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Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
- Plankarta
- Planbeskrivning (denna handling)
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Fastighetsförteckning

Som underlag till detaljplanen har följande utredningar tagits 
fram:
- Utredning av skyddsavstånd, Hässleholms reningsverk

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan 
läsas tillsammans med de beskrivningar som hör till ärendet. 
Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslaget 
samt redovisa planens syfte, konsekvenser, genomförande och 
förutsättningar. 

Sakägare
Berörda sakägare är de som ingår i fastighetsförteckningen. 
Fastighetsförteckningens avgränsning  definieras av 
lantmäterimyndigheten i samarbete med miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen.
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Inledning
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att fastställa reningsverkets 
verksamhetsområde och möjliggöra flexibla ytor för utveckling 
av reningsverket för att möta framtida behov och säkerställa 
reningsverkets långsiktiga drift, då det är en samhällsviktig 
verksamhet. Syftet är även att reglera markanvändning och 
skyddsåtgärder intill reningsverket för att minimera smittorisken.

Planförslaget innefattar:
- Detaljplanen baseras främst på befintliga förhållanden, inte på 
något planerat utbyggnadsförslag av avloppsreningsverket, men 
tar även höjd för ett utvecklingsbehov. 

- En flexibel markanvändning och byggrätt möjliggörs inom 
verksamhetsområdet. Detta ger utrymme för en viss utökning av 
verksamhetsområdet för att möjliggöra ut- och ombyggnader vid 
framtida behov och ökade reningskrav. Delar av området planläggs 
med hänsyn till höga sjövattennivåer. Verksamhetsområdet 
överensstämmer i stora drag med avgränsningen i kommunens 
fördjupade översiktsplan för Hässleholms stad. Undantagen 
beskrivs i avsnittet ”Konsekvenser”.

- Planläggning av det närmsta icke planlagda 300 meter breda 
skyddsavstånd som utgår från verksamhetsgränsen. Undantag 
görs för befintlig redan planlagd markanvändning för bostäder.

- Skyddsplantering som minskar spridning av aerosoler i område 
som mellan reningsverket och befintliga planlagda bostäder som 
är lokaliserade inom skyddsavståndet.

Planförfarande
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt PBL 
(2010:900) 5 kap 7 §, då detaljplanen bedöms vara av betydande 
allmänt intresse eller i övrigt av stor betydelse. Beslut i miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden tas inför samråd och granskning och 
godkännande. Beslut om antagande tas i kommunfullmäktige.

Plandata
Planområdet är beläget ca 2,5 km söder om centrala Hässleholm, 
öster om Finjasjön. Områdets avgränsning är i stora drag 
Finjasjöns strand i väst, Södra Kringelvägen i norr, gränsen av 
Magle våtmark i öster, samt Göingeåsen och jordbrukslandskap 
i söder.

Den totala arealen för planområdet är ca 145 ha.

Bild 1. Planområdets läge i förhållande till Hässleholm C.
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Planförslag
Reningsverkets verksamhetsgräns
Område för reningsverkets huvudverksamhet med risk för 
alstrande av olägenheter i form av smitta och lukt. Härifrån utgår 
skyddsavståndet för smittorisk.

Område för teknisk reningsprocess av avloppsvatten. Här samlas 
huvudprocessen och skyddas med åtgärder mot översvämning vid 
högt sjövattenstånd. Viss utökning av kvartersmark i nordöstra 
delen möjliggör expansion av reningsfunktioner.

Område för avloppsrening, idag i form av vassbäddar, ej teknisk 
rening med bebyggelse. Möjlighet att utveckla med liknande 
reningsprocesser i nordöstra delen, utan huvudbyggnader, som 
inte påverkar skyddsavståndet eller påverkansområdet. Området 
kan även innehålla plats och komplementbyggnader för upplag, 
servicearbeten, förvaring m.m. kopplat till VA-verksamheten.

Skyddsintervall, 0 - 200 - 300 meter från verksamhetsgräns
Smittorisk förekommer inom 300 meter från verksamhetsgräns, 
enligt utredning om skyddsavstånd. Inom 200 meter bedöms 
en förhöjd risk för smittspridning finnas, enligt Boverkets 
allmänna råd. Bostäder som är lokaliserade inom 200 meter, 
och ej tidigare är planlagda, planläggs som ”Natur” i och med 
den förhöjda smittorisken. Bostäder mellan 200 - 300 meter 
från verksamhetsgräns planläggs inte då de skyddas genom 
skyddsplantering (C1) som minimerar risken för aerosolspridning.

Ny skyddsplantering 
Skyddsplantering uppförs för att skydda planlagda bostäder, 
som ligger inom 300 meter från reningsverket, från smittorisk.

Befintlig skogsdunge bevaras främst för visuell avgränsning.

Befintlig skyddsvall
Vall som säkrar delar av område A1 från höga sjövattenstånd. 
Övriga verksamhetsytor ska också säkras genom skyddsåtgärder.

Befintlig torrdamm
Dagvatten från A1 leds normalt till den tidigare bäckfåran 
direkt söder om område E1 innan det når Finjasjön. Vid högt 
vattenstånd leds detta dagvatten till område E1 för fördröjning.

Befintligt våtmarksområde, Sjörrödsdammarna
Här slutpoleras renat avloppsvatten som överstiger 1,5 gånger 
det normala flödet som leds till Magle våtmark. Dammarna 
mottar även dagvatten från Hässleholm stad.

Befintligt våtmarksområde, Magle våtmark
Här slutpoleras renat avloppsvatten som uppgår till maximalt 
1,5 gånger det högsta flödet avloppsvatten. Våtmarken binder 
kväve och fosfor innan vattnet når recipienten Finjasjön.

Allmän plats i anslutning till Magle våtmark, för att säkra passage 
intill området vid oförutsedda tillgänglighetsbegränsningar. 

Övriga delar av planområdet, som inte påverkas av smittorisk, 
planläggs som kvartersmark eller allmän plats enligt befintliga 
förhållanden.
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Bild 2. Översikt på föreslagen markanvändning och plankartans huvuddrag
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

LokalgataGATA1

VägVÄG

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Kvartersmark

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

AvloppsreningsverkE1

Tillhörande funktioner till teknisk anläggning, ej avloppsreningsverkE2

Anlagd våtmark för rening av avloppsvattenE3

PumpstationE4

TransformatorstationE5

Odling och djurhållningL

OdlingL1

JärnvägT1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 1000 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 500 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Största byggnadsarea är 500 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Högsta totalhöjd är 20 meter för cisterner och liknande

anläggningar,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Högsta totalhöjd för byggnader är 10 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Högsta totalhöjd för byggnader är 5 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Skogsdunge ska bevaras,  4 kap. 10 §

n2 Dagvattenfördröjning,  4 kap. 10 §

n3 Dike,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar
m1 Anläggning eller byggnad ska skyddas genom att vall uppförs, eller

marknivå intill byggnad eller anläggning ändras, till en höjd på lägst
+46,10 meter över nollplanet (RH2000),  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Skyddsplantering,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt
a1 Bygglov krävs inte för skyltar, solceller, interna vägar, vallar, plank,

stödmurar, murar, upplag, marknivåändringar, fasadändringar,
mindre enklare (oisolerade) byggnader på max 200 kvm
byggnadsarea, belysningsanläggningar och master med maxhöjd
20 m,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för
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Huvuddrag - Lokalisering, verksamhetsområde 
och skyddsområde

Lokalisering och utformningsmöjligheter
Investeringar som har gjorts historiskt för att uppföra och 
utveckla reningsverkets funktion, inklusive den omfattande 
tekniska infrastruktur som är kopplad till området, innebär 
den enskilt största anledningen till att alternativa lokaliseringar 
av reningsverket inte anses rimligt att pröva. Reningsverket är 
även lokaliserat relativt fördelaktigt utifrån närhet till boende 
och närhet till recipienten, vilket inte medför ett direkt behov 
av en alternativ lokalisering. Kommunens intention är att behålla 
nuvarande lokalisering som följer den fördjupade översiktsplanen.

Intentionen är även att behålla nuvarande utformning med öppna 
reningssystem och ett stort markanspråk, utan någon större 
inkapsling, komprimering eller liknande åtgärder, vilket innebär 
att de antagna skyddsavstånden i den fördjupade översiktsplanen 
kvarstår. Detta kräver en lämplig markanvändning intill 
reningsverket samt skyddsåtgärder i detaljplan för att risken 
för bakteriespridning hanteras och därmed att hälsorisken för 
enskilda i närheten av reningsverket minimeras.

Verksamhetsområde (A)
Befintliga och tillkommande ytor för verksamheten planläggs som 
teknisk anläggning - reningsverk. Detta möjliggör en expandering 
från befintliga anspråkstagna områden och genom en flexibel 
byggrätt kan verksamheten bygga till och anpassa anläggningen 
efter framtida krav och behov. Genom att behålla de stora 
ytorna för reningsfunktioner ges fortsatt goda möjligheter för 
biologiska reningsprocesser, vilket kräver större ytor än kemiska 
reningsprocesser.

Område A1 och A2 utgör tillsammans reningsverkets 
verksamhetsområde (A), vilket är områden där uppkomst av 
olägenheter i form av smitto- och luktalstrande källor kan 
förekomma. Eventuell utveckling av reningsverkets primära 
tekniska reningsfunktioner ska ske inom område A1, som 
idag ligger innanför översvämningsvallen, och ges inte någon 
begränsning i byggrätt mer än höjdmässigt.

En ändrad användning av området vid vassbäddarna (A2) till en 
teknisk anläggning likt den innanför vallen är inte aktuellt, vilket 
inte heller möjliggörs genom att byggrätten regleras. Område 
A2 kan användas för exempelvis öppna reningsfunktioner, likt 
nuvarande användning, hantering av VA-material samt andra 
tillhörande funktioner till verksamheten.

Markanvändning utanför verksamhetsområdet
Skyddsavstånd (mellan A och B) utgår från verksamhetsområdets 
gräns (A). Område C1 och C2 planläggs som tillhörande funk-
tioner till reningsverket, då de ska tillhöra fastigheten i form 
av befintlig skogsdunge och ny skyddsplantering. Befintlig 
skogsdunge (C2) intill Hovdalavägen bevaras främst i visuellt 
avgränsande syfte. En liten del av C2 planläggs för en befintlig 
kontors- och laboratoriebyggnad med viss möjlighet till 
utbyggnad. 

Ny skyddsplantering ska uppföras inom kvartersmark (C1) som 
vetter mot planlagd bostadsbebyggelse belägen inom 300 meter 
från reningsverkets verksamhetsgräns. Skyddsplanteringen bidrar 
till att öka vindturbulens, vid vilket eventuella aerosolbildningar 
kan spädas och bakterier hindras från att nå bostäder. Inom 300 
meter från verksamhetsområdet planläggs inte för bostäder eller 
andra känsliga markanvändningar.
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Bostadsfastigheter som påverkas av skyddsavståndet
Två bostäder är lokaliserade inom 200 meter från 
verksamhetsgränsen och omfattas inte av undantagen gjorda i 
den fördjupade översiktsplanen:

- Bostadsfastigheterna omfattas inte av någon gällande detaljplan 
och det finns således ingen byggrätt för bostadsbebyggelse. 
- Bebyggelsen ligger inom 200 meter från reningsverket, ca 120 
resp. 160 meter, där det kan förekomma en högre risk för smitta 
utifrån Boverkets allmänna råd.
- Området är utpekat som natur klass 1 enligt fördjupad 
översiktsplan.

Undantag för skyddsområdet görs för två områden, baserat på 
den fördjupade översiktsplanen: 

1. Bostadsfastigheter längs med Ormanäs- och Hovdalavägen
- Detaljplanen är från 1994, efter senaste tillståndsprövningen för 
reningsverket, och bostädernas lämplighet har prövats i detaljplan 
som är juridiskt bindande.
- Skyddsplanteringen utgör skydd mot smittspridning.
- Bebyggelsen ligger ca 220 meter från verksamhetsområdet.

2. Bostadsfastigheten vid förlängningen av Ormanäsvägen 
(Tormestorp 69:1), öster om Hovdalavägen. 
- Avstyckningsplanen är från 1946 och är juridiskt bindande. 
De delar av avstyckningsplanen som inte är bebyggda ersätts av 
denna detaljplan, då inga nya bostäder får tillkomma inom 300 
meter från verksamhetsområdet enligt FÖP.
- Skyddsplanteringen utgör skydd mot smittspridning.
- Fastigheten ligger ca 220 meter från verksamhetsområdet, på 
samma avstånd som bebyggelsen i område 1.

Bild 3. Områden som berörs av ställningstaganden kring markanvändning och skyddsåtgärder. 

Berörda bostadsfastigheter är gråmarkerade.
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Rekreation, blågrön infrastruktur och trafik

Befintliga natur- och jordbruksområden
Bokehill planläggs som natur, enligt befintliga förhållanden 
och enligt intention i den fördjupade översiktsplanen. Detta 
säkerställer att området avsätts för allmän plats i form av 
naturområde som en del av grönstrukturen kring Finjasjön 
samt att grönstråket genom Sjörröd, som kopplar Hässleholm 
till Finjasjön, säkerställs. Befintligt jordbrukslandskap söder och 
öster om reningsverket planläggs enligt befintliga förhållanden. 
Delar av jordbruksmarken ersätts med skyddsplantering.

Befintliga våtmarker i form av Sjörrödsdammarna (E2) och 
Magle våtmark (E3) planläggs som kvartersmark då de är en 
del av verksamhetens reningsfunktion och primärt är en teknisk 
anläggning. Området öster om Sjörrödsdammarna samt området 
sydöst om reningsverket (mot Göingeåsen) planläggs som natur, 
enligt befintliga förhållanden, då de ingår i skyddsavståndet. 
Även öster om Magle våtmark planläggs för ett naturstråk som 
idag innehåller befintliga vandringsleder (F).

Ny grönstruktur
Skyddsplantering ska uppföras längs med delar av reningsverkets 
södra gräns, vilket kommer att utgöra ett nytt inslag av 
grönstruktur i området. 

Luftrening är en av många ekosystemtjänster som vegetation 
bidrar med. Vegetation har en väldokumenterad förmåga att binda 
partiklar till bladen, samt att späda ut föroreningar i luften genom 
att skapa turbulens runt bladen. Över hela året är städsegröna 
växter mest effektiva. Lövfällande växter är mer effektiva under 

sommarhalvåret. Främst är det partiklar med en diameter på 
mindre än 10 mikrometer som binds till bladen. Exempel på träd 
som har förmåga att binda dessa partiklar är bok, hästkastanj och 
gran. Även buskar kan binda små partiklar (Boverket 2019).

Flera olika arter av träd minskar sårbarheten och risken för 
att skyddsplanteringens funktion sätts ur spel blir mindre, på 
grund av ett eventuellt bortfall av många liknande träd. Olika 
arter har varierade förmågor att fånga upp partiklar. Faktorer 
för individuella arter som förbättrar luftreningen är exempelvis 
storleken på träd och blad, trädens totala yta med stam och grenar 
då fuktiga träd fångar upp partiklar på dess alla delar, samt om 
bladen är ludna. Barrträd har större filtreringskapacitet då barren 
har en större totalarea, samt för att de behålls på trädet under 
hela året. Gran har exempelvis bättre förmåga än cypress. Olika 
arter med varierande höjd samt att de inte står för tätt, för att 
inte hindra luftgenomströmning, är ytterligare aspekter (Nguyen 
2016).

Skyddsplantering uppförs inom område C1 och bör bestå av 
blandade arter av träd och buskar med mycket bladmassa i form 
av både barr och ludna löv, i olika höjder och skikt. En blandning 
av snabbväxande och långsamväxande kan också vara lämpligt 
för att få ett fungerande skydd på både kort och lång sikt. En 
alltför tät plantering bör undvikas, och träd- och buskarter ska 
väljas utifrån hänsyn till platsen.

Området för skyddsplantering samt skogsdunge intill 
Hovdalavägen planläggs som kvartersmark och kommer 
inte att vara tillgängligt för allmänheten, då hela eller delar 
av skyddsplanteringen kan komma att vara beläget inom 
verksamhetens skalskydd.
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Bild 4. Områden som berörs av nya ställningstaganden kring blågrön infrastruktur och rekreation. 

Maglekärrsbäcken
De delar av Maglekärrsbäcken som ligger inom eller intill 
reningsverkets verksamhetsområde placeras inom kvartersmark 
för teknisk anläggning för att säkerställa att verksamhetsutövaren 
har tillgång till vattendraget för ändamålsenliga skötselytor. 
Gränsen mellan allmän plats och kvartersmark placeras i den 
norra släntkanten.

Järnvägstrafik
Fastigheten som inbegriper södra stambanan planläggs för 
trafikändamål. Parallellt med järnvägen upprättas ett 30 meter 
brett bebyggelsefritt område. Endast komplementbebyggelse 
i begränsad utsträckning får placeras utanför 30 meter från 
spårkant inom område A2. Hänsyn till eventuellt riksintresse 

för framtida stambanor ska tas ställning till under den fortsatta 
planprocessen.  Kommunen bevakar lokaliseringsutredningen 
för nya stambanor.

Biltrafik och tung trafik
Befintliga infartsvägar och gator planläggs som allmän 
plats. Befintlig angöringsväg till reningsverket finns utmed 
Hovdalavägen, direkt söder om Sjörrödsdammarna. Interna 
trafiklösningar inom kvartersmark för avloppsreningsverk 
anordnas av verksamhetsutövaren.

Gång- och cykeltrafik
Befintlig gång- och cykelväg längs med Norra Byvägen, som 
även korsar jordbruksmarken in mot Hässleholm, planläggs som 
allmän plats.
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Klimatanpassning och dagvattenhantering

Översvämningsskydd
En nyupprättad vall fungerar som översvämningsskydd för 
en stor del av område A1, då marknivån inom A1 delvis 
ligger under högsta beräknade sjövattennivå. Vallen ansluter 
till befintliga höjder på +46,50 m.ö.h. i området C2 närmast 
Hovdalavägen. Åtgärden säkerställer idag reningsverkets tekniska 
reningsfunktioner från höga sjövattenstånd. 

I samband med uppförande av exempelvis ytterligare 
reningsanläggningar eller bebyggelse i de ej exploaterade delarna 
i norra A1-området, ska dessa säkras från översvämningar och 
högt sjövattenstånd eftersom stora delar av A1-området har en 
markhöjd som understiger högsta beräknad sjövattennivå. Detta 
kan ske genom en ny eller omdragning av skyddsvall för att säkra 
området mot höga sjövattenstånd, alternativt att marknivån höjs 
intill anläggningarna. Nivåerna på vall eller mark intill bebyggelse 
eller anläggning ska inte understiga +46,10 m.ö.h. (RH2000).

Stora delar av område A2 ligger över högsta beräknade 
sjövattennivå (+45,70). I stora drag är området beläget mellan 
+46-49 m.ö.h., vilket gör det generellt lämpligt att bebygga 
eller bedriva verksamhet på utifrån översvämningsrisk som 
kan orsakas av högt sjövattenstånd. Här tillåts endast viss 
komplementbebyggelse. Beroende på eventuella ändringar 
i funktioner eller var ny bebyggelse uppförs så kan åtgärder 
behövas för att säkra området från översvämningar, exempelvis 
höjdsättning av mark eller uppförande av skyddsvall. Nivåerna på 
vall eller mark intill bebyggelse eller anläggning ska inte understiga 
+46,10 m.ö.h. (RH2000).

Lokalisering av område A1 för huvudreningsprocess, samt 
reningsfunktioner m.m. inom A2, bedöms lämplig genom 
att åtgärder krävs för att säkra bebyggelse och anläggningar 
från översvämningar som kan orsakas av högt sjövattenstånd. 
Lägsta höjden är beräknat på +0,4 meter över högsta beräknade 
sjövattennivå (+45,70 m.ö.h.).
 
Dagvattenhantering
Reningsverket ska ha en fungerande dagvattenhantering som 
inte belastar recipienten med föroreningar, kemikalier eller 
näringsämnen. Reningsverkets interna dagvattenhantering ska 
därför ske genom olika tillvägagångssätt. Inom område A1 
avvattnas dagvattnet från byggnader och hårdgjorda ytor till ett 
utlopp genom den sydvästra delen av skyddsvallen och vidare till 
Maglekärrsbäckens tidigare bäckfåra (södra gränsen av E1) innan 
det når Finjasjön. I område A1 ska huvuddelen av de tekniska 
reningsprocesserna som kan bestå av öppna bassänger lokaliseras, 
vilka inte genererar någon dagvattenavrinning. Avrinningen från 
slamplattor ska återföras till reningsverket och renas innan det 
når Magle våtmark. 

Vid höga vattennivåer i Finjasjön stängs utloppet (beläget på +44,3 
m.ö.h.) från område A1, som är kopplat till Maglekärrsbäcken 
tidigare bäckfåra, med ventiler. Dagvatten pumpas istället 
vid behov till ett utlopp i en torrdamm (område E1) utanför 
skyddsvallen, placerad öster om Hovdalavägen. Då utloppet till 
diket mot Finjasjön är försedd med ventil, går det även att stänga 
vid eventuella risker för spridning av föroreningar från A1 till 
recipient. 

Inom område A2 sker idag ingen ytavrinning från vassbäddarna. 
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Dagvatten som infiltrerar bäddarna återförs till reningsverket 
via ledningar innan det når Magle våtmark. Under förutsättning 
att användningen av område A2 fortsatt har liknande 
reningsfunktioner och inte hårdgörs, så bedöms inte några 
ytterligare åtgärder för dagvattenhantering behövas. Område A2 
planläggs därför inte för att möjliggöra någon större förändring 
i markanvändning, markbeskaffenhet eller exploateringsgrad 
som påverkar avrinningen och kvaliteten på dagvattnet som når 
Maglekärrsbäcken.

Det är inte aktuellt med en förändring av område A2 som 
riskerar att alstra ytterligare störningar och utbredning av 
skyddsområde eller påverkansområde, enligt den fördjupade 
översiktsplanen. Därför tillåts endast en begränsad byggrätt 
för komplementbyggnader, för att medföra en viss flexibilitet i 
användningen, vilket inte möjliggör någon större exploatering 
inom A2 som påverkar dagvattenavrinningen betydande. Inom 
område A2 blir det exempelvis möjligt att fortsätta utveckla 
vassbäddar eller liknande funktioner, upprätta område och 
komplementbyggnader för upplag, förvaring, serviceverksamhet 
m.m. kopplat till avloppsanläggningen och VA-verksamheten. 
Detta kan bestå av grusytor eller andra genomsläppliga ytor och 
bedöms inte ge upphov till en betydande dagvattenavrinning som 
påverkar recipienten negativt.

Område C1 omfattas av prickmark och ska innehålla 
skyddsplantering. Inom C2 ska främst befintlig skogsdunge 
bevaras, men en mindre yta avsätts för den befintliga kontors- 
och laboratoriebyggnaden som hör till verksamheten. En mindre 
utökad byggrätt möjliggörs. Planbestämmelserna inom dessa 
områden föranleder inte några dagvattenåtgärder.

Bild 5. Områden som berörs av ställningstaganden kring klimatanpassning och dagvatten.

Sammantaget finns det inget behov av att vidta ytterligare 
åtgärder för dagvattenhantering utifrån dagens förhållanden, då 
avvattningen mot Maglekärrsbäcken i stort är begränsat till att 
ske från område A1, vars dagvattenhantering är säkrad via den 
gamla bäckfåran och torrdammen. Skyfall hanteras med självfall, 
likt normal dagvattenhantering, och vid behov pumpas vatten 
från A1 till torrdammen på andra sida skyddsvallen.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

LokalgataGATA1

VägVÄG

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Kvartersmark

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

AvloppsreningsverkE1

Tillhörande funktioner till teknisk anläggning, ej avloppsreningsverkE2

Anlagd våtmark för rening av avloppsvattenE3

PumpstationE4

TransformatorstationE5

Odling och djurhållningL

OdlingL1

JärnvägT1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 1000 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 500 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Största byggnadsarea är 500 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Högsta totalhöjd är 20 meter för cisterner och liknande

anläggningar,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Högsta totalhöjd för byggnader är 10 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Högsta totalhöjd för byggnader är 5 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Skogsdunge ska bevaras,  4 kap. 10 §

n2 Dagvattenfördröjning,  4 kap. 10 §

n3 Dike,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar
m1 Anläggning eller byggnad ska skyddas genom att vall uppförs, eller

marknivå intill byggnad eller anläggning ändras, till en höjd på lägst
+46,10 meter över nollplanet (RH2000),  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Skyddsplantering,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt
a1 Bygglov krävs inte för skyltar, solceller, interna vägar, vallar, plank,

stödmurar, murar, upplag, marknivåändringar, fasadändringar,
mindre enklare (oisolerade) byggnader på max 200 kvm
byggnadsarea, belysningsanläggningar och master med maxhöjd
20 m,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
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Motiv till planbestämmelser

GATA, VÄG, GÅNG, CYKEL
Befintlig infrastruktur

NATUR
Befintliga naturområden som ska vara tillgängliga för allmänheten.

E1 - Avloppsreningsverk
Området omfattar del av befintligt verksamhetsområde 
samt möjliggör en mindre utökning åt nordost intill 
Sjörrödsdammarna. Inom området innanför vallen ska 
avloppsreningsverkets huvudprocess samlas, samt ge möjlighet 
till vissa nödvändiga personalutrymmen. Om området med 
nuvarande vassbäddar ska ändra användning eller kompletteras, 
så är endast komplementbyggnader tillåtna. Skyddsavståndet 
utgår från användningsgräns till E1 samt vid egenskapsgräns 
till prickmark. Nödvändiga funktioner som har en koppling 
till avloppsreningsverket är även möjliga inom området, 
som exempelvis serviceområden och -byggnader, upplag, 
personalutrymmen m.m.

E2 - Tillhörande funktioner till teknisk anläggning, ej 
avloppsreningsverk
Området är främst avsett för befintlig och ny plantering, 
samt kontors- och laboratorielokaler. Kontor och andra 
personalutrymmen är endast till för reningsverkets personal, 
varför det inte planläggs som K (kontor). 

E3 - Anlagd våtmark för rening av avloppsvatten
Befintliga våtmarker planläggs som kvartersmark, för att markera 
dessa som en teknisk funktion och en sekundär rekreativ funktion.

E4 - Pumpstation
Befintlig och ny pumpstation.

E5 - Transformatorstation
Befintlig transformatorstation. Söder om denna går Skåneleden 
som planläggs som natur. Avstånd till närmsta tillåtna bostad är 
säkerställd genom naturremsan.

L, L1 - Odling, djurhållning
Befintlig markanvändning.

T1 - Järnväg
Befintlig markanvändning.

e2 - Största byggnadsarea är 500 m2

Mindre utbyggnad av kontors- och laboratoriebyggnad tillåts.

Endast komplementbyggnader får placeras
Endast mindre exploatering i form av komplementbyggnader 
tillåts för att inte möjliggöra utvidgning av reningsverkets 
huvudprocess inom A2. Området kan även komma att beröras av 
riksintresse för framtida nya stambanor, varför ingen omfattande 
exploatering är lämplig.

Marken får inte förses med byggnad
Prickmark förläggs på befintlig plantering utmed Hovdalavägen i 
syfte att inte exploatera området och bevara växtligheten, planerad 
skyddsplantering sydväst om reningsverket, 10 meter längs med 
Maglekärrsbäcken för skötsel och buffertzon intill vattendraget, 
samt 30 meter från Södra stambanan utifrån riskavstånd och 
riksintresse för befintlig och framtida järnväg.
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f1 - Högsta totalhöjd är 20 meter för cisterner och liknande 
anläggningar
Tillåter rötningsanläggningar och liknande, men som inte riskerar 
att dessa överstiger skyddsplanteringen och vara för dominerande 
intill en av Hässleholms infarter och inom riksintresseområdet 
för friluftsliv. Bestämmelsen skiljer mellan höjder på byggnader 
och andra högre anläggningar.

f2 - Högsta totalhöjd för byggnader är 10 meter
Bestämmelsen skiljer mellan höjder på byggnader och andra 
högre anläggningar.

f3 - Högsta totalhöjd för byggnader är 5 meter
Bestämmelsen reglerar komplementbyggnaders höjd inom 
område A2.

n1 - Skogsdunge ska bevaras
Befintlig skogsdunge som främst har funktionen att visuellt 
avskärma reningsverket från omgivningen. 

n2 - Dagvattenfördröjning
Torrdamm som fördröjer dagvatten från område A1 vid högt 
sjövattenstånd.

n3 - dike
Maglekärrsbäcken är av stor betydelse för avledning av dagvatten 
från reningsverkets verksamhetsområde och delar av Hässleholms 
stad, samt för det renade avloppsvattnet från Magle våtmark.

m1 - Anläggning eller byggnad ska skyddas genom att vall 
uppförs, eller marknivå intill byggnad eller anläggning 
ändras, till en höjd på lägst +46,10 meter över nollplanet 
(RH2000)
Vall eller marknivåhöjningar ska säkerställa att reningsverkets 
anläggningar eller byggnader inte riskerar att påverkas negativt av 
höga sjövattennivåer och att Finjasjön inte påverkas av eventuella 
föroreningar från reningsverkets markyta.

m2 - Skyddsplantering
Nytt område för skyddsplantering mot befintliga planlagda 
bostäder inom skyddsavståndet.

Genomförandetiden är 5 år
En kort genomförandetid sätts, då utbyggnad av nya stambanor 
kan komma att ske inom kvartersmark för reningsverk och kan 
medföra ett behov av ändring av detaljplanen.

Bygglov krävs inte för skyltar, solceller, interna vägar, vallar, 
plank, stödmurar, murar, upplag, marknivåändringar, 
fasadändringar, enklare komplementbyggnader på max 200 
kvm byggnadsarea, belysningsanläggningar och master 
med maxhöjd 20 m. Bestämmelsen gäller under planens 
giltighetstid.
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra åtgärder som krävs för en 
ändamålsenlig intern utveckling. Undantag gäller inte prövningar 
inom miljöbalkens lagstiftning, ex. upplag, vallar m.m.

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
Områden reserveras för att ge utrymme för och tillgång till 
allmänna underjordiska ledningar inom kvartersmark.
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Konsekvenser
Bedömning av miljöpåverkan
Enligt miljöbedömningsförordningen (MBF), 2017:699 § 2 pkt 2, 
ska planer som anger förutsättningar för att bedriva verksamheter 
som anges i 6 § MBF och är en plan för vattenförvaltning antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Enligt 6 § MBF ska en 
verksamhet antas medföra betydande miljöpåverkan om den är 
tillståndspliktig enligt 28 § miljöprövningsförordningen, vilket 
innefattar tillståndspliktig avloppsreningsanläggning som tar 
emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 
2000 personekvivalenter eller mer. Detaljplanen ska därför antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Trots detta ska frågan om 
betydande miljöpåverkan avgöras i en undersökning.

Undersökningen resulterade i att det finns en osäkerhet 
om detaljplanen medför betydande miljöpåverkan. 
Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning har 
därefter hållits med Länsstyrelsen och relevanta frågor som 
behöver miljöbedömas identifierades och har utretts i en 
miljökonsekvensbeskrivning.

Utifrån miljökonsekvensbeskrivningen samt övriga bedömningar 
antas inte detaljplanens genomförande medföra betydande 
miljöpåverkan utifrån att:
- Reningsverkets drift påverkas inte av höga sjövattenstånd på 
grund av skyddsåtgärder i form av skyddsvall eller markhöjd. 
Planen påverkar inte heller översvämningsförutsättningarna 
negativt runt om reningsverket.
- Reningsverket påverkar främst miljökvalitetsnormer för 

Finjasjön genom utsläpp av renat avloppsvatten, som hanteras 
i tillståndsprocessen enligt miljöbalken. Detta styrs eller regleras 
inte direkt genom detaljplanen. Åtgärder mot översvämning 
förhindrar samtidigt utsläpp av föroreningar från anläggningen. 
- Detaljplanen säkerställer genom skyddsavstånd och 
skyddsplantering att risker för människors hälsa inte uppstår.
- Detaljplanen följer den fördjupade översiktsplanens intentioner.
- Riksintresse eller strandskydd påverkas inte negativt.

Konsekvenser av avvikelse från översiktsplan
Detaljplanen följer i stora drag den fördjupade översiktsplanens 
intentioner. Nästan hela området utpekat för teknisk anläggning 
i FÖP, samt Sjörrödsdammarna, planläggs som kvartersmark. 
Detta ses inte som en större avvikelse då Sjörrödsdammarna 
inte utgör något område som kan generera störningar eller är ett 
rekreationsområde. Detta beskrivs under sociala konsekvenser.
Befintlig jordbruksmark mellan Magle våtmark och södra 
stambanan ingår i verksamhetsområdet utpekat i FÖP, men 
planläggs inte som teknisk anläggning då behovet inte finns.

Avsteg gällande skyddsavståndet för befintlig bebyggelse görs 
för ytterligare en bostadsfastighet, öster om utpekat avsteg i 
FÖP. Bostadsfastigheten bedöms ha identiska förutsättningar 
som det i FÖP utpekade avstegsområdet, vilket inte bedöms 
ge några negativa konsekvenser eller betydande avvikelse från 
översiktsplan.

Proportionalitetsbedömning
Eftersom planen kan medföra olägenheter för enskilda 
fastighetsägare, görs en bedömning om förslaget är rimligt i 
förhållande till vad det orsakar enskilda. Enligt 2 kap. 1-5 § PBL 
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ska planläggning bland annat ta hänsyn till både allmänna och 
enskilda intressen, markområden ska användas till de ändamål 
som de är mest lämpade till, en socialt god livsmiljö med bl.a. 
hänsyn till människors hälsa och säkerhet ska uppnås. Enligt 4 
kap. 36 § PBL ska skälig hänsyn tas till befintliga bebyggelse-, 
äganderätts- och fastighetsförhållanden. De fördelar som planen 
medför ska överväga olägenheter som planen orsakar enskilda. 
Genom att hänsyn tas till berörda enskilda intressen, ska det 
alltid finnas en balans mellan nyttan av ett beslut i en fråga och 
de konsekvenser som beslutet får för enskilda. Sammantaget ses 
detta som proportionalitetsprincipen inom ramen för vad som 
hanteras inom plan- och bygglagen. Bedömningen baseras på 
följande:

- Det angelägna allmänna intresset i form av reningsverk utgör 
en betydande samhällsviktig funktion, vars förutsättningar för en 
fortsatt verksamhetsutveckling är av hög prioritet för kommunen. 
Därför är planläggning av reningsverket, som  fastställer 
verksamhetsområdet, prövar områdets lämplighet, minimerar 
hälsorisker och ger flexibla utvecklingsmöjligheter, av stor vikt 
för en fortsatt god service till kommunens invånare.  
- Utifrån att reningsverket idag har en god lokalisering med i 
stora delar lämpligt avstånd till befintlig samlad bebyggelse samt 
att detaljplanen föreslår skyddsplantering och inte tillåter någon 
känslig markanvändning inom skyddsavståndet, så minimeras 
risken för att större åtgärder krävs på reningsverket för att hantera 
risken för olägenheter, hälsa och säkerhet, exempelvis vid nya 
tillståndsprövningar. Det är i dagsläget inte samhällsekonomiskt 
effektivt med inbyggnader, då dessa kostnader inte kan täckas 
upp med motsvarande intäkter.
- En detaljplan kan inte ställa tekniska egenskapskrav på 

reningsverket för att påverka skyddsavståndet. Framtagandet 
av detaljplanen utgår därför ifrån att inte göra betydande 
och samhällsekonomiskt ineffektiva inbyggnadsåtgärder för att 
minska skyddsavståndet.
- Om de föreslagna skyddsavstånden baserade på gällande 
kunskapsunderlag från Boverkets allmänna råd och utredning 
av skyddsavstånd inte tas hänsyn till i detaljplanen, bedömer 
kommunen att enskilda boendes hälsa och säkerhet, inom 200 
meter, inte säkerställs genom detaljplaneprövningen.
- Bokehill är utpekat som ett värdefullt naturområde enligt 
fördjupad översiktsplan, vilket är ett allmänt intresse som kan 
säkerställas genom detaljplanering.

Den betydande samhällsfunktionen i kombination med att 
bostäder befinner sig inom skyddsavståndet gör att kommunen i 
detta fall bedömer det allmänna intresset överordnat det enskilda. 
Detta eftersom omfattande åtgärder kan krävas för att minska 
skyddsavståndet, vilket inte bedöms skäligt. Den sammantagna 
bedömningen är därmed att fördelarna med att säkerställa ett 
angeläget allmänt intresse, drift av reningsverket, och samtidigt 
minimera hälsorisken överväger de olägenheter som planen 
orsakar enskilda.

Mark, luft och vatten
Markföroreningar
Det finns en risk för att markföroreningar finns inom 
kvartersmark, men då teknisk anläggning inte klassas som 
en känslig markanvändning bedöms det inte behövas någon 
markmiljöundersökning som underlag till detaljplanen eller 
vidtas några åtgärder för att hantera markföroreningar för att 
marken ska vara lämplig. Eventuella föroreningar som finns 
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i mark bedöms inte påverkas av höga sjövattennivåer, då detta 
område är beläget innanför skyddsvall och översvämningsvatten 
från Finjasjön kommer inte att samlas inte innanför denna.

Direkt väster om Sjörrödsrondellen, inom planområdet, finns det 
en nedlagd deponi. Någon markmiljöundersökning bedöms inte 
nödvändig för detaljplanen, då området planläggs som naturmark 
där människor inte stadigvarande vistas. 

Om markföroreningar påträffas i samband med exploatering eller 
andra markarbeten inom kvartersmark, ska arbetet avbrytas och 
exploatören ska kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens 
miljöavdelning / tillståndsmyndighet.

Radon
Byggnader inom normalrisk ska normalt utföras med 
radonskyddande konstruktion eller motsvarande åtgärder vidtas 
så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i 
byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken 
på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger 
exploatören.

Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer 
enligt svensk författningssamling (SFS 2001:527) avser halterna 
i utomhusluften av kväveoxid, svaveldioxid, bly, kolmonoxid, 
partiklar, benzen och ozon. Miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft överstigs inte i Hässleholms kommun. 

Ingen betydande trafikalstring bedöms ske vid genomförandet 

av detaljplanen, endast viss transport som är kopplat till 
verksamheten förekommer. Viss ytterligare trafikalstring 
kan ske genom transport till och från område A2, om det 
uppkommer andra tillhörande funktioner såsom upplag eller 
liknande till verksamheten. Detaljplanen möjliggör inte någon 
användning som skulle kunna påverkas av en eventuell ökad 
trafikbelastning och inte heller någon användning i närheten av 
planområdet påverkas. Planförslaget bedöms därför inte medföra 
en sådan trafikökning som orsakar en betydande försämring av 
luftkvaliteten.

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, 
grundvatten och skyddade områden) syftar till att tillståndet i 
våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en 
bestämd miljökvalitet.

Recipienten för dagvattnet från reningsverket är Finjasjön, 
vilken är en vattenförekomst i VISS och berörs därför av 
miljökvalitetsnormer. Enligt VISS är Finjasjöns ekologiska status 
otillfredsställande och den uppnår ej god kemisk status. Stora 
delar av tillrinningsområdet är skog, men det finns även tillrinning 
från stora områden med jordbruksmark, samt från Hässleholm 
stad. Sjön har fem tillflöden och ett frånflöde som via Almaån 
leder till Helge å.

Reningsverket är enligt VISS en av påverkanskällorna som 
främst genom belastning av läkemedelsrester och fosfor påverkar 
miljökvalitetsnormerna via Maglekärrsbäcken. Maglekärrsbäcken 
fungerar även uppsamlande för delar av Hässleholms stads 
dagvatten.
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Markanvändningen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna 
för vatten, utifrån följande förutsättningar:

- Risken är liten för att kemiska eller organiska föroreningar 
från exempelvis slam eller spill från område A1 avvattnas till 
Maglekärrsbäcken och orenat når Finjasjön, då kemikalier ska 
hanteras slutet. Verksamheten som tillåts är inte en miljöstörande 
verksamhet utifrån exempelvis en stor andel tunga fordon med 
risk för spill. Viss marginellt spill kan förekomma från fordon 
som hanterar slam.

- Det slutna system som återför avrinning från slamplattor (inom 
A1) och vassbäddar (inom A2) till reningsverket sker fortsatt på 
samma vis, vilket medför att potentiellt MKN-påverkande ämnen 
från dagvattnet inte når recipienten.

- Översvämningsrisken vid högt sjövattenstånd för reningsverkets 
huvudprocess förhindras genom skyddsvall eller höjd marknivå. 
Detta innebär att reningsverkets tekniska område inte 
översvämmas vid höga vattenstånd och då inte heller för med sig 
eventuella föroreningar eller näringsämnen till recipient.

- Dagvattenutsläppet från A1 kan stängas med ventil om 
det förekommer tillfälliga risker för att föroreningar kan nå 
recipienten.

- Om förändring eller utbyggnad av reningsfunktioner sker 
inom område A2, exempelvis fler vassbäddar, kan befintliga 
dagvattenledningar användas och utökas för avledning av 
dagvatten, som är i behov av rening, till A1. Den mindre tillåtna 
komplementbebyggelsen skapar ingen betydande avrinning av 
dagvatten.

Dessa förutsättningar minimerar risken för läckage av 
näringsämnen, kemikalier eller andra föroreningar genom 
markavrinning till Finjasjön. Verksamhetens påverkan på 
miljökvalitetsnormerna hanteras inom tillstånd utifrån 
miljöbalken. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad och 
säkerställande av reningsverkets framtida utveckling. På lång 
sikt bedöms detta förbättra kvaliteten på det renade vattnet, 
genom utvecklade reningsmetoder, som når Finjasjön via 
Maglekärrsbäcken. 

Höga sjövattennivåer, skyfall
Byggnader och anläggningar inom verksamhetsområdet 
säkerställs genom bestämmelser som reglerar skyddsåtgärder 
i form av vall eller lägsta marknivå, som ska höjdsättas till en 
nivå som överstiger högsta beräknade sjövattennivå. Infarten 
till reningsverket vid Hovdalavägen är beläget ca +46,50 m.ö.h. 
och därmed utanför det identifierade översvämningsområdet. 
Hovdalavägen är beläget något över +46,00 och innebär att 
reningsverket ska kunna nås vid ett värsta scenario enligt MSB:s 
beräknade sjövattennivåer. Vid uppförande av anläggning eller 
byggnad så ska skyfall avledas med självfall och instängda 
områden undvikas.

Sammantaget säkerställer detta att reningsverket, som är en 
samhällsviktig funktion, inte utsätts för någon översvämningsrisk 
vid skyfall, samt att tillgängligheten till anläggningens infart 
bedöms vara möjlig vid högsta beräknade sjövattennivå.
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Dagvatten
Ytterligare dagvattenåtgärder, utöver nuvarande, bedöms inte 
vara nödvändiga utifrån följande förutsättningar:

- Torrdammen hanterar dagvatten som alstras inom A1-området 
vid tillfällen då det förekommer högt vattenstånd och den gamla 
bäckfåran inte kan ta emot dagvatten från A1.

- Maglekärrsbäcken tar emot dagvatten från stora delar av 
Hässleholm, samt renat avloppsvatten från Magle våtmark. Detta 
gör att ett mindre tillskott av dagvatten, som alstras från befintliga 
och eventuellt tillkommande hårdgjorda mark- och takytor, inte 
bedöms påverka den totala dagvattenbelastningen på bäcken 
betydande.

- Detaljplanen minimerar risk för att smittspridning av aerosoler 
kan ske till bostäder. Därmed bedöms sannolikheten vara låg 
för att inbyggnadskrav av bassänger m.m. kommer att ställas vid 
framtida utveckling. Det innebär att likvärdig utformning med 
öppna bassänger och anläggningar även kan utvecklas inom 
området i framtiden, vilket inte antas föranleda en betydande 
ökning av dagvattenavrinning.

- Pumpar inom område A1 har kapacitet att avleda stora 
nederbördsmängder vid högt sjövattenstånd.

Verksamhetsområde för dagvatten
Planläggning av avloppsreningsverket föranleder inte något 
behov av att utvidga verksamhetsområde för dagvatten.

Hälsa och säkerhet
Risk för smittspridning
En konsekvens av detaljplanen är att lukt- eller smittspridande 
reningsfunktioner eller andra anläggningar möjliggörs inom 
kvartersmark för avloppsreningsverk (användning E1 i 
plankarta). Detta innebär att funktioner som kan generera risk 
för människors hälsa eller risk för luktolägenheter kan uppföras 
fram till reningsverkets verksamhetsgräns (område inom E1).

Spridningsriskerna baseras på Rambolls utredning om 
skyddsavstånd, gjord utifrån befintlig anläggningstyp, som 
rekommenderar ett generellt avstånd från verksamhetsgränsen. 
Dessa rekommendationer har kommunen valt att använda och 
utgå ifrån i den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad, 
då kommunen inte har för avsikt att förändra nuvarande öppna 
anläggningstyp. Dessa spridningsrisker finns redan idag och 
detaljplanen medför ingen direkt förändring av dessa risker eller 
avstånd, men möjliggör en utökning av verksamhetsområdet 
norrut och därmed en utökning av skyddsavståndet norrut. Detta 
påverkar ingen känslig användning eller medför någon utökad 
hälsorisk. Avstånden kvarstår så länge reningsverkets nuvarande 
anläggningar finns kvar.

Risken för smittspridning till boende, och därmed hälsorisken, 
minimeras genom att inga bostäder tillåts inom ett skyddsavstånd 
på 300 meter från verksamhetsområdet. Undantag görs för 
detaljplanelagda bostäder. Dessa skyddas istället från risk 
för smittspridning genom att en skyddsplantering uppförs 
som ska minimera spridning av aerosoler, vilka kan innehålla 
smittspridande bakterier. Smittorisken bedöms därför inte 
kvarstå.
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Transport av farligt gods
Inom 30 meter från Södra stambanans spårkant tillåts inga 
byggnader utifrån riktlinjer för skyddsavstånd baserat på 
Riktsam. Teknisk anläggning, exempelvis reningsverk, ingår 
inte i kategorin känslig markanvändning och det finns ingen 
risk kopplat till detaljplanens användning. Närmsta bebyggelsen 
föreslås möjliggöras ca 30 meter från spårkant. Kommunen följer 
pågående lokaliseringsutredning för nya stambanor för fortsatt 
ställningstagande om avstånd i detaljplan.

Hantering av brandfarlig och explosiv vara
Med bakgrund av gällande skyddsavstånd för hantering av 
brandfarlig eller explosiv vara, samt att bostäder eller annan 
känslig markanvändning inte föreslås inom dessa avstånd 
bedöms inte någon risk för hälsa och säkerhet förekomma 
utifrån hanteringen av brandfarlig eller explosiv vara inom 
verksamhetsområdet. Vid eventuella förändringar av hantering 
av brandfarlig eller explosiv vara tas hänsyn till kontors- och 
laboratoriebyggnaden samt omgivande bebyggelse, vilket 
styrs och hanteras vid tillståndsgivning enligt LBE samt under 
eventuell bygglovsprocess. 

Buller
Avståndet till bebyggelse och de sällan förekommande 
bullerstörningar som kan uppkomma i form av transporter till 
och från verksamheten, bedöms inte generera några störande 
bullernivåer.

Natur- och kulturmiljö
Riksintresse för friluftsliv
De identifierade värdena, inom planområdet som beskrivs under 
”förutsättningar”, bedöms främst vara ett varierat landskap med 
exempelvis Bokehill och Magle våtmark, som båda har flera 
korsande vandringsleder. Magle våtmark har även ett rikt fågelliv, 
vilket lyfts i värdebeskrivningen, samt ligger intill Göingeåsen 
där även ädellövskogen i denna lyfts fram. Dessa bedöms 
inte påverkas direkt negativt av planförslaget, då riksintressets 
kulturella värden, sociala värden och naturvärden inte finns inom 
områden som enligt detaljplanen kan avgränsas eller exploateras. 

Hoten som beskrivs är bebyggelseexploatering, vindkraft, 
täktverksamhet, bullerstörande verksamhet samt försämring av 
vattenkvalitet kan påtagligt skada områdets värden. Detaljplanen 
bedöms inte påverka dessa negativt, då ingen ytterligare 
exploatering föreslås inom värdeområdena, ingen ny bebyggelse 
eller ytterligare anspråkstagande av allmänt tillgänglig mark 
föreslås och någon försämring av vattenkvaliteten bedöms inte 
heller medföras vid detaljplanens genomförande.

I och med att Magle våtmark är en del av reningsprocessen 
och att den tekniska funktionen är överordnad den rekreativa 
enligt FÖP, så planläggs detta som kvartersmark. Kvartersmark 
möjliggör avstyckning av marken från allmän plats till privat mark, 
men intentionen är att behålla Magle våtmark som tillgänglig 
för allmänheten under förutsättning att någon hälso- eller 
säkerhetsrisk inte förekommer. Planläggning av allmän plats, med 
befintliga stigar, intill Magle våtmark utgör en säkerhetsåtgärd för 
att fortsatt garantera tillgängligheten och möjligheten att passera 
området, vid eventuella oförutsedda begränsningar.

Risken för luktspridning finns inom ett påverkansområde och innebär endast en 
möjlig olägenhet och inte en hälsorisk. Luktspridningsrisken beror främst på att 
reningsverket hanterar slam öppet på olika sätt, vilket inte detaljplanen hindrar eller 
styr.

Bild 6. Sammanställning av verksamhetsområde, skyddsavstånd och påverkansområde som detaljplanen kan medföra. Magle 

våtmark bedöms inte generera lukt eller smitta, men markeras endast för att synliggöra dess tekniska funktion och koppling till 

reningsverket.

Påverkansområdet är 600 meter från vassbäddar och 1000 meter från 
huvudreningsområdet med slamtorkbäddar som mest luktalstrande. Intentionen 
är att de anläggningar som alstrar längst luktspridningsrisk i avstånd lokaliseras 
inom delområde huvudrening. Inom delområde vassbäddar är intentionen att inte 
lokalisera funktioner som medför att påverkansområdet utökas till över 600 meter. 

Verksamhetsområde
Detaljplanen möjliggör en flexibel utveckling av reningsverket och innebär att 
anläggningar som kan medföra spridning av smitta eller lukt möjliggörs fram till 
verksamhetsområdets gräns.

Skyddsavstånd (300 m från verksamhetsområde)

Innebörd: Område där det finns risk för spridning av bakterier genom aerosoler, 
främst från reningsverkets luftningsanläggningar. I detta område förekommer en 
hälsorisk på grund av smittspridningsrisken, då bakterier kan orsaka sjukdom.

Konsekvens: Hälsorisken för enskilda minimeras genom att inga bostäder tillåts 
inom 300 meter från verksamhetsområdets gräns. Undantag görs för bostäder som 
idag är planlagda. Dessa är lokaliserade som närmst 220 meter från reningsverkets 
verksamhetsgräns. Skyddsplantering skyddar dessa bostäder inom skyddsavståndet 
från risk för smittspridning via aerosoler.

Påverkansområde (1000 m från verksamhetsområde huvudrening)

Innebörd: Område där det finns risk för spridning av lukt, främst från 
slamhantering och bräddmagasin. Detta innebär inte någon hälsorisk, utan endast 
en risk för luktolägenhet. 

Konsekvens: Någon inskränkning eller annan påverkan på befintliga byggrätter 
förekommer inte. 
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Naturmiljö
Naturområden med höga naturvärden planläggs som allmän plats. 
Ingen negativ påverkan kan antas medföras på dessa områden av 
planens genomförande.

I nordvästra delen av område A2 finns en ek- och bokbacken. 
Området är utpekat som reningsverkets verksamhetsområde i 
FÖP. Enligt förslaget till detaljplan ges möjlighet att utveckla och 
komplettera hela område A2 med reningsfunktioner, verksamheter 
som tillhör VA-koncernen och mindre komplementbyggnader. 
Detta riskerar att en viss påverkan på områdets naturvärden 
kan ske vid planens genomförande, men majoriteten av ek- och 
bokbackarna norr om Maglekärrsbäcken, samt övriga områden 
med höga naturvärden inom planområdet bevaras genom att 
planläggas som allmän plats. 

Jordbruksmark
Ca 3,5 hektar av jordbruksmark tas i anspråk för 
skyddsplantering. Detta ger en viss negativ påverkan på den totala 
jordbruksmarksarealen. Planläggning för odling och djurhållning 
kan innebära störningar för omkringliggande bostäder, men 
speglar endast befintlig markanvändning. Någon negativ påverkan 
på reningsverket eller vice versa bedöms inte förekomma.

Sociala konsekvenser
Tillgänglighet
Magle våtmarks funktion som rekreationsområde ska bibehållas 
så länge det inte förekommer någon hälso- eller säkerhetsrisk för 
människor som vistas i närheten. Det finns inte några långsiktiga 
intressen från Hässleholms Vatten att förvärva marken för Magle 
våtmark, därför bedöms risken vara mycket låg för en påtaglig 
begränsning av allmänhetens tillgänglighet. Ett naturstråk 
har avsatts i våtmarkens östra delar för att i ett scenario, där 
våtmarken av någon anledning måste avgränsas, säkerställa att 
området går att passera utan att för stora ändringar behövs för 
vandringsledernas sträckning. 

Vid risk för smittspridning eller liknande hälso- eller säkerhetsrisk, 
så kan tillgängligheten till våtmarken ytterligare inskränkas, vilket 
ej kan styras genom detaljplanering.

Övriga områden som planläggs som kvartersmark kan komma 
att avgränsas med ett skalskydd för reningsverket, enligt krav 
på säkerhetsåtgärder utifrån riktlinjer i NIS-direktiv som 
behandlar säkerhetsklassning av olika verksamheter. Detta 
kan i viss utsträckning minska tillgängligheten i området, men 
kvartersmarkens omfattning bedöms inte beröra några värdefulla 
områden som är viktiga ur rekreation eller är av allmänt intresse 
utifrån tillgänglighet. 

Sjörrödsdammarna är markerade som allmänt tillgänglig natur 
i FÖP, men dessa har samma funktion som Magle våtmark 
och är främst en teknisk anläggning, samt att de idag inte är en 
del av ett rekreationsområde. De är även belägna i ett område 
som domineras av omfattande trafikinfrastruktur i form av 
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infartsgator, vilket inte gör det till ett prioriterat område för 
rekreation.

Skalskyddet som kan uppkomma vid gränsen mellan kvartersmark 
och allmän plats bör så långt möjligt begränsas i omfattning för 
området kring Sjörrödsdammarna, både för att minimera den 
visuella påverkan intill detta område som är en del av entrén till 
Hässleholms stads, samt för att inte försämra möjligheten för 
människor eller djur att passera.

Bokehill, som är en del av riksintressets varierade landskap, samt 
att det ingår i ett större grönstråk enligt FÖP, planläggs som 
allmän plats och kan därmed påverkas positivt av detaljplanen 
eftersom tillgängligheten säkerställs.

Landskapsbild
Den flexibla byggrätten bedöms inte påverka landskapsbilden 
negativt, då det byggbara området ligger avskilt och mestadels 
avskärmat från omkringliggande allmänt tillgänglig infrastruktur 
och rekreationsområden.

Strandskydd
Strandskyddsområdet inom Bokehill säkerställs som naturområde, 
med undantag för en befintlig pumpstation, och bedöms inte 
påverkas negativt av planförslaget.

Trafik
Riksintresse för järnväg
Avståndet mellan befintligt spår och möjlig bebyggelse i form 
av en begränsade komplementbyggnader bedöms inte påverka 
befinligt riksintresse för järnväg negativt.

Detaljplanen tar även hänsyn till ett eventuellt framtida 
riksintresse för nya stambanor genom att område A2 endast 
planläggs för en begränsad byggrätt för komplementbyggnader. 
Detta innebär att ett eventuellt intrång av nya spår som kan 
behövas inom området ges goda förutsättningar att utan 
större hinder kunna genomföras med en spårdragning över 
kvartersmark.

Ytanspråk och nya stambanor
Idag upptar reningsverkets funktioner (huvudrening, hårdgjorda 
ytor, byggnader, vassbäddar och slamhantering) sammanlagt 
ca 69 000 kvm. Detaljplanen ger möjlighet för ytterligare 
reningsverksamhet på ca 67000 kvm, varav ca 28000 kvm för 
huvudreningsprocessen (A1). Den sammanlagda ytan bör 
säkerställa tillräckligt med yta för utvecklingsbehovet inom en 
överskådlig framtid, då maxkapaciteten för nuvarande anläggning 
bedöms nås först när utbyggnaden av antalet bostäder enligt 
FÖP Hässleholm har genomförts.

Vid eventuellt anläggande av ny stambana så kan en viss 
begränsning av användbar yta uppstå. Kommunen ser att 
reningsverkets lokalisering med stora grönytor och obebyggd 
mark intill medför en ytterligare försäkring om nya stambanor 
skulle minska de tillgängliga ytorna inom detaljplanen betydande. 
Det finns därmed möjlighet att justera verksamhetsområdet vid 
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behov, beroende på i vilken omfattning av markanspråk som nya 
stambanor innebär.

Bild 7. Befintligt utnyttjat område för reningsverket upptar ca 69000 kvm (rödmarkerat). Inom 

planlagd kvartersmark finns ytterligare ca 67000 kvm markyta för reningsverksamhet (vitmarkerat), 

exklusive prickmark. 

Delar av verksamhetsområdet kan vara svårutnyttjat beroende på 
vilka funktioner som ska anläggas och vilket ytbehov som finns 
för dessa, främst i de östra delarna av verksamhetsområdet, vilket 
kan innebära att hela ytan inte kan utnyttjas.

Kommunen följer pågående lokaliseringsutredning för nya 
stambanor.

Enskilda fastigheter inom allmän plats
Se Fastighetskonsekvenser under ”Genomförande”.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

LokalgataGATA1

VägVÄG

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Kvartersmark

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

AvloppsreningsverkE1

Tillhörande funktioner till teknisk anläggning, ej avloppsreningsverkE2

Anlagd våtmark för rening av avloppsvattenE3

PumpstationE4

TransformatorstationE5

Odling och djurhållningL

OdlingL1

JärnvägT1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 1000 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 500 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Största byggnadsarea är 500 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Högsta totalhöjd är 20 meter för cisterner och liknande

anläggningar,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Högsta totalhöjd för byggnader är 10 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Högsta totalhöjd för byggnader är 5 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Skogsdunge ska bevaras,  4 kap. 10 §

n2 Dagvattenfördröjning,  4 kap. 10 §

n3 Dike,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar
m1 Anläggning eller byggnad ska skyddas genom att vall uppförs, eller

marknivå intill byggnad eller anläggning ändras, till en höjd på lägst
+46,10 meter över nollplanet (RH2000),  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Skyddsplantering,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt
a1 Bygglov krävs inte för skyltar, solceller, interna vägar, vallar, plank,

stödmurar, murar, upplag, marknivåändringar, fasadändringar,
mindre enklare (oisolerade) byggnader på max 200 kvm
byggnadsarea, belysningsanläggningar och master med maxhöjd
20 m,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

Hässleholm 89:15 m.fl. (Reningsverket)

Hässleholms kommun Skåne län
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2021-03-03
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Andreas Ask
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Fastighetsförteckning
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Detaljplanen har en genomförandetid på fem år från det datum 
den vinner laga kraft. 

Genomförandetiden innebär inte att planen ska vara genomförd 
inom fem år. Under genomförandetiden har fastighetsägaren 
en garanterad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen och 
detaljplanen får inte ändras utan att det finns synnerliga skäl. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla 
men kan ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt 
till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 

Huvudmannaskap/ansvarsfördelning
- Kommunen är huvudman för allmänna platser och ansvarar för 
drift och underhåll.
- Dikningsföretaget ansvarar för drift och underhåll av 
Maglekärrsbäcken.
- Hässleholms Vatten AB är ansvarig för genomförandet inom 
kvartersmark.
- Hässleholms Vatten AB är huvudman för va-verksamheten för 
de allmänna ledningarna.
- E.ON Sverige AB är huvudman för eldistributionsnätet inom 
planområdet.

Avtal
- Planavtal har upprättats med exploatören.
- Markanvisningsavtal har tecknats mellan kommunen och 
Hässleholms Vatten AB. 

- Avtal som rör skyddsplanteringens utformning ska upprättas 
innan detaljplanen antas.
- Skötselavtal ska upprättas för Magle våtmark om området inte 
ska ingå i försäljning från kommunen till Hässleholms Vatten 
AB.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsplan
Inom planområdet finns ingen gällande fastighetsplan och något 
behov att upprätta fastighetsindelningsbestämmelser finns inte 
heller.

Fastighetsbildning och övriga förrättningar
Fastighetsägaren ansöker om fastighetsreglering hos 
lantmäterimyndigheten.  

Vid fastighetsreglering av kvartersmark bekostas detta av 
exploatören.  

Del som avser fastighetsreglering till allmän plats bekostas av 
Hässleholms kommun. 

Eventuell fastighetsbildning som berör Magle våtmark bekostas 
av exploatören.

Ledningar inom kvartersmark ska lämpligen tryggas genom 
servitut eller ledningsrätt. Ledningsägaren står för kostnaden.

Tillgängligheten till Tormestorp 69:1 säkerställs genom servitut.
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Fastighetskonsekvenser 
Möjliga konsekvenser av detaljplanen på fastighetsnivå:

Hässleholm 89:18 (Bokehill m.m.):
- Erhåller mark från Hässleholm 89:103, 89:106. Privata bostads-
fastigheter belägna inom skyddsområde och utpekat som natur 
klass 1 i FÖP. Rödmarkerade i kartan.
- Erhåller mark från 89:109, 89:117 och 89:118. Privata fastigheter 
som är utpekade som natur klass 1 i FÖP och ligger inom 
strandskyddsområde. Rödmarkerade i kartan.
- Erhåller mark från del av Hässleholm 89:35. Justering av 
allmän plats vid korsningen Ormanäsvägen-Hovdalavägen. 
Rödmarkerad i kartan.

Hässleholm 89:15 (Reningsverket):
- Erhåller mark från del av Hässleholm 88:16, 89:16 och 89:17. 
Blåmarkerat område som ligger närmst södra stambanan.
- Erhåller mark från del av Hässleholm 89:14. Blåmarkerat 
område vid Sjörrödsdammarna.
- Erhåller mark från del av Hässleholm 89:18. Blåmarkerat 
område öster om Hovdalavägen samt jordbruksmark söder om 
reningsverket.

Gulastorp 24:1 (Magle våtmark):
Gulmarkerat område kan styckas av då det planläggs som 
kvartersmark. Det finns idag inga intentioner eller motiv till 
att överföra området till en annan fastighet, om det inte utifrån 
hälsa och säkerhet finns anledning att avgränsa området från 
allmänheten.

Bild 8. Berörda fastigheter som kan regleras eller styckas av.
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Ekonomiska frågor
Planekonomi
Upprättandet av detaljplanen bekostas av Hässleholms Vatten 
AB.

Exploatören står för alla uppkomna kostnader i samband med 
exploatering, exempelvis flytt av ledningar,  anslutningsavgifter, 
bygglovsavgifter och eventuella utredningar. Exploatören står 
också för alla uppkomna kostnader för att uppföra och sköta 
skyddsplantering.

Kommunens intäkter består av försäljning av mark, 
nybyggnadskarta, bygglov, bygganmälan och husutsättning.

Kommunens kostnader består av inköp av fastigheter som 
planläggs som allmän plats.

Planavgift
Detaljplanen betalas enligt kostnad i planavtal.

Inlösen och ersättning
Bostadsfastigheterna inom 200 meter bedöms inte vara 
lämpliga att planlägga som bostäder utifrån den smittorisk som 
förekommer enligt utredning och Boverkets allmänna råd. Dessa 
planläggs som natur för att följa skyddsavstånden i syfte att ge 
goda förutsättningar för reningsverkets nuvarande lokalisering 
och fortsatt drift, vilket är ett angeläget allmänt intresse. 

Även andra fastigheter inom Bokehill planläggs som natur, då 
hela området är av allmänt intresse enligt FÖP på grund av höga 
naturvärden.

Då detaljplanen innebär att privata fastigheter planläggs som 
allmän plats, medför detta att kommunen har en rättighet att lösa 
in dessa samt en skyldighet att lösa in på fastighetsägares begäran.

Kommunen har rätt att besluta om ändrad markanvändning, 
men fastighetsägare har en principiell rätt till pågående 
markanvändning. Om fastighetsägaren förhindras att fortsätta 
använda marken på samma sätt som tidigare är ersättning aktuellt. 

Enligt 6 kap. 13 § PBL får kommunen lösa in mark eller annat 
utrymme som enligt detaljplanen ska användas för allmän plats 
som kommunen ska vara huvudman för. Denna rätt till inlösen 
är villkorslös. Enligt 15 kap. 2 § PBL får talan om inlösen väckas 
även om beslutet att anta detaljplanen inte vunnit laga kraft. 

Rätten för fastighetsägare att få ersättning eller kräva inlösen 
regleras i 14 kap. PBL. Fastighetsägare har rätt att kräva inlösen 
om inskränkningar i pågående markanvändning leder till en 
så stor skada att användningen synnerligen försvåras. I dessa 
fall är det inte skäligt att fastighetsägaren ska behöva behålla 
äganderätten till fastigheten. Inlösenskyldigheten är ovillkorlig 
och gäller så länge som detaljplanen gäller. Kommunen är skyldig 
att på fastighetsägarens begäran lösa in mark som planläggs som 
allmän plats. Inlösenskyldigheten gäller så länge som detaljplanen 
gäller.

Ägare av fastigheter som i denna detaljplan planläggs som allmän 
plats har rätt till ersättning från kommunen genom inlösen. 
Ersättningen ska bestämmas enligt expropriationslagen.
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Kommunen har inte för avsikt att tvångsinlösa bostads- 
fastigheterna. Frivillig inlösen är möjlig på initiativ av berörda 
fastighetsägare.

Vid inlösen ska byggnaderna tas bort, för att säkerställa att 
området förblir obebott.

Övriga konsekvenser för berörda fastighetsägare är att ingen 
byggrätt möjliggörs, därmed kan bygglov inte ges för ny- eller 
tillbyggnad. Endast underhåll av befintlig bebyggelse är möjligt.

Huvudmannaskap
Kommunalt huvudmannaskap utökas till att även inbegripa 
Sjöstugevägen.

Tekniska frågor
Geotekniska utredningar och radonmätning ska genomföras 
innan byggnation.

Höjdsättning av området ska göras för att säkerställa att 
dagvatten och skyfall kan avledas med självfall och att inga 
lågpunktsområden eller instängda ytor uppstår som kan skada 
bebyggelse eller anläggningar.

Byggbar kvartersmark för reningsverk som ligger utanför 
befintlig vall ska säkras genom en utvidgning av skyddsvall eller 
att marknivån anpassas till lägst +46,10 i RH2000 intill byggnader 
eller anläggningar, i samband med utbyggnad av reningsverket.
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Förutsättningar
Bakgrund
Hässleholms Vatten AB ansökte den 6 november 2012 om 
planbesked i syfte att fastställa området för verksamheten, 
upprätta skyddsavstånd runt reningsverket för att framtidssäkra 
dess placering och funktion, samt att se över förutsättningar för 
att skydda reningsverket mot översvämningar från Finjasjön.

Planavtal tecknades 2019-04-29, vilket kommunen anser vara 
starten för planarbetet.

Kommunala beslut
Byggnadsnämnden beslutade den 12 mars 2013 (§44) att ge 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till 
detaljplan.

Markägoförhållanden
Inom planområdet finns ett stort antal fastighetsägare i antingen 
statligt, kommunalt eller privat ägo.

Fastigheter som ägs av Hässleholms kommun:
- Hässleholm 87:22, 88:16, 89:14, 89:18, 89:16, 89:17, 89:18, 89:19 
89:2 (norra delen av planområdet)
- Hässleholm 89:22, 89:24, 89:29 (mindre fastigheter intill 
Hovdalavägen, sydvästra delen av planområdet)
- Gulastorp 24:1 (Magle våtmark)
- Röinge 53:1, 8:18, del av Röinge 2:2, Tormestorp 68:1 (södra 
delen av planområdet).

Fastigheter som ägs av Trafikverket (röd):
- Hässleholm 88:33 (Södra stambanan)

Fastigheter som ägs av Hässleholms Vatten AB (orange):
- Hässleholm 89:15 

Fastigheter som ägs av privatpersoner (gul):
- Hässleholm 89:20, 89:21, 89:23, 89:25, 89:26, 89:27, 89:28, 
89:30, 89:31, 89:32, 89:33, 89:34, 89:35, S:12 (mindre fastigheter 
intill Hovdalavägen i sydvästra planområdet)
- 89:103, 89:106 (Bostadsfastigheter inom Bokehill)
- 89:109, 89:117, 89:118 (Fastigheter inom Bokehill)

Bild 9. Ägoförhållanden inom planområdet.
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Bild 10.  Översikt
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Framtidsplan för Hässleholm (FÖP)

Bild 11. Delområde Magle markerat med svart linje. Grönskrafferade områden är klass 1 

naturområden och grönprickade linjer är grönstråk. Blåmarkerad yta är område för avloppsreningsverk. 

Planområdet är i fördjupad översiktsplan (FÖP) beläget inom 
delområde Magle, som inbegriper reningsverkets anläggningar, 
enstaka bostadsfastigheter, naturmark, samt Magle våtmark. 
Bokehill, intill Finjasjön, och Magle våtmark är utpekat som 
klass 1-områden, vilket innebär mycket värdefulla natur- och 
rekreationsområden med ett rikt djur- och växtliv. Det är 
av största vikt att värna och utveckla befintliga natur- och 
rekreationsområden.

Dessa naturområden utgör huvuddelen av delområdets funktion 
för Hässleholms stads övergripande grönstruktur. Bokehill 

och Magle våtmark är belägna i utkanten av staden och är 
viktiga länkar för att sammankoppla tätortens grönstruktur och 
bebyggelse med omkringliggande stadsnära natur. Enligt FÖP 
ska områden utpekat som tätortsnära natur hållas tillgängliga för 
allmänheten genom stråk, passager, vandringsslingor eller stigar.

Reningsverkets område har markerats och sträcker sig från 
Hovdalavägen i väst, till Magle våtmarks östra gräns, till 
odlingsmark och skog i söder och till Maglekärrsbäcken i norr. 
Magle våtmark är även markerad som reningsverksområde, då 
det är en del av den tekniska reningsfunktionen. 

Reningsverket har en god lokalisering, då förtätning och 
stadsutveckling främst ska ske intill Hässleholm C och andra 
strategiska områden som inte är belägna intill reningsverket. Detta 
innebär att inbyggnader, utöver den vall som idag uppförs, inte 
bedöms vara nödvändiga. Nuvarande miljötillstånd är från 1973 
(utifrån miljöskyddslagen) och kommer troligtvis att omprövas 
inom den fördjupade översiktsplanens tidsrymd (innan 2030). 
Högre krav kan komma att ställas på exempelvis rening av 
läkemedelsrester, mikroplaster m.m.

Lämplig markanvändning i reningsverkets närområde, baserat 
på skyddsavståndet, är nödvändigt för att ta höjd för nya 
reningskrav som kräver en om- eller utbyggnad av verksamheten. 
Den beräknade befolkningsökningen enligt FÖP bedöms kunna 
hanteras inom nuvarande miljötillstånd, då befolkningsökningen 
ger upphov till som mest 10 000 personekvivalenter (pe), men 
tillståndet kan ändå behöva omprövas utifrån nya reningskrav 
(FÖP, s.191).
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I Länsstyrelsens granskningsutlåtande till Framtidsplan för 
Hässleholm stad bekräftas behovet att ta höjd för en kommande 
omprövning av nuvarande miljötillstånd vid bedömning av 
lämplig markanvändning i reningsverkets närområde (FÖP 
s.201). 

Enligt FÖP ska reningsverkets funktionalitet prioriteras, 
vilket innebär att rekreation eller annan användning inom 
verksamhetsområdet och inom skyddsområdet på 300 meter sker 
på reningsverkets villkor. Utöver skyddsområdet förekommer 
även ett påverkansområde på upp till 1000 meter. Natur och 
växtlighet som omger reningsverksområdet ska bevaras för att 
även fungera som skydd mot lukt, buller och andra störningar 
som kan uppkomma av verksamheten. Allmän infrastruktur i 
form av järnväg, vägar och cykelvägar ska hållas tillgängliga för 
allmänheten (FÖP s.159). 

Avstånd från reningsverkets verksamhetsområde hanteras i FÖP 
enligt följande:

Skyddsområde (risk för smitta och luktolägenhet)
• 0 - 300 meter
Inom skyddsområdet föreligger risk för förhöjd bakteriehalt, 
smittspridning, luktpåverkan och buller. Inga bostäder 
eller annan känslig markanvändning tillåts. Avsteg görs för 
befintlig detaljplanelagd bebyggelse i sydväst. Inga andra 
verksamheter som kan påverkas av exempelvis luktstörningar 
eller risk för förhöjd bakteriehalt tillåts. I detaljplanearbeten ska 
markanvändningen inom skyddsområdet säkerställas för att inte 
tillåta bostäder eller annan känslig markanvändning där det idag 
saknas ställningstaganden. 

Viss planlagd bebyggelse längs med Ormanäsvägen undantas 
för förbudet om bostadsändamål inom 300 meter. Den närmsta 
bostadsfastigheten som undantas ligger ca 220 meter från 
reningsverkets verksamhetsområde. En ny vall har uppförts 
vid verksamhetsområdets södra del som tillsammans med en 
vegetationsridå, som ska säkerställas i detaljplan och eventuellt 
avtal, utgör ett utökat skydd mot störningar för den befintliga 
detaljplanelagda bebyggelsen. Bebyggelse som inte har blivit 
prövade i detaljplan ska planläggas som natur.

Påverkansområde (risk för luktolägenhet)
• 1000 meter från verksamhetsområde
• 600 meter från vassbäddarna
• 200 meter från Magle våtmark

Pågående markanvändning kan fortsätta och byggrätter i 
befintliga detaljplaner tillåts att genomföras. Nya detaljplaner som 
prövar bostäder, skola, vård, idrott och andra personintensiva 
verksamheter ska prövas var för sig i sitt sammanhang. 
Konsekvenserna av närheten till reningsverket ska utredas och 
beskrivas i planarbetet.

Kommunala planeringsunderlag
Grönstrategier
Kommunen ska verka för att rusta stationsorterna för ett 
förändrat klimat med ökad nederbörd, översvämningsrisk och 
värmeböljor, samt identifiera och utnyttja ekosystemtjänster och 
gynna den biologiska mångfalden. Detta innebär exempelvis 
att områden för dagvattenhantering kan kopplas samman med 
grönstruktur och utgöra ett rekreativt inslag och att områden 
med naturvärden hanteras varsamt vid planering och byggande.
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Detaljplaner

Bild 12-13. Utdrag ur gällande avstyckningsplan intill Hovdalavägen, i planområdets sydvästra del, 

och detaljplan för Sjörröd i planområdets nordvästra del. 

För reningsverket finns ingen gällande detaljplan. I planområdets 
södra del finns en avstyckningsplan från 1946, där två fastigheter 
har styckats av och en bostad finns uppförd. I planområdets 
nordvästra del finns en detaljplan från 2005, där de delar som 
ligger inom aktuellt planområde tillåter folkpark.

Riksintressen
Friluftsliv
Hela planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv som be-
nämns ”FM 23 Hovdala-Finjasjön”, där planområdet är beläget 
i dess yttersta nordöstra hörn. I stora drag omfattar riksintresset 
Göingeåsen, Hovdalaområdet med avgränsning mot Lunnahöja, 
Brönnestad och Matteröd, väster och norr om Finjasjön fram 
till Tyringe och Helsingborgsbanan. Riksintresset totala area är 
8910 ha.

Bild 14. Planområdet är beläget inom riksintresse för friluftsliv. Riksintresse för järnväg korsar 

planområdet.
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Huvudkriterier för riksintresseområdet
• Område med särskilt goda förutsättningar för berikande 

upplevelser i natur och kulturmiljöer.
• Område med särskilt goda förutsättningar för frilufts-

aktiviteter och därmed berikande upplevelser.

Summering av områdets värden
• Hovdala och Finjasjön erbjuder ett variationsrikt och 

spännande landskap. Området har även en lång kulturhistoria 
med fornlämningar, som påvisar dess långa historia av öppen 
odlingsbygd. 

• Hovdala slott är ett av de främsta minnesmärkena från 
snapphanetiden och var viktigt under kriget mellan Sverige 
och Danmark på 1600-talet.

• Ett unikt öppet landskap med en stor samling sällsynta växt- 
och djurarter som bete och militärverksamhet har skapat.

• Det rika fågellivet runt Finjasjön och den sammanhängande 
strandskogen vid dess västra strand.

• Göingeåsen med dess vackra ädellövskog.
• Möjligheter för friluftsaktiviteter för både lokalbefolkningen 

och turister i form av vandring, mountainbike, ridning, 
geocaching, fågelskådning, bad och fiske i Hovdalaområdet. 
Vandring kan ske längs med Skåneledens olika sträckningar 
och lokala vandringsleder.

• Tillgängligheten är god utifrån flera transportsätt både lokalt 
och regionalt, med närhet till både rastplatser och ett varierat 
utbud av restauranger och caféer.

Summering av hot, bevarande och utveckling av områdets 
värden

Hot:
• Bebyggelseexploatering, vindkraft, täktverksamhet och 

bullerstörande verksamhet kan påtagligt skada områdets 
värden

• Försämring av vattenkvalitet kan skada värdena

Bevarande:
• Naturreservat förvaltas enligt skötselplan
• Naturvärden vårdas och utvecklas
• Strandskyddet respekteras
• Befintliga leder och anläggningar bevaras och underhålls
• Bebyggelseexploatering sker med stor hänsyn till natur- och 

kulturmiljövärden
• Naturvårdshänsyn i skogsbruket
• Det öppna landskapet vårdas och består

Utveckling:
• Ytterligare utöka tillgängligheten genom informations-

spridning
• Säkerställa större delar av området genom exempelvis 

reservatsbildning

För planområdet består värdena utifrån riksintresset främst av 
ett varierat landskap med Bokehill och Magle våtmark, som båda 
har flera korsande vandringsleder. Magle våtmark ligger intill 
Göingeåsen och har ett rikt fågelliv.

I Länsstyrelsens granskningsyttrande till Framtidsplan för 
Hässleholm stad görs bedömningen att kommunen inte har 
redovisat hur genomförandet tillgodoser berörda riksintressen. 
Frågan ska prövas i kommande planläggning (FÖP, s. 199).
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Järnvägar
Södra stambanan sträcker sig från Malmö till Stockholm och är 
utpekat som riksintresse, då den är mycket viktig för nationell 
person- och godstrafik.

Den planerade höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och 
Malmö via Hässleholm är en framtida järnväg av riksintresse. 
I pågående lokaliseringsutredning för Hässleholm-Lund, som 
beräknas färdigställas i juni 2022, kommer föreslagen korridor 
att få status som ”planerad järnväg av riksintresse”. Riksintresset 
kommer att motsvaras av korridorens hela bredd. Beroende 
på var den förordade korridoren hamnar, så kan planområdet 
påverkas. Kommunen följer lokaliseringsutredningen.

Risker
Farligt gods
Södra stambanan är en utpekad led för transport av farligt gods. 
Enligt Riktsam bör området mellan 0-30 meter från riskkällan 
vara bebyggelsefri och markanvändningen begränsas för att 
inte uppmuntra till stadigvarande vistelse. Det bör inte heller 
exploateras så att ett olycksförlopp kan förvärras. Exempel på 
lämplig markanvändning kan vara ytparkering, trafik, odling, 
friluftsområde, tekniska anläggningar.

Hantering av brandfarlig och explosiv vara
Inom området för avloppsreningsverk tillåts rötningsanläggning 
för slam, vilket medför att verksamheten hanterar brandfarlig 
gas i form av exempelvis metan. Verksamheten har tillstånd för 
hantering enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE). Enligt de allmänna råden till Sprängämnesinspektionens 
föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, bergrum 

och rörledningar för brandfarlig gas, anges ett acceptabelt 
skyddsavstånd till svårutrymda lokaler om minst 100 meter från 
cisterner för förvaring av brandfarlig vara.

Verksamheten innehar tillstånd för förvaring och hantering av 
sprängmedel enligt lag (2010:1001) om brandfarliga och explosiva 
varor. Enligt allmänna råd till föreskrifterna Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2019:1) om 
hantering av explosiva varor anges ett minsta skyddsavstånd om 
75 meter till bostäder eller annan känslig markanvändning.

Idag finns två rötkammare (1500 m3 resp. 800 m3) som 
producerar rötgas genom slamrötning. Rötgasen försörjer 
normalt anläggningen med produktion av el och processvärme 
och lagras vid behov i en gasklocka.

Bild 15. Rötkammare
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Översvämning och högt vattenstånd
Avloppsreningsverket är beläget ca 350 meter från Finjasjön. 
Maglekärrsbäcken passerar reningsverkets område, mellan 
vassbäddar och teknisk reningsanläggning, och mynnar ut i 
Finjasjön. Den lägsta nivån inom detaljplanen, i anslutning 
till reningsverkets verksamhetsområde, är ca +44 m.ö.h. intill 
Maglekärrsbäcken, men generellt som lägst ca +45 m.ö.h. inom 
skyddsvallen.

Den högsta uppmätta vattennivån för Finjasjön är +45,47 
m.ö.h. och den högsta beräknade nivån, utifrån ett scenario med 
tusenårsregn, är +46,18 m.ö.h. enligt DHI (DHI, 2002).

Bild 16. Nyuppförd vall (+46,50) markerad med gul linje. Höjden +46,18 illustrerad med röd 

lnje. Större delen av nuvarande verksamhetsområde ligger antingen över denna höjd eller är invallad.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upprättade år 
2013 en översvämningskartering utmed Helge å. Den beräknade 
vattennivån vid ett 100-årsflöde samt högsta flöde beräknades till 

+45,6 respektive +45,7 m.ö.h. intill Finjasjön. Denna kartering 
har bedömts vara mer aktuell på grund av att metoderna skiljer 
sig och att upplösningen i terrängmodellen är högre. Denna 
kartering är dock inte fullständig, men översvämningshöjder 
användes i miljökonskvensbeskrivning för att identifiera områden 
med översvämningsrisker inom planområdet.

Bild 17. Röd markering visar översvämningsytor vid klimatanpassat 100-årsflöde (+45,6 m). 

Hässleholms Vatten har under 2019 uppfört en skyddsvall längs 
med delar av verksamhetsområdets södra gräns, samt flyttat delar av 
Maglekärrsbäcke söder om skyddsvallen. Vallen är placerad kring 
den södra delen av reningsverkets huvudprocess och har en högsta 
nivå på +46,50 m.ö.h., utifrån nivåerna från DHI, som ansluter till 
befintliga höjder på minst +46,18 m.ö.h. Maglekärrsbäcken har 
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delvis fått en ny dragning, söder om den uppförda skyddsvallen, 
som tillsammans med vallen skyddar reningsverket mot 
översvämningar vid extrema vattennivåer i Finjasjön. Den nya 
dragningen ökar även längden på Maglekärrsbäcken, förbättrar 
dess tillgänglighet och ökar säkerheten för vattenkvalitén och 
vattenmiljön som annars riskerar att bli förorenad av slam som 
förs med dagvatten eller högt sjövattenstånd vid extremväder 
(Hässleholms Vatten 2015, s. 4-5). Skyddsvallen har beräknats 
belasta omkringliggande översvämningsområde med en ökning 
av ca 66 800 m3 vatten, motsvarande översvämningsvolymen 
som säkrats inom reningsverket. Detta innebär en höjning med 
ca 4,2 mm. för Finjasjöns resterande översvämningsområde vid 
höga sjövattennivåer (Hässleholms Vatten 2015, s.3).
 
Skyfall
Kommunen har år 2019 gjort en skyfallskartering som inte visade 
några betydande vattensamlingar vid reningsverket. Detta var 
dock innan skyddsvallen uppförts. 

Enligt en ny bedömning som har gjorts utifrån att skyddsvallen 
har uppförts, så förekommer en viss risk för vattensamlingar för 
området innanför skyddsvallen på grund av lågpunkter. Främst 
finns risken vid nuvarande gårdsplan mellan reningsverkets 
huvudbyggnader. Vid husfasaderna är dock vattendjupet mindre, 
runt 0,1 meter,  vilket bör innebära små eller inga risker för skador. 
Sammantaget bedöms risk för skador som låg vid översvämning. 
Pumpningskapaciteten som finns minskar risken ytterligare.

Bild 18. Utdrag ur skyfallssanalys från Scalgo, inklusive ny skyddsvall och ny dikesdragning söder 

om verksamhetsområdet. Vallen är placerad norr om och parallellt med diket, och sträcker sig runt 

befintlig anläggning. Rödmarkering visar mätning av vattendjup på gårdsplanen.

Dikningsföretag
Dikningsföretaget ”Finjasjöns och Ballingslövssjöns sänkning år 
1887-1890” omfattar i stora drag hela planområdet.

Strandskydd
Längs med Finjasjöns strand finns ett strandskyddsområde som 
sträcker sig 100 meter in i naturområdet Bokehill.
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Recipient
Finjasjön är recipienten för planområdets dagvatten och omfattas 
av miljökvalitetsnormer. Reningsverkets dagvatten, det renade 
avloppsvattnet och delar av Hässleholms dagvatten rinner via 
Maglekärrsbäcken ut i Finjasjön. Finjasjön ligger inom Helge ås 
avrinningsområde och den normala sjövattennivån är 42,8 m.ö.h. 
Sjön har fem tillflöden och ett frånflöde. 

Enligt VISS är den ekologiska statusen otillfredsställande 
och uppnår ej god kemisk status. Finjajön har en måttlig 
näringsstatus med en minskande trend från 1976 till ca 2000, 
då koncentrationerna verkar plana ut fram till år 2017. Både 
fosfor och kväve behöver minska för att nå god status. Finjasjön 
ska uppnå god ekologisk status 2027 och god kemisk status. 
Reningsverket klassas som en av nio påverkanskällor som har 
en betydande påverkan, tillsammans med bland annat jordbruk, 
urban markanvändning, enskilda avlopp m.m.

Mätningar har gjorts i olika mätpunkter i och kring Finjasjön, 
som visar att det totala tillflödet av fosfor (P-tot) till Finjasjön 
per år uppgår till 3218 kg. Maglekärrsbäcken som tar emot vatten 
från reningsverket har visat den högsta medelkoncentrationen 
P-tot från av de 12 mätpunkterna under 2008-2018, med ca 0,09 
mg P-tot/l. Beräkningar av det totala massflödet av fosfor visar 
att Maglekärrsbäcken belastar med ca 400 kg P-tot/år. Det finns 
tre tillflöden som har ett högre genomsnittligt massflöde, där 
Tormestorpsån har det största på lite mer än 1000 kg P-tot/år. 
Reningsverket beräknas därmed stå för ca 12 % av fosfortillförseln 
till sjön trots den höga koncentrationen, eftersom medelflödet är 
lågt från Maglekärrsbäcken (Häggqvist, 2019).

Bild 19. Kommunens kartläggning av identifierade och eventuella förorenade områden, baserat på 

undersökningar och studier av historiska ortofoton. 

Föroreningar
Avloppsreningsverket är ett MIFO-objekt i riskklass 3. MIFO-
klassningar är preliminära och klassningen av reningsverket kan 
komma att ändras. Inom eller i närheten av planområdet finns 
inga övriga identifierade potentiella föroreningsrisker som är 
MIFO-klassade.

Direkt väster om Sjörrödsrondellen, inom planområdet, finns det 
en nedlagd deponi (område 1). Kommunens målsättning är att på 
sikt få till stånd undersökningar och eventuellt saneringsåtgärder.

1

2

4

5

3

Förorenat område, saneras

Deponi Sötekärrsbäcken1
2

Misstänkt utfyllnad /deponi3
Misstänkt utfyllnad /deponi4
Misstänkt utfyllnad /deponi5
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Reningsverket är primärt uppfört på jordbruks- och skogsmark, 
men sannolikt även till viss del på fyllnadsmassor då föroreningar 
har påträffats i samband med markarbete. Även hantering av 
kemikalier för reningsverkets verksamhet samt misstanke om 
eventuellt mer fyllnadsmassor innanför skyddsvallen gör att 
det finns skäl att misstänka att ytterligare markföroreningar 
kan finnas. Sanering har skett i samband med uppförande av 
skyddsvall, då föroreningar påträffats (område 2).

Innanför skyddsvallen finns misstanke om fyllnadsmassor, på 
grund av indikationer på historiska ortofoton (område 4).

I samband med arkeologisk utredning vid flytt av Maglekärrsbäcken 
så upptäcktes inga föroreningar i område 5.

Avloppsreningsverket
Hässleholms reningsverk byggdes år 1949 och hade då en 
mekanisk reningsprocess. 1963 utvidgades reningsverket med 
ett biologiskt reningssteg i form av aktivslambehandling. 1977 
tillkom ett kemiskt reningssteg och sandfilter. 1995 anlades Magle 
våtmark, utifrån ökade utsläppskrav på närsalter, och därmed 
släpptes inte längre det renade avloppsvattnet direkt till Finjasjön 
utan ytterligare rening genomförs i våtmarken för framför allt 
kväve och till viss del fosfor. Totalt sker vattenrening i fyra steg 
och slutligen i våtmarksanläggningen Magle våtmark, innan 
vattnet rinner vidare via Maglekärrsbäcken till Finjasjön och 
därifrån norrut via Almaån, Helge å och slutligen till Östersjön.

Störningar i form av lukt, bakteriespridning och buller kan 
förekomma i anslutning till avloppsreningsverk. Luktande 
föreningar härrör dels från gaser som uppstår på grund av 

biologisk aktivitet, dels från föreningar som tillförs genom 
exempelvis industriutsläpp samt dels från slamhanteringen 
där främst ostabiliserat slam orsakar mer lukt.  Avloppsvatten 
innehåller olika mikroorganismer, exempelvis bakterier och 
virus. De sjukdomsframkallande bakterierna utgör endast en 
liten del av det totala antalet bakterier. Visst buller orsakas bl.a. av 
fläktar, pumpar, kompressorer, slamcentrifuger, pumpstationen 
transporter. Vanligtvis påverkar inte trafiken eller reningsverkets 
tekniska funktioner bullernivåerna nämnvärt. Tömning av 
slamlager med tyngre fordon sker ett par gånger per år och det 
dagliga bullret är lågt utan någon spridning till omgivningen.

Inga klagomål från boende inom 1000 meter från reningsverket 
har registrerats, där ca 800 personer är folkbokförda. Klagomål 
om lukt har förekommit från förbipasserande.

Ramboll har genomfört en utredning år 2014 gällande 
störningsriskerna från avloppsreningsverket. Beskrivningar och 
ställningstaganden sammanfattas härefter.

Luktstörning
Riskanalysen för lukthändelser visar att 21 anläggningsdelar 
innehar en risk för lukt. Andra händelser bedöms lindrigare 
och med högre frekvens, vilket även innebär att ordinarie 
verksamhet utgör en stor källa för luktpåverkan på omgivningen 
(Ramboll 2014, s.12). Enligt riskanalys för luktspridning och 
påverkan på närboende är risken störst från slamtorkbäddarna, 
bräddmagasinet och vassbäddarna. Avståndet för luktpåverkan 
från slamtorkbäddar, bräddmagasin och vassbäddar sträcker sig 
ca 1070, 450, respektive 590 meter. Riskanalysen visar på att det 
krävs ett avstånd på över 1000 meter för att uppnå en acceptabel 
nivå på lukt från alla källor och händelser (Ramboll 2014, s.16).
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Vindriktningar från sydväst och ostsydost, som är bland de 
vanligare vindriktningarna (enligt vinddata från Ljungbyhed), 
medför störst risk för luktpåverkan då det finns befintliga 
bostadsområden och utpekade områden för blandad bebyggelse 
belägna i dessa riktningar. Sjörröd och Björklunda kan komma 
att påverkas om vindriktningen blåser åt det hållet (Ramboll 
2014, s.13). Tidigare utredningar har utgått från vinddata 
från Kristianstad, där den förhärskande vinden var västlig 
och nordvästlig. Utifrån denna är risken för spridning av lukt 
begränsad då det blåser bort från bebyggelse.

Smittspridning
Endast luftburen smitta, genom att aerosoler bildas och för 
med sig smittoämnen, innebär en risk för omgivningen runt 
reningsverket. Tidigare utredningar i Hässleholm anger ett 
antal negativa hälsoeffekter där barn, äldre och personer med 
nedsatt immunförsvar är särskilt utsatta. Därför är exempelvis 
sjukvårdsinrättningar, förskolor och livsmedelsindustrier inte 
lämpligt att placera i närheten. Smittspridningsrisken innefattar 
en sammantagen risk för bildning av aerosoler, att smitta 
förs med i dessa, samt att en tillräckligt hög koncentration av 
patogener förekommer så att smitta kan uppstå. Halten av 
bakterier i luften beror på många faktorer och förhållanden, men 
halten verkar minska betydligt på avstånd som inte är i direkt 
anslutning till källan. Risken för smitta bedöms vara liten på 
avstånd längre än 300 meter. Växtligheten runt reningsverket 
minskar spridningsavståndet ytterligare för aerosoler. Risken för 
luftburen smitta från Magle våtmark bedöms vara låg (Ramboll 
2014, s.18-23).

En sammanställning av forskning från 2010 och 2014 i utred-
ningen ger en bild av att avståndet då bakteriehalten är så låg att 

den inte utgör någon signifikant risk för infektion varierar mellan 
100 och 300 meter. Störst risk för aerosolbildning och därmed 
spridning av bakterier utgör öppna luftningsbassänger och luftad 
sandfång, eftersom energitillförseln i form av luft är hög och bidrar 
till aerosolbildning. Andra reningssteg med låg energitillförsel har 
inte studerats närmre, då de inte anses bidra med någon större 
mängd aerosolbildning. Hässleholms reningsverk är utrustad 
med finblåsiga luftarsystem, vilket innebär att bakteriehalten är 
låg och risk för smitta via aerosoler är låg (Ramboll 2014, s.28-
29).

Enligt Boverkets allmänna råd är antalet bakterier obetydligt 
på ett avstånd av 200 meter från ett reningsverk, jämfört med 
normala förhållanden (Boverket, 1995, s. 131). 

Kapacitet och utbyggnad
Kapaciteten på reningsverket är idag dimensionerat för 45 500 
personekvivalenter (pe), varav det idag behandlar ca 33 000 pe. 
Belastningen bedöms inte öka på sådant vis, utifrån beräknad 
befolkningsökning i FÖP, så att en utbyggnad krävs utifrån 
en underdimensionering. Även beräknad befolkningsökning 
i Bjärnum, Tyringe och Ballingslöv som är kopplade till 
reningsverket bedöms rymmas i nuvarande kapacitet och tillstånd.

Framtida strängare utsläppskrav för fosfor kommer framför allt 
att innebära en ökning av fällningskemikalier, vilket inte ställer 
krav på större eller fler bassänger.

En skärpning av utsläppskrav för kväve bedöms inte medföra ett 
behov av större ytor för luftning, förutsatt att belastningen inte 
ökar, eller att risken för smittspridning eller luktstörning ökar.



Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Hässleholm 89:15 m.fl.40               

Vid framtida krav på rening av läkemedelsrester kommer detta 
att ske i ett reningssteg inomhus. Detta reningssteg förväntas inte 
påverka risken för lukt- och smittspridning.

Skyddsavstånd
Utifrån analyserna i utredningen har ett rekommenderat 
skyddsavstånd för Hässleholms avloppsreningsverk framkommit. 
Avstånden baseras på nuvarande förhållanden, men tar även 
hänsyn till framtida reningskrav. Följande skyddsavstånd 
rekommenderas.

Från fastighetsgräns:
• 300 meter
Undviker risk för smittspridning. Inga verksamheter eller 
bostäder bör tillåtas inom detta skyddsavstånd.
• 1000 meter
Risk för att lukt kan påverka människor som bor eller vistas inom 
detta skyddsavstånd.

Från vassbäddar:
• 600 meter
Undviker risk för luktpåverkan, men det finns dock en risk för att 
luktpåverkan utanför skyddsavstånd kan förekomma vid fyllning 
av vassbäddar.

Från Magle våtmark:
Skyddsavstånd bedöms ej nödvändigt med hänsyn till risk för lukt- 
eller smittspridning.  Ett skyddsavstånd är endast nödvändigt för 
att markera att våtmarkens rekreativa funktion är sekundär och 
reningsfunktionen primär.

Sammanfattning
En viktig utgångspunkt i utredningen har varit att inga åtgärder 
ska göras på befintlig anläggning för att eventuellt minska 
risken för luktemission. Åtgärder kan göras för att minimera 
störningsriskerna från verksamheten och på så vis kunna sätta 
ett kortare skyddsavstånd som tillåter bebyggelse nära inpå 
verksamheten. Riskerna med att sätta ett kort skyddsavstånd är 
att starkt begränsa reningsverkets möjlighet att möta framtida 
krav från samhället, då det i dagsläget inte går att veta vilken typ 
av reningsanläggning som kommer att krävas (Ramboll 2014, s. 
30-31). Strängare framtida reningskrav bedöms inte innebära en 
ökad lukt- och smittspridningsrisk, förutsatt att belastningen till 
reningsverket inte ökar (Ramboll 2014, s. 9).

Olägenheter och smittspridning kan uppkomma oberoende av 
den förhärskande vindriktningen vid ogynnsamma förhållanden, 
varför ett generellt avstånd har angetts som inte tar hänsyn till 
vindriktning.

Skyddsavståndet ska inte enbart fungera som skydd för 
omgivningen, utan fungerar även som en buffert som ska 
säkerställa att reningsverket kan utvecklas och möta framtida 
reningskrav, belastningsökningar och andra krav som ställs 
på verksamhetsutövaren. Skyddsavståndet minskar risken för 
att större ombyggnader kommer att krävas utifrån hänsyn till 
närliggande bebyggelse. Kortare skyddsavstånd riskerar att starkt 
begränsa möjligheten att utveckla verksamheten, vilket kan leda 
till en mycket hög samhällskostnad för att flytta reningsverket, 
eller genomföra omfattande och kostsamma åtgärder på befintlig 
plats för att minska störningsrisker.
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Bild 20. Utdrag från utredning med rekommenderat inre och yttre skyddsavstånd

Skyddsavståndet har efter utredningen inarbetats i kommunens 
fördjupade översiktsplan för Hässleholm stad och utgår 
där från gränserna för reningsverkets störande delar av 
verksamhetsområdet. Detta innebär att eventuell framtida till- och 
utbyggnad av reningsverket kan ske inom verksamhetsområdet 
utan att påverka de utpekade skyddsavstånden.

Landskap, natur och topografi
Majoriteten av planområdet är obebyggt och består till stora 
delar av skog i de västra delarna, mindre skogspartier och 
jordbruksmark i de mellersta delarna och våtmarksområde i de 
östra delarna. 

Bild  21. Magle våtmark

Magle våtmark anlades 1995 som ett ytterligare reningssteg till 
Hässleholms avloppsreningsverk. Det renade vattnet avleds till 
Magle våtmark som ett sista steg i att avskilja fosfor och kväve 
innan vattnet når Finjasjön via Maglekärrsbäcken. Totalt är Magle 
våtmark ca 35 ha, varav 20 ha är öppen vattenyta. Våtmarken är 
mycket fågelrik, då över 185 arter har noterats i området. Det är 
också ett välbesökt rekreationsområde med ett antal stigar som 
finns runt och mellan våtmarken. Dessa ansluter till både lokala 
vandringsleder och Skåneleden.
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Bokehill, som ligger intill Finjasjön, är ett varierat skogsområde 
med äldre bokskog, blandlövskog, alsumpskog och yngre skogar 
av igenväxningskaraktär. Det finns gott om äldre, grova träd, 
hålträd, högstubbar och liggande död ved. Området genomkorsas 
av Maglekärrsbäcken och Sötekärrsbäcken. Två vandringsleder 
korsar västra delen av naturområdet.

Både Magle våtmark och Bokehill har i FÖP utpekats som klass 
1-områden för grönstruktur, vilket innebär särskilt värdefulla 
natur- och rekreationsmiljöer.

Bild 22. Bokehill intill Finjasjön.

Mellan Maglekärrsbäcken och Södra Kringelvägen finns ett par 
ek- och bokbackar som tillsammans med lägre belägna och blöta, 
öppna marker utgör ett område med relativt höga naturvärden. 

Bild 23. Naturområde med ek- och bokbackar intill Södra Kringelvägen. 

Mellan vassbäddarna och Maglekärrsbäcken finns ett skogsområde 
som inte bedöms inneha några betydande naturvärden.

Skyddade arter som exempelvis fladdermöss och grodor finns 
med stor sannolikhet både kring Magle våtmark och i Bokehill. 
Enligt artdatabanken har Kungsfiskare observerats vid Magle 
våtmark. Även uttrar har observerats kring Maglekärrsbäckens 
mynning vid Finjasjöstrand.

Planområdets höjd varierar mellan ca 44-55 m.ö.h. Stora delar 
av planområdet är beläget kring ca 45 m.ö.h. med vissa spridda 
vegetationsklädda höjder, både väster och norr om reningsverket 
vid Hovdalavägen och Södra Kringelvägen, vars högsta punkt är 
mellan 50-55 m.ö.h. 



Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Hässleholm 89:15 m.fl.     43

Bebyggelse 
Den bebyggelse som finns inom planområdet är till stor del 
placerad bakom större vegetationspartier eller inom mindre 
skogsområden. 

Reningsverkets byggnader och tekniska anläggningar är relativt 
omfattande till ytan, men är inte dominant i området på grund av 
ett stort trädbestånd och bebyggelsens låga höjd. Anläggningen 
kan främst synas från Södra Kringelvägen, där kontorsbyggnaden 
utmärker sig från den resterande tekniska anläggningen. Högre 
bebyggelse i form av cisterner för rötkammare och gasklocka 
är höjdmässigt dominanta, men upplevs inte som tydliga i 
landskapsbilden då området omgärdas av vegetation.

Två bebyggda bostadsfastigheter finns väster om Hovdalavägen.

Bild 24. Reningsverket och kontors- och laboratoriebyggnaden intill Sjörrödsdammarna.

Trafik
Järnvägstrafik passerar planområdet i nord-sydlig riktning på 
södra stambanan mellan reningsverket och Magle våtmark. 
Ett avstånd på ca 25 meter skiljer fastighetsgränsen för södra 
stambanan och den närmsta vassbädden.

I och intill planområdet finns ett antal större vägar belägna. 
Hovdalavägen är en av Hässleholms infartsvägar och går väster 
om reningsverket. Lokala trafikleder finns också i form av Södra 
Kringelvägen norr om reningsverket och Magle våtmark, samt 
Norra Byvägen som går parallellt öster om södra stambanan och 
ansluter till Södra Kringelvägen. 

Gång- och cykelvägar finns längs med samtliga större infartsvägar 
i och kring planområdet. Lokal infart till reningsverket sker via 
Hovdalavägen.

Bild 25. Södra Kringelvägen, norr om reningsverket.
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Geoteknik
Enligt SGU:s jordartskartor utgörs marken inom planområdet till 
stor del av sandigt isälvssediment med inslag av torv och kärrtorv 
i närheten av Södra Kringelvägen och Magle våtmark.

Någon geoteknisk undersökning av markens grundförhållanden 
har inte gjorts.

Planområdet ligger inom normalriskområde för radon.

Service
Inom eller i närheten av planområdet finns ingen offentlig eller 
kommersiell service.

Brandvattenförsörjning
Brandposter finns i anslutning till reningsverket vid Hovdalavägen, 
samt vid Södra stambanan.

Bild 26. Befintliga brandposter.

Kulturmiljö och fornlämningar
Inom planområdet finns tre utpekade områden av arkeologiskt 
värde, varav två fornlämningar och en övrig kulturhistorisk 
lämning.

Söder om reningsverkets anläggningar har två boplatser 
identifierats, men med utan synlig anläggning. Måttligt med 
slagen flinta har hittats i åkern. År 2016 utfördes en arkeologisk 
utredning för det västra området, vilket var mycket stört av 
jordbruksarbete, grustäkt och tidigare anlagd slamplatta. Inget 
av antikvariskt intresse påträffades i samband med utredningen. 
Cirka 30 meter väster om Hovdalavägen, inom naturområdet 
Bokehill, har en rest sten identifierats som är ca 1,6 meter hög.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i 
enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen, genast avbrytas 
och länsstyrelsen underrättas.

Bild 27. Fornlämningar inom och intill planområdet.
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