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Inledning
Översiktsplan
Syftet med översiktsplan för Vinslövs tätort 
är att skapa ett underlag för en fortsatt god 
utveckling av Vinslöv. Planen ska utgöra ett 
samlat underlag för efterföljande beslut om
mark- och vattenanvändningen i form av bl. a.
detaljplaner och bygglov.

Planprocessen
Översiktsplanearbetet ska ske med öppenhet 
och insyn. Målet är att nå en bred förankring
varför processen är betydelsefull. Processen
består av följande skeden:

Program: Tidig dialog, precisera syftet och
inriktningen.

Samråd: När planförslag har upprättats ska
samråd hållas.

Utställning: När kommunen anser att förslaget
är färdigt ställer man ut det för offentlig
granskning. Utställningen pågår i minst 
2 månader och alla har chansen att lämna
synpunkter.

Antagande: Kommunfullmäktige antar 
översiktsplanen

Arbetsmetod
Program
Planprogrammet utarbetades i samarbete
med en lokal politisk referensgrupp samt 
en arbetsgrupp bestående av kommunala
tjänstemän. I programmet presenterades två
olika scenarier, det täta samhället och det glesa
samhället, samt några diskussionspunkter. 
Programmet var ute på samråd under augusti
och september 2003. Förutom att programmet 
skickades ut till kommunala nämnder, 
myndigheter och organisationer hölls ett möte
för allmänheten på Furutorpsskolan. På mötet 
deltog ett 100-tal vinslövsbor i en givande och
bra diskussion om Vinslövs framtid.

Samråd
Den politiska referensgruppen samt 
arbetsgruppen arbetade under hösten 2003 fram
ett samrådsförslag med inkomna synpunkter 
som underlag.

Samrådshandlingarna skickas ut till berörda
myndigheter, nämnder och organisationer. För 
allmänheten fanns handlingarna tillgängliga
på biblioteket i Vinslöv samt på kommunens
hemsida.

Samrådsförslaget var under mars och april
2004 ute på samråd.

Utställning
Översiktlig geoteknisk undersökning, kultur-
landskapsinventering, grönplan och inventering
av bebyggelsens karaktärer togs fram under 
sommaren 2004.

Inkomna synpunkter och gjorda utredningar 
låg som underlag för några mindre ändringar 
av förslaget. Diskussioner fördes med den
politiska referensgruppen.

Förslaget fanns utställt för granskning i Vinslöv 
och Hässleholm under december och januari
2004/2005. Allmänheten hade möjlighet
att diskutera förslaget med politiker och
kommunala tjänstemän under en eftermiddag
och kväll på Vinslövs bibliotek.

Allmänt möte i Furutorpsskolan
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Organisation
Politisk referensgrupp
Den politiska referensgruppen består av:
Nils Oscarson (Fv)
Bengt Hellbring (Fp)
Börje Kajrup (S)
Bo-Göran Ohlsson (M)
Allan Larsson (C)
Maria Larsson (Mp)
Eva Chronvall (Vp)
Zidon Kristensson (Kd).

Arbetsgrupp
Arbetsgruppen består av:
Lars Bergman, exploateringsavdelningen
Pernilla Olsson, kommunekolog
Helena Holmgren, miljökontoret
Per Nilsson, tekniska kontoret
Henrik Brink, Hässleholms Vatten AB
Helena Hermansson, räddningstjänsten
Jan Nilsson, omsorgsförvaltningen
Monica Olsson / Inger Frank, barn- och
utbildningsförvaltningen
Eje Johansson, Hässleholms Fritid
Roger Larsson, stadsbyggnadskontoret

Projektledning
Rebecca Martinsson, stadsbyggnadskontoret
Leif Berg, stadsbyggnadskontoret
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Bostäder
Vinslövs bostadsbebyggelse består 
huvudsakligen av småhus. Bebyggelsen tar 
i anspråk relativt lite mark för att vara ett
villasamhälle. Furutorpsområdet har dock 
medfört viss utglesning.

Markanvänding & markinnehav
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bostäder för mer 
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Vinslöv 
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(2,2%)

50            
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Kommunen
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(5,5%)

Taxerade bostadsenheter, källa LMV´s fastig-
ghetsregister
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Industriverksamheter
Industriverksamheterna är huvudsakligen
lokaliserade till den västra delen av Vinslöv 
mellan järnvägen och Stora Torggatan. Några
verksamheter har etablerat sig vid infarterna till
Vinslöv.

Det fi nns idag ca 11 hektar (ha) detaljplanelagd 
outnyttjad industrimark i Vinslöv. Enligt 
strategi för 1996-2005 ska kommunens

Taxerade som industrienheter, källa LMV´s fast-
ighetsregister

Statistiken visar att andelen taxerade
småhusenheter är större och andelen
fl erfamiljshusenheter är mindre i Vinslöv än i
kommunen i övrigt.

Kommunens markinnehav
Kommunen innehar mycket mark i och runtom
Vinslöv. Kommunen har under en längre tid 
köpt in mark med gällande områdesplan som
underlag.

Det fi nns cirka 25 kommunalt ägda, obebyggda
fastigheter för bostäder i Vinslöv och dessa
ligger huvudsakligen i Furutopsområdet. Det 
fi nns även privata obebyggda tomter spridda i
samhället.

sex större tätorter under perioden ha en
planberedskap på 10 ha/tätort.

LMV´s fastighetsregister
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Service
Skola och barnomsorg
I Vinslöv fi nns idag förskolorna Skogsbrynet,
Sländan, Regnbågen, Mio och Bergmanska
förskolan.

Inom området för fördjupad översiktsplan
fi nns 3 skolor, Söderparkskolan och 
Vanneberga skola med grundskola F-6 samt 
Furutorpsskolan med grundskola F-9.

Det fi nns en förskjutning av skola och
barnomsorg till samhällets södra delar.

Äldre- och handikappomsorg
Huvuddelen av äldreomsorgens anläggningar 
såsom servicehuset Klockaregården,
gruppboendet Sjögläntan och ett fyriotal
servicelägenheter ligger samlade vid 
Vinslövssjön i samhällets nordvästra del.

I centrala delen av Vinslöv fi nns gruppboendet 
Vallmogården. Vid Bygatan samt vid Vikings
väg fi nns mindre enheter med gruppbostäder.

Det fi nns även ett privat äldreboende i
samhällets östra del.

I framtiden kommer troligen allt fl er att bo
kvar och få vård allt längre i hemmet. Dagens
anläggningar uppfyller dagens behov och
beräknas vara tillräckliga även på lång sikt, 10-
15 år framåt.

Räddningstjänsten
I Vinslöv fi nns en deltidsbrandstation, med 
en anspänningstid på 5 min. Det innebär att
insatstiden i Vinslövs tätort är högst 10 min.
Brandstationen är belägen på Industrigatan,
mittemot Lantmännen.

Övrig offentlig service
I Vinslöv fi nns en god offentlig service
med bland annat bibliotek, vårdcentral,
folktandvård, apotek, banker och postens
kassaservice.

Skola och barnomsorg

Äldre- och handikappomsorg
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Kommersiell service
Den kommersiella servicen är koncentrerad till
centrum, det mesta ligger runt torget och längs
Stora Torggatan. Centrum har ett bra utbud av
handel och service. Även sällanköpshandel,
dagens möbelaffärer, som ligger mitt i
samhället bidrar till ett livfullt Vinslöv.
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Befolkningsstruktur
Befolkningsstatistik
Befolkningsstatistik inom plangräns för 
fördjupad översiktsplan Vinslöv 1994-01-01--
2003-11-30 (ca 10 år)

Flytt-
Ändring Födelse netto

Åldersintervall Antal netto netto totalt
        0 - 6 300 290 261 29
        7 - 15 493 137 116 21
        16 - 19 164 -23 0 -23
        20 - 24 172 -79 -1 -78
        25 - 44 975 82 -1 83
        45 - 64 1125 -33 -17 -16
        65 - 79 468 -16 -28 12
        80 - 110 297 -98 -107 9
     Summa 3994 260 223 37

Befolkningsprognos

Taxerade enheter med lokaler (huvudsakligen
kommersiell service), källa LMV´s fastighetsreg.

Inom området för fördjupad översiktsplan bor 
idag 3994 invånare och Vinslövs befolkning har 
ökat med 260 invånare de senaste 10 åren.

Befolkningsutveckling, källa SCBB f lk i t kli käll SCB

Någon statistiskt bearbetad prognos fram
till år 2020 kommer inte att tas fram.
Det kan eventuellt bli aktuellt att göra en
prognos för Vinslöv i samband med den
kommunövergripande översiktsplanen.

Som statistiken visar har befolkningen ökat
de senaste 10 åren. Vinslöv har ett attraktivt 
läge mellan Kristianstad och Hässleholm, goda
kommunikationer och goda boendemiljöer. 
Därför är det sannolikt och önskvärt att 
Vinslövs befolkning fortsätter att öka.
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Idrott
Idag fi nns fl era anläggningar för 
fritidsaktiviteter i samhället:

• I Furutorpsområdet fi nns idrottshallar,
fotbollsplan, tennisbanor och elljusspår.

• Vid Vinslövssjön fi nns friluftsbad, camping,
tennisbanor och bangolf. I sjön bedrivs också
fi ske.

• Idrottsplats med fotbollsplaner fi nns i den 
norra delen av tätorten, idrottsplatsen tillhör 
Vinslövs IF.

• En mindre idrottsplats fi nns även i
Vanneberga.

• Ridhuset är beläget i västra delen av
samhället, ridanläggningen ägs av Vinslövs
ryttarförening.

• En gymnastikhall fi nns vid Bergmanskaskolan
i centrala delen av samhället.

Fritid och rekreation

Rekreation
För vinslövsborna har Furutorpsskogen, 
Vinslövssjön och Bertes ängar stora
rekreationsvärden.

Nävlingeåsen är också ett attraktivt område
med stor potential för den regionala
rekreationen.

gg gFritidsanläggningar

Furutorpsparken
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Natur
Inledning
Kommunens naturvårdsprogram har varit ute
på remiss under sommaren 2004 och ska antas
under hösten 2004. Naturvårdsprogrammet 
behandlar all mark utanför våra tätorter.
Några områden hamnar innanför gränsen för 
fördjupad översiktsplan för Vinslöv. För att 
inventera och värdera den mark som fi nns 
inne i Vinslövs samhälle har en Grönplan för 
Vinslöv tagits fram under sommaren 2004.

Naturvårdsprogrammets och Grönplanens
mest värdefulla områden sammanfattas i
nedanstående kapitel. Åtgärdsförslag fi nns 
under beskrivning av utställningsförslaget.

Geologi
Vinslöv ligger i ett kalkrikt område nära
Nävlingeåsen, vilket ger förutsättningar för ett
särskilt rikt växt- och djurliv.

Jordartsmässigt dominerar grovmo och sand 
men det fi nns moränpartier i tätortens södra del
och väster om Vinne å. Närmast Vinne å fi nns 
svämsediment.

Odlingslandskapet
Vinslöv gränsar i öster och norr till intensivt 
odlad jordbruksmark, Kristianstadsslätten. Den
bördigaste marken hör till de gamla gårdarna
norr om tätorten samt vid Vanneberga gård.

1. Berthes ängar är en före detta mosaikartad 
hagmark omgiven av skog. Ängarna är 
numer blivande ädellövskogsbete där ek och
hassel dominerar. Delar av området är av

Skogsvårdsstyrelsen utpekat som värdefull
natur. Stora delar av de f d hagmarkernas
omgivningar har idag glest med träd och ett väl
utvecklat buskskikt.

2. Vid korsningen vid Lommarp och bredvid 
Vinne å fi nns en betesmarker i vilken en
botanisk intressant sandstäppslokal fi nns. 

3. Sydväst om ridskolan fi nns ur 
fl oravärdessynpunkt ett av Vinslövs mest 
intressanta områden. Det är ett varierat område
med en artrik hävdad gräsmark i den östra
delen och mindre värdefull skog i den västra
delen.

4. I Vinslövs Ljungdala nordväst om ridskolan
fi nns en stenig betesmark som idag betas av
hästar. Skogsbrynen är väl utvecklade med slån
och hassel.

Skogar
Nävlingeåsen sydväst om Vinslöv är ett 
regionalt värdefullt område med rekreations-
och naturvärden.

5. Område mellan Vinslöv uppmot 
Nävlingeåsen innehåller bla ett område som
kallas Orekillan, vilken är ett värdefullt
skogsområde. Orekillan är en ängsbokskog
med en del grova träd, främst bokar och ekar.
Området har även en hel del död ved vilket
ökar de biologiska värdena.

6. Inne i samhället i Furutorpsparken fi nns 
en stor skogsareal med välskött och gallrad 
ekskog, cirka 50 år gammal. På vissa ställen
fi nns enar vilka är spår av f.d beteshävd.Skog söder om Berthes ängar

Gräsmarker sydväst om ridhuset
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Sjöar och vattendrag
7. Vinne å rinner från Nävlingeåsen och i en
båge väster och norr om samhället. Ån är 
slingrande, bitvis forsande och bitvis stilla.
Stora delar av sin sträckning har ån sandig
botten vilket är positivt för många fi skarter. 

8. Vinne å är uppdämd till en damm som kallas
Vinslövssjön. Sjön omges huvudsaklingen av
björkskog. Sjöns spegel har ett stort estetiskt 
värde.

Våtmarker
9. Vinne å omges till stora delar av våtmarker 
bla med värdefulla alsumpskogar.  

Naturreservatet Åraslövs mosse är ett rikkärr 
och ligger strax öster om Vinslöv, utanför gräns
för fördjupad översiktsplan.

Parker
I Vinslöv fi nns ett fl ertal parker som har 
stora visuella värden samt rekreationsvärden.
Parkerna i Vinslöv är i många fall kala och har 
inte särskilt stora biologiska värden.

Vinne å
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Den byggda miljön
Bebyggelsekaraktärer i Vinslöv
Genom teknikutveckling, politiska beslut,
utställningar med mera har förutsättningarna
och idealen för hur vi bygger och planerar 
våra samhällen under tidens gång språngvis
förändrats. Bebyggelsen i Vinslöv kan i grova
drag delas in fyra typer av karaktärsområden.
Områdenas karaktärer är beroende av de
förutsättningar och ideal som rådde under den
tid då husen och gatorna byggdes. Gränserna
mellan de olika epokerna är inte knivskarpa
och varje epok rymmer inom sig fl era mindre
epoker.

Utvecklingen i stora drag
Från tidig medeltid, då kyrkan i Vinslöv
bbyggdes, tills början på 1800-talet, då
bbyarnas marker skiftades, förändrades varken
landskapets, byns eller byggnadernas karaktärer 
särskilt mycket. Genom skiftena förändrades
landskapet radikalt då gårdar fl yttades ut på
bbyarnas utmarker och ny mark uppodlades.
Inne i byarna blev det glesare mellan gårdarna
men mellanrummen fylldes ut av gathus som
till sin karaktär följde den äldre bebyggelsen.
Bebyggelse från denna epok har vi valt
att karaktärisera som Kyrk- och bondbyns 
karaktär – tiden före 1865.

1865 kom med järnvägen, både bildligt och
bbokstavligt, en ny tid till Vinslöv. Under 
1800-talets första halva hade effekterna av
skiftet och nya brukningsmetoder kraftigt 
ökat jordbrukets produktion. Skråväsendets
och lilla tullens successiva avskaffande
gav nya förutsättningar och möjligheter för 
näringsverksamhet. Ökad folkhälsa gjorde att
bbefolkningen ökade kraftigt. Med järnvägen
fi ck jordbrukarna möjlighet att sälja sitt
överskott till en större marknad. I Vinslöv 
bbyggdes industrier med anknytning till
jjordbruket såsom bränneri, mejeri, bryggeri
med mera. Kring järnvägsstationen byggdes
hus som både till utseende och till material
skilde sig från bebyggelsen i bondbyarna.
Husen byggdes längs gator som anlades i ett 
strikt rutnät vars riktning bestämdes av de
gamla medeltida vägarna mellan byarna. 1901
blev Vinslöv municipalsamhälle. Under 1900-blev Vinslöv municipalsamhälle. Under 1900-

talets första decennier växte Vinslöv både
reglerat inom municipens gränser och oreglerat
längs infartsvägarna från Vanneberga och 
Lommarp. Denna bebyggelseepok som varar 
fram tills 1930 har vi valt att karaktärisera som
Stationssamhällets karaktär – tiden från 1865 
till 1930.

Med Stockholmsutställningen 1930 slog
funktionalismen, funkisen, igenom i Sverige.
Funkisen som ideal fi ck ett stort genomslag
bland annat genom att socialdemokraterna
kom till regeringsmakten 1932 och påbörjade
byggandet av det så kallade folkhemmet.
Vinslöv blev 1934 köping och därmed egen
kommun. Genom subventionerade bostadslån
och olika regleringar ökade statens styrning
både av vad som byggdes och hur det byggdes.
Det mesta som byggdes i Vinslöv fram till cirka
1960 byggdes av lokala byggmästare efter 
typritningar. Husen placerades inom rutnätets
ram. Denna epok har vi valt att karaktärisera
som Folkhemmets karaktär – tiden från 1930
till 1960.

Under 1950-talet lanserades grannskapstanken
som stadsbyggnadsideal, vilket bland annat
innebar att bostadsområden skulle trafi kmatas
utifrån genom så kallade säckgator så att ett
bilfritt gång- och cykelnät kunde byggas så att
barnen inte skulle behöva korsa någon gata på
sin väg till eller från skolan. Husbyggandet blev
mer och mer industrialiserat vilket gjorde att
enfamiljshusen till större och större del byggdes
på olika husfabriker. För att bygga bort den
stora bostadsbristen i Sverige och för att höja
bostädernas standard byggdes mellan 1965 och
1975 drygt en miljon bostäder i det så kallade
miljonprogrammet. För Vinslövs del byggdes
dessa bostäder i huvudsak som enfamiljshus
längs säckgator runt Furutorpsskogen.
Bebyggelsen från denna epok har vi valt att
karaktärisera som Rekordårens karaktär 
– tiden från 1960 till 1980.

Efter oljekriserna på 1970-talet bröts trenden
med ständigt ökad tillväxt. Detta var slutet på
vad som nu brukar kallas det moderna projektet 
(1930 – 1975) vilket omfattade byggandet 
av det ständigt ökande starka samhället där 



15

byggande och planering mer och mer styrts
av stat och kommun. Under 1980- 0ch 1990-
talen har husbyggandet avreglerats och blivit
marknadsstyrt. Detta har gjort att byggandet

blivit mer brokigt. Det är därför för tidigt att
kunna karaktärisera de byggnader och miljöer 
som byggts under de senaste 25 åren.

Bebyggelsens karaktär

Kyrk-och bondbyns karaktär (före 1865)

Stationsamhällets karaktär (1865-1930)

Folkhemmets karaktär (1930-1960)

Rekordårens karaktär (1960-1980)

Kyrk-och bondbyns väg  (före 1865)

Stationssamhällets väg (1865-1930)

Övriga vägar (före 1930)
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Inom planområdet fi nns fyra sammanhållna
bymiljöer. Det är förutom kyrkbyn Vinslöv
även de gamla bondbyarna Vanneberga, 
Lommarp och Öllstorp. Bymiljön

karaktäriseras av bondgårdar med boningshus
av skånelängetyp och ett mjukt slingrande
gatu- eller vägnät. Gathusen är oftast mindre än
gårdarnas boningshus. I Vinslövs kyrkby fi nns 
även en del hus som till utseende och form mer 
tillhör stationssamhällets karaktär.

Vid ny- och ombyggnad av bebyggelsen
i de markerade bymiljöerna bör endast 
envåningshus med branta sadeltak (ca 40˚-50˚)
tillåtas. För de bymiljöer som inte är planlagda
bör områdesbestämmelser tas fram för att 
säkra bebyggelsens värden. Bostadshus bör 
placeras med långsidan mot gatan. Placeringen
bör också vara relativt nära gatan. Nuvarande
gatunät bibehålls och kan kompletteras med 
nya mjukt slingrande och smala gator. Om 
gränsen mellan tomt och gata skall markeras
sätts lämpligen ett enkelt trästaket eller friare
buskar. En väl lagd stengärdesgård hör också 
till denna miljö.

Stationssamhällets karaktär -
tiden från 1865 till 1930

Området omfattar i stort sett det område som
utgjorde Vinslövs municipalsamhälle 1901.
Bebyggelsen är stilmässigt blandad men
domineras av byggnader uppförda före 1930.
Det strikta rutnätet av gator med hus placerade
i gräns mot gata eller gräns för förgårdsmark 
gör att området får en stadsmässig karaktär. Till
den stadsmässiga karaktären bidrar trädraderna
längs huvudgatorna inom området. Bostadshus
uppförda kring sekelskiftet 1900 domineras
av några få enstaka typer av hus som troligen
byggts efter mönsterritningar. Karakteristiskt 
är en eller två vinkelställda gavlar mot gatan

Hur förhåller vi oss till de olika
karaktärsområdena? 
– utmaningar och möjligheter
Varje karaktärsområde speglar sin tids
uppfattning om hur man lämpligast byggde
och planerade efter de förutsättningar man
hade. Det är viktigt att de tillägg, genom ny-
och ombyggnader av både enskilda hus och
allmänna platser som kommer att göras inom
de olika områdena, utförs så att karaktären av
området bibehålls och stärks. På kartan har 
markerats områden där de tidigare beskrivna
tidsepokernas karaktärer är särskilt värdefulla
på grund av att bebyggelsen där är väl
sammanhållen, skyddsvärd och tidstypisk.
Inom dessa områden skall det vid planläggning
och bygglovprövning läggas särskild vikt 
vid att ny- och ombyggnader bidrar till att
bibehålla och stärka områdets karaktär. Den 
enskilde husägaren ska kostnadsfritt få råd om
lämplig utformning, material och metoder av
kommunens handläggare av byggfrågor.

Utanför de markerade områdena är 
bebyggelsekaraktären mer blandad. Även
här fi nns byggnader och miljöer med stort 
kulturhistoriskt, arkitektoniskt och andra
egenvärden som det är viktigt att ta hänsyn till
vid ändringar.

Kyrk- och bondbyns karaktär –
tiden före 1865

yy
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alternativt en bred frontespis. Karakteristiskt
är också att uthusen placerats i bakre delen av
tomten och har en faluröd panelfasad. Gränsen
mot gatan är tydligt markerad med häckar, 
staket eller nätstängsel.

Då bebyggelsen är blandad och har ett 
mycket varierande kulturhistoriskt värde
bör en särskild värdering av byggnadernas
kulturhistoriska värde göras inom området, för 
att kunna ge de mest värdefulla miljöerna ett 
bättre skydd. Vid ny- och ombyggnader ska nya
bostadshus placeras med långsidan i gräns mot 
gata eller förgårdsmark där det fi nns sådan. 
Komplementbyggnader bör placeras bakom
bostadshuset och gärna ges en faluröd eller 
annan mörk färgsättning. För att bibehålla den
intima småstadskaraktären bör takfoten ges
en höjd så att gatufasaderna inte upplevs ha
en högre höjd än två våningar. Inom området 
är enplanshus med låglutande tak, murar och
stödmurar främmande för karaktären och bör 
undvikas. Trädraderna längs huvudgatorna ska
kompletteras och underhållas.

Folkhemmets karaktär – 
tiden från 1930 till 1960

Bebyggelsen från folkhemsepoken är mera
spridd och på kartan har fem skyddsvärda
delområden markerats. Fyra av områdena
består av enplans enfamiljshus med fl acka
sadeltak och av 1½-plans enfamiljshus
med branta sadeltak. Husen är till stor del
troligen uppförda efter typritningar men även
gruppbyggda hus är vanligt. Karakteristiskt 
är husens sparsmakade detaljutformning och
tomternas öppenhet med låga staket i gränsen
mot gatan. Det sistnämnda är ett tydligt signum

för tidsandan i folkhemsbygget att individen
underordnade sig det gemensamma och inte
hade något att dölja. Ett delområde innehåller 
karakteristiska fl erfamiljshus i längor placerade
så att alla lägenheter får samma möjlighet till
sol.

Inom två av delområdena fi nns särskilt 
värdefull enhetlig och gruppbyggda kvarter 
med enfamiljshus som bör ges ett bättre skydd.
Det avser dels delar av två kvarter vid Gröna
gatan och dels del av ett kvarter vid Vikings 
väg. Vid ny- och ombyggnader bör stor vikt 
läggas på materialval och detaljutformning 
samt att tomternas öppna karaktär bibehålls.

Rekordårens karaktär – 
tiden från 1960 till 1980

Bebyggelsen från denna tidsepok har en
stor del av det totala byggnadsbeståndet i
Vinslöv och speglar en mycket expansiv fas av
Vinslövs utveckling. På kartan har fem större
och mindre delområden markerats. Områdena
är enhetliga och består i huvudsak av både
gruppbyggda och fabriksbyggda enfamiljshus.
Ett område med fl erfamiljshus har markerats
liksom ett med äldreboende i marklägenheter 
och friluftsbad. Karakteristiskt för husen från
denna epok är den mörka och ofta brunmurriga
färgsättningen. Tomterna avgränsas oftast mot 
gatan av låga stödmurar och vintergröna växter. 
Byggnadernas storlek och utformning speglar 
över tiden vad som varit mest förmånlig för att
få statliga lånesubventioner.

Vid ny- och ombyggnader bör för gruppbyggda
hus förändringarna göras så att sambandet 
mellan husen inte går förlorat. Den tidstypiska
färgsättningen bör bibehållas.
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Kulturlandskapet
Inledning
I samband med översiktsplanearbetet har 
en kulturlandskapsinventering genomförts.
Inventeringen sammanfattas i detta kapitel.

Området runt Vinslöv är mycket rikt på
fornlämningar, särskilt röjningsrösen och
gravar, troligen från järnåldern. Inom
planområdet fi nns även två medeltida bytomter 
och indikationer på förhistoriska boplatser.

De lätta jordarna, vattendraget Vinne å och
Nävlingeåsen är faktorer som talar för att
området har varit attraktivt för bebyggelse
under förhistorisk tid. Det är därför troligt 
att det fi nns under mark dolda okända
fornlämningar.

På fl era platser kan det hända att jordbruk och
andra markarbeten redan förstört lämningarna.

Arkeologi
Här redovisas en sammanfattning av
arkeologins olika steg.

1. Kulturlandskapsinventering görs för att 
bedöma behovet av vidare arkeologiska
granskningar. Vid inventeringen genomförs bla
kartanalyser och topografi ska iakttagelser i fält.

2. Arkeologisk utredning. I samband med 
en arkeologisk utredning undersöker man
om ett bygge kommer att påverka eventuella
fornlämningar. Om man i samband med 
utredningen hittar fornlämningar så får 
byggherren bekosta en:

3. Arkeologisk förundersökning. Under 
en förundersökning skall fornlämningar 
som är i fara avgränsas i tid och rum. Man
samlar information om fornlämningen. Om
fornlämningen är tillräckligt intressant så får 
den byggansvarige även bekosta en:

4. Arkeologisk undersökning, kallas även
slutundersökning. I samband med en
slutundersökning tas fornlämningen bort för att 
lämna plats åt bygget.

Fornlämningar, källa Fornlämningsregistret

1 Norr Vinneå 2 Vi lö b

4. Vanneberga by
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Inventerade områden
1. Norr Vinne å
Under historisk tid, fram till skiftesreformerna
har hela området varit utmarker. På 1700-talets 
mitt var området uppdelat i avlånga ljunglotter 
i nordsydlig riktning. Namnet ljung fi nns 
kvar i området idag. Efter skiftesreformerna
började området ändra karaktär i och med att 
en torpbebyggelse växte fram på de gamla
utmarkerna. Vägnätet i området har gamla anor. 
Området utgörs idag till största delen av ett
äldre småskaligt odlingslandskap där det mesta
av den tidigare åkermarken idag är betesmark.

1.1 I området avsett för gles bostadsbebyggelse
kan man förvänta under mark dolda
fornlämningar. En arkeologisk utredning i
form av detaljinventering kan vara ett lämpligt
första steg för att lokalisera dessa inför ny
bebyggelse.

1.2 Det område som längs Vinne å är avsett för 
idrotts- och industriändamål är ett bra läge för 
boplatser från förhistorisk tid. En arkeologisk 
utredning bör göras tidigt i planeringen.

2. Vinslövs by

Vinslövs gamla bytomt upptar stora delar av
områdets västra del. Den nuvarande kyrkan
är romansk i sina äldre delar och troligen
uppförd under 1100-talets första hälft. Den
medeltida byn Vinslöv bör ha föregåtts
av järnåldersbebyggelse någonstans inom
de närmaste omgivningarna. Den senaste
föregångaren, en vikingatida gård eller by,
kan ha legat invid kyrkbyn. Från medeltiden
fram till enskiftet låg gårdarna samlade utmed
Bygatan med förlängningar i Boarpsvägen och
Sörbyvägen. Vid enskiftet 1809 fl yttades efter 
hand de fl esta gårdarna ut. När järnvägen kom
1865 ändrade samhället karaktär, från kyrkby
på landsbygden till stationssamhälle.

2.1 Området väster om Sörbyvägen avsett för 
bostadsbebyggelse ligger till stora delar inom
Vinslövs gamla bytomt. Föregångare till den
medeltida byn kan fi nnas i de östra delarna av
området. En arkeologisk förundersökning bör 

utföras tidigt i planeringsskedet för att klara ut
fornlämningssituationen.

2.2 Området öster om Sörbyvägen och kring
kyrkan som är avsett för bostadsbebyggelse
ligger nästan helt inom Vinslövs gamla 
bytomt. Föregångare till den medeltida byn
kan dessutom fi nnas bevarade i området.
En arkeologisk förundersökning bör utföras
tidigt i planeringsskedet för att klara ut
fornlämningssituationen.

2.3 Området avsett för en utvidgning av
begravningsplatsen ligger på gammal
inägomark i bytomtens närhet. Föregångare
till den medeltida byn kan eventuellt fi nnas 
bevarade under mark. En arkeologisk 
förundersökning bör utföras inom de delar 
av ytan där topografi n är lämplig för äldre
boplatser.

3. Vinslöv sydöst
Området består av gammal utmark som odlats
upp först efter skiftesreformerna. Det är också
gränsmark mellan Vinslövs och Vanneberga 
byar. I områdets södra delar fanns fyra småbruk 
under 1920-talet.

3.1 Området avsett för utbyggnad av
vassbäddar till reningsverket ligger på
marker med goda möjligheter för bevarade
fornlämningar från förhistorisk tid. En
arkeologisk utredning bör därför utföras.

3.2 I området avsett för bostadsändamål fi nns 
de fyra småbruken kvar och det fi nns dessutom 
goda lägen för boplatser och gravar från
förhistorisk tid. En arkeologisk utredning bör 
övervägas.

Rekogniseringskartan från 1812-1820R k i i k t f å 1812 1820



20

4. Vanneberga by
Det norra delområdet ligger på gammal
inägomark i anslutning till den norra delen
av Vanneberga bytomt. Det södra delområdet 
ligger till största delen på Vanneberga gamla
bytomt. Båda områdena är åkermark idag.
Vanneberga by är känt från skriftliga källor 
från 1200-talets första hälft. Ett litet gravfält
troligen från järnålder fi nns strax nordväst 
om bytomten. Om det fi nns gravar har det 
säkerligen funnits en boplats i närheten. Flera
av byns gårdar ligger kvar i den norra delen av
bytomten.

4.1 Inom område avsett för industriändamål
fi nns goda boplatslägen och en arkeologisk 
utredning bör övervägas.

4.2 Området avsett för bostadsbebyggelse
ligger till allra största delen inom Vanneberga 
gamla bytomt och en arkeologisk 
förundersökning bör därför utföras.

Järnvägstrafik
Vinslöv ligger utmed Skånebanan, en järnväg
av riksintresse. Banan är enkelspårig och
trafi keras med både gods- och persontåg.

Persontågsantalet bedöms enlig Banverket
öka från dagens 52 till ca 64 under kommande
tioårsperiod. För godstrafi ken räknar man inte
med någon ökning.

Järnvägen korsas idag av två vägar inom
Vinslövs samhälle, en korsning sker i plan med 
järnvägsbommar och den andra planskilt genom 
tunnel.

Biltrafik
Väg 21 som passerar strax utanför Vinslövs 
samhälle är ett riksintresse, då den är en viktig
länk i det regionala vägnätet. Vägen är starkt 
trafi kerad, år 1998 trafi kerades vägen av mellan
9000 och 11 000 fordon per årsmedeldygn.

Det fi nns två tillfarter för biltrafi ken till Vinslöv 

Trafi k

från väg 21, Lommarpsvägen (väg 2025) och
Vannebergavägen (väg 2030). Åraslövsvägen
(väg 2591) och Sörbyvägen (väg 2030) är två
mindre tillfarter från öster respektive norr.

Vägverket Region Skåne håller på att se över 
utformning och standard för hela väg 21.
Sträckan mellan Lommarp och trafi kplats
Vanneberga byggs om till 2+1 väg under 
2004-2005. Lommarpskorsningen byggs om
till planskild korsning 2005. Sträckan mellan
Vannebergakorsningen och Önnestad planerars
byggas om till 2+1 väg 2006/2007. På längre
sikt är vägsträckan tänkt att bli mötesfri 4-
fältsväg och korsningen i Vanneberga planeras 
även den bli planskild.

Tunga transporter
Andelen tung trafi k på väg 21 är relativt 
hög, den uppgår till 12-14% av de totala
trafi kfl ödena.

Rekogniseringskartan från 1812-1820
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Vägnummer och antal fordon per årsmedeldygn, källa Vägverket

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägar fi nns längs
Lommarpsvägen och Vannebergavägen. 
Gång- och cykeltunnel fi nns i korsningen
Vannebergavägen och väg 21 och en ny 
planeras vid Lommarpskorsningen.

Längs med väg 21 mellan
Lommarpskorsningen och Ignaberga planeras
en gång- och cykelväg som ska vara gemensam
med väg för långsamtgående fordon.

Kollektivtrafik
Väg 21 trafi keras idag av fyra olika busslinjer 
med totalt ca 14 turer per vardagsdygn. Antalet 
bussturer inom Vinslöv är få beroende på att 
samhället har tågstopp. Vid den planerade
trafi kplatsen vid Lommarpskorsningen,
är det tänkt att anlägga en busshållplats
för Skånetrafi kens expressbussar och en
pendlarparkering i anslutning till denna.

Vinslöv har drygt 50 tågstopp på vardagar.
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Geoteknik
Inledning
En översiktlig kartläggning av de
geotekniska förhållanden i översiktsplanens
föreslagna utbyggnadsområden för 
bostäder och arbetsplatser har gjorts. I
undersökningen har jordlagerförhållanden,
grundvattenförhållanden och radonhalter 
studerats. Undersökningspunkterna har varit få  
och bör kompletteras när området planeras för 
exploatering.

För alla områden gäller att marken är 
lämpad för att uppföra byggnader med ytlig
grundläggning. Då grundattenytan ligger 
relativt högt kan det krävas speciella åtgärder 
om källarbyggnader ska uppföras. Områdena
klassas som låg- till normalradon mark.

Område 1
Undersökningsområdet utgörs av åker-
och ängsmark. Markytan varierar mellan
nivåerna +26,7 och +27,3. Vid samtliga
provtagningspunkter består jorden genom hela
profi len av sand. Sanden har en fasthet som
motsvarar låg relativ fasthet. Grundvattenytan
låg vid undersökningstillfället i september på
ett djup av 1,5 meter under markytan. Området
klassas som lågradonmark.

Område 2
Undersökningsområdet utgörs främst av
åker- och ängsmark. Markytan varierar mellan
nivåerna +25,8 och +27,0. Vid samtliga
provtagningspunkter består jorden överst av
sand. Sanden har en fasthet som motsvarar 
medelhög till hög relativ fasthet förutom den
översta halvmetern där fastheten är lägre.
Grundvattenytan låg vid undersökningstillfället
i september på ett djup av 1,6 meter under 
markytan. Området klassas som lågradonmark.

Område 3
Undersökningsområdet utgörs av ängs-
och betesmark. Markytan varierar mellan
nivåerna +30,0 och +32,5. Jorden består 

överst av mullhaltig sand och underlagras av
morän av siltig eller sandig typ. Sanden och
moränens fasthet motsvarar låg till medelhög
relativ fasthet. Grundvattenytan låg vid 
undersökningstillfället i september på ett djup
av 1,2 meter under markytan. Området klassas
som normalradonmark.

Område 4
Undersökningsområdet utgörs av åker- 
och ängsmark. Markytan varierar mellan
nivåerna +29,6 och +30,5. Jorden består 
överst av mullhaltig sand och underlagras av
morän av siltig eller sandig typ. Sanden och
moränens fasthet motsvarar låg till medelhög
relativ fasthet. Grundvattenytan låg vid 
undersökningstillfället i september på ett djup
av 1,0 meter under markytan. Området klassas
som lågradonmark.

Område 5
Undersökningsområdet utgörs av åkermark.
Markytan varierar mellan nivåerna +45,5 och
+46,0. Jorden består överst av grusig sand och
underlagras av morän av siltig eller sandig
typ. Sanden och moränens fasthet motsvarar 
låg till medelhög relativ fasthet. Ingen fri
vattenyta har identifi eras. Området klassas som
normalradonmark.
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Teknisk försörjning
Dricksvatten
Vattenproduktionen i Vinslöv har 
huvudsakligen skett från vattentäkter inne i
Vinslövs samhälle. För att säkra försörjningen
och kvalitén på dricksvattnet pågår planering
för ny överföringsledning för renvatten från
Hässleholm.

Spillvatten
Vinslövs reningsverk är lokaliserat till
samhällets östra del. Till anläggningen
avleds spillvatten från Vinslövs tätort samt 
från bebyggelsen i Vanneberga och delar av 
Lommarp.

Reningen i verket sker i tre steg varefter 
vattnet avleds via ett kulverterat dike till
ett öppet vattendrag som mynnar i Vinne
å. För att avvattna och hygienbehandla
slam från verket på ett resurssnålt sätt med 
minsta möjliga miljöpåverkan planeras
anläggning av vassbäddar i anslutning till
reningsanläggningen.

Verkets nuvarande utnyttjade motsvarar 
ca 2050 personekvivalent (pe) medan dess
maximala kapacitet uppgår till 5450 pe.

Vattenskyddsområden
Det planerade vattenskyddsområdet i och
kring Vinslöv medför vissa begränsningar 
för markanvändningen. Grundvattnet är ett
riksintresse och har mycket högt skyddsvärde.
På kartan redovisas föreslaget skyddsområde
för grundvattentäkt. Skyddsområdet kan
komma att utökas.

Energi, el
De fl esta fastigheterna har enskilt 
uppvärmningssätt med el, olja eller biobränsle.

Sydkraft Nät AB har en 20 kV luftledning
precis norr om samhället. Den fortsätter längs
järnvägen väster ut och därefter ner mot
Lommarp.

j g
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Miljö- och riskfaktorer
Område som är särskilt känsliga 
för störningar eller påverkan
Ett vattenskyddsområde täcker stora delar av
Vinslövs tätort.

Större samlingslokaler, tex Tallparken,
äldreboende, skolor, och förskolor anses vara
särskilt känsliga objekt.

Områden med särskilda risker
Inga kända ras-, skred- eller 
översvämningskänsliga områden fi nns 
dokumenterade.

Kommunikationer och
transporter 
Transporter av farlig gods sker på väg 21 samt 
på järnvägen.

Väg 21 är en av de mest trafi kerade vägarna
i kommunen och risken för trafi kolyckor är 
därmed hög.

Områden med särskilda 
miljöproblem
Deponi
Det fi nns en äldre avfallsdeponi norr om
Vinslövssjön. Tippen avvattnas mot Vinne å.
Enligt, Miljöteknisk undersökning av nedlagda
avfallsdeponier, bedöms deponin totalt sett vara
en liten miljöstörning.

Bullerberörda områden
Området kring järnvägen berörs av buller från
järnvägstrafi ken. 

Bebyggelse vid korsningarna i Lommarp och
Vanneberga påverkas av vägtrafi kbuller.  Tack 
vare att väg 21 går utanför samhället är det
inga stora problem med vägtrafi kbuller inne i
Vinslövs samhälle.

Riktvärden för buller ska hållas vid 
nyetablering av bebyggelse.

Verksamheter med skyddsavstånd
Med anledning av att det fi nns risk för 
luktolägenhet och spridning av bakterier 
från reningsverket bör man hålla ett visst
skyddsavstånd till sådan verksamhet.

Skånska Lantmännen är en verksamhet som
medför viss störning i form av buller- och
dammalstring. Lantmännen har en verksamhet
som hanterar mindre mängder gödningsmedel
och bekämpningsmedel.

Nordväst om Vinslövssjön fi nns en 
omlastningsstation, anläggningen kan medföra
risk för bullerstörning.

Öster om samhället, norr om järnvägen, fi nns 
ett par större gårdar med djurhållning. I västra
delen av Vinslöv fi nns en ridanläggning. De
störningar som kan uppstå i samband med 
djurhållning är framför allt lukt, ansamling av
fl ugor, buller samt allergiska reaktioner hos
känsliga personer.

I Vinslöv fi nns 3 bensinstationer, vid 
Lommarpskorsningen, Stora Torgatan/
Industrigatan och Gröna gatan/ Storgatan.

Söder om väg 21 fi nns två skjutbanor.

Den fysiska planeringen ska bidra till att
förebygga risker för ohälsa och störningar 
av olika slag. I Boverkets allmänna råd 

Skånska lantmännen
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Rekommenderade skyddsavstånd kring verksamheter

“Bättre plats för arbete” redovisas riktvärden
för skyddsavstånd mellan bostäder och
olika former av verksamheter. Till grund 
för riktvärdena ligger en sammanvägd 
bedömning av riskerna för miljö, hälsa och
säkerhet. Individuell bedömning är dock 

alltid nödvändig, tex. studier av geografi ska
förhållanden. Riktvärdena utgör vägledning
för lämplig lokalisering av ny bebyggelse. Här 
redovisas rekommenderat skyddsavstånd kring
verksamheter enligt Boverkets allmänna råd,
någon individuell bedömning har inte gjorts.
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Vision
Vinslöv ska vara den goda boendeorten som 
med en balanserad tillväxt av bostäder och
verksamheter förblir ett hållbart samhälle.
Vinslöv har goda förutsättningar att kunna
befästa sin roll som ett attraktivt samhälle.
Här fi nns ett bra kommunikationsläge, goda
boendemiljöer och engagerade företag och 
invånare.

Det övergripande målet för planeringen är att
skapa bästa möjliga livsmiljö för samhällets
invånare och för kommande generationer. 
Att bibehålla och utveckla nya kvaliteter 
i boendemiljön är utgångspunkten för 
planeringen.

Här beskrivs målen för Vinslöv:

God boendemiljö
Närhet till vacker natur
Parker är en stor tillgång i det tätbebyggda
samhället och bör inte bebyggas.

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

Goda rekreationsmöjligheter
Gör den tätortsnära naturen mer tillgänglig.

Ge befi ntliga idrottsanläggningar 
utvecklingsmöjlighet vid sina nuvarande
lokaliseringar.

Goda kommunikationer till omgivningen
Utveckla tätorten kring det goda
kollektivtrafi kläget.

Öka antalet tågstopp i Vinslöv.

Öka resandet med busstrafi ken till och inom
samhället.

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

Nya större utbyggnadsområden ska lokaliseras i
anslutning till befi ntlig bebyggelse.

God offentlig och privat service
Skapa förutsättningar för att bibehålla dagens
servicenivå.

Utveckla den goda barnomsorgen.

Blandad och vacker bebyggelse
Bibehåll Vinslövs lummiga småstadskaraktär.

Ge ny bebyggelse sådan karaktär och arkitektur 
att den smälter in i sin omgivning.

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

Öka andelen små bostadsenheter, tex radhus.

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

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

Aktivt och levande samhälle
Stöd ett rikt föreningsliv.

Ge näringslivet goda utvecklingsmöjligheter 
och verka för ökad sysselsättning.

Vision och mål för Vinslöv
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Översiktsplan för Vinslövs tätort
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Planbeskrivning 
Inledning
Planen består av en övergripande helhetstanke
och struktur med riktlinjer och idéer för hur 
Vinslöv kan utvecklas fram till år 2020.

Bostäder
Först och främst utvecklas, förtätas och
kompletteras nuvarande tätbebyggda
delar utifrån sina olika förutsättningar. I 
Furutorpsområdet, men även på andra platser 
i samhället, fi nns obebyggda och byggklara
tomter. Centrala tomter bebyggs lämpligast 
med fl erfamiljshus och sammanbyggda småhus.

Ba
c

utorpsgatan

Fält
väg
en

Klöv
er

Teg
väg
en

Teg
väg
en

sli
ng
an

väg
en

Parkmark ska inte tas i anspråk för ny
bebyggelse med undantag från den västra
halvan av Agrupsparken. Parken, som idag är 
en större öppen gräsyta, bebyggs lämpligast 
med sammanbyggda småhus som radhus och
parhus.

Åkermarken vid kyrkan (10 ha) och längs med 
Sörbyvägen (5 ha) bebyggs med bostäder.

Bostäderna får närhet till järnvägsstationen
och centrum. Områdena lämpar sig för blandad 
småhusbebyggelse som bör knyta an till den
gamla kyrkbyns karaktärsdrag.

Luckor i Furutorpsområdet

Begravnings

Begravnings

Camping

Församl

Kyrka

hem

plats

plats
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Prostgatan

Troed Nelsongatan
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Utbyggnadsområden för bostäder vid kyrkan
och Sörbyvägen

Åkermarken vid Vannebergavägen mittemot 
Furutorpsskolan (12 ha) bebyggs med bostäder. 
Området gränsar åt väster till grundskola,
idrottshallar och vårdcentral och öster mot
Bertes ängar.

Bakom ridhuset, Ljungdala, fi nns lite spridd 
bebyggelse som kompletteras med några
hästgårdar. Området får en lantlig karaktär 
men kan ändå erbjuda närhet till service och
kommunikationer.

Utbyggnadsområden för bostäder vid Vanneber-
gavägen

Den delen av avsnitten ”Den byggda miljön”
som beskriver förhållningssätt till de olika
karaktärsområdena tillhör förslaget. Där 
beskrivs vilken hänsyn som bör tas vid ny- och
ombyggnader för att karaktären i området ska
bibehållas och förstärkas. Förhållningssätten
har vi valt att ha i anslutning till
nulägesbeskrivningen och inte i detta avsnitt.
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En hästgård är en mindre jordbruksfastighet (ca
1-2 ha) som man inte livnär sig på. Fastigheten
kan vara försedd med stall och lite djur,
exempelvis en häst.

I Vanneberga bebyggs en idag öppen yta (1,5
ha) i anslutning till befi ntlig bostadsbebyggelse
med småhus.

Nyhem

Oreberg
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Rv 21

Rv 21
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Vanneberga skola

Arbetsplatser
Vid verksamhetsområdet kring Björkhagavägen
fi nns obebyggd planlagd mark liksom i det 
äldre verksamhetsområdet mellan Stora
Torggatan och järnvägen. Denna mark ska i
första hand användas för nya verksamheter. 
Mindre utvidgning av området föreslås mot 
ridhuset.

Öster om verksamhetsområdet vid 
Scandiform och Vinslövs Fritidscenter AB 

Ljungdala

Utbyggnadsområde för arbetsplatser vid Vanne-
bergakorsningen

Infrastruktur
Väg 21 byggs på sikt om till en mötesfri
fyrfältsväg. Korsningarna i Lommarp och
Vanneberga blir planskilda trafi kplatser. Gång- 
och cykelväg / väg för långsamtgående fordon
till Hässleholm byggs parallellt med väg 21. En
gång- och cykeltunnel under 21:an byggs vid 
Beskvägen. Vägverket har ansvaret för dessa
projekt.

En gång- och cykeltunnel byggs också
mittemellan korsningarna för att underlätta för 
närrekreation söder om väg 21.

Plankorsningen mellan Storgatan och järnvägen
ligger kvar. 

Planskilda korsningar för gång- och cykeltrafi k 
och hästar föreslås vid de tidigare korsningarna
med järnvägen öster och väster om samhället.

Ett gångstråk anordnas till Åraslövsmosse
och längs med Vinne å. De nya gångstråken
och planskilda korsningarna för gång- och
cykeltrafi k skapar tillsammans en runda runt 
samhället som är knappt en mil lång.

Utbyggnadsområde i Vanneberga

vid Vannebergakorsningen byggs område 
(10 ha) för arbetsplatser ut. Området ligger 
bra till för transportberoende verksamheter. 
På mycket lång sikt föreslås även en fortsatt 
utbyggnadsriktning åt öster.
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Björkhagavägen föreslås förlängas när det blir 
aktuellt att utvidga arbetsplatsområdet mittemot
ridhuset.

Hastighetsdämpande åtgärder och
förbättringsåtgärder för oskyddade trafi kanter 
föreslås längs Vannebergavägen/Storgatan, 
Lommarpsvägen/ Stora Torggatan och
Boarpsvägen.

Natur och grön struktur
Bertes ängar, området kring Vinne å och
skogsområde upp mot Nävlingeåsen utvecklas
för den tätortsnära rekreationen.

En ny grön korridor skapas till Åraslövsmosse.

Befi ntliga alléer underhålls och kompletteras.
Vannebergavägen och Lommarpsvägen 
alléplanteras.

Begravningsplatsen vid Bergmans allé ges
möjlighet att utvidgas norr ut.

Orekillan blir ett kommunalt naturreservat för 
att utveckla dess naturvärden.

Områden kring Vinne å blir ett kommunalt 
naturreservat för dess höga naturvärden.

Berthes ängar blir ett kommunalt naturreservat
för att bevara och utveckla dess höga
naturvärden.

Service och fritid
Campingen utvidgas norr ut.

Vinslövs idrottsplats ges möjlighet att utvidgas
på åkermarken norr ut.

Ett område väster och söder om
Ryttarföreningens marker föreslås för 
idrottsändamål, ev. för utvidgning av
Ryttarföreningens verksamheter.

Det goda utbudet av servicefunktioner och
handel stärkas inne i samhället och inte vid 
externa lägen.

Ny skola/föreskola byggs norr om järvägen vid 
kyrkan och i det nya bostadsområdet söder om
Bertesområdet.

Teknisk försörjning
Ett fjärrvärmeverk byggs i samhällets östra
del nära centrum och den tätare bebyggelsen
och i samhällets östra kant med tanke på
vindriktning.

I anslutning till reningsanläggningen för 
spillvatten anläggs vassbäddar.
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Inledning
Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag
till miljömålsprogram samt åtgärdsförslag för 
en hållbar utveckling. Förslagen har varit ute på
remiss under sommaren 2004. Utgångspunkter 
för kommunens föreslagna miljömål har 
varit de 15 nationellt och regionalt uppsatta
miljökvalitetsmålen och dess delmål.

Miljömålsprogrammet tar ett samlat grepp över 
vad de nationella miljökvalitetesmålen innebär 
för aktörer som verkar i Hässleholms kommun.
I Åtgärdsförslagen för en hållbar utveckling
beskrivs vad kommunen skulle vilja göra för att
bidra till att miljömålen ska uppnås.

De fl esta miljömålen ska vara uppnådda inom
en generation, det vill säga senast 2020

I följande avsnitt beskrivs i korthet de miljömål
som berörs av planen. Miljömålen ”Storslagen
fjällmiljö” och ”Hav i balans” berörs ej av den
fördjupade översiktsplanen.

Här görs också en beskrivning av de
åtgärdsförslag för en hållbar utveckling som
planförslaget möjliggör.

Uppfyllelse - miljömål
Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig 
försurning och Skyddande ozonskikt

g pg p

Målen syftar bland annat till att minska
utsläppen av växthusgaser, minska nedfallet av
försurande ämnen samt att utveckla ozonskiktet 
så det ger skydd mot skadlig UV-strålning.

Den fördjupade översiktsplanen ger 
förutsättningar för komplettering av bostäder 
i lägen som leder till ökat underlag för 
kollektivtrafi ken. Detta kan i sin tur leda
till minskat bilberoende och därmed även
minskade utsläpp.

Frisk luft
Målet syftar bland annat till att minska
halterna av svaveldioxid, kvävedioxid,
marknära ozon och utsläpp av fl yktiga
organiska ämnen.

Planen möjliggör för en fjärrvärmeanläggning
vilket kan komma att ersätta enskilda
uppvärmningssätt. Detta minskar behoven av
fossila bränslen.

Giftfri miljö
Målet syftar till att miljön ska vara fri från
ämnen och metaller som skapats i eller 
utvunnits ur samhället och som kan hota
människors hälsa eller den biologiska
mångfalden.

Vinslöv ska vara den goda boendeorten och
förslaget möjliggör inte för tunga miljöstörande
verksamheter att etablera sig på orten.

Skyddsavstånd mellan nya bostäder och
störande verksamheter ska hållas.

Säker strålmiljö
Målet syftar till att människors hälsa och
den biologiska mångfalden ska skyddas mot 
skadliga effekter av strålning i den yttre miljön,
tex radon och elektromagnetiska fält.

Radonmätningarna visar att föreslagna
utbyggnadsområden ligger på marker med låga
eller normala radonvärden.

Luftledning som korsar utbyggnadsområden
bör kablas och grävas ner med anledning av
eventuell risk för påverkan från magnetfält.

Ingen övergödning
Målet syftar bland annat till att minska
utsläppen av fosforföreningar, kväveföreningar, 
ammoniak och kväveoxider.

Planen möjliggör utbyggnad av vassbäddar för 
slamavvattning i anslutning till reningsverket.

Levande sjöar och vattendrag
Målet syftar till att sjöar och vattendrag 
ska vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljö ska bevaras.

Vinne å är i naturvårdsprogrammet 
och Grönplanen för Vinslöv utpekat 
som skyddsvärt. Enligt den fördjupade
översiktsplanen ska ån och området däromkring

Miljömål
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skyddas och restaureras.

Vinne åns strand avses inte bebyggas.

Grundvatten av god kvalitet
Målet syftar till att grundvattnet ska ge en
säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i
sjöar och vattendrag.

Vattenskyddsområdet redovisas i planen.

Inga nya större utbyggnadsområden för 
bostäder eller industrier möjliggörs inom
föreslaget vattenskyddsområde. Detta minskar 
risken att grundvattnet påverkas negativt.

Myllrande våtmarker
Målet syftar till att våtmarkernas ekologiska
och vattenhållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras
för framtiden.

Våtmarker kring Vinne å avses skyddas och 
bevaras.

Levande skogar 
Målet syftar till att skogars och skogsmarkers
värde för biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologisk mångfalden
bevaras samt kulturvärden och sociala värden
värnas.

I den sammanhängande värdefulla
skogen mellan Vinslöv och Nävlingeåsen,
innehållanden bla Orekillan, avses naturvärden
och rekreationvärden att skyddas och utvecklas.

Ett rikt odlingslandskap
Målet syftar till att odlingslandskapets
och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion
ska skyddas samtidigt som den biologisk 
mångfalden, kulturvärden och sociala värden 
värnas.

Berthes ängar ska bevaras och ängsmarken bör 
därmed öppnas upp och hävdas.

God bebyggd miljö
Målet syftar bland annat till att få en
samhällsstruktur som främjar miljöanpassade 
och resurssnåla transporter, kulturhistoriska
och estetiska värden samt grön- och 
vattenområden i tätorter.

För att få en trafi ksäkrare miljö i Vinslöv
föreslår den fördjupade översiktsplanen att 
hastighetsdämpande och förbättringsåtgärder 
för oskyddade trafi kanter vidtas längs
Vannebergavägen/Storgatan, Lommarpsvägen/ 
Stora Torggatan och Boarpsvägen.

Gångvägar i och till rekreationsområden
föreslås.

Bostäder möjliggörs i nära anslutning till
järnvägsstationen vilket ger goda möjligheter 
att pendla med tåg.

Vinslövs närhet till natur och
rekreationsmöjligheter ska bevaras och
utvecklas.

En grönplan för Vinslöv har tagits fram under 
sommaren 2004.

Planen möjliggör för fjärrvärmeanläggning i
anslutning till samhället.

Bebyggelsens karaktärsdrag och värdefulla
miljöer har pekats ut.

Vid nyexploatering ska riktvärden för buller 
beaktas.

Översiktlig radonundersökning har tagits fram
för utbyggnadsområdena för bostäder.

Vinslövsborna ska ha närhet till parker och
samhällets parker ska inte bebyggas.
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Förslagets konsekvenser
Inledning
Översiktsplaneringen bör utnyttjas för att 
tidigt belysa konsekvenserna av förslag till
större förändringar i fråga om mark- och
vattenanvändningen eller vad gäller den byggda
miljön. Upprättad konsekvensbedömning
ökar kunskapen om vilka konsekvenser de
övergripande besluten får.

Enligt plan- och bygglagen ska planläggning
bland annat ”främja en samhällsutveckling med
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden
och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö”.
I översiktsplanen ska redogöras för planens
konsekvenser. Detta tolkas som att planen ska
redovisa ekologiska, ekonomiska och sociala
konsekvenser. Långsiktigheten omfattar även
robusthet/sårbarhet. Ett robust samhälle är ett
samhälle som är uthålligt och klarar av svåra och
oväntade störningar och hot.

Sociala konsekvenser
Nya områden för bostäder i närheten av
stationen kan bidra till underlag för fortsatt
goda tågförbindelser och en möjlighet att
pendla och resa med tåg.

Nya utvecklingsområden och komplettering
av bostäder i närheten av centrum ger 
förutsättningar för att bibehålla befi ntlig
service. Närhet till god service innebär bland 
annat att äldre kan sköta sina ärenden själva.

Ekologiskt Socialt

Ekonomiskt

rtHållbararHHå

Robusthet/sårbarhet

Befolkningssammansättningen kan bli mer 
blandad i och med att olika boendeformer 
föreslås i centrala lägen. Detta ger möjligheter 
för äldre och yngre att bo kvar i samhället. Det
ger också förusättningar för en rotation vad 
gäller ägande av enfamiljshus.

Det blir inte möjligt för större och tyngre
företag att etablera sig på orten vilket kan
betyda att man går miste om större företag
som vill etablera sig på orten och därmed 
arbetstillfällen.

Vinslöv förblir en boendeort utan större
miljörisker och störningar vilket gör Vinslöv
attraktivt som boendeort.

Samhällets tillgång till tätortsnära natur 
och stråk att röra sig i och runt Vinslöv gör 
samhället attraktivt. Det kan förhoppningsvis
också leda till fortsatt god och förbättrad hälsa
hos invånarna.

Genom att plankorsningen föreslås vara kvar 
skapas inte ett trafi ksäkrare samhälle, men de
sociala strukturerna och rörelsemönsterna kan
bibehållas. Möjligheten att utan nivåskillnader 
röras sig från de norra till de södra delarna av
samhället kvarstår.

Ombyggnaden av väg 21 förväntas leda till
en minskning av risken för trafi kolyckor och
olyckor med farligt gods.

Ekologiska konsekvenser
Den ökade tätheten genom att komplettera
befi ntliga bostads- och arbetsområden innebär 
god hushållning med mark.

Nya utvecklingsområden tar åkermark i
anspråk.

Att gynna resandeunderlaget för den
spårbundna trafi ken, genom föreslagen ökning
av bostäder nära station, minskar bilresandet
och gynnar långsiktigt miljön.

Genom att plankorsningen föreslås vara kvar 
tas ingen jungfrulig mark i anspråk för den
anslutande förbifarten. En nackdel för miljön
i samhället är dock att man inte får bort den



37

tunga trafi ken genom samhället.

Inga arbetsplatsområden med större miljörisker 
och störningar i samhället gör påverkan på
miljön liten.

Inga större utbyggnadsområden föreslås
inom de känsligaste partierna av
vattenskyddsområdet.

Fler bostäder norr om järnvägen leder till ökade
transporter genom hela samhället.

Planförslaget innebära inte enligt 
Stadsbyggnadskontoret att gällande
miljökvalitetsnormer kommer att överskridas.

Ekonomiska konsekvenser
Den föreslagna tätare bebyggelsen är att
föredra ur ett kommunalekonomiskt perspektiv
då det minskar behovet av nya väg- och
ledningsdragningar.

Utveckling av tätortsnära grönområden och
ett nytt grönstråk till Åraslövsmosse samt 
gångvägar i dessa innebär kostnader för 
kommunen.

Kommunen äger idag inte all den mark som
föreslås som utbyggnadsområden, men man
äger mycket mark i andra delar av samhället.

Utbyggnadsområden för bostäder i norra delen
av samhället berörs av en luftledning och
fornlämningsområden som innebär kostnader 
vid exploatering.

Robusthet/sårbarhet
I och med att det inte fi nns några större 
miljöstörande verksamheter är det endast liten
risk att omgivande natur och naturresurser 
skulle utsättas för skada. Men med anledning
av att stora delar av samhället ligger som
vattenskyddsområde, dvs en mycket 
skyddsvärd naturresurs, så är den mycket 
känsligt och särskild hänsyn måste tas.

Samhället har tillgång till god service. Den
mesta offentliga servicen fi nns, dock ingen
gymnasieskola. Det fi nns ett stort utbud 

av livsmedelshandel vilket gör samhället
självförsörjande. Många pendlar från
samhället till sina arbetsplatser. Avståndet 
till större samhällen är kort och olika sorters
pendlingsmöjligheter erbjuds vilket medverkar 
till att göra Vinslöv till ett robust samhälle.

För värmeförsörjning av bostäder används
enskilda källor, huvudsakligen olja, vilket inte
är långsiktigt hållbart. Planförslaget möjliggör 
för en fjärrvärmeanläggning vilket ökar 
robustheten.

Förslagen i denna fördjupade översiktsplan
förstärker samhällets tålighet och robusthet.

Jämlikhet
Jämlikhet defi nieras här som jämlikhet mellan
och inom alla typer av grupper tex kön,
ålderskategorier och etnisk bakgrund.

Vinslöv är och avses förbli ett mindre och
relativt tätt samhälle vilket skapar möjligheter 
för barn att på egen hand ta sig till skola, natur 
och fritidsaktiviteter.

Genom att bygga hastighetsdämpande åtgärder 
på strategiska platser längs Vannebergavägen, 
Lommarpsvägen och Boarpsvägen kan
säkerheten för barn och äldre höjas.

I nya bostadsområden planeras nya förskolor.
Planen rekommenderar att en ny förskola
byggs norr om järnvägen. Här är det närhet 
till kollektivtrafi k vilket tex kvinnor använder 
sig av i allt större grad än männen. I byn
fi nns också förskolor som är mer beroende av
privatbilism.

Översiktsplanen ger idrottsändamål av olika
slag tex fotboll och ridverksamhet möjlighet att
utvecklas. Detta ger möjlighet till lika villkor 
för män och kvinnor att utöva sina sporter i
samhället.

Planförslaget uppmuntrar mer blandade
boendeformer och upplåtelseformer vilket kan
förbättra jämlikhet mellan olika grupper.
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Inkomna synpunkter - samråd

Hur samrådet har bedrivits
Samrådsförslaget har under tiden 2004-02-
24--2004-04-26 varit ute på samråd. Planen
skickades ut till berörda myndigheter, nämnder 
och organisationer. Planhandlingarna fanns
under samrådstiden tillgängliga för allmänheten
på biblioteket i Vinslöv och på kommunens
hemsida.

Inkomna synpunkter
De synpunkter som inkommit under 
samrådsskedet sammanfattas och kommenteras
i detta kapitel.
Synpunkter utan erinringar har inkommit från:
Försvarsmakten, Banverket, Kommunstyrelsens
arbetsutskott, TeliaSonera och Kristianstad 
kommun.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att planförslaget på ett
tydligt och välillustrerat sätt redovisar hur 
kommunen avser att utveckla tätorten Vinslöv. 
Det är positivt att kommunen avser att arbeta in
de lokala miljökvalitetsmålen i planen.

En redovisning av hur jämställdhets-,
integrations- och barnperspektivfrågor påverkas
av planförslaget saknas.

Den framtida järnvägstrafi kens omfattning bör 
redovisas.

Översiktsplanen redovisar utbyggnad av
bostäder och verksamheter i närheten av
ridanläggningen. Det är lämpligt att beakta
ett visst skyddsavstånd mellan bostäder och
verksamheter t ex hästanläggningar.

Markradonförhållanden inom planområdet bör 
redovisas.

Att ny bebyggelse ges sådan karaktär och
arkitektur att den smälter in i sin omgivning
är en viktig markering som har positiv
betydelse för en bibehållen social och kulturell
identifi kation. Utredningen angående karaktärs-
och utvecklingsdrag bör arbetas in i planen.

Åtgärder för att sänka hastigheten på
Lommarpsvägen och Vannbergavägen bör 

övervägas.

Utbyggnad av bostäder närmast 
järnvägsstationen bör prioriteras för att öka
närheten till kollektivtrafi kresandet.

Bostäder i fl erfamiljshus behövs för att äldre
och ungdomar ska stanna kvar på orten.

Kommentarer: Miljömålen och en avstämning 
mot vilka åtgärdsförslag som uppnåtts med 
planen redovisas under kapitlet Miljömål.

Frågor om jämlikhet tas upp i kapitlet  om
Förslagets konsekvenser.

Persontågsantalet bedöms enlig Banverket 
öka från dagens 52 till ca 64 under kommande
tioårsperiod. För godstrafi ken räknar man inte
med någon ökning.

Område väster om ridhusanläggningen 
planeras för hästgårdar  (bo på landet tomter )
varför de inte anses behövas någon skyddszon
mellan dessa och ridhuset.

Radonförhållandena redovisas under avsnittet 
om geoteknik.

Bebyggelseområden som speglar sin tid väl 
har identifi erats och rekommendationer kring 
bevarande och utveckling av dessa områden
redovisas i avsnittet om den byggda miljön.

Åtgärder längs Lommarpsvägen och 
Vannebergavägen föreslås i förslaget.

Vägverket
Mål och visioner för Vinslöv som presenteras
i förslaget ligger väl i linjer med de
trafi kpolitiska delmålen.

Den planskilda GC-förbindelsen under väg
21 mellan korsningarna i Lommarp och
Vanneberga ingår inte i de åtgärder som
Vägverket avser att genomföra i samband med 
ombyggnaden av väg 21.

Även konsekvenserna av ombyggnaden av
väg 21 borde beskrivas under avsnittet om
förslagets konsekvenser.

Kommentarer: Stadsbyggnadskontoret anser 
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det angeläget med en planskild korsning 
under väg 21 mellan Lommarps- och
Vannebergakorsningarna. Detta för att man
säkert ska kunna ta sig till rekreationsmarkerna
söder om väg 21. Därför kvartstår det som en 
önskan för framtiden, även om den inte kommer 
att omfattas av närstående åtgärder längs 
vägen.

Konsekvensbeskrivningen har kompletterats
med att ombyggnaden av väg 21 ger 
säkerhetsfördelar.

Skånetrafiken
De fl esta utbyggnads- och förtätningsområdena
är välbelägna från kollektivtrafi ksynpunkt.
Det glesa bostadsområdet i nordväst samt 
bostadsområdet och verksamhetsområdet vid 
Vannebergavägen är inte helt välbelägna.

Skånetrafi ken föreslår att bostadsområdena norr 
om järnvägen byggs ut först och att förtätningar 
i de bästa kollektivtrafi klägena prioriteras.

Kommentarer: Stadsbyggnadskontoret anser 
också det som angeläget att områden med goda
kollektivtrafi klägen byggs ut först.

Region Skåne, Planering och miljö
Vinslövs samhälle kan erbjuda goda
boendemiljöer i ett bra kollektivtrafi kläge. Det 
är därför utmärkt att kommunen planerar för 
bostadsutbyggnad i närheten av stationen. De
närmsta områdena med kort gångavstånd bör 
prioriteras vid utbyggnad.

Samrådsförslaget visar ett intressant förslag att
utveckla ett rekreationsstråk runt orten.

Regionmuseet i Kristianstad
För utredningar där bebyggelsemiljöns
befi ntliga karaktärsdrag defi nieras och där 
förslag för bevarande och utveckling tas fram
kan Regionmuseet bidra med råd, förslag på
upplägg och synpunkter.

Miljönämnden
Förtätningar och utbyggnad av bebyggelsen
inom gångavstånd från järnvägsstationen är 
bra då det skapar ett större resandeunderlag.
Bostäderna måste dock placeras och utformas
så att riktvärden för buller inte överskrids.
Miljönämnden ifrågasätter utbyggnad av en

bostadsfastighet på Södra järnvägsgatan.

Miljönämnden anser att industriområdet i
samhällets västra del, strax nordväst om Vinne
å, inte bör utökas då det ligger inom föreslaget
yttre vattenskyddsområde. Industriområdet
skulle dessutom avskärma de planerade
bostäderna/hästgårdarna från ån. Utveckling
bör hellre ske av industriområdet vid 
Vannebergakorset längs väg 21.

En gång- och cykelväg bör byggas söder om
väg 21 som sammanbinder Nävlinge och
Vanneberga.

Kommentarer: Kompletteringstomten precis
vid järnvägen har tagits bort som lämplig tomt 
för bebyggelsekompletteringar.

Stora delar av den nya utökningen av
industriområdet vid Björkhagavägen har enligt 
Miljönämndens önskan tagits bort och ersatts
med område för idrottsändamål.

Tekniska kontoret
Kontoret ser mycket positivt på arbetet med 
utvecklingen av Vinslöv.

En viktig aspekt att ta med i det fortsatta arbetet
är de planskilda järnvägskorsningarna (avsedda
för GC-trafi k och hästverksamhet) öster och
väster om samhället.

Hässleholms Vatten
Angående dricksvatten bör anges att planering
pågår för ny överföringsledning för renvatten
från Hässleholm.

Den primära skyddszonen med tillhörande
vattenborror runt Bertes park har tagits bort och
bör inte redovisas i översiktsplanen.

Kommentarer: Beskrivningens avsnitt om
Teknisk försörjning  har ändrats enligt 
Hässleholms Vatten AB´s önskan. 

Sydkraft
Sydkrafts ledningar kommer att gå över 
området för planerad bebyggelse i norr. 

Sydkraft förutsätter att anläggningarna kan
vara kvar i nuvarande läge samt att eventuella
kostnader för fl yttning och ombyggnader av
anläggningarna bekostas av den som så begär.
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Kommentarer: Ledningarnas dragning 
redovisas i beskrivningens avsnitt om Teknisk 
försörjning. Flytt eller ombyggnad av ledningar 
får tas upp när detaljplan för området 
upprättas.

Svenska kyrkan
Planen har i det stora hela vunnit vårt gillande
och det är positivt att Vinslöv får utvecklas
enligt de intentionerna som planen anger.
Tidsmässigt bör genomförandet komma
relativt tidigt då vi märkt en stor efterfrågan på
bosättning i orten.

Bättre parkliknande miljö bör eftersträvas
mellan spårområdet och Norra Järnvägsgatan
på sträckan Hedbergsövergången-
pendlarparkeringen.

Trottoar bör anläggas på Boarpsvägen sträckan
Sörbyvägen-Sjögläntan bl a för att skydda de
många äldre som vistas i området.

Möjligheten att utveckla tätorten mot norr bör 
ännu tydligare beaktas med anledning av det
goda läget med närhet till samhällsfunktioner 
och natur.

Planen bör tydligare redovisa och beakta
tillgängligheten till byggnader i centrum som
används för ”andlig” service.

Kommentarer: Stadsbyggnadskontoret har 
tagit del av era synpunkter.

Längs Boarpsvägen föreslås 
förbättringsåtgärder för oskyddade trafi kanter.

Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen instämmer med 
tillfredsställelse i visionen för Vinslöv.

Vidhåller att ett antal fl erfamiljshus, även i
form av radhus/marklägenheter, ska byggas 
som hyresrättslägenheter. Detta för att ge
ungdomar och pensionärer möjlighet att bo
kvar på orten.

Att anlägga fjärrvärme måste också på sikt vara
med i bilden.

Kommentarer: Stadsbyggnadskontoret håller 
med om att det är angeläget att komplettera
Vinslöv med andra boendeformer än
villabebyggelse.

Förslaget omfatta nu ett område för eventuell 
framtida fjärrvärmeläggning.

Nätverksgruppen - Vinslöv
Nätverksgruppen är positiva till att centrala
tomter bebyggs.

Bra med både fl erfamiljshus samt 
sammanbyggda småhus.

Viktigt att behålla Expressbussarna genom
samhället.

Stor betydelse att parkområden och
grönområden bevaras.

Ev. nybyggnad av förskola ska placeras norr 
om järnvägen. Bra om ryttareföreningen får 
utöka sina verksamhetesområden.

Våra förslag har i stort beaktats väl och vi är 
positiva till att ni lyssnar på våra synpunkter.

Kommentarer: Stadsbyggnadskontoret har 
tagit del av era synpunkter.

Vinslövs SPF förening
Föreningen uppmärksammar kommunen om
betydelsen att all nybyggnation anpassas för 
rörelsehindrade och handikappade.

Betonar också behovet av marklägenheter och
radhus.

Kommentarer: Stadsbyggnadskontoret håller 
med om att det är angeläget att komplettera
Vinslöv med andra boendeformer än
villabebyggelse.

Vinslövs Fabriks- & Hantverksförening
Synpunkterna som framkom vid det allmänna
mötet i Furutropsskolan har tagits väl tillvara.

Dagens grönområden måste bevaras.

Småindustrier och företagslokaler som idag
fi nns i villaområdena bör avlägsnas.

Vid nyetablering av småindustri hänvisas till
norra industriområdet längs Björkhagavägen.

Ordna snedställda parkeringsplatser utanför 
stationsbyggnaden, idag fi nns där stora besvär 
med sikten.

Rensa i och runt Vinslövsjön.
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Montera orienteringstavlor vid infarterna med 
hänvisning till de industrier och företag som
fi nns i Vinslövs tätort.

Bygg planfri korsning vid Vanneberga-
korsningen.

Påtalar för Vägverket behovet av att rensa
vegetationen och sätt upp viltstängsel längs väg
21 mellan Vanneberga och Lommarp.

Kommentarer: Stadsbyggnadskontoret har 
tagit del av era synpunkter.

Kommunen anser det positivt om bostäder och
verksamheter kan blandas. Verksamheterna ska
dock inte vara störande för boende.

Område för framtida verksamheter ska i
första hand hänvisas till området kring de
fördigställda tomterna kring Björkhagavägen.

Planfrikorsning i Vanneberga föreslås i
förslaget.

Göingebygdens Biologiska Förening
Det presenterade förslaget synes vara ett bra
förslag, såväl vad avser presentationen som vad 
beträffar innehållet.

Undrar hur det är med drickvattenförsörjningen
och dess kvalitet.

Kommentarer: Kommunen planerar att bygga
en överföringsledning med renvatten från
Hässleholms tätort.
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Inkomna synpunkter - utställning

Hur utställningen har bedrivits
Planförslaget har under tiden 2004-11-
27--2005-02-03 varit utställd för offentlig
granskning. Planförslaget skickades ut 
till berörda myndigheter, nämnder och
organisationer. Kungörelse om utställningen
infördes i Norra Skåne samt Kristianstadsbladet 
den 27 november 2004. Planhandlingarna fanns
under samrådstiden tillgängliga för allmänheten
på biblioteket i Vinslöv, Hässleholm kulturhus
samt i Stadshusets foajé.  Förslaget har också
presenterats på kommunens hemsida. Den 9
december 2004 mellan 15.00-19.00 fanns det 
möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter 
till den politiska referensgruppen och
kommunala tjänstemän på Vinslövs bibliotek.
Ett 20-tal Vinslövsbor kom för att diskutera
förslaget.

Inkomna synpunkter
De synpunkter som inkommit under 
utställningsskedet sammanfattas och
kommenteras i detta kapitel.
Synpunkter utan erinringar har inkommit från:
Region Skåne, Försvarsmakten, Kristianstad
kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott 
och Tekniska kontoret.
Länsstyrelsens granskningsyttrande bifogas i sin
helhet efter detta utlåtande.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ser positivt på en utveckling av
Vinslöv enligt planförslaget. Planen visar på
ett tydligt och välillustrerat sätt hur kommunen
avser att utveckla tätorten.

Kommunen bör långsiktigt överväga
utlokalisering av bensinstationerna som fi nns 
inne i tätorten. Vid exploatering längs väg 21
och järnvägen, vilka är transportleder för farligt
gods, krävs riskbedömningar.

Kommentarer: Länsstyrelsens  
granskningsyttrande föranleder inte några
ändringar av planförslaget.

Vägverket
Vägverket har inga planer på att bygga ut den
enligt översiksplanen föreslagna planskilda
korsningen mellan Lommarp och Vanneberga. 

I samband med utbyggnaden av
Lommarpskorsningen till planskildhet 
kommer en gång- och cykelväg byggas från
väg 21 till Lommarps by. Detta bör framgå av
översiktsplanen.

Kommentarer: Kommunens önskemål om en 
planskild korsning för gående mellan de båda
korsningarna i Lommarp och Vanneberga 
kvarstår.

Gång- och cykelvägen till Lommarp tas med i
förslaget.

Banverket
Banverket har inget att yttra sig över men
stöder synpunkterna om att expansionsområden
med goda möjligheter till allmänna färdmedel
bör etableras före mer perifera områden.

Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet påpekar att den
rika förekomsten av fornlämningar inom
planområdet kan medför behov arkeologiska
utredningar och förundersökningar inför 
eventuella markingrepp.

Kommentarer: Kommunen är medveten om 
fornlämningssituationen och vad som kan
komma att krävas inför exploatering.

Göingebygdens Biologiska Förening (GBF)
GBF föreslår att ett område sydöst om Vinne å, 
på ömse sidor om Björkhagavägen avsätts som
naturparkområde.

Kommentarer: Området för tätortsnära natur 
kring Vinneån föreslås utvidgas vid korsningen 
med Björkhagavägen.

Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen tror att Vinslöv har stora
förutsättningar att bli den goda boendeorten
och att förslaget stärker samhällets tålighet och
robusthet.
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Det är positivt att kommunen uppmuntrar till
blandade boendeformer och betydelsefullt att
kommunen vid nybyggnation ser till att varje
område behåller sin bebyggelsekaraktär.

Kommunekologen Pernilla Olsson
Kommunekologen anser det lämpligt att även
Berthes änger blir ett kommunalt naturreservat.
När det gäller formellt naturskydd på privatägd 
mark, reservat eller naturvårdsavtal, upprättas
detta om överenskommelse kan ske med 
markägare.

Det är lämpligt att område 9  enligt,
Grönplanen för Vinslöv, i översiktsplanen
angivet som tätortsnära natur, utvidgas något åt 
öster

Kommentarer: Eftersom Berthes ängar 
inte är nyckelbiotop som tidigare beskrivits
i översiktsplanen så föreslås att även detta
område ges skydd i form av ett kommunalt 
naturreservat.

Området för tätortsnära natur kring Vinne
å föreslås utvidgas vid korsningen med 
Björkhagavägen.

Miljönämnden (inkommet efter BN´s godk)
Miljönämnden ser positivt på revideringar 
som gjorts i planförslaget, men vidhåller att
en gång- och cykelväg som sammanbinder 
Lommarp och Vanneberga bör byggas söder om 
väg 21.

Kommentarer: Synpunkten föranleder inte
några förändringar. Furutopsvägen avses 
få användas som gång- och cykelväg mellan
Vanneberga och Lommarp.

Beslutsförslag
Planhandlingarna justeras enligt 
kommentarerna ovan. Mindre justeringar har 
gjorts av plankartans lay-out.

Översiktsplanen för Vinslövs tätort föreslås
antas av kommunfullmäktige.
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