska om-
råden: miljön kring skansen, minnesste-
nen, massgraven från slaget om Vittsjö 
1612, valvbron och ån samt Vittsjöborg 
- en naturskönt belägen 1300-talsan-
läggning i utkanten av byn. 
Angående räddningstjänsten så är ni-
vån ”brandvärn” ett absolut minimum, 
”deltidsstyrka” borde utredas. En cykel-
väg mellan Vittsjö och Bjärnum måste 
komma till stånd inom det snaraste. Ett 
nytt bostadsområde kan på sikt behö-
vas. Vittsjö behöver ett eget industri-
område. På denna punkt måste planen 
ändras.

Kommentarer:
Ovanstående frågor kommer att be-
handlas i kommande arbete med en 
fördjupad översiktsplan för Vittsjö.

Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen instämmer i det 
som planeringen strävar mot nämligen 
robusthet för Hässleholms kommun. 
På kort sikt ser vi gärna att det blir 
tågstopp i Sösdala och att tågen fortsät-
ter att stanna i Vinslöv.
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Kristianstad-Blekinge 
Konsumentförening
Kristianstad-Blekinge Konsumentfören-
ing ser gärna att även ”Magle-området” 
prioriteras som halvexternt läge avsett 
för framtida handelsverksamhet. Järn-
vägsundergången på Norra Kringelvä-
gen bör breddas.

Kommentarer:
Frågan kommer att behandlas i kom-
mande revidering av den fördjupade 
översiktsplanen för Hässleholms tätort.

FMCK Hässleholm
Om förslaget genomförs så kommer 
våra möjligheter att bedriva verksamhet 
i Hässleholms kommun påverkas myck-
et negativt. Förslaget att vi skall flytta 
vår verksamhet till Mölleröd innebär 
att vi inte får tillräckligt med tränings-
möjligheter. Med de planer som finns 
för garnisonsområdet och den planerade 
utökningen av 
Sjörrödsområdet så kommer vår till-
gång till Mölleröd vara tidsbegränsad.

Kommentarer:
För att skydda den värdefulla naturen 
inom Hovdala liksom ett av kommunens 
få bullerfria områden är det värdefullt 
om föreslagna gränser för naturområ-
dena och det bullerfria området be-
hålls. Översiktsplanen har inte pekat 
ut några områden som är lämpliga för 
mototsport. Sådana områden måste 
utredas särskilt. Ingen ändring föreslås 
beträffande dessa avgränsningar.

Göingebygdens Biologiska 
Förening
Göingebygdens Biologiska Förening 
anser att målsättningen av framtida 
verksamheter måste vara att naturka-
pitalet skall bevaras och utvecklas. 
Det är väsentligt att man inte lägger 
bostadstomter i de fina naturområden 
utan istället invid dessa. Dessutom har 
man synpunkter på strandskyddet, nytt 
verksamhetsområde i Stoby och nytt 
bostadsområde på Göingeåsen.

Kommentarer:
Kommunens naturvärden har noggrant 
studerats i Naturvårdsprogrammet som 
har antagits av Kommunfullmäktige. 
Många av GBF:s frågor behandlas i 
den. Där inget sägs i översiktsplanen 
om något särskilt är det Naturvårdspro-
grammet som gäller.
GBF och kommunen har olika syn på 
vad attraktivt boende innebär och vär-
det av detta.
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Per-Erik Himmer m.fl.
10 fastighetsägare i Arkelstorp ansluter 
sig till yttrandet från Byalaget för Ull-
sala, Rättelöv, Kärlingeberga och Arkel-
storp.

Lennart Karlsson m.fl.
13 fastighetsägare från Stoby, Rät-
telövsmölla, Rättelöv och Arkelstorp 
ansluter sig till yttrandet från Byalaget 
för Ullsala, Rättelöv, Kärlingeberga och 
Arkelstorp.

Kommentarer:
Se kommentar till Byalaget för Ullsala.

Lennart Karlsson och Rune 
Karlsson, Stoby
Den samfällda vägen 1094 U utgör 
fastigheternas utfart norrut och måste 
behållas i sin nuvarande sträckning

Kommentarer:
Den norra delen av vägen, öster om 
stambanan kommer att beröras av 
pågående arbete med detaljplan för 
nytt verksamhetsområde i Stoby. Hur 
framtida anslutning ska ske måste lösas 
i detta planarbete.

Kerstin Hansson, Ballingslöv
Kerstin Hansson har i två skrivelser be-
rättat om sina visioner för Ballingslöv.

Kommentarer:
De frågor som framförs får behandlas i 
en fördjupad översiktsplan för Ballings-
löv.

Svenne Hermodsson, Vinslöv
Svenne Hermodsson har skrivit om 
olika företeelser i översiktsplanen, 
bland annat önskar han bättre bussför-
bindelser.

Ulla Karlsson, Vittsjö-Oretorp
Ulla Karlsson upplyser om att hon 
aldrig kommer att tillåta byggen av hus 
eller vägar på sin mark.

Steen Rohde, Vittsjö-Oretorp
Steen Rohde har synpunkter  på bl.a. 
trafiken i Vittsjö och vill inte ha någon 
ny bebyggelse i närheten av Oretorp.

Kommentarer:
Frågor om ny bostadsbebyggelse kom-
mer att behandlas  i kommande arbete 
med en fördjupad översiktsplan för 
Vittsjö.

Håkan Gribel, Hässleholm
Håkan Gribel tar upp frågor som är av 
detaljplanekaraktär.
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Förutom ovanstående skrivelser har 
det inkommit ett antal enkätsvar, 
som är anonyma. De tar upp följande 
frågor.

Bättre kommunikationer
Tågstopp i Sösdala, Vittsjö, Bjärnum 
och Hästveda
Busstopp i Hästved, linjen mot Kristi-
anstad
Väg mellan Hovdala och Skyrup
Ytterligare planskild korsning med järn-
vägen i Hästveda
Fjärrvärme i Vittsjö
Bowlinghall i Bjärnum
Ny skola i södra Hässleholm
Marklägenheter i Hästveda och Sösdala
Verksamhetsområdet i Stoby bör mins-
kas
Ingen bebyggelse på Åhusfältet - natur
Strandskyddet.

Kommentarer:
De inkomna synpunkterna har noterats 
och behandlas i fördjupade översikts-
planer för respektive tätort.

Beslutsförslag till Byggnadsnämnden.
Översiktsplanen föreslås revideras 
enligt kommentarer ovan samt med 
redaktionella ändringar. Det reviderade 
planförslaget ställs ut.

Hässleholm i september 2006

Leif Berg   Siv Carlström
stadsbyggnadschef  planarkitekt
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Följande har inkommit med 
skrivelser
Länsstyrelsen i Skåne län
Vägverket
Banverket
Region Skåne
Försvarsmakten
Skogsstyrelsen
E.ON

Kommunstyrelsens au
Miljönämnden
Kommunekologen

Kristianstads kommun
Örkelljunga kommun
Hörby kommun
Klippans kommun
Markaryds kommun

Centerpartiet
LRF:s kommungrupp Hässleholm & 
Tyringebygdens LRF
Hyresgästföreningen
Vittsjö försköningsfond
Byalaget för Ullsala, Rättelöv, Kärlinge-
berga och Arkelstorp
Göingebygdens Biologiska Förening
Bjärlången-Dalsjöns FVO (fiskevårds-
område)
Ulla Karlsson, Vittsjö-Oretorp
Hanne & Steen Rohde, Vittsjö-Oretorp
Annelise & Jan Christophersen, Vittsjö-
Oretorp
Lena & Christer Nilsson, Nävlinge 
 

Nedanstående har ingen erinran 
mot utställningsförslaget.
Banverket,  Region Skåne, kommun-
styrelsens au, Kristianstads kommun, 
Örkelljunga kommun,  Hörby kommun, 
Klippans kommun, Markaryds kommun,.

De synpunkter som har kommit in 
under utställningsskedet samman-
fattas och kommenteras.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att Hässleholms över-
siktsplan är ett mycket bra exempel på 
ett strategiskt inriktat dokument. Planen 
innehåller övergripande strategier för kom-
munens framtida utveckling. Inom varje 
kapitel finns konkreta och tydliga ställ-
ningstaganden, vilket gör översiktsplanen 
lättillgänglig och väl strukturerad. 
Hässleholms kommun berörs av 
riksintressen enligt miljöbalken för 
naturvård, kulturmiljövård, totalförsvaret, 
vägar, järnvägar samt värdefulla ämnen.
En av översiktsplanens viktigaste 
uppgifter är enligt miljöbalken 3 och 4 kap 
att:redovisa områden av riksintresse och 
beskriva deras värden, detta gäller även 
Natura 2000-områden samt Natura 2000-
arter enligt art- och habitatdirektivet.
Tala om hur riksintressenas värden 
långsiktigt ska tillgodoses och redovisa 
hur kommunen avser att skydda dessa mot 

UTLÅTANDE
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 1 november – 31 december 
2006. Planhandlingarna fanns tillgängliga för allmänheten på biblioteken i Hässleholm, 
Tyringe, Sösdala, Vinslöv och Bjärnum samt på servicekontoren i Hästveda och Vittsjö. 
Utställning även i Hässleholm i stadshusets foajé, på stadsbyggnadskontoret samt på 
kommunens hemsida. En miljökonsekvensbeskrivning ingår i handlingarna.
Under utställningstiden har yttranden inkommit från nedanstående myndigheter, 
kommunala förvaltningar och sakägare. 



åtgärder som kan orsaka påtaglig skada på 
deras värden.
Kommunen har redovisat sitt ställnings-
tagande till riksintressena, men en 
utförligare redovisning av vilka värden 
som utmärker riksintresseområdena, 
inklusive Natura 2000-områdena och 
Natura 2000-arter saknas. I de fall 
riksintressen berörs i kommande planer 
enligt PBL kan det därför inte uteslutas att 
Länsstyrelsen kan komma att ingripa enligt 
12 kap PBL. 

När det gäller Natura 2000 berörs inte 
enbart utpekade sådana områden. Det 
finns även Natura 2000-arter för vilka 
åtgärdsprogram har tagits fram på nationell 
nivå. Om framtida detaljplanearbeten 
innebär hot mot dessa arter och deras 
livsmiljöer kan Länsstyrelsen komma att 
ställa krav på alternativa lokaliseringar.
 
Angående riksintresse för kulturmiljövård
har sedan samrådsskedet har handlingarna 
kompletterats med text om att 
områdesbestämmelser kan vara lämpligt 
att upprätta för att säkerställa dessa. 
Länsstyrelsen anser att det är för vagt 
och att kommunens avsikt att säkerställa 
riksintresseområdena borde formuleras 
tydligare. 
Angående fornminnen vill Länsstyrelsen 
poängtera att alla fornminnen är skyddade 
enligt lag och att Länsstyrelsen kan ge 
tillstånd till ingrepp. 

Försvarsmaktens hemliga riksintresse-
områden hanteras genom samråds-
områden. Dessa områden kan och 
bör enligt försvarsmakten redovisas i 
översiktsplanen. 
När det gäller försvarsmaktens öppna 
riksintresseområden har en aktualisering 
påbörjats. Frågan om riksintresseområdena 
kan slutgiltigt avgöras när den utredningen 

är avslutad. Försvarsmakten anger 
dock att det inte råder några konflikter 
mellan kommunens målsättningar och 
försvarsmaktens intressen.
Det bör framgå av markanvändnings-
kartan vilka vägar och järnvägar som är av 
riksintresse.
Länsstyrelsen delar kommunens 
uppfattning att det är angeläget att tung 
trafik leds förbi Bjärnum och Vittsjö. Hur 
en sådan avlastning ska ske måste dock 
utredas i samarbete med Vägverket. 

Energimyndigheten arbetar för närvarande 
med att se över områden som kan vara av 
riksintresse för elproduktion med vindkraft 
enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Länsstyrelsen 
håller på att ta fram de områden 
som kan vara av riksintresse enligt 
Energimyndighetens riksintressekriterier. 
 
Översiktsplanen behandlar frågor 
angående hälsa och säkerhet på ett 
genomtänkt sätt, som visar på stor 
medvetenhet om de problem och risker 
som finns. 
Med hänsyn till planens översiktliga skala 
kan Länsstyrelsen dock inte precisera 
om det i senare planeringsskeden kan bli 
aktuellt med ingripanden utifrån hälsa- och 
säkerhetsaspekterna. 

I samrådsskedet ansåg Länsstyrelsen att 
rekommenderade vägar för transporter 
av farligt gods mm ska redovisas 
på karta. I utställningshandlingen 
hänvisar kommunen till Vägverkets 
väginformationskarta, vilket kan anses 
acceptabelt. 
Skyddsavstånd krävs vid planering av 
byggnation intill rekommenderade vägar 
och järnvägar för transport av farligt 
gods. Kommunen har pekat på risker med 
bebyggelse intill vägar och järnvägar i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
Länsstyrelsen vill dock påpeka att 



det i vissa fall kan komma att krävas 
riskbedömningar/-analyser i kommande 
detaljplaner. 

Klimatförändringarna kan på sikt medföra 
allvarliga översvämningsproblem och 
därför bör planläggande av bebyggelse 
i strandnära områden föregås av ett 
översvämningsscenario vad som kan 
förväntas om 25, 50, 100 år. 
Kommunen har valt att inte följa 
Länsstyrelsens rekommendationer i 
samrådsyttrandet angående skydds-
områden runt miljöstörande verksamheter 
och förorenade områden. Eftersom 
det saknas detaljerad kunskap om de 
störningar som anger förutsättningarna 
för planerade bostadsområden är det svårt 
att ta ställning till utbyggnadsområdenas 
lämplighet. 

Enligt samrådsredogörelsen ska 
redogörelse för gällande miljökvalitets-
normer finnas med i den upprättade 
miljökonsekvensbeskrivningen, men 
så är inte fallet. Översiktsplanen bör 
kompletteras med en redovisning av 
samtliga miljö-kvalitetsnormer (såväl 
de gällande som de som omfattas av 
övergångs-bestämmelser), då dessa utgör 
ett viktigt underlag för överväganden inom 
fysisk planering. 

Mellankommunala frågeställningar 
har till stor del redovisats på ett bra 
sätt i översiktsplanen. Det är särskilt 
positivt att kommunen är medveten 
om sin roll när det gäller påverkan på 
vattennivåerna i Kristianstads kommun 
nedströms Helge å. Länsstyrelsen saknar 
dock en redogörelse för hur arbetet med 
vattendirektivet ska samordnas med andra 
kommuner i regionen. Eftersom arbetet 
med vatten enligt direktivet skall ske 
avrinningsområdesvis kommer det att 
överskrida administrativa gränser. 

Översiktsplanen är ett av de viktigaste 
redskapen som kommunen har till sitt 
förfogande i det lokala arbetet med att 
uppnå de nationella och regionala målen, 
bl.a. miljömålen och en långsiktigt 
hållbar utveckling. Miljökonsekvens-
beskrivningen redovisar på ett överskådligt 
sätt påverkan på relevanta miljömål. Det 
är en styrka att konsekvenserna av såväl 
nollalternativet, översiktsplanens alternativ 
samt utbyggnadsalternativet redovisas för 
respektive miljömål. 

Länsstyrelsen vill poängtera vikten av 
arbetet med ett miljöanpassat transport-
system och att planera för bostäder med 
utgångspunkt för goda kollektivtransport-
lägen. Därför är det positivt att kommunen 
har ambitionen att verka för tågstopp 
för persontrafik i de större tätorterna, 
planerar för ny bebyggelse och näringsliv i 
närheten av goda kollektivtrafiklägen samt 
planerar för verksamhetsområden med 
järnvägsanknytning.
Länsstyrelsen anser att det är positivt att 
kommunen har en tydligt uttalad ambition 
med landsbygden. 

Länsstyrelsen vill erinra om det regionala 
miljömåls och miljöhandlingsprogrammet 
där det under miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö, delmål 2 anges att minst 
25 % av den värdefulla bebyggelsen ska 
vara långsiktigt skyddad år 2010. För att 
delmålet ska kunna uppfyllas är ett aktivt 
arbete med planskydd i detta avseende 
en förutsättning. Länsstyrelsen saknar 
tydliga riktlinjer i översiktsplanen för ett 
sådant arbete, även om vissa av föreslagna 
åtgärder kan komma att resultera i delar 
av det skydd som eftersträvas. Under 
delmål 1b anges att ”senast 2010 skall 
fysisk planering grundas på program 
och strategier för hur kulturhistoriska 
och estetiska värden ska tas tillvara och 
utvecklas”.



Kommunens ambition är att värna natur-
vårdsintressena inom de ”storområden”, 
som utpekas i naturvårdsprogrammet, 
med reservation för fem områden 
där samhällsutbyggnadens behov ska 
prioriteras. När det gäller område 4 
Almaån och område 5 Häglinge-
Bosarpasjön är Länsstyrelsen tveksam till 
detta p.g.a. områdenas höga naturvärden, 
dessutom berörs Natura 2000-områden och 
Natura 2000-arter. 
Kommunen pekar ut fem områden inom 
strandskydd som anses särskilt intressanta 
för sjönära boende. Att krympa eller ta 
bort strandskyddet inom delar av dessa 
kan vara motiverat i några fall, men innan 
kommunens utredning om strandskydd 
är klar kan inget ställningstagande göras. 
Länsstyrelsen vill också peka på de 
långsiktiga konsekvenserna av att bygga 
sjönära. 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har 
inom delmål 1 och 2 för miljökvalitets-
målet Levande sjöar och vattendrag pekat 
ut och bedömt vattendrag som antingen 
särskilt värdefulla eller enbart värdefulla 
på nationell respektive regional nivå. De 
utpekade vattendragen bör framgå av 
översiktsplanen. Ett åtgärdsprogram har 
tagits fram av Naturvårdsverket, vilket 
just nu är ute på remiss. Remissen berör 
endast strategier och kommer inte att 
föranleda förändringar av vilka vatten som 
är utpekade. Att skydda vattendrag är en 
långdragen process, och det är viktigt att 
försämringar i dessa utpekade vattendrag 
och sjöar inte sker under tiden. Eventuell 
påverkan på vattendragen måste utredas 
noga i framtida detaljplanearbete. 

En ny vindenergikartering har gjorts vid 
Uppsala universitet. Den visar att det kan 
vara intressant att bygga vindkraftverk 
även i skogsbygd. Med hjälp av modellen 
och andra intressen bör kommunen ta ett 

mer aktivt ställningstagande till möjliga 
vindkraftsområden. Det ger översikts-
planen tyngd i tillståndsprövningar och 
om t.ex. bygglov överklagas. Om inte 
kommunen gör en aktiv planering finns det 
en risk för att vindkraftverk kommer att 
poppa upp lite varstans i kommunen.
Det kan vara lämpligt att vindkraft även 
ges utrymme under kapitlet ”Strategi för 
areella näringar”. 

Kommentarer
Hässleholms kommun har arbetat fram 
naturvårdsprogram som antogs 2005. 
Detta ligger till grund för översiktsplanen 
vad gäller Natura 2000 och Natura 
2000-arter. En tydligare hänvisning 
görs. Försvarsmaktens samrådsområden 
redovisas på karta. En komplettering 
görs angående klimatförändringarna 
som på sikt kan medföra allvarliga 
översvämningsproblem och därför bör 
bebyggelse i strandnära områden föregås 
av ett översvämningsscenario. Arbetet med 
vattendirektivet ska samordnas med andra 
kommuner i regionen. 
Ett förtydligande görs om att kommunen 
avser säkerställa kulturmiljöområdena 
genom att upprätta områdesbestämmelser.  
De utpekade vattendrag som bedöms vara 
särskilt värdefulla eller enbart värdefulla 
på nationell respektive regional nivå 
redovisas på karta. 
En ny rubrik under strategi för areella 
näringar, om vindbruk, kommer att 
läggas till. Detta med ställningstagande 
att kommunen genom ett tillägg till 
översiktsplanen ska utreda lämpliga 
lägen för vindkraftsparker o dylikt. 
Markanvändningskartan revideras med 
redovisning av vägar och järnvägar 
av riksintresse. Miljökonsekvens-
beskrivningen revideras med miljö-
kvalitetsnormer. 



Vägverket
Vägverket skriver att översiktsplanen  
redovisar ett antal vägomläggningar i 
det allmänna vägsystemet som inte finns 
medtagna i gällande ekonomiska planer. I 
länsplanen finns dock medel för utbyggnad 
av väg 1950 på delen Osby-Markaryd 
med planerad utbyggnad 2008-2010. 
Utbyggnaden måste dock ske i samordning 
med motsvarande objekt i Kronobergs 
län. Det pågår stråkstudier, bland annat 
avseende väg 23 som ett regionalt 
viktigt stråk från småland till Malmö/
Lundregionen. I översiktsplanen redovisad 
ny sträckning vid Hässleholm finns inte 
med i gällande ekonomiska planer men 
Vägverket har inget att invända mot att 
kommunen redovisar en sådan framtida 
önskvärd möjlighet, det bör dock framgå 
att det är en möjlig framtida ombyggnad. 
På väg 117 har åtgärder för att höja 
trafiksäkerheten genomförts i Vittsjö och 
motsvarande åtgärder planeras i Bjärnum 
(prel 2009). Det finns i dagsläget inga 
planer på en förbifart vid Vittsjö, medan 
det för Bjärnum finns ett reservat för en 
möjlig framtida utbyggnad väster om 
tätorten. Vägen utgör en viktig led, bland 
annat för godstransporter, vilket orsakar 
problem inte minst inom tätorterna 
längs vägen. De bedömer möjligheterna 
som små att kunna genomföra några 
genomgripande förbättringar. På längre 
sikt kan en alternativ lösning vara att 
genom vägutbyggnad i helt annat läge, ge 
en välbehövlig avlastning för väg 117.
Möjligheterna att etablera en 
kombiterminal norr om Hässleholm har 
studerats varvid det kunnat konstateras 
att det är möjligt att koppla området till 
väg 21 i ett läge mellan trafikplatserna 
Vankiva och Stoby. Hur och var måste 
detaljstuderas i särskild ordning. Vägarna 
21, 23, 24 och 117 bör redovisas som 
riksintresse. De skriver att miljöer fria från 
buller är en bristvara och dessa områden 

bör skyddas. Etablering av bullrande 
verksamheter bör inte ske i eller intill 
dessa områden. 

Kommentarer
Vägar av riksintresse föreslås redovisas 
på karta på sidan 109 samt på 
markanvändningskartan. I gällande 
fördjupningar av översiktsplanen för 
Bjärnum och Tyringe behandlas frågan om 
nya lägen för vägarna 117 och 21 utanför 
dessa tätorter.

Försvarsmakten
Försvarsmakten påpekar att det inte råder 
någon konflikt mellan målsättningarna 
kommunen har i översiktsplanen 
och försvarsmaktens uppgifter inom 
Hässleholms kommun. 
Den hemliga infrastrukturen måste ges 
skydd enligt miljöbalken kap 3 §9-10 och 
kommunen har många hemliga objekt 
med skyddsbehov. Försvarsmaktens 
riksintresse på mark och vatten. Det finns 
två typer av riksintresse för totalförsvaret, 
de är öppna eller hemliga. De öppna 
intressena är exempel utbildningsmark, 
verksamhetsinfluenser på hemliga objekts 
detaljläge och verksamhet omgärdas av 
skydd enligt sekretesslagen. Skyddet 
för hemliga objekt kan uppnås genom 
förordnande enligt PBL 12:4, men hanteras 
så långt möjligt genom samrådsområden 
som utges i de områden som omfattar 
hemligt objekt. Dessa samrådsområdena 
kan hanteras öppet och bör framgå 
av översiktsplanen. Försvarsmaktens 
riksintresse i luften. Försvarsmaktens 
flygverksamhet och telekommunikation 
kan påverkas av uppförande av höga 
byggnadsobjekt, master och vindkraftverk. 
Objekt högre än 20 m utanför tätort och 90 
m inom tätort eller mer än 10 m över redan 
prövat högt objekt/mast/torn, remitteras 
därför till Försvarsmakten. För plan med 



principiella områden för vindkraftverk så 
kan Försvarsmakten nu även bistå med 
principiell prövning av vindkraftsområden. 
Detta för att undvika onödigt planarbete, 
vid t ex utarbetande av vindkraftspolicy. 
Översiktsplanen bör utvecklas avseende 
riksintressen. 

Kommentarer
Försvarsmaktens samrådsområden 
redovisas på karta. En del kompletteringar 
görs i kapitel om riksintressen.

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen anser att det behövs en 
del förtydliganden i översiktsplanen 
avseende skogsbruk i kommunen. Man 
kan uppfatta planen som att den bortser 
från barrskogens brukande och stora 
betydelse för kommunen, inte minst 
i kapitel avseende strategi för areella 
näringar. Kommunens ansvar för alsump- 
och ädellövskogar poängteras, men i 
ställningstagande reduceras utvecklingen 
av skogen endast till att bidra till biologisk 
mångfald. De föreslår att skrivningen 
förtydligas och anger skogsmarken brukas 
efter naturgivna förutsättningar på ett 
långsiktigt och uthålligt sätt i syfte att ge 
en värdefull produktion samtidigt som 
biologisk mångfald bevaras och utvecklas 
samt där kulturmiljöer, estetiska och 
sociala värden värnas. 

Kommentarer
Ett förtydligande görs i texten om 
ställningstagande i frågan.

E.ON
E.ON hade i samrådet synpunkter på att 
130 kV regionledningar skulle ritas in i 
översiktsplanens kartor, men kommunen 
ansåg att detta skulle bli för detaljerat. 
E.ons uppfattning är att 130 kV region-

ledningarna genom kommunen utgör 
stommen för infrastrukturen avseende 
elförsörjningen i norra Skåne. De menar 
att med hänsyn till detta bör ledningarna 
ritas in i översiktsplanen. De förutsätter att 
samtliga befintliga anläggningar kan finnas 
kvar i befintligt läge.

Kommentarer
Kommunen anser att 130 kV ledningar 
är för detaljerat att ta med på markan-
vändningskartan. Kommunen delar dock 
E.ON:s syn att dessa ledningar är viktig 
infrastruktur. Vid tillståndsprövning, som 
bl a  bygglov, finns dessa med i annat un-
derlagsmaterial.

Miljönämnden
Miljönämnden pekar bland annat på  
behov av uppdatering av översiktsplanen, 
eftersom en hel del hänt sedan samrådet. 
Vattenskyddsområdet Ignaberga är 
fastställt, vindkraftverksutbyggnad och 
policy, sydlänken påverkar den planen, 
vattenskyddsområde utanför Sösdala är 
på gång att tas fram, allmänna råd för 
enskilda avlopp. Angående framtida 
planeringsbehov menar de att man bör 
ta in förnyad energiplan, utöver vad de 
tidigare sagt om klimatanpassning. En 
planering för enskilda avlopp behöv också 
där känsligheten inom olika områden 
bedöms. De anser att miljökonsekvenserna 
angående grundvatten är något bristfälligt 
belyst, inte minst under rubriken 
Betydande miljöpåverkan. I MKB:n 
anges att Natura 2000-område öster om 
Bjärnum kan påverkas av översiktsplanens 
samhällsutbyggnad, de undrar hur.

Kommentarer
Översiktsplanen uppdateras på ett flertal 
punkter enligt ovan. Dock kommer inte 
allmänna råd för enskilda avlopp och 
angående energiplan. Miljökonsekvens-
beskrivningen justeras  på en del punkter. 



Kommunen delar synen på alla Natura 
2000-områdenas värden. Vid en fortsatt 
utbyggnad av Bjärnums tätort österut 
kommer utredning att väga in eventuell 
påverkan på befintligt Natura 2000-
område. 

Kommunekologen
Kommunekologen har synpunkter på 
särskilt värdefulla områden som inte 
pekats ut i naturvårdsprogrammet bör vara 
med i översiktsplanen. Biblioteksruinen 
bör markeras som kultur /natur. I 
Hässleholms stad är det värdefullt att 
Grönplanens intentioner framgår. I 
Sösdala bör grönområdena Vannaröd 
och skogsområde utmed väg 23 norr om 
Oskars farm ingå. Det bör finnas minst ett 
kommunalt naturreservat på kommunalägd 
mark vid varje tätort. Nya skolor bör 
placeras helt intill grönområden, för att 
gynna barnens hälsa och utveckling. 

Kommentarer
Naturvårdsplanen från 2005, är det forum 
som behandlar naturvårdsfrågorna i 
kommunen, utgör ett underlag till denna 
översiktsplan. Om det fattas någonting 
i underlaget måste revideringen ligga 
på den nivån. Endast där konflikt med 
andra intressen uppstår tas frågan 
speciellt upp i översiktsplanen. Övriga 
frågor bör behandlas i de fördjupade 
översiktsplanerna. 

Centerpartiet
De skriver att översiktsplanen för 
kommunen visar viljeriktningen och ger 
en god bild av uppsatta mål. De menar 
att i förordet finns en del visionstankar 
som är svårtolkade. Önskningar om 
skogsbrukets förändringar genom 
en ökad variation är intressant men 

svårt att förverkliga, då detta berör 
i huvudsak enskilda markägare. De 
saknar förslag till lokalisering av ny 
camping vid Finjasjön och Hovdala, 
det vore angeläget att ta upp frågan om 
skogscamping.

Kommentarer
Förordet ses över och arbetas om av 
nuvarande kommunalråd Bo-Anders 
Thornberg. 

LRF:s kommungrupp Hässleholm 
& Tyringebygdens LRF avdelning
De är positiva till idén med hästgårdar, 
dock ifrågasätter de starkt lokaliseringen 
vid Mjölkalånga med hög jordbruksklass. 
Översiktsplanen har under strategi för 
jord- och skogsbruk angett att jordbruks- 
och skogsmark med hög klass ska 
tätortsexpansion undvikas. De ställer sig 
bakom detta och de anser att hästgårdarna 
i Mjölkalånga strider mot denna strategi.

Kommentarer
Kommunen vidhåller att lämpligheten 
att lägga hästgårdar i Mjölkalånga ska 
vidare studeras i en detaljplaneprocess.

Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen har framfört 
synpunkter i samrådet, vill även framhålla 
att de anser det ytters viktigt att hela 
kommunen kan leva. Det är därför 
viktigt att planera bostäder med olika 
upplåtelseformer för invånarna i de 
olika kommuncentra och omgivande 
landsbygden.



Vittsjö Försköningsfond
Vittsjö försköningsfond är positiv till 
översiktsplanen, men de påpekar att den 
har en del brister. De är besvikna att deras 
synpunkter från samrådet inte beaktats 
eller besvarats. De menar att nya bostads- 
och industriområde behövs och de önskar 
vara med i processen att ta fram fördjupad 
översiktsplan för Vittsjö.

Kommentarer
Synpunkterna från Vittsjö försköningsfond 
kommer att behandlas i kommande arbeten 
med en fördjupad översiktsplan för Vittsjö 
(FÖP). Inför framtagandet av den kommer 
en referensgrupp av lokala politiker 
och företagare att bildas. Andra lokala 
intressegrupper kommer också att nyttjas 
så att lokala synpunkter och information 
kommer planprocessen till del.

Byalaget för Ullsala, Rättelöv, 
Kärlingeberga och Arkelstorp
Byalaget motsätter sig inte att nya  
industriområdet utvecklas norr om 
Hässleholm, men de ifrågasätter områdets 
storlek på 300 ha. Det stora området 
som pekas ut i översiktsplanen och som 
inte kommer att nyttjas hindrar byarnas 
utveckling och jordbruksföretagens 
verksamheter och ekonomi. De vill 
att verksamhetsområdets preciseras 
och avgränsas till den så kallade 
”Kronoskogen”, så att området stämmer 
med förslag till detaljplan som redovisats.  
Dessutom vill de att skyddsåtgärder till 
bostäder skapas så att dessa får en bra 
bostadsmiljö utöver naturvårdsverkets 
riktlinjer. De förutsätter att järnvägs-
anslutningen till området placeras så att 
den inte berör eller påverkar  
boendet i Ullsala och Rättelöv.

Kommentarer
Områdets storlek förändras enligt
förslag till planprogram. Eventuella 
behov av skyddsåtgärder kommer 
att behandlas i kommande detalj-
planearbete.

Göingebygdens Biologiska 
Förening
Göingebygdens Biologiska förening 
(GBF) vill framhäva att målsättningen för 
framtida verksamheter måste vara att  
naturkapitalet skall bevaras och utvecklas, 
inte förbrukas. De påpekar att det är nya 
styrande politiker och dessa bör få ha sin 
syn på vad attraktivt boende innebär och 
värdet av detta. GBF:s uppfattning ligger 
fast att en viktig aspekt i ett attraktivt  
boende för många i kommunen, är att 
man har nära till naturen. Ett långsiktigt 
perspektiv på natur- och miljöfrågorna 
är viktigt, menar GBF, därför bör i 
princip strandskyddet behållas. I särskilt 
värdefulla områden som ska prioriteras 
saknar de; änglövskogen i Vedhygge 
och blåsippsskogen ”Snärjet”. Magle 
våtmark/ Göingeåsen bör vara med 
bland friluftsområden med stor potential. 
De skriver att jordbruk och utbildning 
bör få vara kvar på Olahus, där marken 
också har en rik biologisk mångfald. 
De har synpunkter på miljökonsekvens-
beskrivningen. De undrar om inte 
kommentarer bör göras beträffande 
konsekvenser i planen för naturreservat, 
naturminnen, Natura 2000-områden, 
fågelskyddsområden, osv.

Kommentarer
Kommunens naturvärden har noggrant 
studerats i Naturvårdsprogrammet som 
har antagits av kommunfullmäktige 2005. 
Många av GBF:s frågor behandlas i den. 
Där inget sägs i översiktsplanen om något 



särskilt är det Naturvårdsprogrammet som 
gäller. En del kompletteringar föreslås i 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Bjärlången-Dalsjöns FVO 
Bjärlången-Dalsjöns FVO skriver 
att översiktsplanen pekar ut några 
storområden, ett av dessa ligger öster om 
Bjärnum och rymmer flera fina småsjöar. 
De är oroade för att översiktsplanen vill 
öppna för strandnära bebyggelse vid 
Bjärlången. Att man i planen föreslår 
att strandskyddet ska krympas eller tas 
bort vid vissa sjöar för att bebyggelse 
ska bli möjlig kan det innebära drastisk 
förändring av området kring Bjärlången. 
De tycker att det är väsentligt att den 
vackra och värdefulla naturen runt 
Bjärlången och närliggande sjöar sparas 
till glädje för alla invånare i Bjärnum. 
Bjärnums attraktionskraft som bostadsort 
bygger mycket på de omgivande naturen. 
Kommunen bör satsa resurser på att göra 
naturområdet mer attraktivt, bland annat 
med skötsel av stigar och skogsmark. De 
motsätter sig att strandskyddet tas bort 
kring sjön.

Kommentarer
En pågående utredning ska visa var 
strandskyddet kan krympas och vilka 
områden man kan tillåta byggnation för 
sjönära boende. Utredningen avser inte att 
ta bort strandskyddet helt vid någon del av 
sjöarna. 

Ulla Karlsson, Vittsjö-Oretorp
Ulla Karlsson Oretorp 3:3, skriver att hon 
inte kommer att tillåta byggnation eller 
vägdragning över sin fastighet. På gården 
idkas jord- och skogsbruk samt jakt och 
miljön skulle försämras mycket om det 
kommer mer trafik. Hon värdesätter lugnet 

och är orolig för att fågellivet störs med ny 
byggnation i Oretorp. 

Hanne & Steen Rohde, Vittsjö-
Oretorp
Rohde har tolkat att området norr om 
Oresjön inte betraktas som bevaransvärt 
och detta håller de inte med om. De menar 
att området har en unik karaktär av 4-500 
års struktur av jakt, betesmarker, med 
stengärdsgårdar och grusvägar trots att det 
ligger så nära Vittsjö. De vill protestera 
mot utbyggnadsplanerna i dessa delar och 
menar att planerna kränker de boende norr 
om Oresjön. Byggnation i området skulle 
medföra en stor ekologisk belastning på 
miljön, mer buller och föroreningar i ett 
naturskönt område. I miljökonsekvens-
beskrivningen nämns inget om 
konsekvenser för de boende i området 
eller ställningstagande till de befintliga 
kvalitéerna. Strandskyddsområdet har 
skyddat naturen effektivt och de påpekar 
att stormen Gudrun skövlat den skog 
som eventuellt kunde dölja ny strandnära 
bebyggelse. Området skulle klara av en 
byggnation med högst två tomter med 
cirka 1 hektar mark. 
De påpekar att vindkraftverk bör 
prioriteras högre i Hässleholms kommun. 
Den tunga trafiken bör få andra vägar 
att köra på men biltrafiken bör vara kvar 
igenom Vittsjö för att gynna handeln i 
orten.

Annelise & Jan Christophersen, 
Vittsjö-Oretorp
Christophersen är ledsna för utvidgnings-
planerna i Oretorp. Det finns många 
lediga tomter i Vittsjö tätort och de 
undrar om man inte i stället bör utveckla 
tätortens potential; golf, skåneleden, hälsa, 
naturpark mm. Vittsjö bör marknadsföra 
sig mer positivt och få en bättre handels-
utbud. Tågstopp är positivt, en satsning 



kan göras med t ex veterantågsturer med 
möjlighet till övernattning för turister. De 
menar att strandskyddet inte bör ändras 
eftersom det skyddar norra Skånes natur 
från nerslitning. 

Kommentarer
Frågor om  nya bostadsområden, exempel-
vis Oretorp kommer att behandlas i kom-
mande arbeten med fördjupad översikts-
plan för Vittsjö. En pågående utredning 
ska visa var strandskyddet kan krympas 
och vilka områden man kan tillåta bygg-
nation för sjönära boende. Avsikten är inte 
att ta bort strandskyddet helt vid någon del 
av sjöarna. 

Lena & Christer Nilsson, Nävlinge 
De menar att det inte finns några skydds-
värda riksintressen på deras fastighet 
och därför bör det storområde för natur 
som redovisas på deras fastighet tas 
bort. Rätt markanvändning för framtiden 
skapas av fritt företagande med ej för stor 
inskränkning på äganderätten.

Kommentarer
Aktuellt storområde ”Nävlingeåsens 
nordsluttning - Vinneå” i naturvård-
programmet har stora naturvärden.

Övrigt
Hästveda servicekontor har hört av sig.
De önskar att befintlig busshållplats flyttas 
till läge där gamla macken finns idag och 
att den blir samlokaliserad i samma läge 
oavsett resanderiktning. 

Kommentarer
Dessa synpunkter kommer att behandlas 
i kommande arbete med fördjupad 
översiktsplan för Hästveda.

Beslutsförslag till Byggnadsnämnden

Översiktsplanen föreslås revideras enligt 
kommentarer ovan samt med en del 
redaktionella ändringar. 
Det reviderade planförslaget godkänns och 
skickas till Kommunfullmäktige för an-
tagande.

Hässleholm i februari 2007

Leif Berg   Annica Holmberg
stadsbyggnadschef  planarkitekt
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Utställning av översiktsplan 2006 för Hässleholms kommun 

Hässleholms kommun har överlämnat förslag till kommuntäckande 
översiktsplan i samband med utställning enligt 4 kap 6 § Plan- och bygglagen 
(PBL).
Under utställningstiden skall Länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande. Av 
yttrandet skall enligt 4 kap 9 § PBL framgå om: 

• förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 kap Miljöbalken 
(MB),

• bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa 
eller till behovet av skydd mot olyckshändelser, 

• förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB 
överträds, och 

• sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som 
angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt. 

Förevarande granskningsyttrande tar i huvudsak upp kvarstående erinringar när 
det gäller de fyra ovannämnda ingripandegrunderna enligt 12 kap PBL. 
Granskningsyttrandet skall i enlighet med bestämmelserna i 4 kap 2 § PBL fogas 
till översiktsplanen. Den antagna översiktsplanen skall sedan spridas till sådana 
myndigheter och övriga som har väsentligt intresse av den eller som använder 
översiktsplanen som beslutsunderlag. 

ALLMÄNNA SYNPUNKTER 

Länsstyrelsen anser att Hässleholms översiktsplan är ett mycket bra exempel på 
ett strategiskt inriktat dokument. Planen innehåller övergripande strategier för 
kommunens framtida utveckling utifrån visionsorden ”leva”, ”uppleva”, ”arbeta” 
och ”lära”. Inom varje kapitel finns konkreta och tydliga ställningstaganden, 
vilket gör översiktsplanen lättillgänglig och väl strukturerad.
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Innehållet i kapitlen visar på att kommunen har stora ambitioner och är medveten 
om sitt strategiska läge som en knutpunkt mitt i Skåne. Länsstyrelsen delar
uppfattningen att kommunens styrka ligger i kopplingen mellan levande 
landsbygd och kommundelscentra med basservice och möjlighet till 
tågförbindelser, och med Hässleholms stad både som ett nav i kommunen och en 
knutpunkt i regionen. Översiktsplanens innebörd och konsekvenser har redovisats 
på ett förtjänstfullt sätt, i enlighet med 4 kap 1§ plan- och bygglagen (PBL).

Länsstyrelsen konstaterar att många av de synpunkter som framfördes i 
samrådsskedet har beaktats. En miljökonsekvensbeskrivning har bifogats planen i 
utställningsskedet, i enlighet med de bestämmelser i miljöbalken om miljö-
bedömning, som trädde i kraft den 21 juli 2004. 

RIKSINTRESSEN

Hässleholms kommun berörs av riksintressen enligt miljöbalken för naturvård,
kulturmiljövård, totalförsvaret, vägar, järnvägar samt värdefulla ämnen.
En av översiktsplanens viktigaste uppgifter är enligt MB3 och 4 kap att: 

• Redovisa områden av riksintresse och beskriva deras värden, detta gäller även 
Natura 2000-områden samt Natura 2000-arter enligt art- och habitatdirektivet. 

• Tala om hur dessa värden långsiktigt ska tillgodoses och redovisa hur 
kommunen avser att skydda riksintresseområden mot åtgärder som kan orsaka
påtaglig skada på deras värden. 

Kommunen har redovisat sitt ställningstagande till riksintressena, men en 
utförligare redovisning av vilka värden som utmärker riksintresseområdena,
inklusive Natura 2000-områdena och Natura 2000-arter saknas. I de fall
riksintressen berörs i kommande planer enligt PBL kan det därför inte uteslutas 
att Länsstyrelsen kan komma att ingripa enligt 12 kap PBL.

I det följande redovisar Länsstyrelsen också närmare synpunkter beträffande de 
olika riksintressenas redovisning i översiktsplanen.

Riksintresse för kulturmiljövård 
Sedan samrådsskedet har handlingarna kompletterats med text om att 
områdesbestämmelser kan vara lämpligt att upprätta för att säkerställa 
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riksintresseområdena. Länsstyrelsen anser att det är för vagt och att kommunens 
avsikt att säkerställa riksintresseområdena borde formuleras tydligare. 

När det gäller fornminnen vill Länsstyrelsen poängtera att alla fornminnen är 
skyddade enligt lag och att Länsstyrelsen kan ge tillstånd till ingrepp. 

Riksintresse för naturvård 
Kommunen avser att verka för att naturvårdsområden av riksintresse säkerställs 
genom avtal eller reservatsbildning, vilket är positivt.

Natura 2000 
Natura 2000 berör inte enbart utpekade Natura 2000-områden. Det finns även 
Natura 2000-arter för vilka åtgärdsprogram har tagits fram på nationell nivå. 
Kommunen berörs genom att Natura 2000-arterna tjockskalig målarmussla (Unio
crassus) och flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) förekommer i
Almaåsystemet. Andra Natura 2000-arter förekommer också, t.ex. kungsfiskare. 
Flodpärlmusslan är sekretessbelagd och därför bör det strykas i översiktsplanen 
var i Almaåsystemet den finns. Tjockskalig målarmussla, som är ännu mer
skyddsvärd, finns inte omnämnd alls. Om framtida detaljplanearbeten innebör hot 
mot dessa arter och deras livsmiljöer kan Länsstyrelsen komma att ställa krav på 
alternativa lokaliseringar.

Riksintresse för totalförsvaret 
Försvarsmaktens hemliga riksintresseområden hanteras genom samrådsområden.
Dessa områden kan och bör enligt försvarsmakten redovisas i översiktsplanen.

När det gäller försvarsmaktens öppna riksintresseområden har en aktualisering 
påbörjats. Frågan om riksintresseområdena kan slutgiltigt avgöras när den 
utredningen är avslutad. Försvarsmakten anger dock att det inte råder några
konflikter mellan kommunens målsättningar och försvarsmaktens intressen. 

Riksintresse för kommunikationer 
Det bör framgå av markanvändningskartan vilka vägar och järnvägar som är av 
riksintresse.

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att det är angeläget att tung trafik 
leds förbi Bjärnum och Vittsjö. Hur en sådan avlastning ska ske måste dock 
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utredas i samarbete med Vägverket. En eventuellt ny sträckning av väg 117 
medför emellertid ingen förändring av vägens status som riksintresse. 

Riksintresse för vindkraft 
Energimyndigheten arbetar för närvarande med att se över områden som kan vara 
av riksintresse för elproduktion med vindkraft enligt 3 kap 8 § miljöbalken.
Länsstyrelsen håller på att ta fram de områden som kan vara av riksintresse enligt 
Energimyndighetens riksintressekriterier. Områdena har skickats på remiss till 
kommunerna i december 2006 och arbetet skall redovisas till Energimyndigheten i 
mars 2007. Se www.m.lst.se/vindkraft.

FRÅGOR OM HÄLSA OCH SÄKERHET

Översiktsplanen behandlar frågor angående hälsa och säkerhet på ett genomtänkt
sätt, som visar på stor medvetenhet om de problem och risker som finns. Med
hänsyn till planens översiktliga skala kan Länsstyrelsen dock inte precisera om 
det i senare planeringsskeden kan bli aktuellt med ingripanden utifrån hälsa- och 
säkerhetsaspekterna.

I det följande redovisar Länsstyrelsen återstående synpunkter beträffande olika 
hälsa- och säkerhetsaspekter. 

Beredskapsfrågor
I samrådsskedet ansåg Länsstyrelsen att rekommenderade vägar för transporter av 
farligt gods m.m. ska redovisas på karta. I utställningshandlingen hänvisar 
kommunen till Vägverkets väginformationskarta, vilket kan anses acceptabelt.
Denna ingår i ”Sammanställning över allmänna vägar” som framställs i ett 
samarbete mellan Länsstyrelsen och Vägverket.

Skyddsavstånd krävs vid planering av byggnation intill rekommenderade vägar 
och järnvägar för transport av farligt gods. Kommunen har pekat på risker med
bebyggelse intill vägar och järnvägar i miljökonsekvensbeskrivningen.
Länsstyrelsen vill dock påpeka att det i vissa fall kan komma att krävas
riskbedömningar/analyser i kommande detaljplaner. Underlag för planering och 
riskbedömningar m.m. finns bland annat i Länsstyrelsens framtagna rapport 
”RIKTSAM” (riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen), som ännu ej är 
antagen. En gemensam riskpolicy har även tagits fram i ett samarbete mellan
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storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne (finns att hämta på 
Länsstyrelsen i Skåne läns hemsida www.m.lst.se).

Klimatförändringarna kan på sikt medföra allvarliga översvämningsproblem och 
därför bör planläggande av bebyggelse i strandnära områden föregås av ett 
översvämningsscenario vad som kan förväntas om 25, 50, 100 år. Bebyggs dessa 
områden utan att en sådan översvämningsriskbedömning görs, och flödena ökar 
kommer kraven på rensningar, invallningar etc. att öka på vattendragen och 
sjöarna. Det är inte en långsiktigt hållbart lösning, varken ekonomiskt eller för
miljön. Länsstyrelserna har med hjälp av AGRIS under 2006 tagit fram rapporten 
”Översvämningsrisker i fysisk planering”, som kan vara till hjälp vid framtida
detaljplanearbete (finns att hämta på Länsstyrelsen i Stockholms läns hemsida
www.ab.lst.se).

Miljöskyddsfrågor
Kommunen har valt att inte följa Länsstyrelsens rekommendationer i samråds-
yttrandet angående skyddsområden runt miljöstörande verksamheter och 
förorenade områden. Eftersom det saknas detaljerad kunskap om de störningar 
som anger förutsättningarna för planerade bostadsområden är det svårt att ta 
ställning till utbyggnadsområdenas lämplighet. Detta medför att frågan istället 
måste behandlas extra noggrant i kommande detaljplaner. Det innebär även en 
risk för att detaljplaneförslag – som trots att de överensstämmer med
översiktsplanens intentioner – kan visa sig vara oförenliga med plan- och 
bygglagens krav på att människors hälsa och säkerhet tillförsäkras. 

MILJÖKVALITETSNORMER

Enligt samrådsredogörelsen ska redogörelse för gällande miljökvalitetsnormer
finnas med i den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen, men så är inte fallet. 
Översiktsplanen bör kompletteras med en redovisning av samtliga miljö-
kvalitetsnormer (såväl de gällande som de som omfattas av övergångs-
bestämmelser), då dessa utgör ett viktigt underlag för överväganden inom fysisk 
planering. Det är lämpligt att i konsekvensavsnittet kommentera hur planen 
påverkar möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna.

Vid kommunens framtida framtagande av detaljplaner är det viktigt att beakta
miljökvalitetsnormerna. Mer information om dessa finns på Naturvårdsverkets 
hemsida www.naturvardsverket.se.
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MELLANKOMMUNALA FRÅGOR 

Mellankommunala frågeställningar har till stor del redovisats på ett bra sätt i 
översiktsplanen. Det är särskilt positivt att kommunen är medveten om sin roll när 
det gäller påverkan på vattennivåerna i Kristianstads kommun nedströms Helge å. 
Länsstyrelsen saknar dock en redogörelse för hur arbetet med vattendirektivet ska 
samordnas med andra kommuner i regionen. Eftersom arbetet med vatten enligt 
direktivet skall ske avrinningsområdesvis kommer det att överskrida 
administrativa gränser.

ÖVRIGT

Internationella, nationella och regionala mål 
Översiktsplanen är ett av de viktigaste redskapen som kommunen har till sitt
förfogande i det lokala arbetet med att uppnå de nationella och regionala målen,
bl.a. miljömålen och en långsiktigt hållbar utveckling. Miljökonsekvens-
beskrivningen redovisar på ett överskådligt sätt påverkan på relevanta miljömål.
Det är en styrka att konsekvenserna av såväl nollalternativet, översiktsplanens 
alternativ samt utbyggnadsalternativet redovisas för respektive miljömål.
Vid kommunens framtida framtagande av detaljplaner är det viktigt att kommunen
arbetar aktivt för att uppnå såväl de internationella som de nationella och 
regionala målen, bl.a.;

- EU:s mål
- Nationella miljömål och regionala miljökvalitetsmål
- Alla förekommande sektorsorienterade nationella och regionala mål som

har betydelse för den fysiska planeringen i hela sin vidd, t.ex. arkitektur-, 
kultur-, miljö-, jämställdhet-, barn-, integration-, hälso- och 
regionalpolitiska mål.

Kommunikationer
Länsstyrelsen vill poängtera vikten av arbetet med ett miljöanpassat transport-
system och att planera för bostäder med utgångspunkt för goda kollektivtransport-
lägen. Därför är det positivt att kommunen har ambitionen att verka för tågstopp
för persontrafik i de större tätorterna, planerar för ny bebyggelse och näringsliv i 
närheten av goda kollektivtrafiklägen samt planerar för verksamhetsområden med
järnvägsanknytning.
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Landsbygdsfrågor
Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen har en tydligt uttalad
ambition med landsbygden. Länsstyrelsen har tagit fram en rapport ”Det Skånska
landsbygdsprogrammet” som föreslår en rad riktlinjer för landsbygdens 
utveckling i perspektiv av det mycket varierande skånska landskapet, vilken kan 
vara till hjälp vid framtida fysisk planering (finns att hämta på Länsstyrelsen i 
Skåne läns hemsida www.m.lst.se).

Kulturmiljövård
Länsstyrelsen vill erinra om det regionala miljömåls och miljöhandlings-
programmet, där det under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, delmål 2 anges
att minst 25 % av den värdefulla bebyggelsen ska vara långsiktigt skyddad år 
2010. För att delmålet ska kunna uppfyllas är ett aktivt arbete med planskydd i 
detta avseende en förutsättning. Länsstyrelsen saknar tydliga riktlinjer i 
översiktsplanen för ett sådant arbete, även om vissa av föreslagna åtgärder kan 
komma att resultera i delar av det skydd som eftersträvas. Under delmål 1b anges
att ”senast 2010 skall fysisk planering grundas på program och strategier för hur 
kulturhistoriska och estetiska värden ska tas tillvara och utvecklas”.

Naturvård
Kommunens ambition är att värna naturvårdsintressena inom de ”storområden”,
som utpekas i naturvårdsprogrammet, med reservation för fem områden där 
samhällsutbyggnadens behov ska prioriteras. När det gäller område 4 Almaån och 
område 5 Häglinge-Bosarpasjön är Länsstyrelsen tveksam till detta p.g.a.
områdenas höga naturvärden, dessutom berörs Natura 2000-områden och Natura 
2000-arter.

Kommunen pekar ut fem områden inom strandskydd som anses särskilt 
intressanta för sjönära boende. Att krympa eller ta bort strandskyddet inom delar 
av dessa kan vara motiverat i några fall, men innan kommunens utredning om
strandskydd är klar kan inget ställningstagande göras. Länsstyrelsen vill också 
peka på de långsiktiga konsekvenserna av att bygga sjönära.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har inom delmål 1 och 2 för miljökvalitets-
målet Levande sjöar och vattendrag pekat ut och bedömt vattendrag som antingen 
särskilt värdefulla eller enbart värdefulla på nationell respektive regional nivå 
(kartunderlag finns på Länsstyrelsen i Skåne läns hemsida www.m.lst.se). De
utpekade vattendragen bör framgå av översiktsplanen. Ett åtgärdsprogram har 
tagits fram av Naturvårdsverket, vilket just nu är ute på remiss. Remissen berör 
endast strategier och kommer inte att föranleda förändringar av vilka vatten som
är utpekade. Att skydda vattendrag är en långdragen process, och det är viktigt att 
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försämringar i dessa utpekade vattendrag och sjöar inte sker under tiden. Eventuell
påverkan på vattendragen måste utredas noga i framtida detalj-planearbete. 

Vindkraft
En ny vindenergikartering har gjorts vid Uppsala universitet, den s.k. MIUU-
modellen. Den visar att det kan vara intressant att bygga vindkraftverk även i 
skogsbygd. Med hjälp av MIUU-modellen och andra intressen bör kommunen ta 
ett mer aktivt ställningstagande till möjliga vindkraftsområden. Det ger översikts-
planen tyngd i tillståndsprövningar och om t.ex. bygglov överklagas. Om inte 
kommunen gör en aktiv planering finns det en risk för att vindkraftverk kommer
att poppa upp lite varstans i kommunen.

Av regeringens proposition 2005/06:143 ”Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder 
för ett livskraftigt vindbruk” framgår att ”utnyttjande av vind för elproduktion bör 
jämställas med andra näringar som fiske, rennäring samt jord- och skogsbruk 
vilka också bygger på nyttjande av förnybara naturresurser”. Med anledning av 
detta kan det vara lämpligt att vindkraft även ges utrymme under kapitlet ”Strategi 
för areella näringar”.

I handläggningen av detta ärende har deltagit länsarkitekt Kerstin Nilermark,
beslutande, Anna Bokenstrand, sektionen för miljöskydd industri, Göran 
Fagerström, sektionen för miljöskydd samhälle, Gunvor Landqvist, sociala 
sektionen, Ann-Margreth Brick, beredskapssektionen, Anna Hagerberg och Marie 
Eriksson, vattensektionen, Anders Johansson, landskapssektionen, Hugo Larsson, 
kulturmiljösektionen samt Ann-Charlotte Lindén, plan- och bostadssektionen,
föredragande.

Kerstin Nilermark

Ann-Charlotte Lindén 

Kopia via E-mail till:
Kerstin Nilermark, Anna Bokenstrand, Göran Fagerström, Gunvor Landqvist, Ann-Margreth
Brick, Anna Hagerberg, Marie Eriksson, Anders Johansson, Hugo Larsson, Lise-Lotte Reiter,
Gert-Inge Schödin (Vägverket), Ingemar Braathen (Banverket), Alf Bohman (Försvarsmakten)
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Plats och tid Hässleholm kulturhus, röda salongen, kl 19.00-20.55

Beslutande douglas roth, mikael koenen, Lena Wallentheim, mona Hilbertsson, Bo-
Anders Thornberg, Willy ohlsson, karin Axelsson, gunnel persson, Lars olsson, mikael Björklund, 
robin gustavsson, Alf nilsson, patrik Jönsson, John Bruun, ingrid nyman, Agne nilsson, Sven-
inge persson, karin nilsson, Lena Axelsson, Sonje Björck, per-Åke purk, Berit Wirödal, Tobias 
Adersjö, Urban Widmark, margareta Axelsson, Thomas rasmusson, emma dehlin, rolf Tronäss, 
Lars-göran Wiberg, ingrid Jägerhed, Lars Johnsson, Tommy nilsson, Cecilia Tornerefelt, Lars-ivar 
ericson, Åke Sundkvist, Helena malje, kristina Lind, Lennart nilsson, gösta Johansson, Torsten 
ising, rolf delcomyn, pär palmgren, Ulf Sjöström, Leif Jannerstig, Benny petersson, Zidon 
kristensson, mats Sturesson, Johan Berglund, Jenny önnevik, peter groth, Harald Lind, Susanna 
kennethsdotter, kristina Berglund, Christer Welinder, Jan nilsson, Leif nilsson, Anita peterson, 
Johan Barnekow, Christer Caesar, irene nilsson och Winnie Aronsson.

Ersättare Se nästa sida
Övriga deltagande kommunchef Johan eriksson och kommunsekreterare maj-inger 

Carlsson

Utses att justera Sven-inge persson och karin nilsson
Ersättare Lena Axelsson och Sonje Björck 

Justeringens plats/tid kommunledningskontoret/2007-05-15, kl 13.30 

Sekreterare maj-inger Carlsson  paragrafer §§ 45-57 

Ordförande douglas roth  

Justerare Sven-inge persson  karin nilsson 

BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ/Samman- kommunfullmäktige /2007-05-02 
trädesdatum

Anslagsdatum 2007-05-15 Anslagets nedtagande 2007-06-07 

Förvaringsplats för kommunledningskontoret 
protokollet 

Underskrift karin Lexander 
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Ersättare 
Lennart Westdahl, gun-viol Backlund, Andreas dahlberg, Agneta Söderberg, Ulrika Johannesson, 
roman koziol, Annelie Cederberg, Sven Jönsson, Bo Anders Friberg, Bengt Troedsson, madlén 
Sjögaard, göran Blomberg, kerstin Andersson, eva persson, Sol-Britt erlandsson, mari-Ann 
Sandin Bäckestrand, Birger ohlsson, eva-marie Lidén, inge Hallabro, gunnel Brännström, Helene 
Frick, Christer Jönsson, Hans Wendel, elisabeth Friberg, Åke nilsson och niklas grundström. 
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§ 48

Antagande av Hässleholms kommuns över-
siktsplan 2007

dnr 2006/177    212 

Kommunfullmäktiges beslut

- Hässleholms kommuns översiktsplan 2007 med revide-
ringar antas. 

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden godkände Hässleholms kommuns över-
siktsplan 2007, 2007-02-13, § 49 med revideringar enligt 
förslag. det godkända planförslaget föreslås bli antaget. 

Stadsbyggnadschef Leif Berg redovisar översiktsplanen 
kortfattat.  

yrkanden 

patrik Jönsson, sd, yrkar återremiss på ärendet för ändring i 
ett antal punkter. 

peter groth, mp, yrkar avslag på förslaget om utredning om 
strandskyddet vid områden vid Finjasjön, Lursjön, oresjön, 
Bjärlången samt Svenstorpssjöarna. Han motiverar detta 
med att i översiktsplanen föreslås att strandskyddet ska 
utredas i vissa utpekade sjönära områden, eftersom ”kom-
munen märkt av ett särskilt intresse för boende där”. Från 
miljöpartiets sida vill de slå vakt om strandskyddet, efter-
som det dels skyddar allmänhetens tillgång till attraktiva 
naturområden, dels är ett skydd för den biologiska mångfal-
den. Att begränsa strandskyddet
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KF § 48 forts 

motverkar kommunens målsättning att vara en attraktiv 
kommun genom att kunna erbjuda vackra naturområden. 
Han yrkar också att översiktsplanen avsnitt ”Framtida pla-
neringsbehov” ska kompletteras med följande: Lågstrålande 
områden: i nationella miljöhälsoenkäten uppger 3 % käns-
lighet för elektriska eller magnetiska fält (Folkhälsorapport 
2001, Socialstyrelsen). Även om det inte finns några veten-
skapliga bevis för förekomsten av elöverkänslighet finns det 
en allmän uppfattning att området inte är tillräckligt under-
sökt. det finns alltså en uppenbar kunskapsbrist när det 
gäller elektromagnetiska fälts påverkan på människor. de 
kommuninvånare som upplever besvär med eller känner en 
oro för strålning från främst sändare för mobiltelefoni ska 
respekteras. därför bör områden med en relativ låg strål-
ning avsättas för att tillskapa tillfredsställande boendemöj-
ligheter för dessa. 

per-Åke purk, v, instämmer i peter groths yrkande av-
seende lågstrålande områden. 

Tommy nilsson, s, och Bo-Anders Thornberg, m yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning

proposition 1 
ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska av-
göras idag eller återremitteras och finner att det ska avgö-
ras idag. 

proposition 2 
därefter frågar han på kommunstyrelsens förslag utom be-
träffande strandskydd och finner det bifallet. 

proposition 3 
efter detta ställer ordföranden beträffande strandskyddet 
proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels peter 
groths yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifal-
let.
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KF § 84 forts 

proposition 4 
Allra sist frågar han beträffande yrkandet om lågstrålande 
områden på dels bifall och dels avslag och finner yrkandet 
avslaget.

Reservation

miljöpartiets, vänsterpartiets och sverigedemokraternas le-
damöter reserverar sig till förmån för sina respektive yrkan-
den.
_____

kS 2007-03-28, § 89 

kommunstyrelsens beslut 

kommunfullmäktige föreslås följande beslut 

- Hässleholms kommuns översiktsplan 2007 med revide-
ringar antas. 

Yrkande

peter groth, mp, yrkar: 
- Att till översiktsplan bifogas ett tillägg om utredning om 

lågstrålande områden.
- Att strandskyddet skall bibehållas intakt. 

omröstning

proposition 1 
ordföranden frågar först om Arbetsutskottets förslag, utan 
tilläggsyrkanden, kan bifallas och finner det bifallet. 

proposition 2 
därefter ställer ordföranden proposition beträffande peter 
groths yrkanden om lågstrålande områden och finner det 
avslaget.

proposition 3 
Slutligen ställer ordföranden proposition på yrkandet om 
strandskydd och finner det avslaget. 
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kS § 89 forts 

reservation 

peter groth, mp, reserverar sig till förmån för sina yrkan-
den. per-Åke purk, v, reserverar sig till förmån för yrkandet 
om lågstrålande områden. 
______

kS AU 2007-03-14 § 79 

kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande be-
slut

- Hässleholms kommuns översiktsplan 2007 med revide-
ringar, antas. 

_____________________
Beslut sänt till: 
Bn



Stadsbyggnadskontoret



Markanvändningskarta

Översiktsplan 2007
Hässleholms kommun

SKALA 1 : 150 000
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KILOMETER

TECKENFÖRKLARING

Marktäkter

Natur, storområden 

Natur klass 1 enl. naturvårdsprogram

Riksintresse värdefulla ämnen

Fördjupad översiktsplan, gällande

Fördjupad översiktsplan, förslag
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Hovdala landskapsbildsskydd
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Hovdala bullerskydd/hänsynszon
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Vattenskyddsområde, strategiskt

Vattenskyddsområde, befintligt

Riksintresse natur, område

NATURA 2000Kraftledning, nationell

Större vägar, riksintresse

Mindre vägar

Järnvägar, riksintresse

-visar områden där pågående markanvändning påverkas eller förändras.
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