
Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling •   1

Översiktsplan för   
Hässleholms kommun 2022-2040

Förnyad granskningshandling 
Granskningstid: 2 maj - 3 juli  2022 

Antagen av kommunfullmäktige 2023-xx-xxW
W

W
.H

A
SS

LE
H

O
LM

.S
E



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling2   • 

Var med och  
påverka vårt 

framtida  
Hässleholm! 

 

Tala om vad  
du tycker!  

 
Detta är ett 

gransknings- 
förslag

Skicka dina synpunkter till  
byggnadsnamnden@hassleholm.se  

eller till  
Hässleholms kommun  

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
28180 Hässleholm 

senast den 3 juli 2022

Diarienummer: KLK 2017/610, BN 2017/12
Fastställd den: 2023-xx-xx § x
Fastställd av: Kommunfullmäktige
För uppföljning ansvarar: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Dokumentet gäller för: Kommunkoncernen 
Giltighetsperiod: 2023-xx-xx - Tills översiktsplanen ändras, ersätts eller upphävs

Översiktsplanen ersätter följande fördjupningar och tillägg: 
- Kommuntäckande översiktsplan från 2007: ”Att leva, uppleva, arbeta och lära i Hässleholms kommun” 
aktualitetsförklarad 2017-09-25 § 195 
- Fördjupad översiktsplan för Bjärnums tätort (1997) 
- Fördjupad översiktsplan för Hässleholms tätort (1995) 
- Fördjupad översiktsplan för Sösdala tätort (2002) 
- Fördjupad översiktsplan för Tyringe tätort (1998) 
- Fördjupad översiktsplan för Vinslövs tätort (2005) 
- Tematiskt tillägg med tema vindkraft (2009) 

Översiktsplanen gäller parallellt med: 
- Fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad: ”Framtidsplan för Hässleholms stad” (2018) 
 
Kommunal författningssamling: xxx 
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Så här vill jag att det ska vara i framtiden! (Kollage av teckningar från elever i klass 6A på Bjärnums skola, hösten 2019.
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Vi planerar för framtidens generationer!

FÖRORD

Tänk om vi kunde se in i framtiden? Hur ser Hässleholms kommun ut år 2040? Vad 
kommer att hända här under de kommande 20 åren? 

Vi kan inte med säkerhet veta vad som kommer att hända i framtiden. Det vi kan göra 
är att planera för vad vi vill ska hända och hur vi vill att det ska se ut. En del saker vet vi 
och en del saker kan vi prognosticera eller förutse utifrån statistik. Vi vet att vi kommer 
att behöva fler bostäder. Kommunen växer. Fler flyttar hit och det föds fler barn. Vi vet 
att med ett ökat bostadsbyggande kommer också ett ökat behov av service som butiker, 
skolor, bibliotek, arbetsplatser, parker, grönområden, vatten- och avlopp. Infrastrukturer 
måste finnas. Även i framtiden kommer människor att behöva förflytta sig mellan olika 
platser med cykel, tåg, buss eller bil. Hässleholms roll som knutpunkt i Sverige och i 
Europa kommer att stärkas ytterligare, tack vare det tågstopp på den nya stambanan 
som det planeras för i Hässleholm. Utifrån de förutsättningar vi har och de vi är idag 
kan vi planera för framtiden – hur vi vill att Hässleholms kommun ska se ut och vilka vi 
vill vara i framtiden.

Det här är vår stund och vår plats på jorden. Vi måste göra det bästa av tid och rum. 
Efter oss kommer framtidens generationer att ha sin plats på jorden - just här. Översikts-
planen för Hässleholms kommun beskriver hur vi vill att platsen Hässleholms kommun 
utvecklas de kommande 20 åren.

Vi planerar för framtidens generationer!

Hässleholm dag månad 2022

Lars Johnsson (m)   
Kommunstyrelsens ordförande   

Hanna Nilsson (sd)   
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande  

Lena Wallentheim (s)
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling6   • 

RÄTTIGHETER 

Om inget annat anges:
- Kartor: © 2022 Mät- och GIS, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Hässleholms kommun och 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 
- Fotografier och illustrationer: Hässleholms kommun har rättigheterna att publicera ingående bilder. 
I de fall fotografen inte arbetar inom kommunen anges fotografens namn särskilt.

Översiktsplan för Hässleholms kommun har arbetats fram av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och Miljö- och stadsbyggnads-
förvaltningen på uppdrag av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har under 2017- 2022 projektlett arbetet mot en politisk referensgrupp bestående av Miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) samt mot en styrgrupp med tjänstepersoner från 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. I arbetet har en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen, tillväxtavdelningen m.fl. deltagit.

Projektledare samråd:
Maria Månsson Brink, planarkitekt, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ( - augusti 2020)

Projektledare granskning och antagande: 
Jessica Dahl, planarkitekt, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (juni 2020 - januari 2021)
Kristina Westlin, planarkitekt, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (februari 2021 - maj 2021) 
Nicole Henriksdotter, plankoordinator, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (juni 2021 - dec 2021 )
Nina Jakobsson, planarkitekt, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (januari 2022 - )

Arbetsgrupp:   
Anna Lindqvist, GIS-ingenjör 
Anette Moberg, miljöinspektör 
André Olbers, trafikplanerare & bitr. projektledare
Johan Pihel, GIS-ingenjör
AnnaLena Olausson, kommunikatör (t.o.m. 2020-03-31)
Karolina Persson, trafikplanerare (t.o.m 2021-02)
Sven-Inge Svensson, miljöutredare (mars 2020 - december 2020)

Kartor, illustrationer och foton:
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, om inget annat anges.

Miljökonsekvensbeskrivning
Eva Hedenfelt, miljöstrateg, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ( - juni 2020 ) 
Tyréns (april 2021 - april 2022)

Utgiven av:
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Hässleholms kommun, 2022.

LÄS MER:  om arbetet med ”Översiktsplan för Hässleholms kommun” på www.hassleholm.se



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling •   7

 

  Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING OCH   8 
LÄSANVISNING  

KAPITEL 1   -   INLEDNING  13

1.1  Vad är en översiktsplan?  14 
1.2  Bakgrund, syfte och genomförande 15
1.3  Planprocess    16
1.4  Hässleholms kommuns historia 18 
1.5  Hässleholms kommun idag  20 
1.6  Kommunens framtida utmaningar 22
1.7  Hässleholms kommun i regionen 24
1.8  Hållbar samhällsplanering    32
1.9  Internationella, nationella och   34 
        regionala mål, strategier och planer
 
KAPITEL 2   -   UTVECKLINGS-  45 
              INRIKTNING
 
2.1  Vision, mål, strategier och planer 46
2.2  Utvecklingsinriktning & strategi 2040 52
2.3  Ny stambana    58 

KAPITEL 3  - MARK- OCH  VATTEN 63 
           ANVÄNDNING 
 
3.1  Mark och vattenanvändningskarta 65
3.2  Staden Hässleholm   66
3.3  Stationsorterna    70  
 - Bjärnum   76 
 - Hästveda   82 
 - Sösdala   88 
 - Tyringe    94 
 - Vinslöv    100 
 - Vittsjö    106 
3.4  De stadsnära byarna   112 
 - Ballingslöv   116 
 - Finja    118 
 - Stoby    120 
 - Tormestorp   122 
 - Vankiva   124 
3.5  Landsbygden och landbygdens byar 132 
 - Emmaljunga   136 
 - Farstorp   138 
 - Hörja    140  
 - Mala    142
 - Röke    144
 - Verum    146
 - Västra Torup   148 

INNEHÅLL

KAPITEL 4 - ALLMÄNNA INTRESSEN 159 
          INKL. RIKSINTRESSEN  
          OCH ANDRA VÄRDEN 
 
4.1 Folkliv, attraktionskraft och   160 
       sociala värden  
4.2  Bostadsförsörjning   166
4.3  Kulturmiljö    172 
4.4  Natur och friluftsliv    180 
4.5  Jord- och skogsbruk   202
4.6  Näringsliv, handel och service  208
4.7  Mobilitet och transportinfrastruktur 216
4.8  Teknisk försörjning    240
4.9  Klimatanpassning   252
4.10  Vatten    258 
4.11  Miljö, hälsa, säkerhet och risker 264
 

KAPITEL 5   -  KONSEKVENS-                   281 
             BESKRIVNING
 
5.1 Sammanfattning   282
5.2 Inledning - miljöbedömning av   285 
       översiktsplan
5.3 Alternativredovisning - fyra alternativa  287
       scenarier
5.4 Sammanfattning av planförslaget 291
5.5 Översiktsplanförslagets bety-                  292        
       dande effekter och konsekvenser
5.6 Målanalys    309
5.7 Påverkan på riksintressen och   311
       skyddade områden
5.8 Samlad bedömning   314

BILAGOR    317
 
Bilaga 1:  Riksintressen    318 
  - Värdebeskrivningar
Bilaga 2:  Sekretessbilaga    347  
Bilaga 3:  Länsstyrelsens   348 
 granskningsyttrande
 

PROCESS OCH MEDVERKANDE  351

KÄLLOR OCH LITTERATUR  357



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling8   • 

     Sammanfattning och läsanvisning

SAMMANFATTNING  
 
Detta är ett förnyat granskningssförslag av Hässleholms 
kommuns översiktsplan. Planförslaget kommer att ställas 
ut på en förnyad granskning under senvåren 2022 och 
därefter återigen revideras och bearbetas för att under 
vintern 2023 antas och få laga kraft.  
 
Det här är inte en färdig produkt. Under granskningen 
vill kommunen ha in synpunkter på planförslaget som 
är av vikt för att kommunens förvaltning och utveckling 
av mark- och vattenområden ska bli såväl hållbar som 
optimal utifrån rådande behov. Vi vill veta vad du tycker!  

Översiktsplanen gäller för hela Hässleholms kommun, 
utom för Hässleholms stad där den fördjupade 
översiktsplanen från 2020 ska fortsätta att gälla. 
Översiktsplanen har därför en övergripande karaktär och 
låg detaljeringsnivå.  

Översiktsplanen lutar sig på kommunens vision 
från 2003. Genom att hålla fast vid visionen leder 
översiktsplanen till kontinuitet och långsiktighet i 
beslut som gäller mark- och vattenanvändningen.

Kommunens vision 
 
”Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i 
Sverige. Här möts människor för att leva, upple-
va, arbeta och lära i en kommun präglad av för-
ändring och med ambition att utvecklas.”

Denna översiktsplan för Hässleholms kommun anger mål, strategier och inriktning för den fysiska  
utvecklingen av mark- och vattenområden inom kommunens gränser.  Nedan följer en sammanfattning av inne-
hållet i planen.

Social, miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling är 
utgångspunkten för översiktsplanen. Utifrån dessa per-
spektiv har tre övergripande målsättningar för kommu-
nens utveckling tagits fram. 
 
Kommunens hållbara målsättningar 

• Hässleholmaren är stolt och mår bra!
• Det infrastrukturella läget utvecklas och förbättras. 
• Natur och kultur med höga biologiska och 

rekreativa värden skyddas och utvecklas.

Målsättningarna ringar också in kommunens utmaningar 
och styrkor som framkom under den inlyssningsrunda 
som genomfördes 2019: ”Vi-känslan”, ”Naturen” och 
”Kommunikationerna”.  
 
Hässleholms kommun är som ett Skåne i miniatyr 
med en egen tydlig flerkärnighet. Hässleholm är 
visionsåret 2040 en stark och komplett stad, en 
regional kärna och tillsammans med Kristianstad en 
tillväxtmotor för regionen. Stationsorterna är servicetäta 
och attraktiva. Landsbygden är levande. För hela 
Hässleholms kommuns, Skånes och södra Sveriges 
framtida utveckling är det viktigt att stationen längs 
med Nya stambanan blir en integrerad, central station 
i Hässleholms stad med direkt koppling till Pågatåg, 
Krösatåg, Öresundståg och regional- och stadsbussnäten.

SAMMANFATTNING OCH LÄSANVISNING

Vid Finjasjön. 
(Foto: Fotograf Daniel/Daniel Larsson)  Flygfoto över Finjasjön (Fotograf: Thomas Johnsson)
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Kartan ”Utvecklingsinriktning” summerar schematiskt de  
större strategiska ställningstagandena i översiktsplanen 

SAMMANFATTNING OCH LÄSANVISNING

Vid Finjasjön. 
(Foto: Fotograf Daniel/Daniel Larsson)

Utvecklingsstrategier för att nå målbilden 

• Låt orterna och byarna växa inåt genom förtätning.
• Stärk stationsorterna som nav för kommunikation 

och möten.
• Skapa unika och varierande orts- och bymiljöer.
• Låt naturen ta plats i orter och byar
• Rusta orter, byar och landsbygden för ett förändrat 

klimat.
• Verka för en bevarad, utvecklad och levande lands-

bygd.
 
I detta förslag till översiktsplan tas mindre mark i 
anspråk än om idag gällande översiktsplaner genomförs. 
Totalt föreslår översiktsplanen att nya detaljplaner tas 
fram och genomförs för 750 nya bostäder i Hässleholms 
kommun till år 2030, Hässleholms stad undantagen. 
Bostadsbyggandet 2030-2040 råder det ovisshet om. 
 
Det finns gällande detaljplaner med kvarvarande byggrätt 
för nästan 1000 nya bostäder i kommunens stationsorter, 
stadsnära byar och byar på landsbygden. I tabellerna 
på sidan 73 och 169 sammanfattas de tillkommande 
bostäder som planförslaget innebär. Översiktsplanen 
är vägledande vid detaljplan ering och bygglov.
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LÄSANVISNING

Översiktsplanen är indelad i fem kapitel och följer 
Boverkets rekommenderade upplägg enligt ÖP-
modell 2.1. Nedan följer en  sammanfattning 
över vad de olika kapitlen innehåller.

KAPITEL 1 - INLEDNING
 
I kapitel 1 beskrivs vad en översiktsplan är, bakgrund, 
syfte,  avgränsning och process samt genomförande av 
översiktsplanen. Dessutom finns en redovisning av 
kommunens historia i korthet, fakta om Hässleholms 
kommun idag samt en text som ringar in kommunens 
framtida utmaningar. Därefter följer ett avsnitt om 
Hässleholms kommuns plats och roll i en regional 
kontext. Även relevanta regionala,   nationella och globala 
visioner, mål, strategier och  program redovisas kortfattat, 
då de har utgjort utgångspunkt för arbetet med att ta 
fram kommunens förslag till hållbar utvecklinginriktning 
och plan för mark- och vattenanvändning.

KAPITEL 2 - UTVECKLINGSINRIKTNING 

I detta kapitel presenteras kommunens vision, målbild 
utvecklingsinriktning och utvecklingsstrategi. Likaså 
ingår en kort redovisning av arbetet med nya stambanan, 
som kommer att få en stor strategisk påverkan på 
kommunens planering vid ett genomförade.    

KAPITEL  3 - MARK- OCH VATTENANVÄNDNING 

Kapitlet presenterar ett förslag till hur mark - och 
vattenområden ska användas i kommunen samt 
en tillhörande mark- och vattenanvädningskarta. 
Planförslaget syftar till att kommunen ska 
utvecklas hållbart, bland annat genom att minska 
ianspråkstagandet av oexploaterad mark samt genom att 
skapa täta, attraktiva och funktionsblandade stationsorter 
och byar samt en levande landsbygd.

KAPITEL 4 - ALLMÄNNA INTRESSEN INKLUSIVE 
RIKSINTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN 

I kapitel 4 presenteras hur markanvändningskartan ska 
tolkas utifrån olika temaområden. Kapitlet delas in i 11 
tematiska avsnitt: Folkliv, attraktionskraft och sociala 
värden, Bostadsförsörjning, Kulturmiljö, Natur och 
friluftsliv, Jord- och skogsbruk, Näringsliv, handel och 
turism, Mobilitet och transportinfrastruktur, Teknisk 
försörjning, Vatten, Klimatanpassning och slutligen 
Miljö, hälsa, säkerhet och risker. 
 
 
 
 

KAPITEL 5 - KONSEKVENSER 

Konsekvensbedömningen beskriver planförslagets 
ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. 
Planförslaget jämförs också med ett så kallat 
 nollalternativ. Nollalternativet speglar en trolig 
 utveckling om översiktsplanen inte genomförs och 
kommunen istället byggs ut enligt den nuvarande 
översiktsplanen.

STÄLLNINGSTAGANDEN, KONSEKVENSER OCH HÄNSYN/
ÅTGÄRDER
 
I kapitel 1 till 4 redovisas kommunens viljeinriktning 
och ställningstaganden, planförslagets konsekvenser 
samt förslag på hänsyn/åtgärder (tabellform) för den 
föreslagna utvecklingsinriktningen och mark- och 
vattenanvändningen. Dessa markeras i rapporten med 
rubrik, symbol- och färgkodning enlig nedan: 
 
        VILJEINRIKTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDEN 

 

          KONSEKVENSER 

          PÅVERKAN - HÄNSYN/ÅTGÄRDER 
 
 
BILAGOR, PROCESS OCH MEDVERKANDE, KÄLLOR 
OCH LITTERATUR 

I slutet av dokumentet återfinns två bilagor som rymmer 
sammanfattningar av riksintressenas värdebeskrivningar 
och länsstyrelsens granskningsyttrande. Här finns 
även en förlängd beskrivning av hur kommunens 
översiktsplaneprocess har sett ut och en lista över 
alla de som bidragit med kunskap i framtagandet 
av översiktsplanen. Dokumentet avslutas med en 
förteckning över de källor som använts som stöd i arbetet 
med att skriva översiktsplanen.

FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH TILLÄGG 
TILL ÖVERSIKTSPLANEN 

Parallellt med översiktsplanen kommer den fördjupade 
översiktsplanen för Hässleholms stad ”Framtidsplan 
för Hässleholms stad”, antagen av kommunfullmäktige 
2018 och lagakraftvunnen 2020, fortsätta att gälla. 
Samtliga tidigare fördjupningar av och tematiska tillägg 
till översiktsplanen från 2007 kommer däremot ersättas 
med denna översiktsplan när den fått laga kraft. 
 
DOKUMENT OCH KARTA 

Denna översiktsplan finns att läsa som digital 
pdf samt kompletteras med en webbkarta på 
kommunens webbplats via www.hassleholm.se. 

SAMMANFATTNING OCH LÄSANVISNING
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INLEDNING

Vandrare på  Hovdalaområdet (Fotograf: InPhokus by Funke)
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KAPITEL 1 
INLEDNING

I kapitel 1 beskrivs vad en översiktsplan är, bakgrund, syfte,  avgränsning och process 
samt genomförande av översiktsplanen. Dessutom finns en redovisning av kommunens 

historia i korthet, fakta om Hässleholms kommun idag samt en text som ringar in 
kommunens framtida utmaningar. Därefter följer ett avsnitt om Hässleholms kommuns 

plats och roll i en regional kontext. Även relevanta regionala,   nationella och globala 
visioner, mål, strategier och  program redovisas.
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KAPITEL 1 - VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?

ÖVERSIKTSPLAN  
 
Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens 
yta. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men ska 
ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön och är vägledande vid detaljplanering och 
bygglov. Den ska även ge vägledning om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön 
ska utvecklas och bevaras, exempelvis i detaljplaner, 
bygglov, förfrågningar, program och strategier. 
Översiktsplanen och dess innehåll regleras i Plan- och 
bygglagens tredje kapitel. 

 
 

 
För vissa delar av kommunen, till  exempel centralorten, 
kan översiktsplanen behöva göras mer detaljerad och 
en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) kan då 
tas fram. En fördjupning innebär att den gällande 
kommunomfattande  översiktsplanen slutar gälla 
inom det geografiska eller tematiska område som 
fördjupningen  omfattar.  

1.1  Vad är en översiktsplan? 
En översiktsplan är produkten av en lärande process som sker i samverkan mellan kommunala, regionala, statliga 
och privata aktörer. Översiktlig planering sker löpande, rullande och kontinuerligt, men beslutas regelbundet 
genom antagandet av översiktsplanen. Kommunens roll är att leda processen och att identifiera och uttrycka en 
vision och viljeinriktning. Översiktsplanen används också för att påtala behov för staten och regionen samt för att 
skapa förutsättningar för långsiktiga strategiska satsningar.

Översiktsplanen är vägledande vid detaljplan ering och bygglov.

Processen när en översiktsplan eller fördjupning tas fram  
ger möjligheter att diskutera och väga olika intressen mot 
varandra och därigenom landa i en gemensam målbild 
och gemensamma strategier för att nå målbilden. Det 
krävs ett flertal strategiska planeringsunderlag för att 
möjliggöra genomförandet av översiktsplanen och dessa 
behöver tas fram och uppdateras löpande.  

När kommunen tar fram en ny översiktsplan ska 
kommunen i de allra flesta fall göra en strategisk 
miljöbedömning av planen enligt miljöbalkens sjätte 
kapitel. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en 
hållbar utveckling främjas. Till planen ska det finnas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där kommunen 
ska identifiera, beskriva och bedöma den betydande 
miljöpåverkan som planens genomförande kan antas 
medföra. Miljökonsekvensbeskrivningen återfinns i 
kapitel 5. 

Översiktsplanen är dessutom marknadsföring av 
kommunen. Genom att tydligt visa kommunens mål och 
ambitioner kan människor och företag se möjligheter 
och göra val utifrån egna behov. Den blir samtidigt ett 
avtal mellan stat och kommun, där kommunen visar sin 
inriktning och prioritering. Ska kommunen frångå denna 
överenskommelse i efterföljande planering krävs starka 
motiv.

Hässleholms kommuns 
översiktsplan

2007

Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-02

Att leva, uppleva, arbeta och lära i 

Hässleholms kommun

 
Utvecklingsstrategier för mark- och vattenanvändningen

U
P
P
L
E
V
A

A
R
B
E
T
A

LÄRA
LEVA

Översiktsplan för Hässleholms kommun antagen 2007.
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BAKGRUND  

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen 
måste vara aktuell för att kunna vägleda beslut om 
exempelvis bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. 
Kommunfullmäktige ska därför under varje 
mandatperiod göra en aktualitetsprövning, för att avgöra 
om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om.  
 
Hässleholms kommuns gällande översiktsplan vann 
laga kraft 2007. Då ny lagstiftning har trätt ikraft sedan 
dess och då flera nya förutsättningar har uppkommit 
de senaste åren som påverkar kommunen i stor 
utsträckning, så finns det nu behov av aktualisera 
dokumentets innehåll. En aktualisering behövs också 
för att uppdatera riktlinjerna för hur den redan  byggda 
miljön och landsbygden ska användas, utvecklas och 
 bevaras ännu mer hållbart. 

I den gällande kommunomfattande översiktsplanen från 
2007 angavs att det fanns behov av en ny fördjupning 
av översiktsplanen för Hässleholms stad då många delar 
i den äldre fördjupningen från 1995 var inaktuella. 
En fördjupad översiktsplan för centralorten vann 
laga kraft 2020 och kommer nu gälla parallellt med 
övertsiktsplanen, som omfattar alla delar i kommunen 
utom centralorten. 

SYFTE 

Syftet med att ta fram en aktualiserad översiktsplan för 
Hässleholms kommun är att, i en väl förankrad process, 
formulera strategier och mål för den fysiska utvecklingen 
av kommunen. Detta görs utifrån dagens (2022) 
kunskap och planeringsunderlag.

Översiktsplanen ska ge  vägledning och stöd inför 
kommande  beslut som påverkar den  byggda miljön och 
 kommunens  användning av  mark- och  vatten  områden. 
Detta innebär en stor majoritet av alla beslut som tas i 
kommunen. Parallellt med översiktsplanearbetet pågår 
ett kontinuerligt framtagande av planeringsunderlag. 
Översiktlig planering ska vara en ständigt pågående 
process.

STÄLLNINGSTAGANDE - Betydande miljöpåverkan
Kommunen gör bedömningen att översiktsplanen kan antas ha betydande miljöpåverkan, eftersom den anger 
förutsättningar för bland annat tätortsbebyggelse, industriområden, byggande av vägar och olika anläggningar för 
turism och friluftsliv.

KAPITEL 1 - BAKGRUND, SYFTE OCH GENOMFÖRANDE

Fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad antagen 2018

AVGRÄNSNING 

Planområdet för denna  översiktsplan är dels 
kommungränsen mot angränsande kommuner, dels 
avgränsningen till den fördjupade översiktplanen för 
Hässleholms stad som utgörs av väg 21 i norr, väg 23 i 
öster,  Almaån i väster samt Finjasjön och reningsverket i 
söder. 

Översiktsplanen fördjupar sig i 18 orter i kapitel 3. 
Urvalet av orter har baserats på om det finns kommunal 
förskola eller grundskola på orten. Samtliga 18 orter 
som beskrivs närmare har antingen kommunal förskola, 
grundskola eller både och.  

GENOMFÖRANDE  

Översiktsplanen visar kommunens syn på framtida mark- 
och vattenanvändning och vilka investeringar kommunen 
avser göra i servicefunktioner och infrastruktur. Men i 
många fall krävs det privata initiativ för att planen ska 
bli verklighet. Ny bebyggelse och utveckling av befintliga 
verksamheter förutsätter att markägaren eller annan 
intressent tar initiativ. När kommunen själv äger marken 
kan kommunen agera som markägare eller genom det 
kommunala bostadsbolaget Hässlehem.  
 
I vissa delar ligger ansvaret för genomförandet av planen 
på staten eller regionen, särskilt längs det statliga vägnätet 
där Trafikverket har ansvar. De ställningstaganden som 
görs i översiktsplanen behöver inte alltid betyda att 
kommunen ska utföra och bekosta en åtgärd, det kan 
också innebära att kommunen ska påverka andra aktörer 
till åtgärder. Samfinansiering av olika investeringar och 
projekt blir också allt vanligare.

Framtidsplan Hässleholms stad - Antagandehandling •   1

Hässleholms stad
Fördjupning av Hässleholms kommuns kommuntäckande översiktsplan 

Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-25 

LAGA KRAFT 2020-01-20

Framtidsplan för 

1.2  Bakgrund, syfte och genomförande 
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PROCESS OCH DIALOG 

Processen att ta fram en översiktsplan är reglerad i Plan 
och bygglagen (PBL). Processen sker med insyn och stor 
möjlighet till inflytande från medborgare, myndigheter, 
företag och organisationer. Detta bidrar till ett bättre 
beslutsunderlag och starkare förankring i de beslut som 
fattas, vilket i sin tur ger förbättrade möjligheter för 
målbilden och strategierna att genomföras.
 
Avvägningar mellan olika intressen och synpunkter 
görs av kommunala tjänstepersoner och politiker. Olika 
intressen har olika tyngd i konkurrensen om vad som 
ska utvecklas eller bevaras på en plats. Till exempel 
har riksintressen stor tyngd eftersom de är nationellt 
prioriterade. Politikerna är alltid ytterst ansvariga för de 
ställningstaganden som görs.
 
PLANPROCESSEN 

1. BESLUT: Processen inleds med att miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beslutar om att ge miljö- 
och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se 
över och uppdatera den kommunövergripande 
översiktsplanen. 

2. DIALOG: När styrgruppen godkänt projekplanen 
påbörjar arbetsgruppen arbetet med att samla in 
underlag och material, genomföra inlyssningsrunda 
och att ta fram en digital dialogkarta på 
kommunens webbplats. Flera möten hålls även med 
referensgrupper och olika ämnesexperter.

3. SAMRÅD:  Samrådsförslaget tas fram och skickas 
sedan på remiss.

4. GRANSKNING:  Efter samrådet kompletteras 
planförslaget och omarbetas till en 
granskningshandling utifrån inkomna synpunkter 
och yttranden. Yttrandena sammanställs också 
och bemöts i en samrådsredogörelse. Görs större 
ändringar efter granskningen krävs en förnyad 
granskning innan planen kan gå vidare till 
antagande.

5. ANTAGANDE:  Efter granskningen revideras planen 
och inkomna synpunkter sammanställs i ett särskilt 
utlåtande. Därefter beslutas om godkännande 
av planen i miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
och därefter beslutas om antagande i 
kommunfullmäktige.

6. LAGA KRAFT: Efter antagandet tillkännages 
beslutet på kommunens anslagstavla under 3 veckor, 
då överklaganden också kan ske. Översiktsplanen 
kan efter antagandebeslutet endast överklagas med 
anledning av fel i handläggningen. Den kan inte 
överklagas i sak, då den inte är juridiskt bindande

7. NY ÖVERSIKTSPLAN: Efter laga kraft-besked gäller 
Översiktsplanen tillsammans med Länsstyrelsens 
granskningsyttrande som biläggs översiktsplanen. 
De politiska ställningstaganden som gjorts ska sedan 
följas och vara vägledande för kommunens fortsatta 
utveckling. Översiktsplanen genomförs genom att 
dess ställningstaganden arbetas in i verksamhetsmål 
och budgetprocesser.

1.3  Planprocessen

KAPITEL 1 - PLANPROCESSEN

Arbetet med översiktsplanen för Hässleholms kommun följer planprocessen för översiktsplanering som anges i 
Plan - och bygglagen (PBL). Processen vid upprättande av en översiktsplan består av olika skeden. Utöver dessa 
steg genomförs ofta även en tidig dialog för att ge möjlighet till inflytande från medborgare, myndigheter, företag 
och organisationer. Detta avses bidra till ett bättre beslutsunderlag och starkare förankring.

Illustration av de olika stegen i processen för att ta fram översiktsplanen för Hässleholm. 

Inlyssningsrunda Samråd Granskning Antagande Laga kraft

vår-sommar 2019 vår-höst 2020

Här är vi nu!

hösten 2021 & våren 
2022

vinter 2023

Dialog och
faktainsamling

våren 2023

Dialog om
samråds- 
förslag 

Dialog om
gransknings- 
förslag 

Färdigt 
förslag
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INLEDNING - PROCESSEN

Vieån med omnejd (Fotograf: Thomas Johnsson
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1.4  Hässleholms kommuns historia

KAPITEL 1 - HÄSSLEHOLMS KOMMUNS HISTORIA

Schematisk tidsaxel för viktiga händelser i Hässleholms kommuns historia.

Vid Finjasjön finns flera spår efter gamla bosättningar, bland annat Sveriges äldsta kända som är 13 000 – 14 000 år gammal (Fotograf: Fotograf Daniel/Daniel Larsson) 
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HÄSSLEHOLMS KOMMUNS 
HISTORIA i KORTHET 
 
Översiktsplanen har tidshorisonten 
2040. Det är 20 år framåt i tiden och 
fem mandatperioder bort. För att på 
bästa sätt planera för framtiden och 
för kommande generationer är det 
viktigt att känna till sin historia.  
 
Hässleholms stad är en ung stad, 
men bygden har lång historia och 
faktum är att kommunen har Sveriges 
äldsta kända boplats. Här bredvid ses 
en förenklad schematisk tidsaxel på 
historiska händelser i kommunen.

Vid Finjasjön finns flera spår efter gamla bosättningar, bland annat Sveriges äldsta kända som är 13 000 – 14 000 år gammal (Fotograf: Fotograf Daniel/Daniel Larsson) 

KAPITEL 1 - HÄSSLEHOLMS KOMMUNS HISTORIA
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KAPITEL 1 - HÄSSLEHOLMS KOMMUN IDAG

1.5  Hässleholms kommun idag
Visste du att Hässleholm är Skånes till landytan största kommun och att det  är den kommun i Skåne som har flest 
grannkommuner? Här följer en beskrivning av Hässleholms kommun i siffror. Kommunens landyta är 1270 km2, 
vilket motsvarar 41 invånare per km2. I riket är tätheten 25,4 invånare per km2. Av landytan består ca en femtedel 
av jordbruksmark och två tredjedelar skogsmark. Cirka 6 procent av landytan är bebyggd.
 
Hässleholm gränsar mot nio kommuner: Perstorp, Örkelljunga, Markaryd, Östra Göinge, Osby, Kristianstad, Hörby, 
Höör och Klippan.

BEFOLKNING 
I kommunen bor 52 010 personer 
(49,7% kvinnor), fördelat på 19 435 i 
staden Hässleholm (51,1% kvinnor), 
17 583 personer i stationsorterna 
(49,7% kvinnor) och 15 270 personer 
på landsbygden (47,8% kvinnor). 
Medelåldern i kommunen är 44,1 
år för kvinnor och 42,8 år för män 
(43,3 år för hela befolkningen 
sammanslagen). Generellt har 
Hässleholm en åldrande befolkning 
med en lägre andel yngre jämfört med 
riket.

BOENDE 
Majoriteten av befolkningen bor i 
enfamiljshus, strax över 70%. Ungefär 
var fjärde invånare i kommunen 
bor i flerfamiljshus. De sista 4% av 
invånarna bor i specialbostäder eller i 
övriga bostäder.  

I Hässleholms kommun bor flest 
människor i hus byggda 1960-1980 
(35%), lite mer än var fjärde person 
bor i ett hus byggt mellan 1931-1960, 
lite mindre än var femte person bor 
i ett hus byggt innan 1931 och var 
tionde invånare bor i ett hus byggt 
efter 2001.

Andel invånare per bostadsform

Andel personer som är unga, vuxna eller äldre
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KAPITEL 1 - HÄSSLEHOLMS KOMMUN IDAG

UTBILDNING 
I Hässleholms kommun har cirka 
var tredje person en eftergymnasial 
utbildning (28%), ungefär hälften 
har en gymnasieutbildning (46%) 
och ungefär var fjärde person har en 
förgymnasial utbildning (25%). Detta 
oräknat de individer som inte ingår 
i utbildningsregistret (nuvarande 
skolungdomar och småbarn etcetera).

ARBETE 
Av nattbefolkningen** är 61% av 
kvinnorna och 69% av männen i 
arbetsför ålder sysselsatta.

Av de boende i kommunen arbetar 23 
124 personer i någon utsträckning (i 
Hässleholm eller annorstädes). 

I kommunen finns 20 413 
arbetstillfällen totalt.

** Nattbefolkning innebär de som är 
folkbokförda på adresser inom kom-
munen, alltså de som ”spenderar sin 
nattvila” i kommunen.

INKOMSTER 
Årsmedelinkomsten i Hässleholms 
kommun är 187 750kr för kvinnor 
och 244 250kr för män. Den 
genomsnittliga årsmedelinkomsten i 
Hässleholms kommun är 216 000 kr. 

Kvinnor tjänar mellan 84-97% 
av totalmedelinkomst, med 
minst skillnad mellan könen på 
landsbygden, där kvinnorna har 97% 
av totalmedelinkomst, störst skillnad 
i stationsorterna där kvinnorna tjänar 
84% av totala medelinkomst för 
kommunen. 

Utbildningsnivå, andel av invånare

Fördelning av arbetspendlare utanför Hässleholms kommun

Förvärvsinkomst, medelvärde
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KAPITEL 1 - KOMMUNENS FRAMTIDA UTMANINGAR

HÄLSA 

I den regionala utvecklingsstrategin för Skåne anges att 
insatser måste göras för att minska den ojämlika hälsan 
och öka den generella hälsan genom att utgå från hälsa 
och jämlikhet i beslutsfattandet. Forskningen visar att 
den som har god ekonomi, hög utbildning och ett bra 
yrke sannolikt kommer att få fler friska år i livet och bli 
äldre än individer som har sämre förutsättningar i livet. 
De sämre lottade kommer i större utsträckning att få 
problem med droger (inklusive nikotin), stillasittande, 
sämre matvanor, mindre motion, psykisk ohälsa, mer 
ensamhet, arbetslöshet och behov av sjukvård. Med 
utgångspunkt från detta perspektiv är det viktigt att 
klassklyftorna, antalet fattiga och effekterna av att ha 
begränsade resurser minimeras. 

ÅLDER OCH UTBILDNING 

Hässleholms kommun, precis som riket som helhet, står 
inför en demografisk utmaning med en allt äldre be-
folkning och en växande försörjningskvot. Hässleholms 
kommun har en större andel invånare över 65 år jämfört 
med riket samtidigt som andelen i åldersgruppen 25-64 
år är något färre än rikets genomsnitt. Andelen äldre 
väntas öka under de kommande decennierna.

Hässleholms kommun har stor potential att kunna 
locka fler yngre hushåll till kommunens tätorter eller 
landsbygd då det finns en ökad efterfrågan att finna mer 
naturnära boende. Utbildning och kompetensförsörjning 
är en annan viktig utmaning för kommunen. Jämfört 
med riket är utbildningsnivån lägre i Hässleholms kom-
mun. Utbildningsutbud och arbetsmöjligheter är en stor 
drivfaktor hos unga när de väljer boende. Hässleholms 
goda kommunikationsförbindelser och närhet till flera 
utbildningsorter skapar goda förutsättningar för att även 
attrahera en yngre befolkning. 

HÅLLBARHET 

Vi har ett ansvar att lämna efter oss en värld, ett land, en 
region och i detta fallet en kommun som fler kan använ-
da och njuta av. Den mark som Hässleholms kommun 
redan har eller tar i anspråk behöver användas på ett mer 

resurseffektivt sätt. Utbyggnad av gles villabebyggelse, 
stora markparkeringar eller storskaliga enplans handels-
byggnader, kan inte ske på bekostnad av en attraktiv 
och levande orts- och bymiljö eller värdefull skogs- och 
jordbruksmark.
Klimatutmaningen berör all verksamhet i ett samhälle. 
Staden behöver förberedas och anpassas till kommande 
klimatförändringar med exempelvis högre temperaturer 
och större nederbördsmängder. I den bebyggda miljön 
kan det bland annat innebära behov av mer grönska som 
kan ge svalka vid värmeböljor och ytor som kan fördröja 
och rena vatten innan det rinner vidare till rening eller 
vattendrag. Klimatförändringarna innebär i Hässleholm 
kommun också fler temperaturväxlingar runt 0 grader, 
något som i sin tur ökar risken för fallolyckor. Detta 
är en olyckskategori med stora samhällskostnader och 
lidande för de drabbade. Hässleholm kommun behöver, 
liksom resten av jordens länder, arbeta för att långsiktigt 
minska utsläppen av koldioxid i atmosfären. Vägtrafiken 
står för en stor del av koldioxidutsläppen, men även 
industrin och hushållens konsumtion.

Det är också viktigt att komma ihåg att hållbarhet inte 
enbart handlar om det ekologiska perspektivet. För att 
uppnå ett hållbart samhälle måste alla tre hållbarhets-
perspektiven, miljömässigt, socialt och ekonomiskt, 
samspela. Inom ramen för den sociala hållbarheten måste la. Inom ramen för den sociala hållbarheten måste 
Hässleholm hantera frågor om integration, arbete och Hässleholm hantera frågor om integration, arbete och 
bostäder åt alla, samt bekämpa fattigdom och psykisk bostäder åt alla, samt bekämpa fattigdom och psykisk 
ohälsa.ohälsa.

KOMMUNENS ROLL I REGIONEN 

Hässleholms kommunen utgör en viktig del i 
regionen Skåne. Människor rör sig idag allt mer 
mellan kommunerna, mycket tack vare en väl utbyggd 
kollektivtrafik. Inom kommunens gränser finns 
järnvägsspår i fem riktningar. Hela regionen bildar 
tillsammans ett flerkärnigt nät av arbetsplatser och 
boendemiljöer som attraherar många olika människor. 
Den årligen återkommande konferensen Europaforum 
samt de populära vandringslederna lyfter staden även på 
den nationella kartan.

     1.6  Kommunens framtida utmaningar
Hässleholm kommun står inför ett antal ut maningar; att ytterligare stärka kommunens identitet och 
attraktionskraft; att hantera klimatförändringar, ohälsa och en lägre utbildningsnivå än riksgenomsnittet; att 
klara fysisk tillväxt på ett hållbart sätt och att bemöta ett ökat behov av samverkan med omvärlden. Hässleholms 
kommun är inte ensam om dessa utmaningar men måste finna vägar att hantera dem. Den fysiska planeringen är 
ett av många verktyg för att hantera utmaningarna så att de gynnar kommunens utveckling. 
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KAPITEL 1 - KOMMUNENS FRAMTIDA UTMANINGAR

naturupplevelser med potential att locka inte bara 
kommuninvånare, utan människor från hela regionen.

Nya stambanor och Hässleholm C
En utveckling av Hässleholm C som en av Skånes tre 
stationer för nya stambanan innebär stora möjligheter 
för stadens utveckling. Byggstart av sträckan Lund - 
Hässleholm kommer att påbörjas under den här ÖP-
perioden och staden får en stärkt ställning som nav och 
mötesplats både regionalt, nationellt och internationellt. 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att Hässleholm 
C ska utvecklas till ”Sveriges bästa mötesplats för 
resenärer”. Och i den fördjupade översiktsplanen för 
Hässleholms stad är ett av ställningstagandena att 
station för Nya stambanor ska placeras integrerat på  
Hässleholms C. Stationen och utvecklingen i området 
kring stationen bidrar till att öka stadens attraktionskraft 
både för boende och företagande. Samtidigt är det en 
stor utmaning att foga in den nya stationen och de nya 
järnvägsspåren i den befintliga stadsmiljön. Hänsyn 
måste bland annat tas till buller, visuell påverkan och 
tillgänglighet.

ATTRAKTIVITET OCH IDENTITET 

Attraktivitet uppfattas olika beroende av om du är 
invånare, besökare eller ett företag. I ndivider värderar 
ofta mjuka faktorer som trygghet, identitet, upplevelse 
av natur-/ kulturvärden etc. medan företag ofta värderar 
hårda faktorer högre, exempelvis ändamålsenliga 
lokaler, tillgänglig infrastruktur, arbetstillfällen etc. 
Människors upplevda livskvalitet bidrar starkt till en plats 
attraktivitet.

Boendeattraktivitet och centrumutveckling är två 
faktorer som av många pekas ut som viktiga för 
Hässleholms kommun att arbeta med. En god 
utformning av orternas allmänna platser, parker och 
gaturum påverkar dessa faktorer i positiv riktning. 
Genom att ytterligare förstärka, identifiera och framhålla 
det som är unikt för varje ort kan kommunens identitet 
stärkas och bli tydligare. Det kan i sin tur bidra till att 
locka människor att vilja bo, verka och  uppleva här.

Att vara en attraktiv boendeort med tillgång till en stor 
arbetsmarknadsregion och attraktiva skolor och förskolor 
kan locka människor att bosätta sig i Hässleholms 
kommun. Samtidigt ligger utmaningen i att underlätta 
för fler att hitta arbete i Hässleholm och för företag 
att hitta personal på pendlingsavstånd. Hässleholms 
kommun har idag tydliga samband på arbetsmarknaden 
med Malmö, Lund, Köpenhamn, Kristianstad, Älmhult 
och Helsingborg. 

Tillväxtmotor Hässleholm - Kristianstad
För att ge bättre balans i hela Skåne behöver 
Hässleholm och Kristianstad tillsammans utgöra 
en stark nordostskånsk tillväxtmotor. Gemensamt 
kan de båda städerna stärka flerkärnigheten i Skåne 
och grannlänen och erbjuda en större variation av 
bostäder och arbetsplatser än vad varje stad kan göra 
var för sig. Det mentala och tidsmässiga avståndet 
till omvärlden ska minska, antalet invånare ska öka, 
arbetsmarknadsregionerna ska vara gränsöverskridande 
och det ska vara hög tillgänglighet till andra städer och 
viktiga målpunkter. 

För att uppnå detta krävs samarbete kring infrastruktur 
(exempelvis järnvägsutveckling, superbuss och 
Nya Stambanor), utveckling av pågatågsorterna, 
stationsnära och hållbar stads-, orts- och byutveckling, 
energiförsörjning, bredband, utbildning, 
näringsliv, kultur, turism, friluftsliv och rekreation 
samt samverkansformer mellan de kommunala 
organisationerna.

En nordostskånsk tillväxtmotor påverkar inte bara Skånes 
utveckling och grannkommunerna positivt utan är även 
av vikt för delar av Blekinge (Sölvesborg, Karlshamn) och 
södra Småland (Älmhult, Växjö). 

Hässleholm och storstadsregionen
Hässleholm ska vara den storstadsnära staden som 
sjuder av småstadsliv. Ur ett tillväxtperspektiv vore 
det gynnsamt för Hässleholms kommun att i högre 
utsträckning kopplas närmare storstadsregionen 
och arbetsmarknadsregionen Malmö/Lund och 
Köpenhamn. En viktig faktor för att uppnå detta är 
regional samverkan kring mer effektiv och utvecklad 
infrastruktur. Idag tar det cirka 30 minuter med tåg till 
Lund, drygt 40 minuter till Malmö och en dryg timme 
till CPH Airport Köpenhamn. Hässleholms stad som 
nav och mötesplats har en central roll för att koppla 
tillväxtmotorn nordost vidare mot tillväxtmotorerna 
Malmö/Lund och Helsingborg, och även vidare mot 
storstäderna Stockholm och Köpenhamn. Hässleholm 
ingår som en del av Region Skåne i det näringspolitiska 
partnerskapet Greater Copenhagen. Partenerskapet 
syftar till att marknadsföra metropolregionen med fyra 
miljoner invånare och skapa tillväxt och jobb på båda 
sidorna sundet. 

Hässleholms kommun har också stor potential 
att bli ett friluftsnav i regionen med närheten till 
Skåneleden och flera andra leder, i direkt anslutning 
till tågstationen. De värdefulla stadsnära naturområden 
som omger Hässleholms stad möjliggör för storslagna 
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1.7  Hässleholms kommun i regionen

Hässleholms kommun har ett fantastiskt geografiskt läge och regionalt sammanhang, inte minst genom det 
infrastrukturella läget och den vackra naturen. Kommunen, som är till landytan störst i Skåne, ligger mitt i 
regionen och har järnvägskopplingar i fem olika riktningar. Hässleholms kommun är också den skånska kommun 
med flest grannkommuner, det vill säga följande nio: Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Markaryd, Osby, Perstorp, 
Örkelljunga och Östra Göinge.

GREATER COPENHAGENS GRÖNA STADSDEL 

Hässleholms kommun är en del av Greater 
Copenhagen och har ibland kommit att kallas ”Greater 
Copenhagens gröna stadsdel”. Greater Copenhagen 
är en storstadsregion som omfattar östra Danmark 
och södra Sverige. Här bor 4,4 miljoner människor.
Regionen erbjuder forskningsmöjligheter i världsklass 
och kreativa företagsmiljöer med tillgång till två länders 
arbetsmarknader. Greater Copenhagen siktar på att 
vara den ledande storstadsregionen i Norra Europa 
när det gäller att attrahera och behålla internationella 
investeringar, företag, turism och talang.  

Samarbetet i Greater Copenhagen är en politisk 
plattform för att marknadsföra regionalt samarbete 
och ekonomisk tillväxt. I samarbetet ingår 46 danska 
kommuner (Region Zealand och The Capital Region of 
Denmark) och 39 svenska kommuner (Region Skåne och 
Region Halland), det vill säga totalt 85 kommuner och 
fyra regioner. 
 
Visionen för samarbetet   

”Greater Copenhagen är centrum för hållbar tillväxt 
och livskvalitet som erbjuder en agil, samarbetsinriktad 
och tillgänglig storstad – där människor och företag kan 
frigöra sin potential.” 

Hässleholm i regionen

Hästveda

Vinslöv

Sösdala

Tyringe

Bjärnum

Vittsjö



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling •   25

Via pilotprojekt och allianser läggs fundamentet till 
framtidens tillväxt och välfärd. Greater Copenhagens 
ambition är att storregionen ska vara ett globalt center 
för hållbar tillväxt och grön innovation. 
 
Greater Copenhagen fokuserar insatserna inom fem 
temaområden med avgörande betydelse för framtidens 
tillväxt och välfärd: 

• Grön omställning
• Arbetsmarknad
• Infrastruktur
• Digitalisering
• Life Science 

Med Fehrman bält bron och Hässleholm-Lund samt 
delar av Nya stambanan blir Hässleholm en ännu 
tydligare port och knutpunkt mellan Tyskland, Greater 
Copenhagen och Sverige.

KAPITEL 1 - HÄSSLEHOLMS KOMMUN I REGIONEN

Hässleholms kommun utgör tillsammans med 39 andra svenska 
kommuner och 46 danska kommuner  
Greater Copenhagen (Bild: Greater Copenhagen)

Greater Copenhagens gröna stadsdel (Fotograf: Thomas Johnsson)
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Tillväxtmotorn Hässleholm + Kristianstad 
 
Kristianstad och Hässleholm spelar en nyckelroll i
Skånes flerkärniga ortsstruktur. Orterna är betydelsefulla 
kärnor för nordöstra Skåne, delar av Blekinge och 
Kronoberg och är viktiga för att skapa regional balans.
Tillsammans har de en viktig roll att fylla som skånsk
tillväxtmotor.  
 
De båda kommunerna har haft en positiv
befolkningsutveckling men deras tillväxtkraft behöver
stärkas för att kunna driva utvecklingen i Skåne.
Orterna behöver fortsätta att gemensamt identifiera
och utveckla sina styrkor och komplementära roller. 

Nordöstra Skåne har ett rikt och varierat utbud av natur
och rekreationsmöjligheter och utmärker sig inom
Skåne med en stor andel gröna och blå miljöer i form
av jord- och skogsbruk, sjöar och våtmarker med mera. 
Kristianstad är Skånes fjärde största stad med en attraktiv 
stadskärna och ett brett handelsutbud samt en högskola.  
 
I Hässleholm möts tre järnvägsstråk och centralstationen 
är den största på södra stambanan mellan Stockholm och
Lund. Det gör Hässleholm till en viktig järnvägsknut
och kollektivtrafiknod både regionalt och nationellt.
 
Den planerade nya stambanan med station i Hässleholm
kommer att öka betydelsen ytterligare och är en central
utvecklingsfråga för nordöstra Skåne, såväl som för
Skåne som helhet. Stationen kommer att ha ett 
upptagningsområde som sträcker även utanför Skånes 
gränser.
 
För att stärka orternas tillväxtkraft spelar 
transportinfrastruktur och kollektivtrafik en central roll. 
Idag finns det behov av stärkt kapacitet på Skånebanan 
mellan Kristianstad och Hässleholm. I stråket mellan 
Hässleholm och Lund behövs både stärkt kapacitet och 
kortare restider vilket den nya stambanan ska bidra till. 
Detta skulle knyta orterna närmare varandra och stärka 
nordöstra Skånes integration i Öresundsregionen samt 
knyta Skånes arbetsmarknadsregioner närmare varandra.  
 
För att få önskad effekt är det viktigt att stationen 
stärker befintliga strukturer i Hässleholms tätort och 
i kollektivtrafiksystemet. Likaså behöver den klara ett 
stort resandeunderlag och möjliggöra effektiva byten. 
Det är viktigt att arbeta aktivt med stadsutveckling med 
utgångspunkt från stationen som attraktivitets- och 
tillväxtfaktor.
 
 
 

HÄSSLEHOLMS KOMMUN - REGIONAL KÄRNA 
OCH TILLVÄXTMOTOR I SKÅNE 

Hässleholms kommun utgör en del i regionen Skåne. 
Människor rör sig idag allt mer mellan kommunerna, 
mycket tack vare en väl utbyggd kollektivtrafik. Inom 
kommunens gränser finns järnvägsspår i fem riktningar. 
Hela regionen bildar tillsammans ett flerkärnigt nät av 
arbetsplatser och boendemiljöer som attraherar många 
olika människor. I remisshandlingen för Skånes första 
regionplan beskrivs Hässleholm i sin regionala kontext 
enligt nedan: 
 
Ur granskningshandling för regionplan för Skåne  
 
Det flerkärniga Skåne
 
Skåne är med sina 1,4 miljoner invånare en av Sveriges
tre storstadsregioner. Tillsammans med Köpenhamn
och Öresundsregionen utgör Skåne dessutom en 
europeisk storstadsregion med över fyra miljoner 
invånare. Malmö är ett självklart nav i Skåne men 
regionen domineras inte av en storstad med omland. 
Skåne utmärker sig genom att ha både en storstad, flera 
större städer och en ortstruktur med många självständiga
orter på liten yta. Det innebär även att det i Skåne finns 
en unik närhet mellan stad och landsbygd.
 
Den skånska landsbygden består av en variation av olika 
typer av bygder med skilda karaktärer, från slättbygdens 
öppna jordbrukslandskap till mellanbygdens
småbrutna landskap och skogsbygdens sammanhängande 
skogsområden. Med kust på tre sidor är avståndet till hav 
och strand aldrig långt.
 
Den flerkärniga strukturen med en hög tätortstäthet,
korta avstånd och ett landskap som stark identitetsbärare
är en stor styrka för Skåne. Mångfalden av olika
miljöer och orter sammanbundna av infrastruktur och
kollektivtrafik ger Skånes invånare tillgång till ett brett
utbud av arbetstillfällen, boendemiljöer, 
utbildningsmöjligheter, naturupplevelser och 
fritidsaktiviteter inom nära avstånd.
 
Pendlingen inom Skåne är stor och växer i takt med att
befolkningen ökar. Den sträcker sig också i hög grad
över kommungränserna. Interaktionen mellan de östra
och västra delarna av Skåne är dock låg vilket har skapat
en tudelad arbetsmarknad med negativa effekter på 
tillgången till arbete och näringslivsutveckling. Det ställer
krav på den fysiska planeringen att möjliggöra ökad
rörlighet inom Skåne. 
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UTVECKLINGSINRIKTNING  |  Det flerkärniga Skåne

31

Regionplan för Skåne 2022–2040 

Utvecklingsinriktningen tar utgångspunkt i regionplanens 
målbild samt i de utmaningar som Region Skåne iden-
tifierat som särskilt viktiga för den fysiska planeringen i 
Skåne att bemöta. Den består av sex övergripande pla-
neringsstrategier samt en strukturkarta som tillsammans 
utgör planens övergripande strategiska riktning med sikte 
på 2040. Strukturkartan innehåller också en utblick mot 
2050. Dessa konkretiseras i planens tematiska fördjup-
ningar med tillhörande temakartor. Utvecklingsinrikt-
ningen pekar ut en tydlig regional riktning och verkar för 
avvägningar som skapar hållbara fysiska strukturer som 
långsiktigt gynnar Skåne som helhet.

Det 
flerkärniga 

Skåne

Strategi: 
Utveckla flerkärnigheten 
och stärka samspelet 
mellan stad och 
landsbygd

Strategi: 
Stärka tillgängligheten 
och binda samman Skåne

Strategi: 
Stärka mångfalden 
av attraktiva och hälso-
främjande livsmiljöer med 
tillgång till rekreation 

Strategi: 
Växa effektivt 

med en balanserad 
och hållbar mark- och 

vattenanvändning 

Strategi: 
Planera för en god 

miljö och en hållbar 
resursanvändning

Strategi: 
Stärka Skånes relationer 

med omvärlden 

Det flerkärniga Skåne
Skåne är med sina 1,4 miljoner invånare en av Sveriges  
tre storstadsregioner. Tillsammans med Köpenhamn 
och Öresundsregionen utgör Skåne dessutom en euro-
peisk storstadsregion med över fyra miljoner invånare. 
Malmö är ett självklart nav i Skåne men regionen domi-
neras inte av en storstad med omland. Skåne utmärker 
sig genom att ha både en storstad, flera större städer 
och en ortstruktur med många självständiga orter på 
liten yta. Det innebär även att det i Skåne finns en unik 
närhet mellan stad och landsbygd. Den skånska lands-
bygden består av en variation av olika typer av bygder 

med skilda karaktärer, från slättbygdens öppna jord-
brukslandskap till mellanbygdens småbrutna landskap 
och skogsbygdens sammanhängande skogsområden. 
Med kust på tre sidor är avståndet till hav och strand 
aldrig långt.

Den flerkärniga strukturen med en hög tätortstäthet, 
korta avstånd och ett landskap som stark identitets- 
bärare är en stor styrka för Skåne. Mångfalden av olika 
miljöer och orter sammanbundna av infrastruktur och 
kollektivtrafik ger Skånes invånare tillgång till ett brett 
utbud av arbetstillfällen, boendemiljöer, utbildnings-
möjligheter, naturupplevelser och fritidsaktiviteter inom 
nära avstånd.

Pendlingen inom Skåne är stor och växer i takt med att 
befolkningen ökar. Den sträcker sig också i hög grad 
över kommungränserna. Interaktionen mellan de östra 
och västra delarna av Skåne är dock låg vilket har skapat 
en tudelad arbetsmarknad med negativa effekter på till-
gången till arbete och näringslivsutveckling. Det ställer 
krav på den fysiska planeringen att möjliggöra ökad 
rörlighet inom Skåne.

Strategier och strukturkarta från Regionplan för Skåne (granskningsförslag) (Bild: Region Skåne)
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För att Skåne Nordosts Vision 2030, med dess målbilder, 
ska uppnås står kommunerna i nordöstra Skåne inför ett 
antal utmaningar: 
• Det behövs en väl utbyggd infrastruktur för att 

fler ska ha möjlighet att bo, leva och verka i hela 
nordöstra Skåne. 

• Det behövs en god tillgång till kollektivtrafik med 
god turtäthet för att både knyta samman stad och 
landsbygd såväl som för att knyta samman nordöstra 
Skåne med södra Sverige.

 
Skåne Nordost - ett nav i norra Europa

Skåne Nordost har ett strategiskt fördelaktigt läge 
som port mellan Skandinavien och Europa samt som 
en del av Öresundsregionen. Här finns nationella 
samhällsfunktioner som knutpunkt för tåg, flygplats 
och hamn, vilket bland annat bidrar till en positiv 
näringslivsutveckling i södra Sverige.  
 

 
Både regionalt, nationellt och internationellt viktiga 
stråk länkas samman i Hässleholm. De stora stråken 
från Skandinavien till kontinenten utgörs framför allt 
av Södra stambanan samt E6, E4 och E22. Samtliga 
passerar nära eller genom Hässleholms kommun. 
 
Med utgångspunkt i att Hässleholm redan idag utgör en 
viktig knutpunkt för tågtransporter, är det extra angeläget 
att ett tågstopp på Nya stambanan förläggs centralt i 
Hässleholm för att resandet enkelt ska kunna kopplas 
samman med Malmö, Helsingborg, Halmstad, Växjö, 
Kalmar, Kristianstad och Karlskrona via den befintliga 
infrastruktur som finns på Hässleholms centralstation. 
Denna infrastruktursatsning kommer att leda till positiv 
effekter för näringslivs- och bostadsutvecklingen i hela 
södra Sverige. 

SKÅNE NORDOST 

Skåne Nordost är en samarbetskommitté i vilken de 
sex kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, 
Hörby, Osby och Östra Göinge ingår. Fokus ligger 
på tillväxt och att fler invånare ska ha arbete. Inom 
ramen för samarbetet arbetar kommunerna tillsammans 
inom en rad strategiska områden som näringsliv, 
arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt 
samhällsplanering och infrastruktur.

 
Vision, målbilder och strategier för Skåne Nordost 
 
Vision 2030 för Skåne Nordost är att utgöra... 
”Ett attraktivt och konkurrenskraftigt nordöstra Skåne 
och en tillväxtmotor i södra Sverige”.  
 
Tre målbilder
1. En dynamisk arbetsmarknad som attraherar företag, 

kompetenser och idéer.
2. Innovationsmiljöer och en högskola som bidrar till 

konkurrenskraftiga företag. 
3. En hög tillgänglighet till arbetsplatser, service och 

besöksmål via digitala tjänster och en väl utbyggd 
kollektivtrafik. 

 
Två strategier för att nå vision och målbilder 
1. ”Strategi för Kompetensförsörjning” 
2. ”Strategi för innovation och hållbar tillväxt”

Kommunerna som ingår i ”Skåne Nordost” är Kristianstad, 
Hässleholm, Bromölla, Hörby, Osby och Östra Göinge. 

Skåne Nordost har ett strategiskt läge i Öresunds-
regionen, Skandinavien och norra Europa.

KAPITEL 1 - HÄSSLEHOLMS KOMMUN I REGIONEN
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I Hässleholm finns nu även Sveriges modernaste 
tågverkstad Hässleholmsdepån, där Öresunds- och 
Pågatåg rengörs, repareras och underhålls.  
 
Åhus Hamn är en av södra Sveriges mest betydande 
bulkhamnar och är sydöstra Sveriges största 
containerhamn med en reguljär linje: Åhus – 
Bremerhaven - Hamburg. Importhamnarna i Göteborg, 
Trelleborg och Helsingborg länkas samman med 
Baltikum via Karlshamn och Karlskrona.  
 
Kristianstad Österlen Airport är en regional flygplats 
med såväl nationella som internationella flygningar.  

Ett internationellt viktigt huvudstråk mellan 
Skandinavien, Atlanten, kontinenten och Baltikum 
möjliggör att även den nordöstra delen av Skåne blir 
en viktig del av ett skånskt nav i norra Europa, där 
tillväxtmotorn Kristianstad + Hässleholm spelar en 
avgörande roll.  

Arbetsmarknads- och utbildningsregion Skåne 
Nordost
 
Skåne Nordost bidrar starkt till Skånes flerkärnighet, 
men på grund av brister inom infrastrukturen är Skåne 
uppdelat i flera arbetsmarknadsregioner. Dagens brister 
i infrastruktur och kollektivtrafik hämmar befolkningen 
inom Skåne, Halland, södra Småland och Blekinges 
pendling till och från tillväxtmotorn Kristianstad + 
Hässleholm. Detta gäller till exempel gränsöverskridande 
kollektivtrafik med Älmhult, Markaryd och Olofström. 
Först när dessa hinder är borta kan tillväxtmotorn 
Kristianstad + Hässleholm agera som den motor den kan 
och vill vara för sitt omland. 
 

 
Genom att Skånebilden, planerade infrastrukturobjekt 
i Nationell plan för infrastruktur (NTI) och Regional 
transportinfrastrukturplan (RTI) genomförs samt genom 
att skapa en förbättrad kollektivtrafik i södra Sverige blir 
det enklare för arbetstagare att pendla till fler arbetsgivare 
vilket skapar en större arbetsmarknadsregion.   
 
Etablering av nya bostads- och företagsområden bör ske 
vid kollektivtrafiknoder för att underlätta kompetens-
försörjningen genom bra pendlingsmöjligheter. En 
sammanhållen bebyggelseutveckling är viktig ur ett 
samhällssocialt perspektiv.  
 
Närheten till lärosäten är god i Skåne Nordost. Inom en 
radie på cirka 10 mil finns det högskola eller universitet 
på minst sju platser, det vill säga Kristianstad, Växjö, 
Karlskrona, Helsingborg, Halmstad, Lund och Malmö. 
Högskolan Kristianstad, yrkeshögskolor, folkhögskolor 
samt Krinova Incubator and Science Park tillsammans 
med Norra Station i Hässleholm är placerade mitt i 
navet. 
 
Ur ett arbetsmarknads- och 
näringslivsutvecklingsperspektiv har tillväxtmotorn 
Kristianstad + Hässleholm en stor roll att spela som 
ett nav för södra Sveriges kompetensförsörjning, då 
tillväxtmotorn Kristianstad + Hässleholm ligger mitt i ett 
utbildnings- och innovationsområde. 
                                                                                                                                                     
Samhällsfunktioner som sjukhus och specialistsjukhus 
ger både arbetstillfällen och ökad trygghet för invånarna. 
Det är viktigt att dessa bibehålls och utvecklas för att 
möta morgondagens behov av vård. 

 
Skåne Nordost har ett strategiskt läge i Örsundsregionen  
och södra Sverige.
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STÄLLNINGSTAGANDE - Hässleholms kommun i regionen
Översiktsplanen förhåller sig till och stämmer överens med regionala strategier och mellankommunala samarbeten.

invånarna i Skåne Nordost. Dessa arenor gör det möjligt 
att arrangera konferenser, idrotts- och kulturevenemang 
i samverkan mellan Skåne Nordosts kommuner, 
något som kan attrahera hela Skånes befolkning och 
närliggande regioner så som Blekinge och Småland.  
 
Genom samverkan skapas möjligheter att bevara och 
utveckla förutsättningar för besöksnäring och friluftsliv 
över kommungränserna. En viktig hänsynsaspekt är att 
arbeta utifrån bevarandefrågor så att områdets värden 
bevaras och främjas genom anpassad utveckling av 
det unika värdet. En väl utvecklad kollektivtrafik till 
nordöstra Skånes största regionala besöksmål samt till 
viktiga noder och offentliga miljöer, strövområden och 
badplatser är en viktig del av det hållbara resandet. 

En spännande idé som är sprungen ur, och blir ett 
genomförande av, Skåne Nordosts samarbete är 
”Snapphaneleden”, en vandringsled som är tänkt att gå 
mellan de nationellt och till och med internationellt 
kända attraktionerna; Hovdala i Hässleholm - Wanås i 
Östra Göinge och Vattenriket i Kristianstad. Detta, ihop 
med övriga besöksmål i Skåne Nordost, blir en nationell 
nod och tillväxtmotor för vandring, kultur, rekreation 
och destinationsutveckling.
 

  
Skåne Nordost - en nod och tillväxtmotor för 
destinationsutveckling  
 
Destinationsutveckling är generellt en mycket viktig del 
i Skåne Nordosts näringslivsutveckling, som bidrar till 
en levande landsbygd genom att exempelvis möjliggöra 
produktutveckling hos skogs- och jordbruksnäring. 
Destinationsutveckling handlar om hela samhällets 
utveckling som besöksmål. Syftet är att förstärka 
nordöstra Skåne som en attraktiv plats att bo på, att 
driva företag på och att besöka.  
 
Arbetet har många intressenter som företag, föreningar, 
invånare, politiska beslutsfattare, kommuner och region. 
Det offentliga bidrar till utvecklingen genom att skapa 
förutsättningar för besöksnäringen att växa på ett 
hållbart sätt. Det kan ske genom att skapa infrastruktur 
som cykel- och vandringsleder och bygga arenor/
platser för möten. Kommun och region kan bidra med 
kunskap och inspiration och behöver belysa och hantera 
positiva och negativa effekter av ökade besöksströmmar. 
Kommunerna har en viktig roll i att stimulera till 
samverkan mellan besöksnäringens och friluftslivets 
olika parter. Samverkan är nyckeln till all framgångsrik 
destinationsutveckling. Skåne Nordost har beslutat 
om en strategisk plattform för destinationsutveckling i 
nordöstra Skåne.

Nordöstra Skånes rika utbud av kultur och natur skapar 
grunden för områdets utveckling. Upplevelser kopplade 
till natur, kreativ livsstil samt mat och dryck har störst 
potential till att bidra till områdets hållbara tillväxt. 
Hela Skåne Nordost präglas av närheten till natur- och 
kulturupplevelser via ett sammanhängande nätverk av 
vandrings-, cykel- och ridleder. I närheten av lederna 
finns besöksmål och en besöksnäring som erbjuder 
boende, mat och upplevelser. En god tillgänglighet 
till våra besöksmål är av stor betydelse för såväl 
rekreation, friluftsliv och besöksnäring. Här finns stora 
naturområden som i hög utsträckning är opåverkade 
av buller och där naturens egna ljud istället får ta plats. 
Bullerfria miljöer är viktiga ur ett hälsoperspektiv, men 
blir allt svårare att hitta och riskerar att bli en bristvara i 
framtiden.  

I området finns arenor av olika slag för evenemang både 
inomhus och utomhus vilka skapar plats för ett rikt och 
stimulerande kultur- och fritidsutbud för besökare och 
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Sex kommuner samarbetar i nätverket Skåne Nordost
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1.8  Hållbar samhällsplanering

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare till en hållbar framtid. I översiktsplanen skapas 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsstruktur som inte enbart ger miljömässig nytta, utan också 
sociala och ekonomiska fördelar. Ett hållbart samhälle är ett samhälle där dagens behov tillgodoses samtidigt som 
resurserna används på ett sådant sätt att kommande generationers möjlighet att tillgodose sina olika behov inte 
äventyras.

Genom översiktsplanen planeras för ett hållbart 
byggande och hälsosamma livsmiljöer för att skapa 
livskvalité för alla Hässleholmare. Förutsättningar för 
hälsosamma livsmiljöer ska finnas i hela kommunen, i 
såväl stad, stationsorter, stadsnära byar, landsbygdsbyar 
och boende på landsbygden. Alla Hässleholmare ska ha 
en god och likvärdig tillgång till hälsosamma livsmiljöer. 
Våra livsmiljöer påverkar våra möjligheter till god 
livskvalitet. Det handlar om att minimera risken för 
ohälsa och skapa goda förutsättningar för en bra hälsa i 
vår livsmiljö. Kommunen har stort inflytande över dessa 
förutsättningar genom planmonopolet och i egenskap av 
välfärdsleverantör och tillsynsmyndighet.
 
SOCIAL HÅLLBARHET 

Social hållbarhet handlar om att skapa förutsättningar 
för ett demokratiskt samhälle och att alla invånare har 
tillgång till den välfärd som skapas där. I ett socialt 
hållbart samhälle fördelas resurser rättvist, mänskliga 
rättigheter respekteras och människor har rätt till 
inflytande. Några nyckelord är jämställdhet, jämlikhet, 
säkerhet och trygghet. För att nå det övergripande 

nationella folkhälsomålet ska särskild vikt läggas vid att 
stärka förmågan och möjligheten till social och kulturell 
delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer 
samt vid barns, ungdomars och äldres möjligheter 
till inflytande och delaktighet i samhället. Exempel 
på detta är: valdeltagande, jämställdhet, integration, 
diskriminering, förutsättningar för funktionshindrade.
 
I en socialt hållbar kommun har alla människor 
tillträde och möjlighet att ta sig till olika målpunkter, 
oavsett ålder, kön, etnicitet, ekonomi och eventuella 
funktionshinder. Exempelvis ska barn kunna ta sig tryggt 
till aktiviteter och skola. Prioritering av gångvägar och 
cykelvägar bidrar till att minska behovet av bil för att ta 
sig till handel och aktiviteter.  
 
Frågor att inspireras av i arbetet med sociala hållbarhet 
kan bland annat vara:  

• Hur bygger vi samhället för mer rörelse i vardagen? 
• Hur bygger vi bort ensamhet? 
• Hur lockas alla grupper i samhället ut till 

gemensamma mötesplatser? 
• Hur bygger vi så att barn och gamla vågar och kan 

förflytta sig utomhus? 

KAPITEL 1 - HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING
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och uppehåller regnvatten. De utgör rekreation och 
mötesplatser för människor och livsmiljöer för djur 
och insekter. Urban biologisk mångfald medför bättre 
hälsa hos invånarna och en attraktivare stadsmiljö. 
Det finns med andra ord flera anledningar till att 
inkludera gröna såväl som blåa värden i planeringen, 
inte minst ur samhällsekonomisk synvinkel. 
 
EKONOMISK HÅLLBARHET 

Det finns samband mellan god folkhälsa och ett 
samhälle som är präglat av ekonomisk och social 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdhet och 
rättvisa. Exempel på viktiga faktorer är: arbetstillfällen, 
jämställdhet, utbildningsnivå, integration, tillgång 
till bostad och trygghet. Ekonomisk stress och social 
otrygghet orsakar ohälsa. Ekonomisk hållbarhet 
handlar om en ekonomisk tillväxt som inte sker på 
bekostnad av social eller miljömässig hållbarhet. Det 
innebär att den enes välfärd inte bygger på den andres 
fattigdom. Ekonomisk hållbarhet skapas också genom 
investeringar och projekt som utöver ekonomisk vinst 
också skapar sociala och ekologiska vinster, exempel på 
detta är satsningar på hälsofrämjande stadsbyggnad och 
klimatanpassning. Detta innebär att det ekonomiska 
systemet kan ses som ett redskap för att bedriva en 
hållbar utveckling. 

KAPITEL 1 - HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING

EKOLOGISK HÅLLBARHET  

Ekologisk hållbarhet handlar om att använda naturens 
resurser på ett sätt som inte förstör våra möjligheter att 
använda dem även i framtiden. Istället behöver samhället 
anpassas efter de naturliga begränsningarna, så att vi 
inte överutnyttjar eller förstör naturresurserna - varken 
idag eller i framtiden, varken här eller på andra platser 
på vår jord. Att minska utsläppen av växthusgas genom 
smart stadsplanering bidrar inte bara till minskad 
klimatpåverkan utan också till renare och mindre 
bullerutsatta miljöer, något som i sin tur skapar attraktiva 
miljöer. Genom att i ekonomiska termer uttrycka värdet 
av de resurser vi hämtar i naturen ökar också insikten om 
hur viktiga de är att bevara. Jordens resurser måste ses i 
en helhet, där alla delar påverkar varandra.

Ekosystemtjänster
De naturresurser vi nyttjar kan också beskrivas som 
ekosystemtjänster. Begreppet omfattar alla tjänster 
som vi får gratis från naturen, som rening av luft 
och vatten, produktion av matjord, mineraler 
och metaller, byggnadsmaterial, livsmedel och 
rekreationsmöjligheter. Utbudet av ekosystemtjänster 
är direkt beroende av naturens artrikedom. Träd och 
grönska i parker och grönområden i tätorterna filtrerar 
en del luftföroreningar, jämnar ut temperaturen 

STÄLLNINGSTAGANDE - Hållbar samhällsplanering
Social, ekologisk och ekonomiskt hållbar utveckling är övergripande mål för översiktsplanen.
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1.9  Internationella, nationella och regionala   mål, 
strategier och planer

Utvecklingen av Hässleholms kommun ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, både ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt. Begreppet hållbar utveckling syftar till att beskriva hur människan kan tillgodose sina behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbarhet är ett vitt begrepp och omfattar 
både en social, ekologisk och ekonomisk dimension. De olika dimensionerna kan inte skapa hållbarhet var för sig 
utan måste samverka och vara i balans. Hållbarhetsmål har formulerats såväl på internationell som nationell och 
regional nivå.

GLOBALA MÅL - AGENDA 2030 

Hållbar utveckling handlar om människan, miljön och 
ekonomin och det är denna tresamhet som Agenda 
2030, som även kallas hållbarhetsmålen eller de globala 
målen utgår från. Den 25 september 2015 antog FN:s 
generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 
2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 
193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att 
uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 
delmål. Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, 
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor, 
samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser. 
 
De 17 globala målen för hållbar utveckling

1. Ingen fattigdom 
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.

2. Ingen hunger 
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning 
och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart 
jordbruk.

3. Hälsa och välbefinnande 
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och att verka 
för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

4. God utbildning för alla 
Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god 
kvalitet och att främja livslångt lärande för alla.

5. Jämställdhet 
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors 
egenmakt.

6. Rent vatten och sanitet 
Säkerställa tillgång till vatten- och sanitetsförvaltning för 
alla och att denna ska vara hållbar.

7. Hållbar energi för alla 
Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och 
modern energi till en överkomlig kostnad.

De globala målen som utgör grunden till det mänskliga samhället. 
(Bild: FN.se)

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt samt full och produktiv sysselsättning 
med anständiga arbetsvillkor för alla.
 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för 
en inkluderande och hållbar industrialisering och att 
främja innovation.

10. Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

11. Hållbara städer och samhällen 
Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara.

12. Hållbar konsumtion och produktion 
Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13. Bekämpa klimatförändringen 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser.
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INGÅNGAR

Foto: David Johansson

14. Hav och marina resurser 
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett 
hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

15. Ekosystem och biologisk mångfald 
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, ett hållbart bruk av skogar, 
att bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka 
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk 
mångfald.

16. Fredliga och inkluderande samhällen 
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 
utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa 
samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och 
inkluderande institutioner på alla nivåer. 

17. Genomförande och globalt partnerskap 
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det 
globala partnerskapet för hållbar utveckling.

FN:S KONVENTIONER
Inom FN tas olika program och konventioner fram. 
Sverige förbinder sig sedan att följa dem genom 
att ratificera dessa globala överenskommelser. 
Barnkonventionen är ett exempel som antogs av fn:s 
generalförsamling 1989 och ratificerades i sverige 
1990. År 2018 beslutade riksdagen om att göra 
barnkonventionen till svensk lag och denna lag trädde 
sedan i kraft år 2020. Konventionen om biologisk 
mångfald är ett annat FN-fördrag som antogs på 
Rio-konferensen 1992. Sverige undertecknade 
konventionen år 1993, samma år som den trädde i 
kraft, och har sedan 2010 införlivat konventionens 
mål i sveriges miljömålsarbete.

EU:S STRATEGIER OCH POLICYDOKUMENT
Övergripande strategier och policydokument anger 
mål som medlemsländerna har att rätta sig efter 
när de utarbetar nationella program. Denna typ av 
styrdokument är inte juridiskt bindande men den öppna 
samordningsmetoden, som innebär att länderna sätter 
upp gemensamma mål för att sedan jämföra sig och 
utbyta erfarenheter med varandra, ger medlemsländerna 
incitament för att uppfylla de överenskomna målen. 
Kommissionen koordinerar medlemsländernas insatser 
inom dessa områden som många gånger ligger utanför 
EU:s formella ansvar. Exempel på strategier med 
koppling till fysisk planering är EU:s Östersjöstrategi, 
den nya Leipzigstadgan och  Territoriella agendan 2030.

Helgeå (Fotograf: Thomas Johnsson)
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NATIONELLA VISIONER OCH MÅL

Boverket lanserade 2012 ”Vision för Sverige 
2025”. Där presenterades de stora megatrender-
na; ett förändrat klimat samt en globaliserad, urba-
niserad och digitaliserad värld. Vidare redovisades 
12 visioner för planering på följande teman:
 
Megatrender
1. Ett ändrat klimat
2. En globaliserad värld
3. En urbaniserad värld
4. En digitaliserad värld
 
Visioner
1. Hantera växande stadsregioner.
2. Skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden.
3. Utveckla småorter och glesbygd hållbart.
4. Bygg hållbart.
5. Högre utbildning är motto för regional tillväxt.
6. Planera långsiktigt för kortsiktiga verksamheter.
7. Gynna besöksnäringen.
8. Skapa internationella spårstrukturer för gods och resor.
9. Regional utveckling behöver utbyggd kollektivtrafik.
10. Säkerställ framtidens elförsörjning.
11. Trygga rent vatten.
12. Bevara stränder, jordbruksmarker och tätortsnära natur. 

Boverket har även tagit fram en sammanställning över 
nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk 
samhällsplanering, som sammanfattar sådant som staten 
har lagt fast inom olika politikområden och som bör beak-
tas i samhällsplaneringen. Sammanställningen är indelad 
i fem teman: Demografi och sociala värden, Bebyggelse, 
Ekonomi och resursanvändning, Miljö, natur och klimat 
samt Infrastruktur.  
 
Översiktsplanen ska ange hur kommunen i den fysiska 
planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översikts-
planen med relevanta nationella mål, planer och program 
av betydelse för en hållbar utveckling. Nedan presenteras 
de nationella mål som Hässleholms kommun anser vara 
relevanta att ta upp och beakta i översiktsplanen. 
 
DEMOGRAFI OCH SOCIALA VÄRDEN 

Nationella mål för folkhälsa 

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken 
är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen samt att inom en gene-
ration sluta de hälsoklyftor som är påverkbara. Utgångs-
punkten för folkhälsoarbetet utgörs av åtta målområden 

Flygfoto Verum (Fotograf: Thomas Johnsson)
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där målområdena ”Boende och närmiljö” och ”Lev-
nadsvanor” är av särskild relevans för fysisk planering.
 
Nationella mål för funktionshinderpolitiken 
 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, 
med FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlik-
het i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som 
grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att 
barnrättsperspektivet ska beaktas. 
 
Nationella mål för jämställdhet
 

Jämställdhetspolitikens övergripande mål är: ”Kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv.” Ett delmål med särskild relevans för den 
fysiska planeringen är att ”En jämn fördelning av makt 
och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt 
och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma 
villkoren för beslutsfattandet.” 
 
Nationella mål mot segregation
 

Det övergripande nationella målet mot segregation lyder 
”minskad segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvill-
kor och goda livschanser för alla”. I regeringens lång-
siktiga strategi för att minska och motverka segregation 
presenteras fem delmål där delmålet ”Minskad boendese-
gregation, bra bostäder för alla och stärkt samhälls- 
service” är av särskild relevans för fysisk planering. 

BEBYGGELSE 
 
Nationella mål för bostäder och samhällsplanering 
 

Det nationella målet för samhällsplanering, bostadsmark-
nad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla 
människor i hela landet en god livsmiljö från ett socialt 
perspektiv. Detta innebär bland annat att en långsiktigt 
god hushållning med naturresurser och energi främjas, 
samt att bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 
underlättas. Att ha långsiktigt välfungerande bostads-
marknader där utbudet av bostäder möter efterfrågan och 
svarar mot behoven är ytterligare en del av det övergri-
pande nationella målet. 
 
Nationella mål för kulturmiljön 
 

Kulturpolitiken ska främja ett levande kultur-
arv som bevaras, används och utvecklas. Exem-
pel på mål som främjar detta och som kan vara 
av särskild relevans för fysisk planering är:
• Ett hållbart samhälle med en mångfald av 

kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och 
möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.

• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön 
som gemensam källa till kunskap, bildning 
och upplevelser”.

• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet 
som innebär att kulturmiljön tas till vara i 
samhällsutvecklingen. 

Nationella mål för arkitektur, form och design
 

Det övergripande nationella målet för arkitektur, 
form och design lyder ”Arkitektur, form och design 
ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre 
segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade 
livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att 
påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”
I propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö” 
presenteras sex exempel på tillvägagångssätt för att 
nå det övergripande målet som samtliga kan vara 
av relevans för fysisk planering, det vill säga:
• Hållbarhet och kvalitet underställs inte 

kortsiktiga ekonomiska överväganden. 
• Kunskap om arkitektur, form och 

design utvecklas och sprids. 
• Det offentliga agerar förebildligt. 
• Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska 

värden tas tillvara och utvecklas.
• Miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla.
• Samarbete och samverkan utvecklas, 

inom landet och internationellt.
 
EKONOMI OCH RESURSANVÄNDNING 

Nationella mål för näringspolitik 
 

Det nationella målet för näringspolitiken är att stärka 
den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar 
för fler jobb i fler och växande företag. 
 
Nationella mål för regional utveckling 
 

Den regionala utvecklingspolitikens övergripande 
mål lyder ”Utvecklingskraft i alla delar av landet med 
stärkt lokal och regional konkurrenskraft”, där ett 
prioriterat utvecklingsområde är ”Attraktiva miljöer och 
tillgänglihet”. 
 
Nationella mål för areella näringar, landsbygd och 
livsmedel 
 

Det övergripande målet för landsbygd, livsmedel och 
areella näringar är att insatserna ska bidra till goda 
förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar 
av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och 
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bidra till klimatomställningen och att naturresurserna 
används hållbart. Inom detta område finns även mål 
beslutade av riksdagen som gäller En sammanhållen 
landsbygdspolitik, En konkurrenskraftig och hållbar 
livsmedelskedja och Skogspolitiken. 
 
Nationella mål för cirkulär ekonomi 
 

Det övergripande nationella målet för omställning 
till en cirkulär ekonomi är ”Att bidra till att nå 
miljö- och klimatmålen samt de globala målen i 
Agenda 2030”. Fyra fokusområden ringas in där ett 
område är av särskild relevans för fysisk planering 
”Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära 
kretslopp, som bland annat handlar om att underlätta 
för hushåll och verksamheter att enkelt kunna göra 
sig av med allt sitt källsorterade avfall samt att 
främja utbyggnaden av en väl utvecklad kapacitet för 
materialåtervinning som kan hantera det källsorterade 
avfallet i Sverige.” 
 
MILJÖ, NATUR OCH KLIMAT 
 
Nationella mål för miljön 
 
För att ge en tydlig struktur för miljöarbetets 
genomförande och uppföljning finns mål på flera nivåer: 
• Ett generationsmål som anger inriktningen för 

den samhällsomställning som behöver ske inom 
en generation för att nå miljökvalitetsmålen.

• Miljökvalitetsmål som beskriver det önskade 
miljötillståndet.

• Etappmål som anger steg på vägen till 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

 
Generationsmålet 
 

I Sverige har vi ett ”Generationsmål” som är det 
övergripande målet för miljöpolitiken. Målet lyder:  
”Att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”  

KAPITEL 1 - INTERNATIONELLA, NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL, STRATEGIER OCH PLANER

Miljömålen 
 

Sverige har 16 miljömål (miljökvalitetsmål) som 
är antagna av Sveriges riksdag. Dessa mål har lagt 
grunden för det vi i dag kallar miljömålssystemet. 
Målen ger en långsiktig signal till hela samhället om 
vad regering och riksdag vill uppnå med miljöpolitiken. 
I ett internationellt perspektiv är det svenska 
miljömålssystemet unikt. Kommunerna ansvarar för 
att implementera miljömålen i sin samhällsplanering. 

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Nationella mål för klimatet 
 

Det nationella långsiktiga klimatmålet är en del av det 
klimatpolitiska ramverket och innebär att senast år 2045 
ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Två 
klimatmål med särskild relevans för fysisk planering är:
• ”Utsläppen i Sverige i de sektorer som kommer att 

omfattas av EU:s ansvarsfördelningsförordning, 
bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre 
än utsläppen 1990, och minst 75 procent lägre 
år 2040. Utsläppen som omfattas är främst från 
transporter, arbetsmaskiner, mindre industri- och 
energianläggningar, bostäder och jordbruk”.

• Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes 
flyg, ska minska med minst 70 procent senast 
år 2030 jämfört med 2010. Anledningen till att 
inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg 
ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter.

 
Nationella mål för vatten 
 

Det finns flera mål med särskild relevans för fysisk 
planering när det kommer till vatten. Det handlar 
om miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer, 
mål från Agenda 2030 och åtgärdsförslag i de 
åtgärdsprogram som finns för Sveriges vattendistrikt.Generationsmålet och de 16 miljömålen (Bild: Naturvårdsverket)
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Nationella mål för friluftslivet 

Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är 
att stödja människors möjligheter att vistas ute i 
naturen och utöva friluftsliv med allemansrätten 
som grund. Alla människor ska ha möjlighet till 
naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap 
och ökad kunskap om natur och miljö.
 
INFRASTRUKTUR 
 
Nationella mål för transporter och infrastruktur 
 

Transportpolitikens övergripande nationella mål är att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. Målet innebär ett funktionsmål 
(tillgänlighet) och ett hänsynsmål (säkerhet, miljö och 
hälsa).  

Nationella mål för krisberedskap 

Det övergripande målet för krisberedskapen är att värna 
om befolkningens liv och hälsa, liksom samhällets 
funktionalitet, samt förmågan att upprätthålla 
grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och 
mänskliga fri- och rättigheter. Två mål för krisberedskap 
som kan vara av särskild relevans för fysisk planering är:
• Minska risken för olyckor och kriser som hotar vår 

säkerhet.
• Värna människors liv och hälsa samt grundläggande 

värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga 
fri- och rättigheter genom att upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet och hindra eller begränsa 
skador på egendom och miljö då olyckor och 
krissituationer inträffar.

   
Nationella mål för digital infrastruktur 
 

Det övergripande målet för digitaliseringspolitiken 
är att Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter.

Nationella mål för energi och energidistribution

Energipolitikens övergripande mål syftar till att 
förena försörjningstrygghet, konkurrenskraft och 
ekologisk hållbarhet. Energipolitiken ska skapa villkor 
för en effektiv och hållbar energianvändning och en 
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ 
påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta 
omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Flygfoto Laxbromölla (Fotograf: Thomas Johnsson)
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REGIONALA MÅL, STRATEGIER OCH PLANER

Region Skåne 
 
Region Skåne, vars uppdrag är att arbeta för hälsa, 
hållbarhet och tillväxt i Skåne, har under åren tagit fram 
styrdokument och planeringsunderlag som är relevanta 
för denna översiktsplan. Nedan presenteras några:

Skånes regionala utvecklingsstrategi – ”Det öppna 
Skåne 2030”  

Regionfullmäktige i Skåne beslutade i juni 2020 om en 
regional utvecklingsstrategi för Skåne ”Det öppna Skåne 
2030”. Utvecklingsstrategin har uppdaterats för tydligare 
nomenklatur, stärkande av hållbarhetsperspektivet och 
relationen till Agenda 2030. 

I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) presenteras 
en vision... 
 
”Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för 
alla och med ett varierat landskap. Skåne välkomnar 
nya människor och nya influenser. Skåne är porten till 
Sverige och ut i världen.” 
 
...och sex visionsmål. det vill säga att Skåne ska:

1. Erbjuda framtidstro och livskvalitet.
2. Vara en stark hållbar tillväxtmotor.
3. Stärka mångfalden av goda livsmiljöer.
4. Ha en frisk miljö och en hållbar resursanvändning
5. Ställa om för att klara välfärden.
6. Vara globalt attraktivt.

LÄS MER: Skånes regionala  
utvecklingsstrategi (Bild : Region Skåne)

KAPITEL 1 - INTERNATIONELLA, NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL, STRATEGIER OCH PLANER

Det öppna Skåne 2030
Skånes utvecklingsstrategi

Strukturbild för Skåne, Strategier för det flerkärniga 
Skåne samt tillväxtmotor Hässleholm + Kristianstad
 
Från 2005 och fram till att Region Skåne fick det 
nya regionplaneuppdraget 2019 togs en mängd 
inspirationsmaterial fram som underlag för de 
skånska kommunernas fysiska planering. Detta arbete 
genomfördes inom ramen för Region Skånes regionala 
utvecklingsuppdrag. Rapporterna ”Strukturbild för 
Skåne” (2011) och ”Strategier för det flerkärniga Skåne” 
(2013) blev vägledande för byggandet av den nya 
strukturkartan för Skåne och den senare rapporten utgör 
nu program för den kommande regionplanen. 

I ”Strukturbild för Skåne” och ”Strategier för det 
flerkärniga Skåne” identifierades Hässleholms 
kommun tillsammans med sex andra städer (Malmö, 
Lund, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad och 
Ystad) som regional kärna. Vidare konstaterades att 
varken Kristianstad eller Hässleholm var tillräckligt 
starka var för sig för att vara en tillväxtmotor, 
men att Kristianstad klarade kravet på en stark 
befolkningstillväxt och Hässleholm uppfyllde kravet om 
en hög sysselsättningsgrad. Region Skåne konstaterade 
att städerna genom samarbete kan fungera som en 
tillväxtmotor. Det är därför viktigt att Hässleholm och 
Kristianstad arbetar tillsammans för att stärka tillväxten 
och utvecklingen i de nordöstra delarna av Skåne.

Region Skånes mest relevanta publikationer för denna 
översiktsplan är (förutom de tidigare två nämnda):
• Hållbar småstad (2020)
• Stadskvaliteter i Skåne (2019)
• Stationsnära läge 2.0 (2019)
• Ortsutveckling längs Skånebanan (2019)
• Planera för attraktiv parkering (2019)
• Fokus landsbygd (2017)
• Planera för det digitala samhället (2017)
• Planera för urbana godstransporter (2017)
• Planera för männsikor (2016)
• Livskraftiga kommuner (2016)
• Planera för nya stationssamhällen (2016)
• Ett grönare Skåne (2016)
• Planera för cykeln i småstaden (2015)
• Planera klimatsmart (2014)
• Hur stärker vi Skånes regionala kärnor och 

tillväxtmotorer? (2012)
• Grönstrukturer i Skåne (2012)
• Framtidens näringsliv (2011)
• Bytespunkter som mötesplats i Skåne (2011)
• Flerkärnigheten (2011)
• Stationsnära läge (2010)
• Image och attraktionskraft (2010)
• Näringsliv, handel och service (2008)
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Andra regionala stategier och planer som är av vikt 
att beakta i översiktsplanearbetet är bland annat:

• Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne
• Skånebilden
• Regional transportinfrastrukturplan
• Trafikförsörjningsprogram för Skåne
• Skånska åtgärder för miljömålen
• Klimat- och energistrategi för Skåne

Regionplan för Skåne  

Region Skåne fick genom en ändring i plan- och 
bygglagen 2019 uppdraget att ta fram en regionplan 
för Skåne. Den regionala utvecklingsstrategin utgör 
plattform och vision för det pågående arbetet.  
 
Syftet med regionplanen enligt 7 kap. 2 § PBL är att 
ange grunddragen för användningen av mark- och 
vattenområden i hela regionen. Planen ska ge vägledning 
för beslut om kommunala översiktsplaner, detaljplaner 
och områdesbestämmelser. Regionplanen är inte 
bindande.  
 
Regionplanen ska bland annat hjälpa till med att: 

• Fördjupa arbetet med regional fysisk planering.
• Överbrygga gapet mellan regionalt tillväxtarbete och 

den kommunala översiktsplaneringen.
• Se helheter och regionala utmaningar och 

möjligheter.
• Diskutera och lösa frågor av mellankommunal och 

mellanregional karaktär.
• I olika sammanhang agera kring gemensamma 

intressen.
• Stärka samordningen och samarbetet kring fysisk 

planering. 

Uppdraget med att ta fram regionplanen görs i nära 
dialog med de 33 skånska kommunerna. Framtagandet 
av regionplanen för Skåne utgör en iterativ och lärande 
process och planen kommer löpande att ses över och 
utvecklas under varje mandatperiod.   

Regionplan för Skåne 
2022–2040

LÄS MER: Regionplan för Skåne 2022-2040 
- granskningshandling (Bild: Region Skåne)

 
Hässleholms kommun deltar aktivt i regionens pågående 
arbete med regionplanen, både som enskild part och 
genom Skåne Nordost.  

Regionplanen har varit ute på samråd under våren 2021 
och granskning hösten 2021. 
 
För Hässleholms kommuns översiktsplanearbete 
innebär det att det finns en samrådsversion och 
granskningsversion av regionplanen att förhålla sig till, 
med förslag på planeringsstrategier, planeringsprinciper 
och mark- och vattenanvändning. Kommunen ser 
dock regionplanens samrådshandling som en viktig 
vägvisare för hur planeringen av kommunens mark- och 
vattenanvändning kan se ut ur ett mellankommunalt och 
regionalt strategiskt perspektiv. 
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Mellankommunala och mellanregionala frågor 
 
Frågor som Hässleholms kommun anser kan vara 
av mellankommunal och mellanregional karaktär är 
bland annat följande: 
 
Bebyggelsestrukturer och dess utveckling  
 

- Ortsstrukturer och hur orterna hänger samman 
med landsbygden. 
- Områden med höga kulturmiljövärden.
- Bostads- och arbetsmarknad. 
- Näringsliv, handel och besöksnäring. 
- Social service som skola och vård. 
 
Transportinfrastrukturer och dess utveckling 
 

- Vandrings-, cykel- och ridleder. 
- Bil- och järnvägar.
- Kollektivtrafiknät med hållplatser/stationer/noder 
för buss och tåg.
- Helhetstänk kring person- och godstransportnätet. 
 
Blågrön infrastruktur och dess utveckling 
 

- Nätverk av gröna och blå strukturer. 
- Avrinningsområden.
- Områden med höga naturvärden.
- Stråk med ekologiska samband och ekosystem. 
- Sammanhängande områden av jord- och 
skogsbruk. 
- Kulturlandskap och landskapskaraktärer.
- Tysta och bullerfria områden.  
- Rekreativa ströv- och vandringsområden. 
- Klimatanpsssningsåtgärder

Teknisk infrastruktur och dess utveckling 
 

- Digitala infrastrukturer. 
- Tank- och laddinfrastrukturer. 
- Strukturer för fossilfri energiproduktion och 
distribution. 
- Infrastrukturer för vatten- och avlopp. 
- Infrastrukturer för dricksvattenförsörjning. 
- Infrastrukturer för avfallshantering. 
- Materialförsörjning och masshantering. 
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KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN  
(Sammanfattning av kapitel 1 - Inledning)  

• Kommunen gör bedömningen att översiktsplanen kan antas ha betydande miljöpåverkan, eftersom den anger 
förutsättningar för bland annat tätortsbebyggelse, industriområden, byggande av vägar och olika anläggningar för 
turism och friluftsliv.

• Social, miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling är övergripande mål för översiktsplanen. 
• Översiktsplanen förhåller sig till och stämmer överens med internationella, nationella och regionala mål, 

regionala strategier och planer samt mellankommunala samarbeten.

KONSEKVENSER  
(Sammanfattning av kapitel 1 - Inledning)  

I det inledande kapitlet poängterar översiktsplanen att en socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbar utveckling 
är målet med kommunens utveckling. I kapitlet beskrivs hur situationen ser ut i kommunen idag och vilka de 
främsta utmaningarna är för att nå en hållbar utveckling. Det beskrivs också viktiga frågeställningar att utgå från i 
planeringen för att nå en hållbar utveckling. Att identifiera utmaningarna och hur dessa kan arbetas med bedöms 
skapa en god utgångspunkt för en hållbar planering i kommunen.

Social hållbarhet 

Det bedöms som positivt att utmaningar kopplat till jämlik hälsa, identitet och attraktionskraft och utbildningsnivå 
identifieras. Det ges också förslag på hur man kan arbeta för att hantera dessa utmaningar, vilka framförallt bedöms 
påverka de globala målen God hälsa och välbefinnande, Minskad ojämlikhet samt Hållbara städer och samhällen, 
det folkhälsopolitiska målet Boende och närmiljö samt miljömålet God bebyggd miljö (preciseringen Hållbar 
samhällsplanering).

Ekonomisk hållbarhet 

Det bedöms som positivt att översiktsplanen identifierar behovet av att locka till sig fler unga vuxna till kommunen 
då den kommunala inkomstskatten är kommunens huvudsakliga inkomst. 

Ekologisk hållbarhet 

Det bedöms som positivt att kommunen eftersträvar en effektiv markanvändning. Det är även positivt att kommunen 
avser att inkludera de gröna och blå värdena i planeringen och belyser vikten av att skapa ett motståndskraftigt 
samhälle för framtida klimatförändringar. Utmaningarna och förslagen på hur de ska hanteras bedöms bland annat 
kunna bidra till de globala målen Rent vatten och sanitet, Hållbara städer och samhällen, Ekosystem och biologisk 
mångfald samt de nationella miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt och 
djurliv och God bebyggd miljö.

KAPITEL 1 - INTERNATIONELLA, NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL, STRATEGIER OCH PLANER
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KAPITEL 2 
UTVECKLINGS-

INRIKTNING
I kapitel 2 finns översiktsplanens utvecklingsinriktning och utvecklingsstrategi.  

Utvecklingsinriktningen visar funktioner och funktionella samband avseende 
bebyggelse, natur och friluftsliv och kommunikationer. Utvecklingsinriktningen 

lyfter prioriteringar mellan strategiska samband som visar kommunens långsiktiga 
utveckling. Strategierna visar hur kommunens stationsorter, byar och landsbygd 

ska planeras för att målbilden ska nås. Kapitlet innehåller också kommunens 
vision och översiktsplanens målsättningar samt en redovisning av kommunens 

framtagna strategier och planer som utgör stöd för översiktplaneringen.
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KAPITEL 2 - KOMMUNENS VISION, MÅL, STRATEGIER OCH PLANER

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

LEVA genom närhet mellan människor, öppen kommunal demokrati, bra boende, goda kommunikationer, god  
miljö, god social omsorg och god folkhälsa och sjukvård. 

UPPLEVA genom ett rikt utbud av kulturaktiviteter, ett rikt utbud av fritidsaktiviteter, ett rikt utbud av   
evenemang, ett aktivt föreningsliv och en bred idrottsrörelse. 

ARBETA genom aktivt företagande, mångfald i arbetslivet och kreativ verksamhet. 

LÄRA genom utvecklande lärande, kompetensutveckling, forskning, utbildning och skola.

Sammantaget innebär detta att Hässleholms kommun är en knutpunkt och mötesplats som präglas av förändring och 
utveckling, genom öppenhet gentemot omvärlden och nyfikenhet på det nya. 

HÄSSLEHOLMS KOMMUNS MÅLSÄTTNINGAR 2040 
 
         

2.1 Vision, mål, strategier och planer
Hässleholms kommuns vision antogs av kommunfullmäktige 2003 och är fortfarande aktuell. Den är 
utgångspunkten för denna översiktsplan och den var utgångspunkten för den förra kommunövergripande 
översiktsplanen som antogs 2007. Genom att hålla fast vid visionen leder översiktsplanen till kontinuitet 
och långsiktighet i beslut som gäller mark- och vattenanvändningen. Kommunens vision kompletteras med 
översiktsplanens övergripande målsättningar, som tillsammans med de fördjupade ämnesstrategierna och 
ämnesplanerna visar färdriktningen för kommunens hållbara framtida utveckling. 

STÄLLNINGSTAGANDE -  Vision och målsättningar
Översiktsplanen lutar sig på visionen från 2003, men kompletteras med tre övergripande målsättningar: 
”Hässleholmaren är stolt och mår bra”, ”Natur och kultur med höga biologiska och rekreativa värden skyddas och utvecklas” 
och ”Det infrastrukturella läget utvecklas och förbättras”.

Hässleholmaren är stolt och mår bra
Det finns en vi-känsla och gemenskap i kommunen och vi känner oss som Hässleholmare oavsett var i 
kommunen vi bor. Det finns en förståelse och ödmjukhet för det ömsesidiga beroendet mellan den starka och 
kompletta staden, de servicetäta och attraktiva stationsorterna och den levande landsbygden. Vi är goda grannar 
och har givande samarbeten med andra kommuner.

Det infrastrukturella läget utvecklas och förbättras 
Resandet är hållbart. Det är attraktivt och säkert att cykla och gå. Alla stationsorter har ökad turtäthet 
och det är kortare restider med buss och tåg. Det är lätt att ta sig från landsbygden till stationen i 
stationsorterna. Ny stambana mellan Hässleholms stad och Lunds stad är byggd. Skånebanan är utbyggd 
med dubbelspår till Kristianstad och Helsingborg. Det är mer transporter på räls och mindre på väg. 
Arbetsmarknadsregioner, tillgången till nöjen och möjligheter till studier är fler och utvecklade. 
 
Natur och kultur med höga biologiska och rekreativa värden skyddas och utvecklas
Den fantastiska naturen och våra rekreationsområden gör kommunen attraktiv. Kommunen 
klarar klimatförändringar genom anpassningsåtgärder och ligger i framkant när det gäller 
att använda ny teknik och forskning. Ekosystemtjänster, alltså nyttor som människan kan 
tillgodogöra sig från naturen, tas tillvara och kompenseras för om de påverkas negativt. 
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UTVECKLINGSINRIKTNING

Hässleholmaren är stolt och mår bra är en av översiktsplanens målsättningar (Fotograf: InPhokus by Funke)
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HÄSSLEHOLMS KOMMUNS STRATEGIER OCH 
PLANER 
 
Hässleholms kommun har tagit fram ett flertal 
kommunövergripande strateiger samt ortsspecifika 
och tematiska planer som redogör för kommunens 
aktuella visioner, målsättningar, ställningstaganden 
och handlingsplaner inom respektive tematiska eller 
geografiska område. Dessa dokument utgör underlag för 
kommunens fysiska planering och redovisas på detta och 
nästa uppslag.  
 
Översiktsplanen ska ange hur kommunen i den fysiska 
planeringen avser att ta hänsyn till och samordnar 
översiktsplanen med relevanta nationella mål, planer och 
program av betydelse för en hållbar utveckling. Flertalet 
av kommunens strategier och planer tar hänsyn till och 
har samordnats med för temat relevanta nationella mål, 
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling  
 
”Översiktsplan för Hässleholms kommun 2022-2040” 
har ambitionen att väga in såväl internationella som 
nationella, regionala och delregionala visioner, mål, 
strategier och planer som är relevanta för kommunens 
fysiska planering. Hur översiktsplanen tar hänsyn till och 
samordnas med dessa redovisas i de kommande kapitlen 
av översiktsplanen. 

Hässleholms kommuns översiktsplan 2007
 
Den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP) som 
antogs 2007 var uppbyggd kring ledorden Leva, Arbeta, 
Lära, Uppleva.

I ÖP 2007 togs ett antal ställningstaganden fram för 
Hässleholms stad. Bland annat skulle staden utvecklas 
genom tillväxt kring redan befintliga och väl fungerande 
stadsbyggnadsstrukturer, kollektivtrafikstråk, tekniska 
anläggningar och service. Befolkningstätheten och 
besöksmålen skulle öka. Hässleholms stad skulle även 
sträva efter stadsmässighet med en egen lokal prägel.

Dessutom pekades en geografisk stadsgräns och en inre 
snävare zon kallad stadsplaneringsgräns ut. Innanför 
stadsplaneringsgränsen skulle den inre staden utvecklas 
så att Hässleholms centrum stärktes som knutpunkt och 
mötesplats. Gränsen skulle bidra till ett tätare samhälle 
och skydda omgivande landskap och värdefull natur 
från exploatering. All ny och kompletterande bebyggelse 
 innanför stadsplaneringsgränsen skulle enligt ÖP 2007 
uppfylla utvecklingskraven:
• minskat bilåkande
• ökad befolkningstäthet
• ökad stadsmässighet
• ökat kollektivtrafikunderlag

KAPITEL 2 - KOMMUNENS VISION, MÅL, STRATEGIER OCH PLANER

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

kommUnövergripAnde  

Vår framtidsbild

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

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

g
öteborg

Helsin
gborg

St
oc

kh
ol

m

kö
pe

nh
am

n

karlskrona

starka kopplingar till omvärlden

tågstopp i kommundelscentra

stark och komplett stad

kommunen som knutpunkt

spårbunden trafik

mångfaldig och levande landsbygd

natur med höga biologiska och rekreationella värden

Framtidsbild i kommunens översiktsplan 2007
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”Översiktsplan för Hässleholms kommun 2022-
2040” bygger vidare på och utvecklar såväl 
ställningstagandena som utvecklingskraven från ÖP 
2007. ÖP 2007 gäller just nu tillsammans med den 
nyligen lagakraftvunna fördjupade översiktsplanen för 
Hässleholms stad, men kommer att upphöra att gälla 
när ÖP 2022-2040 vinner laga kraft.
 
Fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad 2020  
 
En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Hässleholms stad 
togs fram 2018, detta för att uppdatera och förtydliga 
den gällande översiktsplanens ställningstaganden 
kring stadens utveckling. Planen överklagades till 
kammarrätten, men överklagandet avslogs och planen 
vann laga kraft 2020. Denna FÖP gäller parallellt med 
gällande översiktsplan. En sammanfattning av FÖP:ens 
vioner och mål samt mark- och vattenanvändningskartan 
återfinns i kapitel 3. 
 
Fördjupade översiktsplaner för vissa stationsorter

Fyra fördjupade översiktsplaner har tagits fram för 
kommunens större orter, det vill säga för Bjärnum 
(1997), Sösdala (2002), Tyringe (1998) och Vinslöv 
(2005). Innehållet i dessa fördjupade översiktsplaner 
har uppdaterats och integrerats i denna översiktplan för 
Hässleholms kommun och kommer att upphöra att gälla 
när denna plan fått laga kraft.

Tillägg till översiktplan 2007 - Tema vindkraft
 
Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) 
om vindkraft togs fram 2009 för att utgöra 
beslutsunderlag vid bemötandet av den ökade 
efterfrågan på att bygga vindkraft inom kommunen. 
Tillägget har i stora drag uppdaterats och integrerats i 
denna översiktplan. Tillägget kommer att upphöra att 
gälla den dag denna översiktsplan vunnit laga kraft. 
Tillägget innehåller dock värdefull och adderande 
information som kan vara ett kunskapsstöd vid 
kommande prövning av vindkraftverk i kommunen.
 
Grönstrategi och grönplan
 
En grönstrategi för Hässleholms kommun har arbetats 
fram och antogs av kommunfullmäktige 2017. 
Grönstrategin lyfter betydelsen av den tätortsnära 
naturen och kopplingarna till densamma. Av stor 
betydelse är även behovet av att aktivt planera för 
kvalitativa parker och grönområden vid förtätning.  
Gällande grönplan för Hässleholms stad är från år 2001 
och grönplanen för Vinslöv är från år 2004. Grönplanen 
för Hässleholms stad pekar bland annat ut viktiga gröna 

stråk och kilar som binder samman staden med värdefulla 
natur- och rekreationsområden. Dessutom finns en 
kartläggning och klassning av värdefulla naturområden 
och förslag på utveckling av nya och befintliga parker och 
naturområden. Grönplanerna behöver uppdateras i takt 
med att orterna utvecklas och förändras. 
 
Naturvårdsstrategi och naturvårdsplan 
 
Kommunens naturvårdsstrategi och naturvårdsplan 
ersätter tillsammans naturvårdsprogrammet från 2005. 
”Naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun” (2021)
anger kommunens viljeinriktning i naturvårdsfrågor. 
Naturvårdsstrategin berör hela kommunen utanför 
tätorterna. De senare täcks av ”Grönstrategier för 
Hässleholms stad och större stationsorter” (2017). 
Naturvårdsplanen (2021) utgör framför allt en 
dokumentation av kommunens naturvärden utanför 
Hässleholms tätort.  
 
Trafikstrategi och trafikplan
 
Trafikstrategi för Hässleholms kommun (2017) anger 
vision och mål för kommunens framtida trafiksystem. 
Strategin ska säkerställa att de transportpolitiska målen 
efterföljs i Hässleholms kommun. Trafikplanen för 
Hässleholms stad (2021) ska visa hur trafiken i staden 
kan och bör utvecklas fram till år 2030. Båda har 
inriktning mot ett mer hållbart transportsystem.  

Riktlinjer för bostadsförsörjningen
 
I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
anges att kommunen ska planera bostadsförsörjningen 
i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att 
leva i goda bostäder. Hässleholms kommun har tagit fram 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna antogs 
av kommunfullmäktige 2017. Bostadsförsörjningen i 
Hässleholm kommun har utmaningar både på kort och 
lång sikt. En framtida höghastighetsstation i Hässleholm 
kommer att innebära ett ökat bostadsbyggande, framför 
allt i stationsnära lägen.

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 

Riktlinjerna för markanvisning (2017) ska användas 
som ett verktyg för alla involverade parter, det vill 
säga tjänstemän, politiker och byggherrar. I takt 
med att Hässleholms kommun växer ökar också 
konkurrensen om de mest attraktiva lägena. Därmed 
behövs riktlinjer som skapar tydliga, transparenta 
och konkurrensneutrala förutsättningar för de villkor 
som gäller när kommunen agerar tillsammans med 
byggherrar/exploatörer både vad avser försäljning av 
kommunens mark och vid exploatering av privat mark.
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Närlingslivsprogram 2022-2040 

Det strategiska näringslivsprogrammet ska bidra till att 
öka kommunens konkurrens- och attraktionskraft på 
lång sikt. Programmet ska även tydliggöra kommunens 
ansvar i utvecklingsfrågor samt belysa prioritering 
och viljeriktning för kommunens näringslivsarbete. 
I programmet pekas bland annat ut att kommunen 
ska arbeta med tillväxtorienterad fysisk planering och 
infrastruktur.

Miljöåtgärder  i Hässleholms kommunkoncern  

Miljöhandlingsplanen har sin utgångspunkt i Skånes 
miljömål och åtgärder, som i sin tur baseras på de 
nationella miljökvalitetsmålen och på FN:s globala 
hållbarhetsmål. Det finns i dagsläget inga övergripande, 
lokala miljömål i Hässleholms kommun och det finns ett 
behov av att komplettera miljöstyrningen med kort- och 
långsiktiga miljömål.

I handlingsplanen pekas 100-talet åtgärder ut som 
förvaltningarna och de kommunala bolagen åtagit sig att 
genomföra. Åtgärderna har delat upp utifrån följande 
teman:
• Hållbar fysisk planering och utveckling
• Hållbara transporter
• Grön förtätning och kompensation 
• Klimatanpassning
• Natur- och kulturmiljö: vård, skydd, bevarande och 

utveckling
• Hållbar dricksvattenhantering 
• Skapa förutsättningar för miljömässig hållbarhet

Agenda 2030  

Våren 2018 påbörjades arbetet med att implementera 
Agenda 2030 i den kommunala verksamheten. I arbetet 
framgår vikten av en bred förankring då införandet 
av Agenda 2030 är en förändring som påverkar både 
politik och verksamheter i koncernen. Uppgiften är att 
skapa kvaliteter för alla som lever, upplever, arbetar och 
lär i kommunen. Med andra ord något som det råder 
samstämmighet om och som samtliga berörda ställer sig 
bakom och ansvarar för gemensamt.

KAPITEL 2 - KOMMUNENS VISION, MÅL, STRATEGIER OCH PLANER

ÖVERGRIPANDE STRATEGIDOKUMENT
 
Översiktsplanen, med tillhörande fördjupad över-
siktsplan för Hässleholms stad, utgör ett visions- och 
identitetsskapande  dokument som anger inriktningen 
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i 
hela kommunen. Översiktsplaneringen är kontinuerlig, 
vilket innebär en  ständig process av framtagande och 
revidering av översiktsplanens innehåll, bland annat 
utifrån kommunens senast antagna ämnesstrategier 
och ämnesspecifika planer.  

ÄMNESSTRATEGIER 

Ämnesstrateiger är strategiska dokument med vision, 
mål och strategier som förtydligar kommunens 
ställningstaganden på en övergripande kommunal nivå 
utifrån olika teman. Ämnesstrategierna integreras i och 
utgör underlag för översiktsplaneringen.

ÄMNESSPECIFIKA HANDLINGSPLANER 

Ämnesspecifika handlingsplaner kompletterar 
och fördjupar olika teman, oftast kopplat till 
de fördjupade översiktsplanernas geografiska 
avgränsning. De ämnesspecifika handlingsplanerna 
tar avstamp i strategidokumenten. De ämnesspecifika 
handlingsplanerna behövs för att kunna ta fram 
översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar om 
ämnesspecifika handlingsplaner.

DETALJPLANER 

I detaljplaneringen ska kommunens tidigare strategiska 
ställningstaganden landa i juridiskt bindande planer för 
markanvändningen inom ett planområde. 

I detaljplaner görs avvägningar mellan allmänna och 
enskilda intressen. Detaljplanerna ligger till grund för 
bygglov, förrättningar och genomförandeprocesser.

PLANHIERARKI 
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BEBYGGELSE
Regional kärna och tillväxtmotor
Hässleholms stad är en kärna i regionen och tillsammans med Kristianstad en tillväxtmotor för Skåne, som 
utvecklats till en stark och komplett stad i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad, 
”Framtidsplan för Hässleholms stad”. 

Stationsorter som utgör kommundelscentrum
De sex stationsorterna Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö är servicetäta och attraktiva. 
De är centrum för sin del av kommunen och kompletterar varandra genom att erbjuda en spridning av service 
och tjänster. Stationsorterna har utvecklats hållbart med utgångspunkt i en god och utvecklad kollektivtrafik. 
De har i huvudsak vuxit inåt och förtätats.

Stadsnära byar
Kommunens fem stadsnära byar, Ballingslöv, Finja, Stoby, Tormestorp och Vankiva, kompletterar Hässleholms 
stad. I de stadsnära byarna finns service för det närmaste omlandet.

Landsbygdens byar 
Landsbygdens byar, Emmaljunga, Farstorp, Hörja, Mala, Röke, Verum och Västra Torup, bidrar till en 
sprudlande landsbygd och idylliska boendemiljöer. 

Större besöksmål
De större besöksmålen som lockar många såväl internationella som regionala besökare till kommunen är 
Hovdala slott, naturområde och vandringscentrum, Tykarpsgrottan, Lursjön och Vieåleden. Kommunen 
ska verka för att besöksmålen är attraktiva och tillgängliga. Hit ska särskilda turistrelaterade satsningar 
koncentreras.

NATUR OCH FRILUFTSLIV
Sammanhängande område för natur och friluftsliv
Hässleholms kommun har nio sammanhängande områden för Natur och Friluftsliv. Dessa områden ska värnas 
från större nya landskapspåverkande projekt. 

Viktigt samband för natur och friluftsliv
Skåneleden går genom kommunen i två olika sträckningar – Kust-till-kustleden och Nord-Sydleden. År 
2040 ansluter Skåneleden till de flesta av kommunens stationsorter. Friluftsliv och turism gynnas genom att 
kollektivtrafiken och natur- och strövområden hänger ihop.  

KOMMUNIKATIONER
Förbindelse för kollektivtrafik
Hässleholms kommun är väl försett med kollektivtrafik och år 2040 är den ytterligare förbättrad genom ökad 
turtäthet och kortare restider på befintliga tågsträckor. De busslinjer som finns idag finns kvar. Samtidigt pågår 
arbetet med att bygga ut nya stambanor, med möjlighet till höghastighetståg. 

Förbindelse för cykeltrafik
År 2040 är kommunens cykelvägsnät utvecklat och där det idag saknas cykelväg har den i många fall byggts ut 
för att möjliggöra pendling. En delregional cykelled för rekreation Kristianstad -Hässleholm – Ängelholm, som 
förbinder Kattegattleden med Sydkustleden är utbyggd.  
 
Bytespunkt för kollektivtrafik
När den nya stambanan byggs är det viktigt för kommunen och regionen att den nya stationen byggs centralt i 
staden, så att snabba byten mellan olika former av kollektivtrafik blir möjligt.

2.2  Utvecklingsinriktning och strategi 2040

KAPITEL 2 - UTVECKLINGSINRIKTNING OCH UTVECKLINGSSTRATEGI 2040

I utvecklingsinriktningen 2040 för Hässleholms kommun visas kommunens intentioner i grova drag. Den 
schematiska kartan ska läsas som en strategi för mark- och vattenanvändningen i framtiden.

NY STAMBANA
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UTVECKLINGSSTRATEGIER TILL 2040 
 
Utvecklingsstrategierna visar hur kommunens stationsorter, byar och landsbygd ska planeras för att 
målbilden ska nås, samtidigt som de övergripande målen om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet 
uppfylls. Strategierna fungerar inte var för sig utan bidrar tillsammans till att målbilden kan uppfyllas. 

LÅT ORTERNA OCH BYARNA VÄXA INÅT GENOM FÖRTÄTNING
 

Hässleholms kommun ska växa på ett resurs- och yteffektivt sätt. Det kan 
framför allt ske genom att orterna och byarna växer inom den befintliga orts- 
och bystrukturerna, genom att undvika att ta ny mark i anspråk och genom att 
utnyttja befintlig infrastruktur. Förtätning och förädling av befintliga kvarter och 
omvandling och komplettering av redan ianspråktagen mark ska vara ledord. 

I första hand ska orterna och byarna växa stations- och hållplatsnära i centrum, 
det vill säga upp till 1 000 meter från stationen. Dessutom kan bebyggelse och 
funktioner tillkomma i kollektivtrafikstråk och i lägen som bidrar till att knyta 
ihop orterna och byarnas olika delar. 

Förtätning innebär också att orterna och byarna förtätas med fler mötesplatser, 
parker/grönytor samt nyplanterad och bevarad grönska. Genom att väva orterna 
och byarna tätare, grönare och öka bebyggelsen i stations- och hållplatsnära läge, 
snarare än att låta orten eller byn breda ut sig ytterligare, byggs ett samhälle som 
strävar mot långsiktig hållbarhet för människor, miljö och samhällsekonomi. All 
omvandling och förtätning ska ske med respekt för befintlig grönstruktur och 
bebyggelsekaraktär.  

KAPITEL 2 - UTVECKLINGSINRIKTNING OCH UTVECKLINGSSTRATEGI 2040

Flygfoto över Vinslöv (Fotograf: Fotograf Daniel/Daniel Larsson) 

1
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STÄRK STATIONSORTERNA SOM NAV FÖR KOMMUNIKATION 
OCH MÖTEN 
 

Hässleholm kommun ska stärka sin position som regional och nationell 
knutpunkt med fortsatt utveckling både kring resande, möten, gods, 
logistik och andra järnvägsanknutna verksamheter. Hässleholms stad och 
flera av stationsorterna har vuxit fram kring järnvägen och järnvägen har 
starkt bidragit till kommunens identitet.

Hässleholm C och det stationsnära området ska utvecklas till ett modernt 
nav för resande, kommunikation och möten. Genom att stationen ansluts 
till framtida Nya stambanor stärks denna roll ytterligare. Precis som vid 
Hässleholms C ska stationerna i stationsorterna utvecklas som sekundära 
nav med rum för mötesplatser, verksamheter, service och boende. Stationen 
ska vara stationsortens hjärta där många människor strömmar igenom 
och uppehåller sig varje dag. Samtidigt bidrar stationsmiljön starkt till 
besökarnas bild av orten och varumärket Hässleholms kommun.

Stationsorternas centrum ska utvecklas på båda sidor om järnvägen där det 
är möjligt och stationen blir den naturliga medelpunkten i orten. Bostäder, 
verksamheter och mötesplatser i stationsnära läge bidrar också till att fler 
människor vistas i centrum.

KAPITEL 2 - UTVECKLINGSINRIKTNING OCH UTVECKLINGSSTRATEGI 2040

2
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SKAPA UNIKA OCH VARIERADE ORTS- OCH BYMILJÖER
 

För att Hässleholms kommun ska vara attraktiv som bostadskommun och 
besöksmål behövs varierade orts- och bysmiljöer som är unika utifrån sina 
egna meriter. I de större orterna behövs ett levande centrum med platser, 
torg och grönområden som lockar till möten, handel, vistelse och aktiviteter. 
Kvaliteterna i den redan befintliga miljön behöver utvecklas samtidigt som nya 
funktioner och spännande målpunkter tillförs. Det gäller att ta fasta på platsens 
unika värden och utveckla dem, att våga sticka ut, tänka nytt och hela tiden 
förändra ortens innehåll. För Hässleholms orter och byars del innebär det att 
framhålla närheten till naturen och ett spännande utbud av fritidsaktiviteter och 
besöksmål.

Inom all stadsbebyggelse eftersträvas en blandning av olika funktioner (bostäder, 
handel, kultur, parker, kontor etc), olika grupper av människor och byggnader av 
olika höjd, stil och material. Blandstaden präglas av variation, folkliv, mångfald, 
närhet, tillgänglighet och trygghet. 

Eftersom människor idag i högre grad flyttar dit de vill bo och väljer att 
arbetspendla är det ytterst viktigt att erbjuda unika och attraktiva boendemiljöer. 
Karaktärsfull bebyggelse och områden med eget uttryck bidrar till att skapa 
spännande och levande boendemiljöer. 

 LÅT NATUREN TA PLATS I ORTER OCH BYAR  

Hässleholms kommun består av storslagen natur och naturen bidrar till 
att göra kommunen till en attraktiv boende- och besöksort. Siktlinjer ut 
i det omgivande landskapet ska värnas. Gröna stråk leder naturen in i 
byar och orter och människor ut i omgivande naturområden. Befintliga 
stråk ska förstärkas och nya kopplingar skapas. Grönstråk länkar även 
samman gröna rum, parker och värdefull natur i orterna och byarna. 
Målpunkter som till exempel lekplatser placeras längs stråken och i 
stråken placeras gång- och cykelvägar. Befintliga parker, grönområden och 
värdefull natur ska värnas, utvecklas och skyddas mot nyexploatering.
 
Parker och grönområden är betydelsefulla både för att uppnå en ekologiskt 
och socialt hållbar och levande orts- och bymiljö. De gröna områdena i orter 
och byar fungerar som mötesplatser, platser för rekreation, biologisk mångfald, 
variation och är av stor vikt för att orts- och bymiljöerna ska klara kommande 
klimatförändringar. 

Översvämning vid Hovdalafälten (Fotograf: Thomas Johnsson)

KAPITEL 2 - UTVECKLINGSINRIKTNING OCH UTVECKLINGSSTRATEGI 2040
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RUSTA ORTER, BYAR OCH LANDSBYGDEN FÖR ETT FÖRÄNDRAT 
KLIMAT

Kommunens orter och byar ska anpassas till att klara ett förändrat klimat med 
ökad nederbörd, översvämningsrisk och värmeböljor. Det gäller att säkra både nya 
och befintliga byggnader och att utforma gator och parker så att de till exempel 
kan ta hand om stora nederbördsmängder och skänka skugga och svalka när det 
är som varmast. 

Klimatsäkring innebär också aspekter av ekonomisk hållbarhet eftersom till 
exempel översvämningar kan få stora ekonomiska konsekvenser för såväl 
privatpersoner, kommun som näringsliv. Hur väl orterna och byarna rustas för 
ett förändrat klimat avgör hur de blir som livsmiljö i framtiden.

KAPITEL 2 - UTVECKLINGSINRIKTNING OCH UTVECKLINGSSTRATEGI 2040

5

6 VERKA FÖR EN BEVARAD, UTVECKLAD OCH LEVANDE LANDSBYGD  

Hässleholm kommun ligger i gränslandet mellan skogsbygden och slättlandskapets 
böljande åkerlandskap och har därmed båda landskapstyperna representerade 
inom kommunens gränser. Jordbruks- och skogsmarken är en värdefull resurs som 
ska värnas, då den är av stor vikt för ekonomi, ekologi, rekreation samt gynnar 
folkhälsan för såväl dagens invånare som för kommande generationer.  
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KAPITEL 2 - NY STAMBANA

2.3  Ny stambana

NY STAMBANA

Trafikverket planerar för att bygga en 70 km lång ny 
dubbelspårig järnväg mellan Hässleholm och Lund. I 
projektet ingår stationslägen i Lund och i Hässleholm. 
Detta är en första sydlig del i en helt ny stambana för 
persontrafik mellan Stockholm och Malmö. På banan ska 
gå både fjärrtåg och storregionala tåg. Detta kommer att 
avlasta den befintliga Södra stambanan, Sveriges viktigaste 
järnväg. Mer än 52 procent av all tågtrafik i landet nyttjar 
hela eller delar av Södra stambanan. 

Hässleholm är en av södra Sveriges viktigaste knutpunkter. Här sammanstrålar järnvägar från fem riktningar. 
Staden har vuxit fram kring järnvägen och järnvägen har en stor betydelse för stadens och kommunens identitet 
och utveckling. Hässleholm C ses som ett nav, en motor, i staden som också gör det möjligt att nå en större 
arbetsmarknadsregion och bidrar till ett ökat stadsliv.  Nu planeras för en ny stambana, som vid ett genomförande 
ytterligare skulle stärka Hässleholms kommun roll som nav för järnvägstransporter i södra Sverige.

Trafiken består av lokaltåg, regionaltåg, fjärrtåg 
och godståg. Södra stambanan är också Sveriges 
enda järnväg för den expanderande tågtrafiken till 
Danmark, Tyskland och vidare i Europa. Den kommer 
även att med full utbyggnad av nya stambanor vara 
pulsådern för godstrafiken ut i Europa och central för 
utvecklingen av pendeltågstrafiken. Färdigställandet 
av Fehmarnbältförbindelsen i januari år 2029 
kommer att öka efterfrågan på tåg både från resenärer 
och godstransportörer. Belastningen och därmed 
kapacitetsbristen på Södra stambanan kommer då 
att öka. De nya banorna kommer att undanröja de 
stora flaskhalsarna i det nationella och regionala 
järnvägssystemet och i den av EU prioriterade ScanMed-
korridoren. Byggnationen av Hässleholm-Lund del av 
nya stambanor ska enligt den nationella transportinfra-
strukturplanen 2018-2029 startas innan år 2029 och vara 
klar för trafik år 2039. 

Nya stambanor innebär den största markförändringen 
i kommunen sedan Södra stambanan byggdes på 
1800-talet. Satsningen är en stor tillgång för Hässleholms 
kommun eftersom både fjärrtågen och de storregionala 
tågen kommer att stanna i Hässleholm. Samtidigt kan 
det medföra fler barriäreffekter, skapa bullerproblem och 
ta ny mark i anspråk.  
 
Kommunen har utvecklats kring sjöar, åar, slott, 
kyrkor, järnvägar och vägar. Nya stambanor är vår tids 
viktigaste bidrag till kommunens framtida historia. 
Jordbruksmark kan inte återställas och behöver därför 

Bild: Trafikverket
Bild: Region Skåne

 
 
Sverigeförhandlingen   
 
Sverigeförhandlingen är en nationell satsning på nya 
stambanor. Satsningen ska leda till ökat bostadsbyggande 
och tillväxt i många kommuner och regioner längs den 
nya järnvägen. Nya stambanor ska dras från Stockholm, 
via Hässleholm till Malmö, och från Stockholm till 
Göteborg. För Skånes och Hässleholms del innebär det 
möjligheter att både förbättra tillgängligheten och att få 
igång nödvändigt bostads- och arbetsplatsbyggande.  
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stambanan via Hässleholm är viktigt för hela Sydsveriges 
utveckling. På så sätt kan både Skåne och storköpenhamn 
kopplas samman med Småland och Blekinge. När nya 
stambanor tar över fjärrtrafik och storregional tågtrafik 
skapas även mer utrymme på Södra stambanan för 
godstrafik och utökad persontrafik såväl lokal som 
delregional.
 
Det är viktigt att anslutningar till banans stationer i 
Skåne genomförs för samtliga trafikslag och som effektiva 
centrala bytespunkter. Hässleholms stad är i dagsläget 
inte tillräckligt stor för att, inom överskådlig tid och på 
ett socialt-, ekonomiskt- och miljö-mässigt hållbart sätt, 
kunna omfatta två centrum, det vill säga dagens centrum 
och en ny stationsnod. En ny station integrerad med 
nuvarande Hässleholm C och med stadens centrum har 
inte enbart en mycket stor utvecklingspotential som 
infrastrukturnod, kollektivtrafiknod och knutpunkt 
i södra Sverige, utan Hässleholms centrum kan även 
vidareutvecklas till en ännu bättre mötesplats på lokal, 
regional och nationell nivå för konferenser, kulturutbud, 
näringsliv, utbildning, service, event och attraktiva 
utemiljöer.  

KAPITEL 2 - NY STAMBANA

värnas. Barriärer får inte bli ett hinder för framtida 
samhällsutveckling och det måste finnas möjligheter 
att vidareutveckla kommunens värdefulla områden 
för rekreation. Kvalitativ gestaltning på både stationer 
och banområden kan ge Hässleholm och Skåne en 
attraktiv framtidsprofil. Högklassig kollektivtrafik och 
förbättrade kollektivtrafikkopplingar är avgörande för 
hållbar pendling, vilket är en förutsättning för en hållbar 
utveckling. 
 
Hässleholm är en av södra Sveriges viktigaste 
knutpunkter. För hela Hässleholms kommuns, Skånes 
och södra Sveriges framtidsutveckling är det viktigt att 
stationen längs med de nya stambanorna blir en med 
Hässleholm C och centrum integrerad station med 
direkt koppling till befintlig infrastruktur, Pågatåg, 
Krösatåg, Öresundståg och regional- och stadsbussnäten. 
Hänsyn måste tas till ökade trafikflöden med fler tåg och 
passagerare.  

Två nya spår mellan Hässleholm och Lund innebär 
förutom trafikering med fler fjärrtåg också möjligheten 
att utveckla den regionala persontågstrafiken med 
en ny generation storregionaltåg på banan. Viktiga 
anknytningar i Hässleholm finns från Helsingborg, 
Kristianstad och Blekinge samt Markaryd och i 
framtiden även från Halmstad. Persontågstrafiken i 
form av Öresundståg och Pågatåg på Södra stambanan, 
Skånebanan och Markarydsbanan kan ges förbättrad 
turturtäthet och ökad punktlighet till förmån för bland 
annat Hässleholms kommuns övriga befintliga sju 
stationsorter och eventuellt nya framtida stationsorter 
längs med dessa banor. Markarydsbanan kan i framtiden 
kopplas till sträckan Hamburg-Malmö-Oslo som är en 
del av ett samarbete - ”STRING” mellan regioner och 
städer i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland för att 
stärka den regionala utvecklingen längs detta stråk. 
 
Med nya stambanor behöver Skånebanan ha 
konkurrenskraftiga restider, för att koppla Helsingborg 
och Kristianstad till de nya stambanorna samt för att 
koppla samman de två arbetsmarknadsregionerna i 
Skåne. Möjligheter att trafikera de nya banorna och köra 
vidare på det befintliga nätet på Skånebanan och Södra 

STÄLLNINGSTAGANDE - Ny stambana
Kommunen bör verka för att de nya stambanorna får en arkitektoniskt högkvalitativ och - med befintlig Hässleholm C väl 
integrerad - centralt placerad station i Hässleholms stad med direkt koppling till befintlig infrastruktur, Pågatåg, Krösatåg, 
Öresundståg och regional- och stadsbussnäten.

Illustration på ny station i Hässleholm 
(Bild: Kreera samällsbyggnad)
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KAPITEL 2 - UTVECKLINGSINRIKTNING

Kartan ”Utvecklingsinriktning” visar schematiskt de större strategiska ställningstagandena för Hässleholms kommun
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KAPITEL 2 - UTVECKLINGSINRIKTNING

KOMMUNENS VILJEINRIKTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDEN  
(Sammanfattning av kapitel 2 - Utvecklingsinriktning och utvecklingsstrategier) 

• Översiktsplanen lutar sig på visionen från 2003, men kompletteras med tre övergripande målsättningar: 
”Hässleholmaren är stolt och mår bra”,  ”Det infrastrukturella läget utvecklas och förbättras” och ”Natur och 
kultur med höga biologiska och rekreativa värden skyddas och utvecklas” . 

• Översiktsplanen förhåller sig till och stämmer överens med kommunens egna strategier och planer. Strategierna 
och planerna ska hållas aktuella och uppdateras vid behov.  

• Kommunen ska verka för att de nya stambanorna får en arkitektoniskt högkvalitativ och - med befintlig 
Hässleholm C väl integrerad - centralt placerad station i Hässleholms stad med direkt koppling till befintlig 
infrastruktur, Pågatåg, Krösatåg, Öresundståg och regional- och stadsbussnäten.

KONSEKVENSER  
(Sammanfattning av kapitel 2 - Utvecklingsinriktning och utvecklingsstrategier) 

Sociala konsekvenser 

Översiktsplanens ställningstaganden har framförallt fokus på hur kommunen och dess orter ska utvecklas för att 
stärka kvaliteterna för ortens invånare. Att förtäta orterna, utveckla centrum och stationsområden och värna det 
ortspecifika skapar förutsättningar för positiva konsekvenser för den sociala samvaron och gemenskapen i orten. 
En sådan utveckling innebär också närhet till kollektivtrafik vilket skapar förutsättningar för en jämlik tillgång till 
transportsystemet. Att stärka förutsättningarna för vardagsrekreation genom tillgänglighet till grönområden, parker, 
lekplatser etcetera skapar förutsättningar för en förbättrad folkhälsa och livskvalitet, men också ökad social samvaro. 
Utvecklingsstrategierna bedöms framförallt vara i linje med de globala målen God hälsa och välbefinnande, Minskad 
ojämlikhet och Hållbara städer och samhällen, det folkhälsopolitiska målet Boende och närmiljö samt det nationella 
miljömålet God bebyggd miljö (preciseringarna Hållbar samhällsplanering, Infrastruktur och God vardagsmiljö).

Ekonomiska konsekvenser 

Översiktsplanens ställningstaganden om att förstärka orternas attraktionskraft för både människor och företag, 
bedöms medföra förutsättningar för positiva ekonomiska konsekvenser om det leder till en ökad inflyttning. Det i sin 
tur kan medföra följdeffekter som att underlaget för kollektivtrafik och service blir större och därmed har potential att 
förbättras, vilket kan leda till både socialt och ekonomiskt positiva konsekvenser.

Ekologiska konsekvenser 

Översiktsplanens ställningstaganden bedöms kunna medföra positiva effekter för miljön. Att förtäta orterna samt 
att stärka stationsorterna skapar förutsättningar för fler att kunna göra hållbara resor med kollektivtrafik och cykel 
inom och mellan orterna, vilket kan minska klimatpåverkan från kommuninvånarnas resor. Förtätning innebär också 
att grönområden i anslutning till orterna och byarna bevaras, vilket är positivt ur bland annat ett friluftsperspektiv. 
Genom att låta naturen ta plats kan också friluftslivsområden bevaras. Det är positivt att möjligheten att nyttja 
ekosystemtjänster lyfts, då de kan ge många fördelar, bland annat rening av vatten. Ställningstagandena bedöms 
kunna bidra till de globala målen Hållbara städer och samhällen, Ekosystem och biologisk mångfald samt de 
nationella miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt växt och djurliv och God bebyggd miljö.
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KAPITEL 3 
MARK- OCH VATTEN- 

ANVÄNDNING
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KAPITEL 3 
MARK- OCH VATTEN- 

ANVÄNDNING
I  kapitel 3 beskrivs olika geografiska områden i  kommunen och till 

kapitlet hör en karta med mark- och vattenanvändningen redovisad. 
Översiktsplanen finns även som digital karta på kommunens webbplats.  

Här kan du klicka i markanvändningskartan och tända och släcka lager för 
att få en tydligare bild av planförslaget.
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KAPITEL 3 - MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Mark- och vattenanvändningskarta för Hässleholms kommun. Föreslagna cykelvägar finns inte med i ovan kartutsnitt utan presenteras i de 
schematiska kartorna i kapitel 4.7  
Se även översiktsplanen på kommunens hemsida där mark- och vattenanvändningskartan finns tillgänglig som webbkarta 
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KAPITEL 3 - MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Mark- och vattenanvändningskartan redovisar grunddragen för den avsedda användningen av mark- och 
vattenområden för hela kommunen, bortsett för Hässleholms stad där den fördjupade översiktsplanen gäller. 
Befintlig markanvändning redovisas som pågående användning. Framtida markanvändning benämns 
som utvecklad eller ändrad användning. Utvecklad användning innebär en utveckling inom samma typ av 
markanvändning, till exempel förtätning av bostäder inom mångfunktionell bebyggelse. Ändrad användning 
innebär att befintlig markanvändning förslås ersättas med en annan typ av användning, till exempel ny 
bebyggelse på oexploaterad mark. 

3.1  Mark- och vattenanvändningskarta

 i eller i nära anslutning till tätorter. Användningen 
avser grönområde som med dess stora betydelse för ett 
stort omland bör skiljas ut från övrig bebyggelsemiljö. 
Det kan vara parker, parkliknande miljöer, naturmark 
i tätortsmiljö, närrekreationsområden, lekplatser, samt 
anlagda områden för fritidsaktiviteter som främst äger 
rum utomhus. Små sjöar och delar av sjö kan ingå. 

 Verksamheter och industri
Användning Verksamheter och industri är områden 
för verksamheter som inte bör blandas med bostäder. 
Verksamheterna i den här användningen är störande 
för omgivningen på något sätt och inte förenliga med 
bostäder. Det kan till exempel vara verksamheter 
som är ytkrävande, genererar tung trafik eller 
påverkar omgivningen med buller eller lukt. 

  Teknisk anläggning
Teknisk anläggning används för områden som 
försörjer samhället med exempelvis energi, vatten och 
telekommunikation. Teknisk anläggning i det här 
sammanhanget omfattar hela kedjan från utvinning, 
transport, alstring, distribution och lagring. Anläggningar 
för dricksvattenförsörjning och avloppsanläggningar 
redovisas inte på kartan på grund av sekretess.

  Vatten
Vatten avser sjöar och vattendrag. Användningen 
Vatten anges för vattenområden som är lämpliga för 
olika användningar men där det inte är nödvändigt 
eller möjligt att avgöra den exakta platsen. Istället 
har vattenområden med användningen Vatten 
övergripande planeringsöverväganden och generella 
riktlinjer som stöd för annan planering och beslut.
               
 Landsbygd
Landsbygd är markområden som är möjliga för flera 
användningar men där det inte alltid är nödvändigt eller 
möjligt att ange vilka markområden som bör användas 
för vad. Istället har markområden med användningen 
Landsbygd övergripande planeringsöverväganden och 
generella riktlinjer som stöd för annan planering och 
beslut. Areella näringar ingår i användningen Landsbygd.
 

  Transportinfrastruktur
Det övergripande transportsystemet som är 
viktigt för att åstadkomma en hållbar och 
ändamålsenlig bebyggelsestruktur redovisas i 
kategorin Transportinfrastruktur där den fysiska 
utbredningen för respektive transportsätt redovisas.

 Mångfunktionell bebyggelse
I kommunens stationsorter som utgör 
kommundelscentrum finns mångfunktionell bebyggelse. 
Områden för mångfunktionell bebyggelse har stads- 
och tätortsmässig karaktär och innehåller många 
olika servicefunktioner tillsammans med bostäder. 
Mångfunktionell bebyggelse är bebyggelse som i 
huvudsak används för bostäder, kontor, handel eller 
annan verksamhet som är förenlig med bostäder. 
Bebyggelsen är indelad i kvarter åtskilda av gator, 
eller har en kvartersliknande struktur. Trafik- och 
parkeringsytor, dagvattenhantering, parker och 
fritidsanläggningar kan ingå. I kartan anges ingen 
pågående markanvädning för mångfunktionell 
bebyggelse. 

  Sammanhängande bostadsbebyggelse
Sammanhängande bostadsbebyggelse är 
småorter, fritidshusområden och bybildningar 
eller bostadsområden där en eller ett fåtal 
servicefunktioner kan förekomma. Områdena har 
en tydlig beroenderelation till närliggande orter.

 Natur och friluftsliv
Natur och friluftsliv innefattar områden där 
värden för natur- och kulturmiljö, biologisk 
mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv är 
prioriterade. Områden kan ha olika karaktär 
och användningsmöjligheter, även beroende på 
årstid. Områdena bör vara allmänt tillgängliga
och kan i vissa fall innehålla övernattningsmöjlighet 
för det rörliga friluftslivet, skidspår, vandringsleder,
motionsslingor med mera. 
   
 Grönområde och park
I Grönområde och park ingår större parker, 
grönområden eller anlagda områden för fritidsaktiviteter
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3.2  Staden Hässleholm

För staden Hässleholm gäller Fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad ”Framtidsplan för Hässleholms stad”. 

KAPITEL 3 - STADEN HÄSSLEHOLM

LÄS MER: För staden Hässleholm gäller 
Fördjupad översiktsplan för Hässleholms 
stad ”Framtidsplan för Hässleholms stad”

Framtidsplan Hässleholms stad - Antagandehandling •   1

Hässleholms stad
Fördjupning av Hässleholms kommuns kommuntäckande översiktsplan 

Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-25 

LAGA KRAFT 2020-01-20

Framtidsplan för 

HÄSSLEHOLMS STAD 
 
För staden Hässleholm har en fördjupad översiktsplan 
tagits fram ”Framtidsplan för Hässleholms stad”, som 
antogs 2018 och vann laga kraft 2020. I planen presen-
teras utvecklingsinriktningen bland annat i en vision och 
som en målbild: 

Stadsbyggnadsvision Hässleholm 
 
I framtiden är Hässleholm en stad som präglas av möten. 
Möten där  människor lever, upplever, arbetar och lär 
på ett jämställt och hållbart sätt. Människors höga 
ambitioner, nyfikenhet och mod har skapat en tydlig 
och uttrycksfull stad med en välkomnande stadskärna. 
Den nya stationen för Nya stambanor står färdig och 
efterhand som järnvägen byggts ut och järnvägstrafiken 
ökat i alla väderstreck har stadens roll som knutpunkt 
och nav i regionen förstärkts.

Visionens tre fördjupningar

• Den unga urbana staden tar plats.
• Stationen i stadens hjärta.
• Naturen är stor i staden.

Illustrationsbilder med stadskaraktär från Framtidsplan för Hässleholms stad 
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STÄLLNINGSTAGANDE - Staden Hässleholm
Översiktsplanen kommer att gälla parallellt med den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad ”Framtidsplan för 
Hässleholms stad”.

Utbyggnadsstrategi för Hässleholms stad 

Målbild - Hässleholm ska vara... 

En nationell knutpunkt och tillväxtmotor 

Hässleholm ska vara en knutpunkt och självklar 
mötesplats för människor, näringsliv, resande och 
transporter i södra Sverige och Öresundsregionen. 
Hässleholm ska tillsammans med Kristianstad vara en 
tillväxtmotor och bidra till tillväxt och utveckling i 
regionen. 

En ung och urban stad  

Hässleholm ska vara en stad som präglas av folkliv, 
rörelser, möten, utveckling, kreativitet och nytänkande. 
Här ska finnas ett rikt kulturutbud och tillgång till ett 
stort och varierat utbud av fritidsaktiviteter. En vacker 
stadsmiljö med spännande arkitektur, torg och parker ska 
inbjuda till att vistas i staden. Hässleholms stad har en 
viktig roll som urban kärna i kommunen. Stadens utbud 
riktar sig till alla kommunens invånare.
En grön och robust stad 

Hässleholm ska vara en stad som är ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar. Här ska finnas 
förutsättningar för människor att leva hållbart, 
klimatsmart och hälsosamt och för näringslivet att 
utvecklas. Natur och grönska får ta plats i staden. 

KAPITEL 3 - STADEN HÄSSLEHOLM

Illustrationsbilder med stadskaraktär från Framtidsplan för Hässleholms stad 
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Mark- och vattenanvändningskartan visar föreslagen användning av mark- och vattenområden inom 
Hässleholms stad och är vägledande vid utbyggnad och utveckling av staden.  Läs mer om föreslagen mark- och 
vattenanvändning i den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad ”Framtidsplan för Hässleholms stad”. 
Förslaget finns även som digital webbkarta: sök via www.hassleholm.se. 

MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA FÖR HÄSSLEHOLMS STAD

KAPITEL 3 - STADEN HÄSSLEHOLM
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KAPITEL 3 - STADEN HÄSSLEHOLM

KOPPLINGEN  STAD OCH LAND
 
För Hässleholms kommun är såväl staden som 
stationsorterna, byarna och landsbygden värdefulla 
delar av kommunens helhet. Det finns en förståelse 
och ödmjukhet för det ömsesidiga beroendet mellan 
den starka och kompletta staden, de servicetäta 
och attraktiva stationsorterna och den levande 
landsbygden.   
 
Staden Hässleholm gränsar direkt till de viktiga 
näringarna inom skogsbruk och jordbruk, och här finns 
en stor förståelse för samspelet mellan stad och land. De 
funktionella kopplingarna mellan cetralorten och dess 
omland är många och omfattar såväl infrastrukturer som 
grönstrukturer, bebyggelsestrukturer med mera.  
 
Kommunikationerna från centralorten till kommunens 
stationsorter är starka i och med de relativt snabba 
pendlingsmöjligheterna med tåg. Det är även lätt att 
ta sig med cykel, bil eller buss till och från huvuddelen 

Vy över Hässleholms stad och  ut över omlandet (Fotograf: David Johansson)

av de stadsnära byarna. För att ta sig till eller från 
kommunens övriga orter och byar krävs bil eller buss, då 
avstånden kan vara långa.   
 
Närheten mellan staden, stationsorterna och landsbygden 
och dess byar ger också en bra grund till att utveckla 
tjänster och produkter inom grön tillväxt och cirkulär 
ekonomi, vilket kommunen ser en ökning av. Staden kan 
å sin sida bjuda på ett större utbud av service och kultur 
till sitt omland. 

För att stärka kommunens samtliga delar utvecklas 
landsbygden och byarna parallelt med satsningarna 
på staden, där orterna och byarna utvecklas på sina 
egna meriter, sin historia, de lokala höga naturvärdena, 
den starka vi-känslan, entreprenörsandan och lokala 
företagsamheten.  
 
För Hässleholmaren innebär detta att det finns en närhet 
mellan boende, natur och kulturupplevelser, arbete 
och utbildning - vilket är en grundförutsättning för en 
attraktiv livsmiljö. 
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KAPITEL 3 - STATIONSORTERNA  SOM UTGÖR KOMMUNDELSCENTRUM 

3.3 Stationsorterna

Hässleholms kommun är som ett Skåne i miniatyr. Här finns en stor variation av naturtyper, goda kommunikationer 
och den flerkärnighet som Skåne har. I kommunen finns sex stationsorter som utgör kommundelscentrum och 
med mångfunktionell bebyggelse. 

År 2040 är de sex stationsorterna Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö servicetäta och 
attraktiva. De är centrum för sin del av kommunen och kompletterar varandra genom att erbjuda en variation 
av service och tjänster. Stationsorterna har utvecklats hållbart med utgångspunkt i en god och utvecklad 
kollektivtrafik. De har i huvudsak växt inåt och förtätats, för att undvika att värdefull oexploaterad mark tas i 
anspråk och för att fler ska kunna göra hållbara resor i vardagen genom ett stationsnära läge. Alla stationsorterna 
som utgör kommundelscentrum har tidigare varit huvudorter i egna kommuner. Vid kommunsammanslagningen 
1974 uppgick de i Hässleholms kommun. 

Översiktsplanen ersätter de fördjupade översiktsplaner som tidigare gällt för stationsorterna Bjärnum, Sösdala, 
Tyringe och Vinslöv. 

Hässleholms kommun har en flerkärnig struktur med Hässleholms stad mitt i kommunen och sex större stationsorter utmed de fem 
järnvägarna
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KAPITEL 3 -  STATIONSORTERNA SOM UTGÖR KOMMUNDELSCENTRUM 

FÖRTÄTNING

Hållbara fysiska strukturer inom bostadsbyggande 
handlar om en balanserad och hållbar markanvändning. 
Det innebär bland annat att utgångspunkten i 
den fysiska planeringen är att förtäta befintliga 
strukturer och att bygga integrerade stadsmiljöer 
i kollektivstrafiknära lägen som kan gynna såväl 
orterna som landsbygden. Hållbara fysiska strukturer 
handlar även om att kunna erbjuda attraktiva 
boendemiljöer som bidrar till en hög livskvalitet.

Bebyggelsen ska gestaltas så att den blir attraktiv, 
välkomnande, trygg och vacker. Tillräckliga ytor 
för lek, rekreation och dagvattenhantering ska 
säkerställas. Utformningen vid ortens station och 
längs genomfartsgator är särskilt viktiga eftersom 
det är ortens entréer. Grönområden ska värnas och 
nya gröna rum och offentliga mötesplatser tillföras. 
Befintlig småskalig bebyggelse kan kompletteras med 
ny blandad bebyggelse. När områden byggs ut och 
kompletteras ökar även behovet av service, exempelvis 
i form av skola och förskola. Det är viktigt att hänsyn 
tas till det ytmässiga behovet av detta vid planeringen.

Förtätning innebär ett effektivt markutnyttjande, 
då bebyggelsen inte breder ut sig över ny mark, 
utan att orter i första hand växer inåt. Med 
förtätning avser vi främst att bebygga lucktomter, 
väva igen hål i den väv som utgör mångfunktionell 
bebyggelse och bygga på ineffektivt nyttjade ytor 
i stationsorterna. Med förtätning avses inte att 
kvalitativa grönytor tas i anspråk för bebyggelse. 

OMVANDLING

På många platser i kommunens stationsorter finns 
områden som skulle kunna bli attraktiva med blandad 
bebyggelse, som ligger stationsnära, men som idag 
utgör ödsliga industri- eller verksamhetsområden. Här 
förespråkar översiktsplanen omvandling. Omvandling 
möjliggör i många fall även sanering av förorenad mark.

STATIONSNÄRHET

I rapporten Stationsnära läge (Länsstyrelsen mfl.) 
redogörs för behovet av att bygga tätt, närmare 
bestämt inom 1000 meter från en regiontågstation. 
Detta är ett viktigt riktvärde att förhålla sig till. 
Majoriteten av kommunens planerade byggrätter 
för bostäder ligger inom 1000 meter från en 
tågstation och nästan samtliga inom 1500 meter. 
Stationsnärhet bör ses som en av de viktigare 
komponenterna i planeringen framöver, då kommunen 
ser en tydligt uppåtgående trend i inflyttningen till 
stationsorterna i samband med att flera av orterna 
fick sina tågstopp, men för att därefter återgå eller till 
och med sjunka under nettosummorna som förelåg 
innan tågstoppet. Detta kan till viss del förklaras med 
bristen på attraktiva bostäder i stationsorterna.
Tillkommande bebyggelse ska i huvudsak lokaliseras 
till Hässleholms stad och de sex större stationsorterna, 
eftersom dessa bedöms som strategiska lägen för bostäder. 
Förtätning av staden och de sex större stationsorterna 
motiverar bättre turtäthet med tågen och stödjer 
befintliga och nya service- och handelsetableringar. 

I kommunens ämnesspecifika plan ”Bostad- och 
markförsörjningsplan för Hässleholms kommun” (2020), 
sammanfattas bostadsbehovet i tabellen på nästa sida.  

I planen beskrivs att satsningen med 20% av 
nybyggnationen i stationsorterna skall ses i förhållande 
till hur mycket som har byggts i orterna den senaste 
tiden, och inte ställas i motsatsförhållande till 
delen som byggs i Hässleholm stad. Volymerna av 
bostäder är mindre i stationsorterna på grund av flera 
olika faktorer som framförallt befolkningsunderlag 
och ekonomiska förutsättningar. I stationsorterna 
finns en relativt stor mängd byggrätter i befintliga 
detaljplaner. För att det ska byggas ute i de mindre 
stationsorterna krävs ett aktivt arbete och att uppdrag 
ges om att exempelvis ändra befintliga detaljplaner 
om dessa inte anses gångbara av marknaden. 
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KAPITEL 3 - STATIONSORTERNA  SOM UTGÖR KOMMUNDELSCENTRUM 

I Bostad- och markförsörjningsplanen bedöms det inte 
sannolikt att 100% av de byggrätter som finns, eller 
upprättas i nya detaljplaner, till fullo utnyttjas eftersom 
det inte finns någon garanti på att privata markägare 
väljer att bebygga sina fastigheter. Andra orsaker kan 
vara att pågående detaljplaner inte når ett antagande 
på grund av exempelvis stora kostnader i samband med 
undersökningar, sanering eller andra omprioriteringar.  

Det var en tydligt uppåtgående trend i inflyttningen till stationsorterna i samband med att flera av orterna fick sina tågstopp. Därefter har 
inflyttningen återgått eller till och med sjunkit under nettosummorna som förelåg innan tågstoppet

BEVARANDE OCH UPPRUSTNING

För att uppnå attraktiva stationsorter är det angeläget 
att kommunens bebyggelse inventeras och att 
kulturmiljövärden identifieras så att invånare kan 
vara stolta över sina välskötta, tidstypiska byggnader. 
Kulturmiljöplaner för stationsorterna behöver tas fram, 
vilket också anges i kommunens ”Kulturmiljöstrategier 
för Hässleholms kommun” (2020). Det är också viktigt 
att byggnader och miljöer i kommunen hålls i vårdat 
och prydligt skick, att de inte förvanskas eller förfaller 
och att kommunen bedriver ett tillsynsarbete. I samband 
med att kulturmiljöinventeringar och värderingar för 
stationsorterna tas fram bör en översyn av gällande 
tomtindelningar göras. Vid förtätning kan dessa behöva 
ändras eller upphävas genom planändringar, men det 
får inte ske på bekostnad av kulturmiljövärden.
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KAPITEL 3 - STATIONSORTERNA  SOM UTGÖR KOMMUNDELSCENTRUM 

GRÖNA BOENDEMILJÖER

En attraktiv boendemiljö innefattar ytor för lek och 
utevistelse samt närhet till grönområden och natur av 
hög kvalitet. I Hässleholms kommun finns god tillgång 
till tätortsnära naturområden vilket är en kvalitet som 
ska användas och utvecklas för att skapa attraktiva 
boendemiljöer. Det är också viktigt att det ställs höga 
krav på ytorna inom kvartersmark så att de utformas med 
stor omsorg och inbjuder till både lek och avkoppling. 
Om ytan inom den egna fastigheten är begränsad 
ska kompensationsåtgärder i närområdet ses som ett 
alternativ, exempelvis utveckling av en närliggande park. 

Bostäder i orterna och byarna ska utformas på olika 
sätt för att passa olika målgrupper, med exempelvis 
uteplatser mot innergårdar på bottenplan, balkonger 
och gemensamma grönytor. Andra sätt att få in 
grönska i boendemiljön är att anlägga gröna tak, 
planterbara bjälklag, stora balkonger och terrasser 
samt gröna väggar. Planeringen ska främja gestaltning 
av goda livsmiljöer och inte bara bostäder. 

GRÖNA KILAR

I alla kommunens stationsorter lever invånarna nära 
naturen med tillgång till ett stadsmässigt grönt och 
robust centrum som klarar att hantera stor nederbörd 
och ge svalka vid värmeböljor. Orternas parker erbjuder 
en variation av karaktärer med rekreativa möjligheter 
för såväl gamla som unga. Det finns tillgång till 
vandringsleder och promenadstråk i alla stationsorter. 
Förtätning bör inte ske på bekostnad av värdefulla 
grönområden eller befintliga parker. I de fall då detta 
inte kan undvikas ska förlusten av ett grönt rum, eller 
vissa specifika gröna värden, kompenseras. Alléer ska 
hållas intakta och nya kan med fördel planteras. Gröna 
stråk bör finnas från stationsorternas ytterområden 
in till centrum, som ekrarna i ett hjul. Boende i 
stationsorterna ska ha tillgång till ett kvalitativt park- 
eller naturområde inom 300 meter från bostaden. Nya 
parker placeras strategiskt för att kunna möta stora 
regnmängder eller värmeböljor vid behov och i övrigt 
fungera som oaser med välavvägda sociala och ekologiska 
funktioner. Genom gröna kilar kan såväl människor 
som djur röra sig in i, och genom, stationsorterna. 

ORT INVÅNARE 
2017

PROGNOS 
INVÅNARE 
2030

ÖKNING  
INVÅNARE 
2017-2030

BOSTADS- 
BEHOV 
2017-2030

PLANERADE 
BOSTÄDER 
2020- 2030

PLANERADE 
BOSTÄDER 
2030-2040

BOSTÄDER 
GÄLLANDE 
DP 2019

BOSTÄDER 
NY/ÄNDRAD  
DP 2019--

Hässleholm 22 757 23 778 1 021 466 (580+1750) 
2330

ca 720 ca 190 (1200+1500)  
2 700+720

Bjärnum 3 069  3 192 123 56 (60+10) 70 ca 10 ca 95 10+10

Hästveda 1 357 1 435 78 35 (60+10) 70 ca 10 ca 100 10+10

Sösdala 1 861 1 996 135 61 (70+5) 75 ca 10 ca 290 5+10
Tyringe 4 785 5 049 264 121 (60+120) 180 ca 20 Ca 130 100+120+20

Vinslöv 4 143 4 279 136 62 (40+165) 205 ca 20 ca 90 165+20

Vittsjö 1 686 1 729 43 20 (60+10) 70 ca 10 ca 80 10+10
TOTALT 39 658 41 458   1 800 821 3000 ca 800 ca 975 3 920

Befolkningsökning, bostadsbehov beräknat på hushållssnitt (x/2,19), planerade bostäder 2020-2030 (befintliga detaljplaner+nya 
detaljplaner), förslag till ytterligare planerade bostäder 2030-2040,  antal bostäder möjliga att bygga genom gällande detaljpla-
ner samt genom pågående detaljplanering. (Källa: Bostads- och markförsörjningsplan för Hässleholms kommun 2020)
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KAPITEL 3 - STATIONSORTERNA  SOM UTGÖR KOMMUNDELSCENTRUM 

Bjärnums museum Hästveda marknad

Vannaröds slott, Sösdala Tyringe kurhotell

Vinslövssjön Sjöstugan, Vittsjö
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KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR STATIONSORTERNA 

Kommunen bör verka för att:

• Lokalisera tillkommande bebyggelse i första hand till stationsorterna som utgör kommundelscentrum.  

• Lokalisera tillkommande bostäder i första hand till färdigplanerad mark genom förtätning i centrala lägen i 
stationsorterna med närhet till både service och kollektivtrafik. 

• Omvandla stationsnära industri- och verksamhetsområden till mångfunktionell bebyggelse.  

• Höja attraktiviteten i stationsorterna genom medvetet gestaltade livsmiljöer med fokus på entrépunkter och 
genomfartsgator.  

• Utveckla nya gång- och cykelvägar som knyter samman kommunens orter och kan locka boende och besökande att ta 
sig mellan orter och rekreativa miljöer genom hållbara transporter. 

• Skydda områden med höga natur- och friluftsvärden. 

KAPITEL 3 - STATIONSORTERNA  SOM UTGÖR KOMMUNDELSCENTRUM 
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Bjärnum

Vy över Bjärnum 2019 (Fotograf: Fotograf Daniel/Daniel Larsson)

FAKTA OM BJÄRNUM (2019)

Invånare: 2812 personer  
Barn (0–17 år): 23 %  
Förvärvsarbetande: 45 %  
Pendling: främst Hässleholm och Markaryd 
Största yrkesområden: Service- och omsorgsyrken, 
utbildningsyrken samt byggnads- och tillverkningsyrken. 

SJÄL OCH FOLKLIV 

Bjärnum är en trygg stationsort med bykänsla som har 
ett levande centrum och god gemenskap. Det finns 
en känsla av tillhörighet och sammanhang hos de som 
bor här. Många vill bo i Bjärnum genom hela livet. 
Här finns enligt studenterna på folkhögskolan ”en 
skön landsbygds-vibe” och Bjärnum har också en årligt 
återkommande karneval. Boendekvaliteter i Bjärnum 
som lyfts fram av de som bor här är bland annat att det 
är lugnt och skönt, tyst och nära till vacker natur. 

Karta: Avstånd till stationen i zoner om 500 m, 1000 m och 1500 m. 
Blå markering visar station/busshållplats

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP

KLIPPAN

HÖÖR

HÖRBY

KRISTIANSTAD

ÖSTRA 
GÖINGE

OSBY
MARKARYD

 BJÄRNUM
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BJÄRNUM

KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

Bjärnum var ursprungligen en by belägen öster om 
dagens kyrkby med gästgivargård längs den gamla 
huvudvägen mellan Skåne och Småland. Den medeltida 
kyrkan revs 1881 för att ersättas av en nyromansk 
dito 1882. Järnvägen kom till Bjärnum 1890 och vid 
stationen etablerades ett nytt stationssamhälle strax väster 
om den gamla byn längs järnvägen Hässleholm–Veinge 
(Halmstad). I mitten av 1900-talet utvecklades orten 
till ett industrisamhälle och ett centrum för svensk 
möbeltillverkning och på 1950-talet fanns ungefär 
40 möbelfabriker i Bjärnum, några finns ännu kvar. 
Järnvägen är en tydlig gräns mellan den västra delen 
där kyrkan och ett fåtal bostäder och företag finns och 
den östra där Bjärnums alla viktiga funktioner och 
större delen boende och företag är lokaliserade. Orten 
domineras av småhusbebyggelse, som omges av vacker 
natur med många mindre sjöar. 

Genom en medveten gestaltning av Bjärnums 
centrummiljöer kan attraktiviteten och gemenskapen i 
orten öka för samtliga invånare och besökare i alla åldrar 
och för personer med funktionsnedsättningar. Exempel 
på detta kan vara att entrépunkterna till orten tydliggörs 
i form av planteringar, skyltning eller informationsplatser 
vid in- och utfarterna till centrala Bjärnum. För att öka 
attraktiviteten och tryggheten på orten behöver även den 
tungt trafikerade väg 117 som går genom centrum göras 
mer trafiksäker och gestaltas med omsorg för att tydligt 
signalera att ortsborna har företräde i gaturummet. 
Ytterligare exempel kan vara att värna det ortsspecifika 
vad gäller nybyggnationens dimensioner, materialval och 
färgskala, samt att se över och upprusta förfallna eller 
förvanskade delar av orten kontinuerligt. 

STADSBYGD - PLANLAGD MARK OCH 
BOSTADSBEHOV

Det tillkommande behovet av bostäder är möjligt att 
tillgodose genom en förtätning i Bjärnums centrala delar, 

där det är nära till både service och kollektivtrafik. En 
förtätning föreslås i första hand inom de områden som är 
markerade för mångfunktionell bebyggelse. Möjligheten 
till viss kompletterande bebyggelse kan även vara aktuellt 
genom enstaka bygglov utanför detaljplanelagd mark i 
ortens utkant.

Enligt kommunens prognos kommer behovet av 
familjebostäder öka något på orten, medan behovet 
av bostäder för singelhushållen förblir oförändrat. Det 
bedöms även finnas ett ökat behov av seniorbostäder i 
Bjärnum. 

Planberedskapen på orten är god. I Bjärnum finns 
färdigplanerad mark som är oexploaterad och pågående 
planarbete för totalt cirka 95 bostäder. 

Eventuella föroreningar i mark behöver saneras i 
samband med omvandling och förtätning. En minskad 
andel förorenad mark bidrar till hälsosamma livsmiljöer 
och är ett krav vid byggande av exempelvis nya bostäder.

SERVICE OCH VERKSAMHETER

I Bjärnum finns i dagsläget en omfattande service, 
såsom: förskolor, skola (F-9), bibliotek, vårdcentral, 
tandläkare, äldreboende, mataffär, apotek, konditori, 
frisör, blomsteraffär, pizzerior, restaurang, möbelaffär, 
tatuerare, museum och folkpark. Det finns också 
tillverkningsindustrier och lastbilsåkerier. 

I Bjärnum finns en rikskänd musik- och teaterlinje som 
utgör filial till Markaryds folkhögskola. Bjärnum har 
även ett rikt och varierat föreningsliv samt anläggningar 
för olika aktiviteter och idrotter. Motionsspår med 
elljus finns vid naturområdet Möllerödssjön. Sjön är 
tillsammans med Bjärlången och Dalsjön tre kommunala 
badplatser i Bjärnum. 

I kommunens mark- och bostadsförsörjningsplan 
konstateras att det utifrån framtida befolkningsprognoser 

        KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR BJÄRNUM

Kommunen bör verka för att:
• Ta fram och genomföra nya detaljplaner för ytterligare 20 nya bostäder i Bjärnum till år 2040. 
• Öka attraktiviteten för boende och besökare genom att utveckla gång- och cykelvägnätet inom Bjärnum, samt knyta 

samman orten med Farstorp och Hästveda genom goda gång- och cykelmöjligheter längs Farstorpsvägen. 
• Utreda trafikmiljön och trafiksäkerheten på väg 117 genom Bjärnum i samverkan med Trafikverket och Länsstyrelsen 

med målet att trafik- och miljöförbättrande åtgärder vidtas. 
• På längre sikt, dra om väg 117 utanför Bjärnum och Vittsjö. 
• Sanera markföroreningar i samband med omvandling och förtätning. 
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kommer att finnas underlag för ytterligare en butik i 
Bjärnum, men inga ytterligare parallella servicebehov 
i form av till exempel skola, förskola, livsmedelsbutik 
bedöms uppkomma. I de tomma lokalerna nära 
stationen finns det möjlighet för nya verksamheter att 
etablera sig. 

I översiktsplanen pekas ett cirka 46 hektar stort område 
ut för tillkommande verksamheter och industri i 
anslutning till befintligt industriområde i norra delen av 
Bjärnum. Detta ger möjlighet för fler verksamheter att 
kunna etablera sig på orten.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Bjärnum finns kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.  

Idag förses Bjärnum med dricksvatten från Hässleholm. 
Det finns ett gällande vattenskyddsområde i Bjärnum 
som är från 1973 som utgör reservvattentäkt.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Det finns allmänna kommunikationer mellan Bjärnum 
och Hässleholm och mellan Bjärnum och Markaryd med 
tåg och buss. Pågatågen stannar i Bjärnum på sin väg 
mellan Hässleholm och Markaryd. Även regionbuss 532 
trafikerar sträckan och gör uppehåll i Bjärnum. Tåg och 
buss kompletterar varandra i viss mån. 

Genom åtgärder som kan integrera stationen till 
att bli en mötesplats, inte bara för resenärer, kan 
stationsområdet locka andra verksamheter och bidra till 
ett mer levande centrum. Positiva effekter av stationen 
som en mötesplats kan exempelvis vara en tryggare miljö 
som bjuder in fler människor att vistas på platsen och 
röra sig i Bjärnums centrala delar.

Väg 117 är en relativt tungt trafikerad väg som 
förbinder Hässleholm med Markaryd. Vägen går rakt 
igenom centrala Bjärnum och fungerar både som 
genomfartsled och lokalgata. Väg 117 utgör riksintresse 
för kommunikationer och är även rekommenderad 
led för farligt gods. Trafikleden är olycksdrabbad 
och har en låg säkerhetsklassning enligt Trafikverkets 
säkerhetsklassificering. 

Kommunen vill därför verka för att utreda möjligheten 
att få till stånd en ökad trafiksäkerhet och en 
minskad bullerpåverkan genom olika åtgärder. Likaså 
behöver åtgärder vidtas för att säkra intilliggande 
vattenskyddsområden. Genom att se över gestaltningen 
och skapa en trafiksäker genomfartsgata i tätorten 

tillsammans med kringliggande gator kan ett mer 
tillgängligt och tryggt centrum skapas för invånarna och 
öka ortens attraktivitet. På längre sikt bör kommunen 
utreda möjligheten till en omdragning av väg 117 
utanför Bjärnum och Vittsjö.

Längs med väg 117 mellan Bjärnum och Vittsjö finns en 
befintlig gång- och cykelväg. 

I översiktsplanen föreslås en ny gång- och cykelväg längs 
Farstorpsvägen mellan Bjärnum och Möllerödssjön, 
vilken kan bidra till en säkrare trafikmiljö för oskyddade 
trafikanter. Eftersom vägen är statlig är det av vikt att 
samverkan sker med Trafikverket för att möjliggöra 
utbyggnaden av delsträckan. Målet är att den på 
sikt ska ansluta till föreslagen gång- och cykelväg 
mellan Bjärnum, Farstorp och Hästveda som är av 
regionalt intresse. En gång- och cykelväg som knyter 
samman infrastrukturen i dessa tre orter kan förstärka 
friluftsturismen och höja attraktionskraften både för 
boende och besökare. 

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

Naturen är nära i Bjärnum. Orten ligger i en varierad 
natur med sjö- och skogslandskap. Det är lätt att 
använda naturen för rekreation i vardagen genom till 
exempel promenader, lek, bad och fiske. De största 
natur- och friluftsvärdena finns öster om orten kring 
de tre största sjöarna Bjärlången, Möllerödssjön och 
Dalsjön. I centrum finns även järnvägsparken.

KAPITEL 3 - MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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KAPITEL 3 - MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

        KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
Ökad trafiksäkerhet och minskat buller bedöms kunna medföra positiva konsekvenser på livskvaliteten i och med 
ökad tillgänglighet och minskade störningar. En ny gång- och cykelväg längs Farstorpsvägen kan medföra positiva 
hälsokonsekvenser om det medför att fler börjar att cykla. 

Ökad trafiksäkerhet längs väg 117 bedöms kunna medföra positiva konsekvenser för framförallt barns möjlighet 
att förflytta sig i Bjärnum på egen hand. Förverkligas en omdragning av väg 117 runt orten förstärks de positiva 
konsekvenserna ytterligare. En ny gång- och cykelväg längs med Farstorpsvägen innebär förbättrade möjligheter för de utan 
tillgång till egen bil att på ett smidigare och säkrare sätt förflytta sig mellan närliggande orter.

Utveckling av de centrala delarna av Bjärnum bedöms tillsammans med ökad trafiksäkerhet och ny cykelväg längs 
Farstorpsvägen kunna medföra positiva konsekvenser på den sociala samvaron i orten, och mellan närliggande orter, då det 
kan leda till att boende i en större utsträckning väljer att röra sig i och uppehålla sig i det offentliga rummet.

Ekonomiska konsekvenser
Ett utökat verksamhetsområde ger möjlighet till fler verksamheter och arbetstillfällen i orten vilket bedöms kunna medföra 
positiva konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen då det är en grundbult för ekonomisk aktivitet. Det kan också kan 
medföra en ökad efterfrågan på service och därmed öka den ekonomiska aktiviteten i orten. 

Verksamhetsområdet tar framförallt skogsmark i anspråk. Skogsmark är av nationellt intresse enligt miljöbalken. 
Konsekvenserna bedöms bli negativa men begränsas av att området tycks bestå av flera mindre bestånd med 
ängsmark emellan varför det troligtvis är av begränsad betydelse för ett rationellt skogsbruk. Etableringen av ett nytt 
verksamhetsområde bedöms inte strida mot några betydande sociala eller ekologiska värden varför etableringen bedöms 
som hållbar.

Att det planeras för bostäder kan medföra positiva konsekvenser då boende utgör en huvudsaklig grund för ekonomisk 
aktivitet. Det är därför positivt att översiktsplanen identifierar vilken typ av bostäder som behövs, då det ökar 
sannolikheten att det faktiskt flyttar fler människor till orten.

Ekologiska konsekvenser
Inga områden som är utpekade friluftslivsområden tas i anspråk. Tillgången till områden för friluftsliv bedöms vara god 
och tillkommande bostäder bedöms inte leda till ett betydande högre tryck på befintliga områden. Ny gång- och cykelväg 
längs Farstorpsvägen bedöms kunna öka tillgängligheten till naturområdet och badplatsen Möllerödssjö.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 117 och att kommunen på lång sikt vill verka för en omdragning av vägen 
kan innebära positiva konsekvenser för vattenskyddsområdet Bjärnum och grundvattenförekomsten Mala-Bjärnum 
i och med att risken för eventuella olyckor som kan leda till utsläpp kan minska. Delar av vattenskyddsområdet och 
grundvattentäkten ligger inom område som pekas ut för förtätning. Tätare bebyggelse och mer hårdgjorda ytor kan leda till 
föroreningar i dagvatten och det är viktigt att hantera dagvattnet i förtätade områden med rening och fördröjning. Även 
den nya gång- och cykelvägen ligger inom vattenskyddsområdet. Den nya gång- och cykelvägen bedöms inte innebära 
negativa konsekvenser för området, men hänsyn behöver tas till det under byggskedet.

Det finns god kapacitet för vatten och avlopp i Bjärnum enligt planförslaget. Tätare bebyggelse och större hårdgjorda ytor 
kan även bidra till ökad belastning på avloppsledningsnätet. Därför är det viktigt att i detaljplanearbetet hantera dagvatten 
med rening och fördröjning.

Att behovet av nya bostäder ska tillgodoses genom förtätning och främst lokaliseras i Bjärnums centrala delar kan 
möjliggöra för mer hållbara transporter i och med närheten till kollektivtrafik och service, detta kan leda till positiva 
konsekvenser. Att kommunen ska verka för en omdragning av väg 117 kan också innebära positiva konsekvenser då 
det skapar bättre förutsättningar för oskyddade trafikanter i Bjärnum och på så sätt bättre förutsättningar för hållbara 
transporter. Den nya gång- och cykelvägen längs Farstorpsvägen kan innebära positiva konsekvenser då det möjliggör mer 
hållbara resor till närliggande orter och naturområde. 

Nytt verksamhetsområde nordväst om Bjärnum kan öka andelen resor med bil och tunga transporter, beroende på vilka 
verksamheter som etableras. Detta kan leda till negativa konsekvenser. Det finns gång- och cykelväg på större delar av 
sträckan, vilket möjliggör för resor med cykel. Möjligheten till kan dock öka om hela sträckan förses med cykelväg.
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     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER

 
Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen 1. Kommunens bedömning att riksintresse för 
kommunikationer kan påverkas på längre sikt. 

2. I sydöstra Bjärnum intill sjön Bjärlången finns 
ett Natura 2000-område. Planförslaget bedöms 
inte påverka Natura 2000-området.

1. Dialog och samverkan måste ske med Trafikverket 
om en eventuell omdragning av väg 117 blir aktuell. 

Natur och strandskydd 1. Planförslaget medger förtätning genom enstaka 
bygglov runt sjöarna där det råder strandskydd.

2. En eventuell omdragning av väg 117 påverkar 
naturområde naturområden utanför Bjärnum 
negativt. 

1.Nybyggnation ska inte läggas i strandskyddade 
områden. Finns särskilda skäl som kan ge dispens 
eller om byggnationen inte strider mot strandskyd-
dets syften kan det tillåtas.

2. Utreda alternativa dragningar för att minimera 
inverkan på naturvärden. 

Kulturmiljö och 
arkeologi

1. Inom det föreslagna området för verksamheter 
finns det ett flertal registrerade fornlämningar som 
kan påverkas av exploateringen.

2. Planförslaget medger förtätning genom 
enstakabygglov i befintliga miljöer.

3. Ett antal fornlämningar finns registrerade 
utanför tätorten Bjärnum. 

1. Arkeologisk undersökning i samband med arbetet 
med detaljplan samt tillstånd från länsstyrelsen 
innan något arbete som kan skada fornlämning 
påbörjas.

2. Stor hänsyn tas till ortens karaktär och kulturmil-
jö vid planläggning och bygglovgivning, så att ortens 
attraktionskraft höjs och stärks.

3. Arkeologisk utredning kommer krävas i ett initialt 
läge för att säkerställa minimal påverkan vid en 
eventuell omdragning av väg 117. 

Miljökvalitetsnormer 1. Planförslaget i denna del medverkar inte till att 
uppsatta gränsvärden för miljökvalitetsnormer 
överskrids.

2. Miljökvalitetsnormerna för luft, vatten och 
buller kan påverkas negativt utanför Bjärnum om 
väg 117 eventuellt dras om.

3. En eventuell omdragning av väg 117 kan bidra 
med positiva effekter för miljökvalitetsnormer för 
luft, vatten och buller i centrala Bjärnum.

1. För att säkerställa miljökvalitetsnormerna är det 
viktigt att hantera fördröjning och rening av 
dagvatten på lämpligt sätt.

2. Utreda vilket lokaliseringsalternativ som innebär 
minimal negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormerna.

Hälsa och säkerhet 1. Översiktsplanen föreslår en förlängning av ett 
befintligt verksamhetsområde i Bjärnums norra 
del.

2. Väg 117 utgör rekommenderad led för farligt 
gods, vägen har mycket tung trafik och är 
olycksdrabbad. 

3. Planförslaget medger förtätning genom enstaka 
bygglov runt sjöarna där det kan råda risk för 
översvämning. Det kan finnas lågpunkter i de 
områden som pekas ut för tillkommande verksam-
heter och multifunktionell bebyggelse.

4. Utredningar behöver utföras i detaljplaneskedet 
för omvandling av verksamhetsområden med 
markföroreningar. 

1. Genom att föreslå tillkommande verksamhetsom-
råde intill befintligt samlas dessa till ett avgränsat 
område. Inga bostäder bör medges inom skyddsav-
stånd för risk- och bullerpåverkan.

2. Rekommenderade skyddsavstånd hålls till vägen. 
Säkerhetshöjande åtgärder tas fram i samverkan med 
Trafikverket och Länsstyrelsen.

3. Nybyggnation bör inte förläggas inom områden 
som riskerar att översvämmas, om inte golvets 
höjdsättning eller andra åtgärder säkrar bebyggelsen 
mot översvämning.

4. Sanering av förorenad mark som möjliggör en 
känslig markanvändning och minskade risker för 
grundvattenförorening.

Sociala värden Planförslaget i denna del skapar ökad möjlighet till 
bland annat rekreation, hälsa, trygghet och social 
samvaro genom väl genomförda gestaltade och 
inkluderande livsmiljöer. 

Arkitektkompetens kan användas vid planering av 
kommunens orter och byar så att de gestaltningsmäs-
siga, sociala och hälsorelaterade värdena förstärks och 
utvecklas samt bidrar till platsens identitet och 
attraktionsvärde.

Mellankommunala 
frågor

En eventuell omdragning av väg 117 kan påverka 
Markaryds kommun.

Dialog med Markaryds kommun. 

BJÄRNUM
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Vy över Hästveda 2019 (Fotograf: Fotograf Daniel/Daniel Larsson)

Hästveda

FAKTA OM HÄSTVEDA (2019)

Invånare: 1754 personer  
Barn (0–17 år): 23 %  
Förvärvsarbetande: 42 %  
Pendling: Främst Hässleholm, Osby och Älmhult 
Största yrkesområden: Service- och omsorgsyrken, 
utbildningsyrken samt process- och maskinoperatör.

SJÄL OCH FOLKLIV 

Hästveda är känt för Hästveda marknad som äger rum 
under två dagar på sommaren. Här finns starka ideella 
krafter som gärna engagerar sig för Hästvedas framtid. 
Hästvedaborna lyfter fram tryggheten, naturen och 
kommunikationerna som viktiga boendekvaliteter. Strax 
utanför Hästveda ligger Barnens by, dit många stadsbarn 
genom tiderna spenderat somrar på kollo. Lursjöns 
badplats är en attraktion såväl lokalt som regionalt.

Karta: Avstånd till stationen i zoner om 500 m, 1000 m och 1500 m. 
Blå markering visar stationen
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KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

Hästveda har en lång historia och omnämns i skrift 
redan omkring 1200-talet. Hästveda betyder möjligen 
hästskogen, skogen där hästarna drevs på bete. Kyrkan 
är från 1100-talet, och dekorerad med kalkmålningar 
från 1200- och 1500-talen. Det var kyrkbyn som 
beboddes först i Hästveda men centrum kom att flyttas 
från kyrkbyn till området runt stationen då järnvägen, 
Södra stambanan, öppnades 1862. Stationen var även 
utgångspunkt för ytterligare en järnväg, Hästveda-
Karpalund. Den nya orten vid järnvägen planerades 
enligt järnvägsarkitekt Edelsvärds planidé, med bland 
annat en från stationshuset utgående centralesplanad 
som delade bebyggelsen i två symmetriska delar. Planen 
anpassades till naturens förutsättningar och stora delar av 
planen genomfördes. Bebyggelsen består till största delen 
av småhusbebyggelse, främst från 1900-talet. 

Genom en medveten gestaltning av Hästvedas livsmiljöer 
kan attraktiviteten och gemenskapen i Hästveda öka 
för samtliga invånare och besökare i alla åldrar och för 
personer med funktionsnedsättningar. Gestaltning där 
till exempel entrépunkter tydliggörs i form av plantering, 
skyltning eller informationsplatser vid in- och utfarter 
till centrala Hästveda kan bidra till detta. Förfallna 
och förvanskade miljöer i centrala Hästveda behöver 
ses efter och rustas upp kontinuerligt. Upprustning av 
dessa miljöer kan på sikt även leda till ökad trygghet och 
attraktivitet. Ytterligare exempel kan vara att värna det 
ortsspecifika vad gäller nybyggnationens dimensioner, 
materialval och färgskala, samt att se över och upprusta 
förfallna eller förvanskade delar av orten kontinuerligt. 

Genom åtgärder som kan integrera tågstationen till 
att bli en mötesplats, inte bara för resenärer, kan även 
stationsområdet bidra till ett levande centrum. Positiva 
effekter av stationen som en mötesplats kan exempelvis 
vara en tryggare miljö som bjuder in fler människor att 
vistas på platsen och i Hästvedas centrala delar.

STADSBYGD - PLANLAGD MARK 
OCH BOSTADSBEHOV

Planberedskapen i Hästveda är god och det finns i 
dagsläget möjlighet att bygga mellan 55 till 100 bostäder 
på gällande och pågående detaljplaner där mark är 
oexploaterad. I översiktsplanen föreslås inget nytt 
område för tillkommande mångfunktionell bebyggelse. 
Kommunens bostads- och markförsörjningsplan föreslår 
10 nya bostäder och kommunen är därför öppen 
för framtida detaljplaneförfrågningar, till exempel 
vid Kyrkbyn eller vid Sjörröd. Enligt kommunens 
prognos kommer behovet av familjebostäder öka något 
tillsammans med en liten efterfrågan på bostäder 
för singelhushåll. Det finns även ett ökat behov av 
seniorbostäder i Hästveda. 

Tillkommande behov av bostäder är möjligt att 
lösa inom färdigplanerad mark genom förtätning i 
Hästvedas centrala delar med närhet till både service 
och kollektivtrafik, inom de områden som är markerade 
för mångfunktionell bebyggelse. Möjligheten till viss 
kompletterande bebyggelse kan även vara aktuellt genom 
enstaka bygglov utanför detaljplanelagd mark i ortens 
utkant.

Eventuella föroreningar i mark ska saneras samband med 
omvandling och förtätning. 

SERVICE OCH VERKSAMHETER

I Hästveda finns i dagsläget bland annat förskolor, 
skola (F-9), bibliotek, äldreboende, pizzerior, frisör, 
vårdcentral och mataffär. Företagande i olika branscher är 
representerade, exempelvis sågverk.

Det finns ett rikt föreningsliv i Hästveda och 
anläggningar för olika aktiviteter och idrotter. 
Kommunal badplats finns vid Lursjöns camping, vilket 

        KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR HÄSTVEDA

Kommunen bör verka för att:
• Ta fram och genomföra nya detaljplaner för ytterligare 10 nya bostäder i Hästveda till år 2040. 
• Det finns en ändamålsenlig och effektiv transportinfrastruktur både för boende och näringsliv som kan bidra till att 

stärka utveckling och tillväxt i Hästveda oavsett vilken sida om järnvägen man bor och verkar på.
• Fler verksamheter ska kunna etablera sig i Hästveda. Utpekande av mark för verksamheter och industri i anslutning till 

infarten vid riksväg 23 kan bidra till detta.
• Öka attraktiviteten för boende och besökare genom att utveckla gång- och cykelvägnätet inom Hästveda, samt knyta 

samman orten med Farstorp och Bjärnum genom goda gång- och cykelmöjligheter längs Farstorpsvägen. 
• Bevara och utveckla de höga natur- och rekreationsvärdena vid Lursjön.
• Sanera markföroreningar i samband med omvandling och förtätning.
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är kommunens enda EU-bad. Motionsspår med elljus 
finns runt Lillasjön.

I kommunens mark- och bostadsförsörjningsplan 
konstateras att det utifrån framtida befolkningsprognoser 
kommer att finnas underlag för ytterligare en butik i 
Hästveda, men inga ytterligare servicebehov i form av 
till exempel skola eller förskola, bedöms uppkomma. 
I tomma lokaler i centralt och stationsnära läge finns 
möjligheter för nya verksamheter att etablera sig.

Ett nytt område på cirka 30 hektar för tillkommande 
verksamheter och industri föreslås i översiktsplanen i 
anslutning till infarten vid riksväg 23. Detta kan ge 
fler verksamheter möjlighet att etablera sig i Hästveda. 
Angöringen till ett framtida verksamhetsområde bör 
lämpligast anslutas via Östra Storgatan för att begränsa 
eventuellt påverkan på riksväg 23 som är av riksintresse 
och en funktionellt prioriterad väg. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Hästveda finns kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.  

Ett vattenskyddsområde finns söder om orten. Det är 
av vikt att skydda vattentäkter och vattenförsörjningen, 
därav begränsas hanteringen av bland annat kemikalier 
och schaktning inom vattenskyddsområden. 

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Hästveda ligger utmed Södra stambanan och har sedan 
år 2013 en egen tågstation. Från Hästveda går Krösatåg 
på linjen Hässleholm-Alvesta-Växjö. Den 1 mars 2021 
startade Skånetrafiken, som ansvarar för all kollektivtrafik 
i Skåne, pilotprojektet Plusresa som syftar till att göra det 
enklare för de som bor på landsbygden att resa kollektivt. 
I samband med projektstart lades busslinje 536 ned som 
tidigare gick mellan Hästveda och Hässleholm. 

Järnvägsviadukten som går över väg 1935 utgör 
vägporten mellan östra och västra delen av Hästveda. 
Viadukten är idag den enda möjligheten för företag 
och beoende som verkar på västra sidan att nå väg 
23. Passagen under viadukten är smal och kan leda 
till hinder för persontrafik och transporter genom 
orten. Företagsutveckling och tillväxt begränsas genom 
att det inte finns någon ändamålsenlig trafiklösning 
som kan underlätta effektiva transporter. Detta 
påverkar näringslivets konkurrenskraft och även dess 
möjligheter att både bibehålla kompetens och skapa 
nya arbetstillfällen för hela kommunen. Berörda statliga 
myndigheter, region och kommun behöver arbeta för 

lösningar för ändamålsenliga transportlösningar, både för 
boende och näringsliv i Hästveda.

Hästveda ligger intill riksväg 23 och ansluter via Östra 
Storgatan. Vid denna infart till Hästveda är det av vikt 
att utveckla en trafiksäker lösning i samverkan med 
Trafikverket. Östra storgatan är av relativt stor betydelse 
för cyklister och gående i orten, men det finns brister 
längs med stråket. Eftersom Trafikverket är väghållare 
för Östra Storgatan och riksväg 23 krävs samverkan 
mellan kommunen och Trafikverket i syfte att skapa 
en god tillgänglighet och anpassade hastigheter för 
att skapa ett levande och tryggt gaturum. Genom att 
gestalta och skapa en trafiksäker genomfartsgata genom 
centrum tillsammans med kringliggande gator, kan en 
mer tillgänglig och trygg trafikmiljö möjliggöras för 
invånarna och öka attraktiviteten i hela orten. 

Genom att planera för en cykelväg mellan Hästveda, 
Farstorp och Bjärnum kan pendling möjliggöras mellan 
två av kommunens stationsorter, samt skapa ett attraktivt 
stråk med koppling till badsjöar och rekreativa miljöer. 

Det föreslås på sikt även en cykelväg mellan Hästveda 
och Broby, läs mer under avsnitt 4.7.

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

På cykelavstånd från centrum ligger Lursjön som har en 
välbesökt badplats och camping. Lursjöområdet har höga 
naturvärden och goda förutsättningar för att utvecklas till 
en intressant destination för exempelvis vandring.

I naturvårdsprogrammet finns totalt nio storområden 
utpekade i kommunen och i naturvårdsplanen som 
tagits fram senare har Lursjöområdet pekats ut som ett 
nytt storområde. Lursjön och dess omgivning beskrivs i 
naturvårdsplanen vara kommunens finaste badsjö med 
ett rikt fågelliv och stora hedboksområden både norr om 
Lursjön och på halvön Lursjönäs. 

I Hästveda ligger Lillasjön. År 2020 beslutade tekniska 
nämnden att inte starta ett muddringsarbete så länge 
inga nya miljömässiga, tekniska eller ekonomiska 
förutsättningar finns.

KAPITEL 3 - MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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        KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
En ny gång- och cykelväg till Farstorp och Bjärnum, vilken också skapar bättre tillgänglighet till målpunkter för rekreation 
som exempelvis Lursjön med omgivningar, kan medföra positiva hälsokonsekvenser om det medför att fler börjar att cykla 
och rör sig ute i naturen. 

Nya gång- och cykelvägar både inom och till närliggande orter innebär förbättrade möjligheter, och därmed positiva 
konsekvenser, för de i orterna som inte har tillgång till egen bil att på ett smidigare och säkrare sätt förflytta sig och ta del 
av målpunkter och service. 

Åtgärder för att utveckla attraktiviteten i centrala Hästveda och runt stationen för samtliga befolkningsgrupper, samtidigt 
som det ortsspecifika bevaras, skapar förutsättningar för en utvecklad känsla av gemenskap, stolthet och tillhörighet bland 
ortens invånare. En ny cykelväg, som knyter samman Hästveda med Farstorp och Bjärnum, skapar förutsättningar för ökat 
socialt utbyte mellan dessa orter. Tillsammans bedöms dessa åtgärder kunna medföra positiva konsekvenser på den sociala 
samvaron i orten, och mellan närliggande orter, då det skapar förbättrade förutsättningar för människor att mötas och 
umgås.

Ekonomiska konsekvenser
Ett utökat verksamhetsområde ger möjlighet till fler verksamheter och arbetstillfällen i orten vilket bedöms kunna medföra 
positiva konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen då det är en grundbult för ekonomisk aktivitet. Det kan också kan 
medföra en ökad efterfrågan på service och därmed öka den ekonomiska aktiviteten i orten. 

Verksamhetsområdet tar cirka 30 hektar skogsmark i anspråk. Skogsmark är av nationellt intresse enligt miljöbalken. 
Skogen i området är sammanhängande vilket gör att den bedöms ha betydelse för ett rationellt skogsbruk. Konsekvenserna 
bedöms bli negativa. Etableringen av ett nytt verksamhetsområde bedöms inte strida mot några betydande sociala eller 
ekologiska värden varför etableringen bedöms som hållbar.

Att det planeras för bostäder kan medföra positiva konsekvenser då boende utgör en huvudsaklig grund för ekonomisk 
aktivitet. Det är därför positivt att översiktsplanen identifierar vilken typ av bostäder som behövs, då det ökar 
sannolikheten att det faktiskt flyttar fler människor till orten.

Ekologiska konsekvenser
Ny bebyggelse tillkommer genom förtätning vilket är positivt då ingen tätortsnära natur tas i anspråk. 

Då ny bebyggelse tillkommer genom förtätning bedöms detta möjliggöra för fler hållbara transporter, eftersom bostäder 
byggs där det finns tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Det bedöms också som positivt samt möjliggöra 
för fler hållbara transporter att nya cykelvägar planeras inom Hästveda och mellan närliggande orter. 

Det nya verksamhetsområdet vid väg 23 kan innebära en ökad andel biltransporter och tunga transporter, beroende på 
vilken typ av verksamhet som etableras. Detta bedöms innebära negativa konsekvenser. Det är dock positivt att vägen 
mellan Hästveda och verksamhetsområdet planeras bli mer trafiksäker då det möjliggör för fler transporter med cykel.

KAPITEL 3 - MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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HÄSTVEDA

     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER

KONSEKVENSER

...

 
Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen Kommunens bedömning är att inga 
riksintressen berörs av planförslaget i 
Hästveda. Det finns heller inga Natura 
2000-områden som berörs av planförslaget i 
Hästveda.

Hänsyn ska tas till riksintresse för totalförsva-
rets militära del vid utveckling av markan-
vändning inom riksintresset. 

Tillkommande verksamheter behöver inordna 
sig riksintresse för kommunikationer. 

Natur och strandskydd Planförslaget medger förtätning genom 
enstaka bygglov runt sjöarna där det råder 
strandskydd.

Nybyggnation ska inte läggas i strandskydda-
de områden. Finns särskilda skäl som kan ge 
dispens eller om byggnationen inte strider 
mot strandskyddets syften kan det tillåtas.

Kulturmiljö och 
arkeologi

1. Inom det föreslagna området för verksam-
heter finns det ett flertal registrerade 
fornlämningar som kan påverkas av 
exploateringen.

2. Planförslaget medger förtätning genom 
enstakabygglov i befintliga miljöer.

1. Arkeologisk undersökning i samband med 
arbetet med detaljplan samt tillstånd från 
länsstyrelsen innan något arbete som kan 
skada fornlämning påbörjas.

2. Stor hänsyn tas till ortens karaktär och 
kulturmiljö vid planläggning och bygglovgiv-
ning, så att ortens attraktionskraft höjs och 
stärks.

Miljökvalitetsnormer Planförslaget i denna del medverkar inte till 
att uppsatta gränsvärden för 
miljökvalitetsnormer överskrids.

Fördröjning och rening av dagvatten vid 
förtätning.

Hälsa och säkerhet 1. I Hästveda finns befintliga verksamhets-
områden både i områden väster och öster 
om järnvägen. Ett nytt verksamhetsområde 
föreslås på tidigare oexploaterad mark i 
östra delen av Hästveda utmed riksväg 23.

2. Utredningar behöver utföras i detaljpla-
neskedet för omvandling av verksamhets-
områden med markföroreningar. 

Påverkansfaktorerna från verksamheterna 
samlas till ett avgränsat område på säkert 
avstånd från befintliga bostäder och andra 
verksamheter som kan påverkas av eventuella 
störningar. Inga bostäder bör medges inom 
skyddsavstånd för risk- och bullerpåverkan.

2. Sanering av förorenad mark som möjliggör 
en känslig markanvändning och minskade 
risker för grundvattenförorening.

Sociala värden Planförslaget i denna del skapar ökad 
möjlighet till bland annat rekreation, hälsa, 
trygghet och social samvaro genom väl 
genomförda gestaltade och inkluderande 
livsmiljöer. 

Arkitektkompetens kan användas vid plane-
ring av kommunens orter och byar så att de 
gestaltningsmässiga, sociala och hälsorelatera-
de värdena förstärks och utvecklas samt 
bidrar till platsens identitet och 
attraktionsvärde.

Mellankommunala 
frågor

Översiktsplanen föreslår en gång- och 
cykelväg till Östra Göinge kommun.

En förutsättning för ett framtida genomför-
ande av gång- och cykelvägen är att det går 
att lösa säkra korsningsåtgärder vid riksväg 23 
och väg 119.

Övrigt Ändrad markanvändning i orten samt i dess 
utkanter kan påverka enskilda markägare.

Samråd ska alltid ske med berörda privata 
markägare vid förslag på och prövning av 
ändrad markanvändning.
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Sösdala

 
FAKTA OM SÖSDALA (2019)

Invånare: 1936 personer  
Barn (0–17 år): 21 %  
Förvärvsarbetande: 43 %  
Pendling: främst Malmö/Lund eller Hässleholm 
Största yrkesområden: Service- och omsorgsyrken, 
byggnads- och tillverkningsyrken. 

SJÄL OCH FOLKLIV 

Sösdalaborna tycker att det finns positiv fri gemenskap 
i orten med ”man får vara som man är-anda” 
och profilerar gärna sig som ”porten söderut och 
Hässleholms länk till Malmö/Lund”. Det har utvecklats 
en självhushållningsprofil i Sösdala, med bland annat 
biodling och mikrobryggerier.

Vy över Sösdala 2019 (Fotograf: Fotograf Daniel/Daniel Larsson)

Karta: Avstånd till stationen i zoner om 500 m, 1000 m och 1500 m. 
Blå markering visar stationen

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP

KLIPPAN

HÖÖR

HÖRBY

KRISTIANSTAD

ÖSTRA 
GÖINGE

OSBY
MARKARYD

 SÖSDALA
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KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

Sösdala ligger i de skogrika gränstrakterna i södra delen 
av Hässleholms kommun, med vacker natur och tydliga 
spår efter forna vulkaner. Sösdala by med ortens tidiga 
bebyggelse ligger vid gamla landsvägen och vid ån mellan 
Tjörnarpssjön och Finjasjön. När riksdagen beslutade 
att Södra stambanan skulle byggas, valdes en sträckning 
som hade som ett av sina syften att bryta bygd. Längs 
banan växte det därför upp många nya samhällen, på 
platser där det med tanke på bland annat restider var 
lämpligt att lägga en station, ett av dessa samhällen var 
Sösdala. 1859 invigdes bandelen Höör – Sösdala. Med 
tiden kom centrum att förskjutas från byn till området 
kring stationen, där stationshuset i rött tegel från 1863 
står kvar i närmast ursprungligt skick. Det ritades av SJ:s 
förste egne arkitekt Adolf Edelsvärd, som även ansvarat 
för stadsplanen med rätlinjigt gatunät, trädkantade gator, 
ett parkliknande centralt område och ett esplanadsystem. 
Utmärkande för stationssamhällena är en tydligt 
stadsmässig bebyggelse och flera av de centralt belägna 
byggnaderna har en representativ utformning med 
dekorerade putsfasader. Viktiga inslag i miljön är även 
bostadshus för järnvägspersonal samt magasinsbyggnader. 
Kring stationen etablerades även småindustrier, handel- 
och serviceinrättningar. Orten är idag ett utpräglat 
villasamhälle, men rymmer även en del hyresfastigheter. 
Några av flerbostadshusen byggdes som arbetarbostäder 
åt Dux och Backers anställda under 1960-talet. 

Mosaiklandskapet kring Sösdala hyser Skånes största 
och bäst bevarade gravfält med resta stenar från yngre 
järnålder, Vätteryds gravfält. Det är totalt 375 resta stenar 
och i samma område finns även boplatslämningar från 
yngre stenålder. I närheten gjordes även det så kallade 
Sösdalafyndet, som är ett offerfynd från folkvandringstid. 

Genom en medveten gestaltning av Sösdalas 
centrummiljöer kan attraktiviteten och gemenskapen i 
orten öka för samtliga invånare och besökare i alla åldrar 
och för personer med funktionsnedsättningar. Exempel 
på detta kan vara att entrépunkterna till orten tydliggörs 

i form av planteringar, skyltning eller informationsplatser 
vid in- och utfarterna till centrala Sösdala.

STADSBYGD - PLANLAGD MARK 
OCH BOSTADSBEHOV

Planberedskapen i Sösdala är god och det finns i 
dagsläget möjlighet att bygga mellan 200 till 290 
bostäder på gällande och pågående detaljplaner där mark 
är oexploaterad. I översiktsplanen föreslås inget nytt 
område för tillkommande mångfunktionell bebyggelse 
men i kommunens bostads- och markförsörjningsplan 
föreslås 5 nya bostäder och kommunen är därför öppen 
för framtida detaljplaneförfrågningar. Enligt kommunens 
prognos kommer behovet av familjebostäder öka 
tillsammans med efterfrågan på seniorbostäder i Sösdala. 

Tillkommande behov av bostäder är möjligt att lösa inom 
färdigplanerad mark genom förtätning i Sösdalas centrala 
delar med närhet till både service och kollektivtrafik, 
inom de områden som är markerade för mångfunktionell 
bebyggelse. Möjligheten till viss kompletterande 
bebyggelse kan även vara aktuellt genom enstaka bygglov 
utanför detaljplanelagd mark i ortens utkant. 

Eventuella föroreningar i mark ska saneras samband med 
omvandling och förtätning. En minskad andel förorenad 
mark bidrar till hälsosamma livsmiljöer och är ett krav 
vid byggande av exempelvis nya bostäder.

SERVICE OCH VERKSAMHETER

Sösdala är en välfungerande stationsort med service som 
bland annat förskolor, skola (F-9), bibliotek, vårdcentral, 
äldreboende och mataffär. Företagande inom olika yrken 
är representerade och föreningsverksamheter finns inom 
flera olika områden. 

Sösdala har ett rikt föreningsliv och anläggningar för 
olika aktiviteter och idrotter. Kommunal badplats finns 
vid Bosarpssjön. Elljusspår finns i centrala Sösdala. 

SÖSDALA

        KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR SÖSDALA

 Kommunen bör verka för att:
• Ta fram och genomföra nya detaljplaner för ytterligare 15 nya bostäder i Sösdala till år 2040. 
• Fler verksamheter ska kunna etablera sig i Sösdala. Utpekande av mark för verksamheter och industri i anslutning till 

norra infarten vid riksväg 23 kan bidra till detta. 
• Värna Sösdalas alléer, som är en del av Adolf Edelsvärds stadsplan 
• Öka möjligheterna till hållbara transporter genom ett sammanhängande gång- och cykelnät i Sösdala som inkluderar 

de närliggande orterna.
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I kommunens mark- och bostadsförsörjningsplan 
konstateras att det utifrån framtida befolkningsprognoser 
kommer att finnas underlag för ytterligare en butik i 
Sösdala, men inga ytterligare parallella servicebehov 
i form av till exempel skola eller förskola bedöms 
uppkomma. I tomma lokaler i centralt och stationsnära 
läge finns möjligheter för nya verksamheter att etablera 
sig.

Ett nytt område på cirka 20 hektar för tillkommande 
verksamheter och industri föreslås i översiktsplanen i 
anslutning till norra infarten vid riksväg 23. Detta kan ge 
fler verksamheter möjlighet att etablera sig i Sösdala på 
sikt. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Sösdala finns kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten och söder om 
orten finns ett vattenskyddsområde. 

I Sösdala föreslås ett reservat för framtida utvidgning 
av reningsverket. Reningverkets utbredning redovisas 
i sekretessbilagan, läs mer om denna i bilaga två. 
En del av det föreslagna området för utvidgning 
överlappar gällande strandskydd för Sösdalaån. 
Reningsverkets samhällsfunktion är ett allmänt intresse 
såväl som tillgången till ån. Vid en eventuell framtida 
detaljplaneläggning av reningsverkets område måste 
därför dessa olika intressen prövas för att säkerställa 
allmänhetens intresse. En möjlighet att tillgodose 
allmänhetens tillgång till ån kan vara genom en tydlig 
avgränsning mellan reningsverkets område och ån.  

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Sösdala ligger utmed Södra stambanan och har sedan 
år 2011 en egen tågstation. Från Sösdala går Pågatåg på 
linjen Kalmar-Växjö-Hässleholm-Malmö-Köpenhamn. 
Stationsområdet i Sösdala är en viktig kollektivtrafiknod 
som genom gestaltningsåtgärder kan integreras till en 
utvecklande mötesplats och på så vis bidra till ett mer 
levande centrum som sammankopplas till de centrala 
delarna av Sösdala. 

I de centrala delarna av Sösdala finns det delvis gång- och 
cykelvägar, mestadels kopplat till stationsområdet. För att 
utveckla och stärka användningen av hållbara transporter 
bör ett mer sammanhängande gång- och cykelnät i 
Sösdala utvecklas. Det kan ske genom att utveckla trygga, 
attraktiva och säkra gång- och cykelstråk till och från 

stationsområdet, men även andra viktiga målpunkter i 
Sösdala. I förlängningen kan det även vara av intresse att 
utveckla förbindelserna mot Tormestorp för att knyta 
samman Sösdala och Hässleholm. 
Genom att lokalisera viktiga målpunkter i orten kan 
utveckling av gång- och cykelnätet förstärkas. 
Det är av vikt att omkringliggande samhällen knyts an 
till centrala Sösdala på ett säkert sätt. För att anknyta 
Norra Mellby och Sösdala bör det utvecklas en säker och 
trygg gång- och cykelförbindelse.

Väg 23 som sträcker sig utmed Sösdala är en hårt 
trafikerad sträcka med en låg trafikstandard.
För att höja trafiksäkerheten och framkomligheten 
arbetar Trafikverket med en vägplan för att göra 2+1 väg 
med mittseparering samt hastighetshöjning på sträckan 
mellan Tjörnarp och Sandåkra. I samband med denna 
trafikåtgärd planerar Trafikverket även en första etapp av 
en gång- och cykelväg mellan Sösdala och Norra Mellby, 
via en passage under väg 23.

I översiktsplanen föreslås en ny tillfartsväg från väg 
1344 norrifrån till återvinningsstationen istället för den 
befintliga infarten via Skolgatan. 

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

Sösdala har flera naturmiljöer i nära anslutning till orten 
och Skåneleden från centrala Sösdala mot Lillsjödal och 
Hovdala som är ett viktigt rekreationsstråk. Här finns 
varierande naturmiljöer med vulkaner och historiska 
miljöer som gravfältet i Vätteryd och Sösdalafynden och 
grönområdena runt Vannaröds slott. Sydost om Sösdala 
ligger även Bosarpasjön med tillhörande badplats. 

I utkanten av Sösdala finns även ett viktigt tätortsnära 
naturområde bestående av både betande gräsmarken 
coh lövskogar. Genom området går en motionsslinga 
som tillsammans med höga naturvärden utgör ett viktigt 
natur- och rekreationsområde för Sösdalaborna. 

KAPITEL 3 - MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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KAPITEL 3 - MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

        KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
Översiktsplanen innehåller åtgärder som främjar folkhälsan. Utveckling av ett sammanhängande gång- och cykelvägnät 
skapar förutsättningar för att fler väljer att gå och cykla. Förverkligas visionen att knyta samman omkringliggande byar 
med Sösdala genom gång- och cykelförbindelser skapar det också förutsättningar för ökad fysisk aktivitet och därmed 
positiva konsekvenser för folkhälsan. 

En utveckling av den tätortsnära grönstrukturen kan också medföra positiva konsekvenser om det leder till att fler utnyttjar 
den, vilket kan medföra positiva konsekvenser på folkhälsa och livskvalitet.

Ett fokus på ”hela resan” perspektivet bedöms medföra förbättrade möjligheter, och därmed positiva konsekvenser, för 
de utan tillgång till egen bil att på ett effektivt sätt kunna resa till arbete, skola, service och andra målpunkter i både 
närliggande orter och orter längre bort. 

Åtgärder för att utveckla attraktiviteten i centrala Sösdala för samtliga befolkningsgrupper skapar förutsättningar för en 
utvecklad känsla av gemenskap, stolthet och tillhörighet och därmed positiva konsekvenser för den sociala samvaron i 
orten. Knyts Sösdala ihop med närliggande samhällen skapar det förutsättningar för att öka det sociala utbytet mellan 
orterna.

Ekonomiska konsekvenser
Ett utökat verksamhetsområde ger möjlighet till fler verksamheter och arbetstillfällen i orten vilket bedöms kunna medföra 
positiva konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen då det är en grundbult för ekonomisk aktivitet. Det kan också kan 
medföra en ökad efterfrågan på service och därmed öka den ekonomiska aktiviteten i orten, vilket till exempel kan medföra 
att tomma lokaler i centrum tas i anspråk. 

Att det planeras för bostäder kan medföra positiva konsekvenser då boende utgör en huvudsaklig grund för ekonomisk 
aktivitet. Det är därför positivt att översiktsplanen identifierar vilken typ av bostäder som behövs, då det ökar 
sannolikheten att det faktiskt flyttar fler människor till orten.

Ekologiska konsekvenser
Ny bebyggelse tillkommer främst genom förtätning vilket är positivt eftersom ingen tätortsnära natur tas i anspråk. 
Området som pekas ut som nytt verksamhetsområde är en grönyta men inget utpekat friluftslivsområde. Påverkan bedöms 
inte som betydande då det inte är i direkt anslutning till något bostadsområde. 
Vannaröd, i utkanten av Sösdala, pekas ut som ett av sju viktiga tätortsnära naturområden i kommunen. Att området lyfts 
och bedöms ha ett högt värde är positivt för friluftslivet. Dock har området inget permanent skydd, vilket är en osäkerhet.

Planförslaget bedöms medföra förutsättningar för positiva konsekvenser Det är positivt att det i planförslaget finns plats 
för en utbyggnad av reningsverket. Detta skapar förutsättningar för en hållbar vattenförsörjning och minskar risken för 
kapacitetsbrist. En utökning av reningsverket kan också bidra till att minska den relativa påverkan på Tormestorpsån.
Planförslaget bedöms inte påverka vattenskyddsområdet söder om orten.

Då ny bebyggelse tillkommer genom förtätning bedöms detta möjliggöra för fler hållbara transporter, eftersom bostäder 
byggs där det finns tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Det bedöms också som positivt samt möjliggöra 
för fler hållbara transporter att nya cykelvägar planeras inom Sösdala och även att ambitionen finns att koppla cykelnätet 
till andra orter. Det skapar förutsättningar för positiva konsekvenser vad gäller hållbara transporter.

Det nya verksamhetsområdet i nordost kan innebära en ökad andel biltransporter och fler tunga transporter, beroende på 
vilken typ av verksamhet som etableras. Det kan försvåra möjligheten att minska transportsektorns utsläpp. Etableringen 
nära väg 23 innebär emellertid också förutsättningar för mer effektiva transporter jämfört med en lokalisering längre från 
väg 23. Möjligheten till mer hållbara transporter skulle öka om sträckan från Sösdala förses med cykelväg.
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SÖSDALA

     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER

 
Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen Kommunens bedömning är att inga 
riksintressen berörs av planförslaget i 
Sösdala. Det finns heller inga Natura 
2000-områden som berörs av planförslaget i 
Sösdala.

Tillkommande verksamheter behöver inordna 
sig riksintresse för kommunikationer. 

Natur och strandskydd Planförslaget medger förtätning genom 
enstaka bygglov runt sjöarna där det råder 
strandskydd.

Nybyggnation ska inte läggas i strandskydda-
de områden. Finns särskilda skäl som kan ge 
dispens eller om byggnationen inte strider 
mot strandskyddets syften kan det tillåtas.

Kulturmiljö och 
arkeologi

1. Inom det föreslagna området för verksam-
heter finns en fornlämning i form av en 
hällristning som kan påverkas av 
exploateringen.

2. Planförslaget medger förtätning genom 
enstakabygglov i befintliga miljöer.

1. Arkeologisk undersökning i samband med 
arbetet med detaljplan samt tillstånd från 
länsstyrelsen innan något arbete som kan 
skada fornlämning påbörjas.

2. Stor hänsyn tas till ortens karaktär och 
kulturmiljö vid planläggning och bygglovgiv-
ning, så att ortens attraktionskraft höjs och 
stärks.

Miljökvalitetsnormer Planförslaget i denna del medverkar inte till 
att uppsatta gränsvärden för 
miljökvalitetsnormer överskrids.

Fördröjning och rening av dagvatten vid 
förtätning.

Hälsa och säkerhet 1. Ett nytt verksamhetsområde föreslås i 
anslutning till befintligt område längs 
järnvägen.

2. Utredningar behöver utföras i detaljpla-
neskede för omvandling av verksamhetsom-
råden med markföroreningar. 

1. Påverkansfaktorerna från verksamheterna 
samlas till ett avgränsat område på säkert 
avstånd från befintliga bostäder och andra 
verksamheter som kan påverkas av eventuella 
störningar. Inga bostäder bör medges inom 
skyddsavstånd för risk- och bullerpåverkan.

2. Sanering av förorenad mark som möjliggör 
en känslig markanvändning och minskade 
risker för grundvattenförorening.

Sociala värden Planförslaget i denna del skapar ökad 
möjlighet till bland annat rekreation, hälsa, 
trygghet och social samvaro genom väl 
genomförda gestaltade och inkluderande 
livsmiljöer. 

Arkitektkompetens kan användas vid plane-
ring av kommunens orter och byar så att de 
gestaltningsmässiga, sociala och hälsorelatera-
de värdena förstärks och utvecklas samt 
bidrar till platsens identitet och 
attraktionsvärde.

Mellankommunala 
frågor

Planförslaget i denna del omfattar inte 
frågor som är av mellankommunal karaktär.

-
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Vy över Tyringe 2019 (Fotograf: Fotograf Daniel/Daniel Larsson)

Tyringe

FAKTA OM TYRINGE (2019)

Invånare: 4885 personer  
Barn (0–17 år): 21 %  
Förvärvsarbetande: 47%  
Pendling: Främst Helsingborg, Perstorp, Hässleholm och 
Kristianstad 
Största yrkesområden: Omsorgsyrken, utbildningsyrken 
samt byggnads- och anläggningsyrken

SJÄL OCH FOLKLIV 

Tyringeborna beskriver Tyringe som en mysig, rofylld 
och trygg liten stationsort, där alla känner alla och alla 
hjälps åt.

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP

KLIPPAN

HÖÖR

HÖRBY

KRISTIANSTAD

ÖSTRA 
GÖINGE

OSBY
MARKARYD

 TYRINGE

Karta: Avstånd till stationen i zoner om 500 m, 1000 m och 1500 m. 
Blå markering visar stationen
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KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

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

Järnvägen byggdes 1876 och då växte byn i riktning 
mot stationen. Under 1900-talet utvecklades samhället 
som en kurort med sanatorium, badanstalt samt flera 
hotell och pensionat. Tyringes centrala delar domineras 
av flerbostadshus medan området runt kurhotellet 
domineras av villabebyggelse med många före detta 
pensionat och stora villor med arkitektur från början 
av 1900-talet. De tre kvarnarna i Svartevadsbäcken 
gav orten en särprägel och finns fortfarande, men har 
utvecklats till industriella anläggningar. Det finns många 
attraktiva strövområden i Tyringe och dess närområde, 
bland annat stora områden med bokskog och varierande 
natur med stora höjdskillnader, till exempel Stenberget 
med utsikt över Finjasjön. 

Genom en medveten gestaltning av Tyringes 
centrummiljöer kan attraktiviteten och gemenskapen i 
orten öka för samtliga invånare och besökare i alla åldrar 
och för personer med funktionsnedsättningar. Exempel 
på detta kan vara att entrépunkterna till orten tydliggörs 
i form av planteringar, skyltning eller informationsplatser 
vid in- och utfarterna till centrala Tyringe. Ytterligare 
exempel kan vara att värna det ortsspecifika vad gäller 
nybyggnationens dimensioner, materialval och färgskala, 
samt att se över och upprusta förfallna eller förvanskade 
delar av orten kontinuerligt.

STADSBYGD - PLANLAGD MARK 
OCH BOSTADSBEHOV

En förtätning föreslås i första hand inom de områden som 
är markerade för mångfunktionell bebyggelse för att ny 
bebyggelse ska ligga inom stationsnära läge med närhet till 
kollektivtrafik och service. Förtätning i de centrala delarna 
av Tyringe bör i första hand bestå av flerbostadshus, till ex-
empel punkthus eller radhus, för att utnyttja det centrala 
läget på ett effektivt sätt.   

Enligt kommunens prognos kommer behovet av famil-
jebostäder och singelhushåll öka något tillsammans med 
ett ökat behov av seniorbostäder i Tyringe. Möjligheten 
till viss kompletterande bebyggelse kan även vara aktuellt 
genom enstaka bygglov utanför detaljplanelagd mark i or-
tens utkant.

Planberedskapen i Tyringe är god och det finns i dagsläget 
möjlighet att bygga cirka 200 bostäder på gällande och 
pågående detaljplaner där mark är oexploaterad. 

SERVICE OCH VERKSAMHETER

I Tyringe finns i dagsläget service som bland annat 
förskolor, skola (F-9), Tyrs hov med ishall och simhall, 
bibliotek, vårdcentral, äldreboende och mataffär. 
Företagande inom flera olika yrken är representerade.

Tyringe har ett rikt föreningsliv och anläggningar för 
en mängd aktiviteter och idrotter. Bödkaredalen har ett 
elbelyst motionsspår och i Sanatorieskogen finns flera 
motionsspår med olika längd. Närmsta kommunala 
badplats är vid Mjölkalånga invid Finjasjön. 

I kommunens mark- och bostadsförsörjningsplan 
konstateras att det utifrån framtida befolkningsprognoser 
kommer att finnas underlag för ytterligare en skola, en 
förskola, två butiker och två matställen i form av till 
exempel restaurang eller café i Tyringe. I tomma lokaler 
i centralt och stationsnära läge finns möjligheter för nya 
verksamheter att etablera sig.

TYRINGE

        KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR TYRINGE

Kommunen bör verka för att:
• Ta fram och genomföra nya detaljplaner för ytterligare 120 nya bostäder i Tyringe till år 2040. 
• Fler verksamheter ska kunna etablera sig i Tyringe och befintliga ska kunna omlokaliseras vid omvandling. 
• Utreda trafikmiljön- och trafiksäkerheten på väg 21 genom Tyringe i samverkan med Trafikverket och Länsstyrelsen 

med målet att trafik- och miljöförbättrande åtgärder vidtas. 
• Öka möjligheterna till hållbara transporter genom ett sammanhängande gång- och cykelnät i Tyringe som inkluderar 

de närliggande orterna.
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I översiktsplanen föreslås två nya områden för 
tillkommande verksamheter och industri på totalt 
cirka 30 hektar i anslutning till infarterna till Tyringe 
längs riksväg 21 intill befintliga verksamhetsområden. 
Angöring till framtida verksamhetsområden bör inte 
ha infarter utmed riksväg 21 för att undvika eventuell 
påverkan på riksväg 21 som är av riksintresse och en 
funktionellt prioriterad väg.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Tyringe finns kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.  

Väster om Tyringe finns ett vattentäktsområde som är 
viktigt för hela kommunen. Möjlighet till en kommunal 
vattentäkt vid Mjölkalångafältet är även under utredning. 
Föredetta reningsverket ligger i sydöstra delen av orten. 
I anslutning till reningsverket görs ett reservat för 
framtida utbyggnad. Reningverkets utbredning redovisas 
i sekretessbilagan, läs mer om denna i bilaga två. Det 
finns ett fjärrvärmeverk och även en återvinningscentral i 
Tyringe. 

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Tyringe ligger utmed Skånebanan Helsingborg-Kristian-
stad och pågatågen stannar i centralt i orten. Tyringe är 
den stationsort i kommunen med tätast turtäthet med 
kollektivtrafik, bortsett från staden Hässleholm.

Genom åtgärder som kan integrera stationen till att bli 
en mötesplats, inte bara för resenärer, kan stationsom-
rådet locka andra verksamheter och bidra till ett mer 
levande centrum. Positiva effekter av stationen som en 
mötesplats kan exempelvis vara en tryggare miljö som 
bjuder in fler människor att vistas på platsen och röra sig 
i Tyringes centrala delar.

Riksväg 21 som går rakt genom Tyringe är en tungt 
trafikerad väg och en viktig del av förbindelsen mellan 
Kristianstad-Helsingborg. Precis som riksväg 21 går 
Skånebanan genom Tyringes centrala delar, det är därför 
av vikt att både riksväg 21 och järnvägen överbryggas 
på ett säkert sätt för gång- och cykeltrafikanter för att 
minska barriäreffekterna av dessa i Tyringe. Eftersom 
en stor andel tung trafik färdas på väg 21 är det av vikt 
att skapa en trafiksäker genomfartsgata genom Tyringe. 
Genom att se över gestaltningen och skapa en trafiksäker 
genomfartsgata i tätorten tillsammans med kringliggande 
gator kan ett mer tillgängligt och tryggt centrum skapas 
för invånarna.

Längs med riksväg 21 går en befintlig cykelväg genom 
Tyringe som sträcker sig mellan Finja och Perstorps 
kommun. I nuläget planeras även en ny delregional cy-
kelled mellan Ängelholm och Kristianstad som även den 
kommer att passera Tyringe.

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

Tyringe ligger i en kuperad och skogbeklädd del av 
kommunen med flera utsiktsplatser från berg, bland 
annat från ”Stenberget”.  De största natur- och 
friluftsvärdena finns i områdena Sanatorieskogen, 
Bödkaredalen och i Uggleparken. 

KAPITEL 3 - MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Närheten till skog är påtaglig i Tyringe  
(Fotograf: Fotograf Daniel/Daniel Larsson)
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KAPITEL 3 - MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

        KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
Utveckling av säkrare passager för gång- och cykel över väg 21 och Skånebanan skapar förutsättningar för positiva 
konsekvenser då fler kan komma att välja att gå och cykla. 

En utveckling av den tätortsnära grönstrukturen kan också medföra positiva konsekvenser om det leder till att fler utnyttjar 
den.

Tyringe har goda kollektivtrafikförbindelser vilket är positivt då de utan tillgång till egen bil på ett effektivt sätt kan resa till 
arbete, skola, service och andra målpunkter i både närliggande orter och orter längre bort. Möjligheten för grupper utan 
tillgång till egen bil att röra sig inom orten främjas genom ökad säkerhet vid passage av väg 21 och Skånebanan, vilket 
medför positiva konsekvenser för jämlika livsvillkor.

Åtgärder för att utveckla attraktiviteten i centrala Tyringe och runt stationen för samtliga befolkningsgrupper, samtidigt 
som det ortsspecifika bevaras, skapar förutsättningar för en utvecklad känsla av gemenskap, stolthet och tillhörighet bland 
ortens invånare, vilket kan medföra positiva konsekvenser för den sociala samvaron i orten.

Ekonomiska konsekvenser
Utökade verksamhetsområden ger möjlighet till fler verksamheter och arbetstillfällen i orten vilket bedöms kunna medföra 
positiva konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen då det är en grundbult för ekonomisk aktivitet. Det kan också 
medföra en ökad efterfrågan på service och därmed öka den ekonomiska aktiviteten i orten, vilket till exempel kan medföra 
att de tomma lokaler som finns i centrala Tyringe tas i anspråk. 

Verksamhetsområdena tar betesmark och jordbruksmark i anspråk. Jordbruksmark är av nationellt intresse enligt 
miljöbalken och att ta området i anspråk bedöms medföra negativa konsekvenser ur ett hushållningsperspektiv. Det finns 
risk för att etableringen inte kan bedömas som hållbar då den innebär en ekonomisk utveckling på bekostnad av utpekade 
ekologiska värden. 

Att det planeras för bostäder kan medföra positiva konsekvenser då invånarna i orten utgör en huvudsaklig grund för 
ekonomisk aktivitet. Det är också positivt att översiktsplanen identifierar vilken typ av bostäder som behövs, då det ökar 
sannolikheten att det faktiskt flyttar fler människor till orten.

Ekologiska konsekvenser
Tre områden i Tyringe pekas ut som viktiga tätortsnära naturområden i kommunen. Att områdena lyfts och bedöms ha ett 
högt värde är positivt för friluftslivet. Dock har områdena inget permanent skydd, vilket är en osäkerhet.

Det är positivt att det i planförslaget finns plats för en utbyggnad av reningsverket. Detta skapar förutsättningar för en 
hållbar vattenförsörjning och minskar risken för kapacitetsbrist. 

Då ny bebyggelse tillkommer genom förtätning och i anslutning till befintlig bebyggelse bedöms detta möjliggöra för fler 
hållbara transporter, eftersom bostäder byggs där det finns tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar.

Det är positivt att planförslaget lyfter behov av att minska riksväg 21:s barriäreffekt då det kan möjliggöra för fler hållbara 
transporter med cykel om tryggheten ökar. En ny regional cykelled möjliggör för fler hållbara resor till närliggande orter. 

Nya verksamhetsområden kan öka andelen resor med bil och tunga transporter, beroende på vilka verksamheter som 
etableras. Detta kan leda till negativa konsekvenser. Emellertid ligger verksamhetsområdena i nära anslutning till väg 21 
vilket innebär förutsättningar för mer effektiva transporter jämfört med etableringar längre bort från väg 21. Möjligheten 
till fler hållbara persontransporter är dock god då cykelväg finns längs vägen från Tyringe.
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TYRINGE

     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER

 
Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen Kommunens bedömning är att inga 
riksintressen berörs av planförslaget i Tyringe. 
Det finns heller inga Natura 2000-områden 
som berörs av planförslaget i Tyringe.

Tillkommande verksamheter behöver inordna 
sig riksintresse för kommunikationer. 

Natur och strandskydd Planförslaget medger förtätning genom 
enstaka bygglov runt sjöarna där det råder 
strandskydd.

Nybyggnation ska inte läggas i strandskyddade 
områden. Finns särskilda skäl som kan ge 
dispens eller om byggnationen inte strider mot 
strandskyddets syften kan det tillåtas.

Kulturmiljö och 
arkeologi

1. Kommunens bedömning är att inga 
arkeologiska värden eller fornlämningar 
berörs av planförslaget i Tyringe. 

2. Planförslaget medger förtätning genom 
enstaka bygglov i befintliga miljöer.

1. Arkeologisk undersökning i samband med 
arbetet med detaljplan samt tillstånd från 
länsstyrelsen innan något arbete som kan skada 
fornlämning påbörjas.

2. Stor hänsyn tas till ortens karaktär och 
kulturmiljö vid planläggning och bygglovgiv-
ning, så att ortens attraktionskraft höjs och 
stärks.

Miljökvalitetsnormer Planförslaget i denna del medverkar inte till 
att uppsatta gränsvärden för 
miljökvalitetsnormer överskrids.

Fördröjning och rening av dagvatten vid 
förtätning.

Hälsa och säkerhet 1. Två nya verksamhetsområden föreslås i 
anslutning till befintliga områden vi Tyringes 
västra och östra infart.

2. Utredningar behöver utföras i detaljpla-
neskede för omvandling av verksamhetsområ-
den med markföroreningar. 

3. Väg 21 utgör rekommenderad led för farligt 
gods och stor andel tung trafik trafikerar 
sträckan. 

4. Lågpunkter finns inom nytt område för 
verksamheter i östra Tyringe.

1. Påverkansfaktorerna från verksamheterna 
samlas till ett avgränsat område på säkert 
avstånd från befintliga bostäder och andra 
verksamheter som kan påverkas av eventuella 
störningar. Inga bostäder bör medges inom 
skyddsavstånd för risk- och bullerpåverkan.

2. Sanering av förorenad mark som möjliggör en 
känslig markanvändning och minskade risker 
för grundvattenförorening.

3. Rekommenderade skyddsavstånd hålls till 
vägen. Säkerhetshöjande åtgärder tas fram 
samverkan med Trafikverket och Länsstyrelsen.

4. Risker och möjligheter behöver utredas i 
efterkommande prövningar.

Sociala värden Planförslaget i denna del skapar ökad möjlig-
het till bland annat rekreation, hälsa, trygghet 
och social samvaro genom väl genomförda 
gestaltade och inkluderande livsmiljöer. 

Arkitektkompetens kan användas vid planering 
av kommunens orter och byar så att de gestalt-
ningsmässiga, sociala och hälsorelaterade 
värdena förstärks och utvecklas samt bidrar till 
platsens identitet och attraktionsvärde.

Mellankommunala 
frågor

En ny delregional cykelled mellan Ängelholm 
och Kristianstad kan stärka den regionala 
kopplingen både för Tyringe som ort och för 
Hässleholms kommun i stort.  

Standardhöjande åtgärder för att öka trafiksä-
kerheten längs sträckan. 

Övrigt Ändrad markanvändning i orten samt i dess 
utkanter kan påverka enskilda markägare.

Samråd ska alltid ske med berörda privata 
markägare vid förslag på och prövning av 
ändrad markanvändning.



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling100   • 

Vy över Vinslöv 2019 (Fotograf: Fotograf Daniel/Daniel Larsson)

Vinslöv

FAKTA OM VINSLÖV (2019)

Invånare: 4107 personer  
Barn (0–17 år): 22 %  
Förvärvsarbetande: 47 %  
Pendling: Främst Hässleholm och Kristianstad 
Största yrkesområden: Sevice- och omsorgsyrken, 
utbildningsyrken samt bygg- och tillverkningsyrken.

SJÄL OCH FOLKLIV 

Vinslöv präglas av en känsla av sammanhang, närhet, 
nöjdhet och hög trivsel. Det är en charmig, attraktiv och 
harmonisk stationsort med över 30 föreningar, där alla 
hälsar på alla.

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP

KLIPPAN

HÖÖR

HÖRBY

KRISTIANSTAD

ÖSTRA 
GÖINGE

OSBY
MARKARYD

 VINSLÖV

Karta: Avstånd till stationen i zoner om 500 m, 1000 m och 1500 m. 
Blå markering visar stationen
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KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

Vinslöv är en kyrk- och bondby med gamla anor. Från 
1100-talet när kyrkan i Vinslöv byggdes till början på 
1800-talet, då byarnas marker skiftades, förändrades 
varken landskapets, byns eller byggnadernas karaktärer 
särskilt mycket. Men genom skiftena under 1800-talet 
förändrades landskapet radikalt då gårdar flyttades från 
byn och markerna slogs ihop till större och effektivare 
brukningsenheter. 

Med järnvägen år 1865 kom ytterligare förändringar 
när tågstationen byggdes söder om den gamla byn 
och hantverk, handel och småindustri kopplat till 
jordbruket växte fram. 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 medeltida vägarna mellan byarna och 
bebyggelsen fick en tydlig stadsprägel. 1901 blev Vinslöv 
municipalsamhälle. Vinslöv växte snabbt under 1960- 
och 70-talen och bebyggelsen från denna tid dominerar 
fortfarande. Det gamla Hedbergshuset, känt för sin långa 
historia av möbelförsäljning, är fortfarande till viss del 
aktivt med bland annat mindre utställningar. 

Samhället omges av vackra omgivningar med värdefulla 
natur- och friluftslivsvärden. Vinne å rinner i en 
båge i nordväst och Nävlingeåsen höjer sig i sydväst. 
Marken runt Vinslöv är rik på fornlämningar, särskilt 
röjningsrösen och gravar som troligen är från järnåldern. 
De lätta jordarna, vattendraget Vinne å och Nävlingeåsen 
är faktorer som talar för att området har varit attraktivt 
för bebyggelse redan under förhistorisk tid. 

Genom en medveten gestaltning av Vinslövs 
centrummiljöer kan attraktiviteten och gemenskapen i 
orten öka för samtliga invånare och besökare i alla åldrar 
och för personer med funktionsnedsättningar. Exempel 
på detta kan vara att entrépunkterna till orten tydliggörs 
i form av planteringar, skyltning eller informationsplatser 

vid in- och utfarterna till centrala Vinslöv. Ytterligare 
exempel kan vara att värna det ortsspecifika vad gäller 
nybyggnationens dimensioner, materialval och färgskala, 
samt att se över och upprusta förfallna eller förvanskade 
delar av orten kontinuerligt.

STADSBYGD - PLANLAGD MARK 
OCH BOSTADSBEHOV

I översiktsplanen föreslås tre nya området för 
tillkommande mångfunktionell bebyggelse, två i ortens 
norra delar och ett i sydöst. De två större områdena är 
cirka 7,5 hektar stora vardera och det mindre området är 
cirka 0,5 hektar stort. En förtätning föreslås i första hand 
inom de områden som är markerade för mångfunktionell 
bebyggelse.

Enligt kommunens prognos kommer behovet av 
singelhushåll och behovet av familjebostäder öka något. 
De bedöms även finnas ett ökat behov av seniorbostäder 
i Vinslöv. Möjligheten till viss kompletterande bebyggelse 
kan även vara aktuellt genom enstaka bygglov utanför 
detaljplanelagd mark i ortens utkant.

Planberedskapen i Vinslöv är god och det finns i nuläget 
möjlighet att exploatera inom detaljplanelagd mark för 
cirka 40 bostäder. 

SERVICE OCH VERKSAMHETER

I Vinslöv finns i dagsläget service som bland annat 
förskolor, skolor (F-9), bibliotek, vårdcentral, 
äldreboende och butiker. Det finns också camping och 
friluftsbadet ”Frillan”. Företagande inom flera olika yrken 
är representerade. 

I Vinslöv finns det ett rikt föreningsliv med flera 
anläggningar för idrott och aktivitet. Det finns elbelyst 
motionsspår vid Furutorpsskogen. Närmsta kommunala 
badplats är Björkviken vid Finjasjön

VINSLÖV

        KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR VINSLÖV

 Kommunen bör verka för att:
• Ta fram och genomföra nya detaljplaner för ytterligare 165 nya bostäder i Vinslöv till år 2040. 
• Lokalisera tillkommande bostäder i första hand till färdigplanerad mark eller till nya föreslagna områden för mång-

funktionell bebyggelse. 
• Fler verksamheter ska kunna etablera sig i Vinslöv och befintliga ska kunna omlokaliseras vid omvandling. 
• Värna Vinslövs alléer, för biologisk mångfald och attraktivitet.
• Höja standarden på cykelvägen mellan Hässleholm och Kristianstad via Vinslöv för att öka tryggheten och attraktivite-

ten för cyklister längs sträckan.
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I kommunens mark- och bostadsförsörjningsplan 
konstateras att det utifrån framtida befolkningsprognoser 
kommer att finnas underlag för ytterligare tre butiker, 
en livsmedelsbutik och ett matställe i form av restaurang 
eller café, men inga ytterligare behov av service i form 
av till exempel skola, förskola eller bibliotek bedöms 
uppkomma. 

Det finns i nuläget ett stort intresse för nya 
verksamhetsetableringar i Vinslöv. För att möta detta 
behov föreslås nya områden på cirka 14 hektar för 
tillkommande verksamheter och industri strax norr om 
riksväg 21 intill befintligt verksamhetsområde.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Vinslöv finns verksamhetsområde för dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten.  

Ett reservat reserveras i översiktsplanen för utbyggnad 
av reningsverket i Vinslöv. Reningverkets utbredning 
redovisas i sekretessbilagan, läs mer om denna i bilaga 
två.

Väster om Vinslöv finns en av kommunens 
huvudvattentäkter. Kommunen ser på sikt att 
Ignaberga kalkbrotts grundvattensjö kan utgöra 
ett framtida råvatten för Hässleholms kommuns 
dricksvattenförsörjning. 

Flera delar av Vinslöv präglas av vattenskyddsområde. 
Ny bebyggelse som föreslås inom vattenskyddsområdet i 
sydöstra Vinslöv behöver följa gällande föreskrifter för att 
inte negativt påverka skyddsområdet. 

Det nya området för mångfunktionell bebyggelse i 
sydöstra Vinslöv, samt nya områden för verksamheter 
och industri ligger inom båtnadsområde. Det är av vikt 
att i efterföljande prövning utreda risker och möjligheter 
kopplade till båtnadsområdet. 

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Vinslöv ligger utmed Skånebanan och pågatågen stannar 
i centrala Vinslöv. Stationen i Vinslöv är en viktig 
kollektivtrafiknod och genom åtgärder som kan integrera 
stationen till att bli en mötesplats, inte bara för resenärer, 
kan stationsområdet locka andra verksamheter till ett 
mer levande centrum. För att stärka användningen av 
kollektivtrafik och hållbara transporter är det av vikt 
att se till perspektivet ”hela resan” i utvecklingen av 
infrastrukturen i Vinslöv. Resan mellan hemmet och 
stationen är minst lika viktig som tågresan och genom att 
skapa ett sammanhängande, attraktivt och tryggt gång- 

och cykelnät i Vinslöv kan användningen av hållbara 
transporter stärkas och upplevas som enkel, smidig och 
bekväm. 

Riksväg 21 passerar strax utanför Vinslövs samhälle 
och från riksväg 21 finns det två av- och påfarter till 
Vinslöv, Vannebergavägen och Lommarpsvägen. För att 
öka trafiksäkerheten och framkomligheten på riksväg 
21 är det angeläget att det så kallade Vannebergakorset 
omgestaltas. Den södra infarten till Vinslöv är av 
betydelse för möjligheten till utveckling av näringslivet, 
minimera trafik genom samhället samt utbyggnad i de 
västra delar där det finns ett vattenskyddsområde.

Längs med riksväg 21 mellan Hässleholm 
och Kristianstad finns det idag en cykelväg. 
Hässleholms kommun ser stora fördelar att utveckla 
cykelförbindelserna mellan Hässleholm-Vinslöv-
Kristianstad. Sträckan är även utpekad av Region Skåne 
i det prioriterade cykelvägnätet för arbetspendling. 
Eftersom cykelvägen är en viktig hörnsten i det hållbara 
resandet är det av vikt att det sker en standardhöjning 
längs med sträckan för att öka attraktiviteten samt 
tryggheten för cyklisterna. Exempelvis är det viktigt att 
vissa delar av sträckan avskiljs med kantsten, alternativt 
separat cykelväg för att skapa en trygg miljö för 
cyklisterna. 

I nuläget planeras även en ny delregional cykelled mellan 
Ängelholm och Kristianstad som även kommer att passera 
Vinslöv, se grön streckad linje i mark- och vattenanvänd-
ningskartan (obs, preliminär dragning).

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

I sydvästra delen av Vinslöv finns Furutorpsskogen, 
som används för rekreation. Genom en grön kil föreslås 
Furutorpsskogen att länkas samman med det populära 
naturområdet Bertes ängar öster om Vinslöv. Bertes 
ängar består av hagmark och ligger en kort promenad 
från Vinslövs järnvägsstation och omgivande villakvarter, 
vilket gör det lättillgängligt både för ortens befolkning 
och tillresta. 

I norra och västra delen av Vinslöv rinner Vinneå och 
här ligger också Vinslövssjön och campingen, som är 
viktiga för rekreation och friluftsliv. Vinne Å kantas på 
flera ställen av alsumpskog som årligen svämmas över 
och är rik på alsocklar och död ved. Trots en relativt 
begränsad yta hyser detta mångfacetterade område mer 
än 50 rödlistade arter, vilket är mycket för ett tätortsnära 
naturområde. Det tätortsnära läget gör också området 
viktigt både för skolor, förskolor och den promenerande 
allmänheten. 

KAPITEL 3 - MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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KAPITEL 3 - MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

        KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
Ökad standard på cykelvägen längs väg 21 innebär förbättrade förutsättningar för cykling till framförallt Hässleholm men 
också till Kristianstad, vilket kan påverka folkhälsan positivt om det leder till att fler väljer att cykelpendla. En utveckling 
av den tätortsnära grönstrukturen kan också medföra positiva konsekvenser om det leder till att fler utnyttjar den.

Ett fokus på ”hela resan” perspektivet bedöms medföra förbättrade möjligheter, och därmed positiva konsekvenser, för 
de utan tillgång till egen bil att på ett effektivt sätt kunna resa till arbete, skola, service och andra målpunkter i både 
närliggande orter och orter längre bort. Förbättrade förutsättningar att cykla till Hässleholm och Kristianstad kan också 
medföra positiva konsekvenser. 

Åtgärder för att utveckla attraktiviteten i centrala Vinslöv för samtliga befolkningsgrupper, samtidigt som det ortsspecifika 
bevaras, skapar förutsättningar för en utvecklad känsla av gemenskap, stolthet och tillhörighet bland ortens invånare.

Ekonomiska konsekvenser
Ett utökat verksamhetsområde ger möjlighet till fler verksamheter och arbetstillfällen i orten vilket bedöms kunna medföra 
positiva konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen då det är en grundbult för ekonomisk aktivitet. Det kan också kan 
medföra en ökad efterfrågan på service och därmed öka den ekonomiska aktiviteten i orten. 

Verksamhetsområdet tar cirka 14 hektar jordbruksmark i anspråk. Jordbruksmark är av nationellt intresse enligt 
miljöbalken och att ta området i anspråk bedöms medföra negativa konsekvenser ur ett hushållningsperspektiv. Området 
är utpekat som värdefullt i Vinslövs grönplan. Det finns risk för att etableringen inte kan bedömas som hållbar då den 
innebär en ekonomisk utveckling på bekostnad av utpekade ekologiska värden. 

Att det planeras för bostäder kan medföra positiva konsekvenser då boende utgör en huvudsaklig grund för ekonomisk 
aktivitet. Det är därför positivt att översiktsplanen identifierar vilken typ av bostäder som behövs, då det ökar 
sannolikheten att det faktiskt flyttar fler människor till orten.

Ekologiska konsekvenser
Ny bebyggelse tillkommer genom förtätning vilket är positivt då ingen tätortsnära natur bedöms tas i anspråk. Två 
områden i Vinslöv pekas ut som viktiga tätortsnära naturområden i kommunen. Att områdena lyfts och bedöms ha ett 
högt värde är positivt för friluftslivet. Dock har de inget permanent skydd, vilket är en osäkerhet i framtiden.

Det är positivt att det i planförslaget finns plats för en utbyggnad av reningsverket. Detta skapar förutsättningar 
för en hållbar vattenförsörjning och minskar risken för kapacitetsbrist. Det är också positivt för att skapa en hållbar 
vattenförsörjning att ett potentiellt magasin för dricksvatten pekas ut i planen. 

Det är positivt att ny bebyggelse främst planeras i de södra och norra delarna då det minskar risken för påverkan på 
vattenskyddsområdet i väster. 

I och med förtätning och fler hårdgjorda ytor är det viktigt att hantera dagvattnet i förtätade områden med rening och 
fördröjning för att minska risk för föroreningar i dagvatten som kan påverka miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Då ny bebyggelse tillkommer genom förtätning bedöms detta möjliggöra för fler hållbara transporter, eftersom bostäder 
byggs där det finns tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Det bedöms också som positivt med ambitionen 
att skapa ett sammanhängande gång- och cykelnät för att möjliggöra fler hållbara transporter. Det bedöms också som 
positivt att åtgärder planeras längs väg 21 mellan Vinslöv och Hässleholm då det kan öka möjligheten för fler att 
cykelpendla.

Nya verksamhetsområden kan innebära en ökad andel biltransporter och tunga transporter, beroende på vilken typ av 
verksamhet som etableras. Detta bedöms innebära negativa konsekvenser. Det är dock positivt att det finns cykelväg till 
området då det möjliggör för resor med cykel.
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VINSLÖV

     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER

 
Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen Kommunens bedömning är att inga 
riksintressen berörs av planförslaget i Vinslöv. 
Det finns heller inga Natura 2000-områden 
som berörs av planförslaget i Vinslöv.

-

Natur och strandskydd Planförslaget medger förtätning genom 
enstaka bygglov runt sjöarna där det råder 
strandskydd.

Nybyggnation ska inte läggas i strandskydda-
de områden. Finns särskilda skäl som kan ge 
dispens eller om byggnationen inte strider 
mot strandskyddets syften kan det tillåtas.

Kulturmiljö och 
arkeologi

1. Ett område med fornlämningar i norra 
Vinslöv ligger delvis inom tillkommande 
område för mångfunktionell bebyggelse. 

2. Planförslaget medger förtätning genom 
enstakabygglov i befintliga miljöer.

1. Arkeologisk undersökning i samband med 
arbetet med detaljplan samt tillstånd från 
länsstyrelsen innan något arbete som kan 
skada fornlämning påbörjas.

2. Stor hänsyn tas till ortens karaktär och 
kulturmiljö vid planläggning och bygglovgiv-
ning, så att ortens attraktionskraft höjs och 
stärks.

Miljökvalitetsnormer Planförslaget i denna del medverkar inte till 
att uppsatta gränsvärden för 
miljökvalitetsnormer överskrids.

Fördröjning och rening av dagvatten vid 
förtätning.

Hälsa och säkerhet 1. Ett nytt verksamhetsområde föreslås intill 
befintligt område längs Vannebergavägen.  
 
2. Intresset med dricksvattenförsörjning kan 
komma i konflikt med riksintresset för 
värdefulla ämnen – Ignaberga kalk. Kommu-
nen avser värna dricksvattenintresset.

3. Utredningar behöver utföras i detaljpla-
neskede för omvandling av verksamhetsområ-
den med markföroreningar. 

4. Nytt område för mångfunktionell bebyg-
gelse i sydöstra Vinslöv ligger inom 
vattenskyddsområde. 

5. Nytt verksamhetsområde och område för 
mångfunktionell bebyggelse föreslås inom 
båtnadsområde. 

1. Påverkansfaktorerna från verksamheterna 
samlas till ett avgränsat område på säkert 
avstånd från befintliga bostäder och andra 
verksamheter som kan påverkas av eventuella 
störningar. Inga bostäder bör medges inom 
skyddsavstånd för risk- och bullerpåverkan.

2. Samexistens ses som möjligt i framtiden.

3. Sanering av förorenad mark som möjliggör 
en känslig markanvändning och minskade 
risker för grundvattenförorening.

4. Föreskrifter behöver följas. 

5. Risker och möjligheter måste utredas vid 
efterkommande prövning.

Sociala värden Planförslaget i denna del skapar ökad möjlig-
het till bland annat rekreation, hälsa, trygg-
het och social samvaro genom väl genomför-
da gestaltade och inkluderande livsmiljöer. 

Arkitektkompetens kan användas vid plane-
ring av kommunens orter och byar så att de 
gestaltningsmässiga, sociala och hälsorelatera-
de värdena förstärks och utvecklas samt 
bidrar till platsens identitet och 
attraktionsvärde.

Mellankommunala 
frågor

Mellan Hässleholm och Kristianstad finns en 
cykelväg som är utpekad av Region Skåne i 
det prioriterade cykelvägnätet för 
arbetspendling.

Standardhöjande åtgärder för att öka trafiksä-
kerheten längs sträckan. 
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Vy över Vittsjö 2019 (Fotograf: Fotograf Daniel/Daniel Larsson)

Vittsjö

FAKTA OM VITTSJÖ (2019)

Invånare: 1841 personer  
Barn (0–17 år): 18 %  
Förvärvsarbetande: 44 %  
Pendling: Främst Hässleholm och Markaryd. 
Största yrkesområden: Service- och omsorgsyrken, 
försäljningsyrken samt utbildningsyrken inom kultur, 
friskvård och socialt arbete.

SJÄL OCH FOLKLIV 

Vittsjö är en attraktiv stationsort, där närheten till sjö 
och skog är påtaglig överallt. Vittsjö är känt för den 
friska luften, allsvensk damfotboll och för att människor 
här lever längre än på de flesta andra platser i världen. 
Vittsjö ingår i en av ”de blå zonerna” med flest friska 
gamla i världen.

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP

KLIPPAN

HÖÖR

HÖRBY

KRISTIANSTAD

ÖSTRA 
GÖINGE

OSBY
MARKARYD

 VITTSJÖ

Karta: Avstånd till stationen i zoner om 500 m, 1000 m och 1500 m. 
Blå markering visar stationen
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KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

Vittsjö har gamla anor med minnesmärken från 
1600-talets ofredsår, lämningar från en medeltida 
borg, Vittsjöborg på en udde mellan Picklesjön och 
Mellansjön, och en 800 år gammal kyrka. Vittsjö 
stationssamhälle växte fram runt sekelskiftet under 
1800-talet och orten utvecklades till en känd kurort där 
många turister kom med järnvägen. Det var sjöarna, 
den friska luften och välgörande skogspromenader 
kombinerat med god mat och trevligt boende som 
lockade. Vittsjö är fortfarande en oas för många 
människor men inriktningen har ändrats. Dagens 
besökare kommer i större utsträckning hit för att campa, 
fiska och vandra i skogen. De före detta pensionaten 
erbjuder nu konferenser, vandrarhem, samt olika 
upplevelsepaket. Bebyggelsen i Vittsjö består i huvudsak 
av småhus som mestadels ligger sjönära.

Genom en medveten gestaltning av Vittsjös 
centrummiljöer kan attraktiviteten och gemenskapen i 
orten öka för samtliga invånare och besökare i alla åldrar 
och för personer med funktionsnedsättningar. Exempel 
på detta kan vara att entrépunkterna till orten tydliggörs 
i form av planteringar, skyltning eller informationsplatser 
vid in- och utfarterna till centrala Vittsjö. Ytterligare 
exempel kan vara att värna det ortsspecifika vad gäller 
nybyggnationens dimensioner, materialval och färgskala, 
samt att se över och upprusta förfallna eller förvanskade 
delar av orten kontinuerligt.

STADSBYGD - PLANLAGD MARK 
OCH BOSTADSBEHOV

Planberedskapen i Vittsjö är god och det finns i dagsläget 
möjlighet att bygga mellan 50 till 80 bostäder på gällande 
och pågående detaljplaner där mark är oexploaterad. 
Enligt kommunens prognos kommer behovet av 
familjebostäder och singelhushåll minska något, medan 
behovet av seniorbostäder i Vittsjö förväntas öka.

I översiktsplanen föreslås inget nytt område för 
tillkommande mångfunktionell bebyggelse. Kommunens 
bostads- och markförsörjningsplan föreslår 10 nya 
bostäder och kommunen är därför öppen för framtida 
detaljplaneförfrågningar. 
 
Det tillkommande behovet av bostäder är möjligt att 
tillgodose genom en förtätning i Vittsjös centrala delar, 
där det är nära till både service och kollektivtrafik. En 
förtätning föreslås i första hand inom de områden som är 
markerade för mångfunktionell bebyggelse. 
Möjligheten till viss kompletterande bebyggelse kan 
även vara aktuellt genom enstaka bygglov utanför 
detaljplanelagd mark i ortens utkant.

SERVICE OCH VERKSAMHETER

I Vittsjö finns i dagsläget bland annat förskolor, skola 
(F-6), bibliotek, äldreboende, sjukhem, vårdcentral, 
tandläkarmottagning och butiker. Företagande i olika 
yrken är representerade på orten. 

Vittsjö har ett rikt föreningsliv med flera anläggningar för 
idrott och aktivitet. Det finns centrumnära motionsspår 
som är elbelyst. Vid Pickelsjön finns en kommunal 
badplats. 

I kommunens mark- och bostadsförsörjningsplan 
konstateras att det utifrån framtida befolkningsprognoser 
kommer att finnas underlag för ytterligare en butik i 
Vittsjö, men inga ytterligare parallella servicebehov i 
form av till exempel skola, förskola eller livsmedelsbutik, 
bedöms uppkomma. I tomma lokaler i centralt och 
stationsnära läge finns möjligheter för nya verksamheter 
att etablera sig.

VITTSJÖ

        KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR VITTSJÖ
   
Kommunen bör verka för att:
• Ta fram och genomföra nya detaljplaner för ytterligare 10 nya bostäder i Vittsjö till år 2040. 
• Lokalisera tillkommande bostäder i första hand till färdigplanerad mark eller till nya föreslagna områden för mång-

funktionell bebyggelse. 
• Öka attraktiviteten för boende och besökare genom att utveckla gång- och cykelvägnätet i Vittsjö, samt knyta samman 

Bjärnum, Vittsjö och Emmaljunga med en ny gång- och cykelväg längs väg 117. 
• Utreda trafikmiljön- och trafiksäkerheten på väg 117 genom Vittsjö i samverkan med Trafikverket och Länsstyrelsen 

med målet att trafik- och miljöförbättrande åtgärder vidtas. 
• På längre sikt, dra om väg 117 utanför Bjärnum och Vittsjö.  
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Vittsjö finns kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.  

Vittsjön är vattenskyddsområde och det är av vikt att 
följa gällande föreskrifter. 

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Det finns allmänna kommunikationer mellan Vittsjö 
och Hässleholm och mellan Vittsjö och Markaryd med 
tåg och buss. Pågatåg Markaryd – Hässleholm går med 
ungefärligen varannan-timmestrafik, med elva turer per 
dygn på vardagar och nio på helgen. 

Skånetrafiken trafikerar Vittsjö med regionbuss 532 
Hässleholm-Markaryd. Regionbussen har tre hållplatser 
i Vittsjö, bland annat Vittsjö station. Bussen går 
ungefärligen med varannan-timmestrafik på vardagar 
med tio turer per dygn och något glesare på helgen, med 
fem till sex turer per dygn. Tåg och buss kompletterar 
varandra i viss mån.

Genom åtgärder som kan integrera stationen till 
att bli en mötesplats, inte bara för resenärer, kan 
stationsområdet locka andra verksamheter och bidra till 
ett mer levande centrum. Positiva effekter av stationen 
som en mötesplats kan exempelvis vara en tryggare miljö 
som bjuder in fler människor att vistas på platsen och 
röra sig i Vittsjös centrala delar.

Väg 117 är en relativt tungt trafikerad väg som 
förbinder Hässleholm med Markaryd. Vägen går 
rakt igenom centrala Vittsjö och fungerar både som 
genomfartsled och lokalgata. Väg 117 utgör riksintresse 
för kommunikationer och är även rekommenderad 
led för farligt gods. Trafikleden är olycksdrabbad 
och har en låg säkerhetsklassning enligt Trafikverkets 
säkerhetsklassificering. 

Kommunen vill därför verka för att utreda möjligheten 
att få till stånd en ökad trafiksäkerhet och en 
minskad bullerpåverkan genom olika åtgärder. Likaså 
behöver åtgärder vidtas för att säkra intilliggande 
vattenskyddsområden. Genom att se över gestaltningen 
och skapa en trafiksäker genomfartsgata i tätorten 
tillsammans med kringliggande gator kan ett mer 
tillgängligt och tryggt centrum skapas för invånarna och 
öka ortens attraktivitet. På längre sikt bör kommunen 
utreda möjligheten till en omdragning av väg 117 
utanför Bjärnum och Vittsjö.

I översiktsplanen föreslås att befintlig gång- och cykelväg 
längs väg 117 mellan Vittsjö och Bjärnum förlängs och 
byggs ut mot Emmaljunga. En gång- och cykelväg som 
knyter samman infrastrukturen i dessa tre orter kan 
förstärka friluftsturismen och höja attraktionskraften 
både för boende och besökare.

För att utveckla barns möjlighet att på ett säkert sätt 
cykla till och från skolan bör gång- och cykelvägnätet 
studeras och utvecklas till en mer sammanhängande 
struktur. 

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

Vittsjö omgärdas av vatten och det finns sjöar nära 
inpå bebyggelsen. Sjöarna har förutom badplatser och 
camping rekreativa värden och används både till fiske, 
vattenskidåkning och skridskoåkning och lockar besökare 
året om. 

Från Vittsjö station är det möjligt att börja vandra längs 
Skåneleden som går genom Vittsjö och även Ubbalts 
naturreservat i östra delen av Vittsjö. Genom att främja 
vandringsturismen skapas även möjligheter till att stärka 
det lokala utbudet och servicen.

KAPITEL 3 - MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Närheten till sjö och skog är påtaglig i Vittsjö
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KAPITEL 3 - MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

        KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
Ökad trafiksäkerhet och minskat buller bedöms kunna medföra positiva konsekvenser på livskvaliteten i och med ökad 
tillgänglighet och minskade störningar. 

En förlängning av gång- och cykelvägen till Emmaljunga, vilken också skapar bättre tillgänglighet till målpunkter för 
rekreation, kan medföra positiva hälsokonsekvenser om det medför att fler börjar att cykla och rör sig ute i naturen. 

Ökad trafiksäkerhet längs väg 117 bedöms kunna medföra positiva konsekvenser för framförallt barns möjlighet att 
förflytta sig i Vittsjö på egen hand. Förverkligas flytten av väg 117 bedöms det förstärka de positiva konsekvenserna avsevärt 
då en stor del av trafiken inte längre passerar genom orten.

Åtgärder för att utveckla attraktiviteten i centrala Vittsjö och runt stationen för samtliga befolkningsgrupper, samtidigt som 
det ortsspecifika bevaras, skapar förutsättningar för en utvecklad känsla av gemenskap, stolthet och tillhörighet bland ortens 
invånare vilket medför positiva konsekvenser för den sociala samvaron i orten.

En förlängning av cykelvägen till Emmaljunga skapar förutsättningar för ökat socialt utbyte mellan dessa orter. 
Tillsammans bedöms dessa åtgärder kunna medföra positiva konsekvenser på den sociala samvaron i orten, och mellan 
närliggande orter, då det skapar förbättrade förutsättningar för människor att mötas och umgås.

Ekonomiska konsekvenser
Då det finns tomma lokaler i centrum finns det förutsättningar för nya företag att etablera sig, exempelvis kopplat till 
friluftsliv och turism.

Att det planeras för bostäder kan medföra positiva konsekvenser då boende utgör en huvudsaklig grund för ekonomisk 
aktivitet. Det är också positivt att översiktsplanen identifierar vilken typ av bostäder som behövs, då det ökar sannolikheten 
att det faktiskt flyttar fler människor till orten.

Ekologiska konsekvenser
Det bedöms som positivt för vattenskyddsområdet att planförslaget beskriver att det behövs åtgärder vidtas för att säkra 
intilliggande vattenskyddsområden. Att kommunen på lång sikt vill verka för en omdragning av väg 117 kan innebära 
positiva konsekvenser för vattenskyddsområdet i och med att risken för eventuella olyckor som kan leda till utsläpp kan 
minska.

Tätare bebyggelse och mer hårdgjorda ytor kan leda till föroreningar i dagvatten och det är viktigt att hantera dagvattnet 
i förtätade områden med rening och fördröjning för att inte försvåra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för 
närliggande yt- och grundvattenförekomster.

Då ny bebyggelse främst tillkommer genom förtätning och i anslutning till befintlig bebyggelse bedöms detta möjliggöra 
för fler hållbara transporter, eftersom bostäder byggs där det finns tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. En 
ny regional cykelled möjliggör för fler hållbara resor till närliggande orter. Vidare bedöms det som positivt att planförslaget 
lyfter behov av att minska barriäreffekten på grund av väg 117 då det kan möjliggöra för fler hållbara transporter med 
cykel om tryggheten ökar. Kommunen ska även verka för en omdragning av väg 117 vilket också kan innebära positiva 
konsekvenser då det skapar bättre förutsättningar för oskyddade trafikanter i Vittsjö och på så sätt bättre förutsättningar 
för hållbara transporter.  Dessa åtgärder bedöms medföra förutsättningar för positiva konsekvenser vad gäller hållbara 
transporter.
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VITTSJÖ

     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER

 
Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen 1. Kommunen bedömer att riksintresse för 
kommunikationer kan påverkas på längre sikt. 

2. Öster om Vittsjö finns ett Natura 2000-område. 
Planförslaget bedöms inte påverka Natura 
2000-området negativt. 

1. Dialog och samverkan måste ske med Trafikver-
ket om en eventuell omdragning av väg 117 blir 
aktuell.

Natur och strandskydd 1. Planförslaget medger förtätning genom enstaka 
bygglov runt sjöarna där det råder strandskydd.

2. Flera detaljplaner utmed sjöarna överlappar med 
riksintresse för friluftsliv. Flera av detaljplanerna är 
äldre där riksintresset tillkommit senare.

3. En eventuell omdragning av väg 117 påverkar 
naturområde natur- och vattenområden utanför 
Vittsjö negativt.

1. Nybyggnation ska inte läggas i strandskyddade 
områden. Finns särskilda skäl som kan ge dispens 
eller om byggnationen inte strider mot strandskyd-
dets syften kan det tillåtas.

2. Vid eventuellt nya förfrågningar på dessa platser 
som omfattas av riksintresse behöver en detaljerad 
prövning göras för att inte påverka riksintresset 
negativt.

3. Utreda alternativa dragningar för att minimera 
inverkan på naturvärden.

Kulturmiljö och 
arkeologi

1. Ett antal fornlämningar finns registrerade utanför 
Vittsjö tätort.  

2. Planförslaget medger förtätning genom enstaka-
bygglov i befintliga miljöer.

1. Arkeologisk undersökning i samband med 
arbetet med detaljplan samt tillstånd från länssty-
relsen innan något arbete som kan skada fornläm-
ning påbörjas. Arkeologisk utredning kommer även 
krävas i ett initialt läge för att säkerställa minimal 
påverkan vid en eventuell omdragning av väg 117.

2. Stor hänsyn tas till ortens karaktär och kultur-
miljö vid planläggning och bygglovgivning, så att 
ortens attraktionskraft höjs och stärks

Miljökvalitetsnormer 1. Planförslaget i denna del medverkar inte till att 
uppsatta gränsvärden för miljökvalitetsnormer 
överskrids.

2. Miljökvalitetsnormerna för luft, vatten och buller 
kan påverkas negativt utanför Vittsjö om väg 117 
eventuellt dras om.

3. En eventuell omdragning av väg 117 kan bidra 
med positiva effekter för miljökvalitetsnormer för 
luft, vatten och buller i centrala Vittsjö.

1. För att säkerställa miljökvalitetsnormerna är det 
viktigt att hantera fördröjning och rening av 
dagvatten på lämpligt sätt.

2. Utreda vilket lokaliseringsalternativ som innebär 
minimal negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormerna.

Hälsa och säkerhet 1. Väg 117 utgör rekommenderad led för farligt gods, 
vägen har mycket tung trafik och är olycksdrabbad. 

2. Planförslaget medger förtätning genom enstaka 
bygglov runt sjöarna där det kan råda risk för 
översvämning. Det kan finnas lågpunkter i de 
områden som pekas ut för tillkommande verksam-
heter och multifunktionell bebyggelse.

1. Rekommenderade skyddsavstånd hålls till vägen. 
Säkerhetshöjande åtgärder tas fram i samverkan 
med Trafikverket och Länsstyrelsen.

2. Nybyggnation bör inte förläggas inom områden 
som riskerar att översvämmas, om inte golvets 
höjdsättning eller andra åtgärder säkrar bebyggels-
en mot översvämning.

Sociala värden Planförslaget i denna del skapar ökad möjlighet till 
bland annat rekreation, hälsa, trygghet och social 
samvaro genom väl genomförda gestaltade och 
inkluderande livsmiljöer. 

Arkitektkompetens kan användas vid planering av 
kommunens orter och byar så att de gestaltnings-
mässiga, sociala och hälsorelaterade värdena 
förstärks och utvecklas samt bidrar till platsens 
identitet och attraktionsvärde.

Mellankommunala 
frågor

En eventuell omdragning av väg 117 kan påverka 
Markaryds kommun. 

Dialog med Markaryds kommun.
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3. 4 De stadsnära byarna

KAPITEL 3 - DE STADSNÄRA BYARNA

De stadsnära byarna utgörs av sammanhängande bostadsbebyggelse, där en eller ett fåtal servicefunktioner kan 
förekomma. De har en tydlig koppling till Hässleholms stad och i vissa av dem finns service för närmsta omlandet. 
Kommunens fem stadsnära byar är Ballingslöv, Finja, Stoby, Tormestorp och Vankiva och de kompletterar 
Hässleholms stad. 

Kring Hässleholms stad finns de fem stadsnära byarna Ballingslöv, Finja, Stoby, Tormestorp och Vankiva
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KAPITEL 3 - DE STADSNÄRA BYARNA

FÖRTÄTNING

Förtätning kan ske inom områden för sammanhängande 
bostadsbebyggelse, men byggnation i de stadsnära byarna 
är inte medräknat för att uppnå kommunens mål om 
nya bostäder. I samtliga av de stadsnära byarna finns det 
i nuläget planlagd obebyggd mark för bostäder inom 
befintliga detaljplaner. Det finns därför goda möjlighe-
ter för tillkommande bostadsbebyggelse i dessa byar de 
närmsta 20 åren, även om ingen ny mark för bostäder 
pekas ut i översiktsplanen. Möjlighet till viss komplette-
rande bebyggelse kan även vara aktuellt genom enstaka 
bygglov utanför detaljplanelagd mark i ortens utkant. 

Förtätning bör inte ske på bekostnad av värdefulla grö-
nområden eller befintliga parker. I de fall då detta inte 
kan undvikas ska förlusten av ett grönt rum, eller vissa 
specifika gröna värden, kompenseras. 

BEVARANDE OCH UPPRUSTNING

Det är viktigt att byggnader och miljöer i kommunen 
hålls i vårdat och prydligt skick, att de inte förvanskas el-
ler förfaller och att kommunen bedriver ett tillsynsarbete. 
Genom en medveten gestaltning av byarnas livsmiljöer 
kan attraktiviteten och gemenskapen öka för invånare 
och besökare i samtliga orter.

GRÖNA BOENDEMILJÖER

En attraktiv boendemiljö innefattar ytor för lek och 
utevistelse samt närhet till grönområden och natur av 
hög kvalitet. I Hässleholms kommun finns god tillgång 
till tätortsnära naturområden vilket är en kvalitet som ska 
användas och utvecklas för att skapa attraktiva boende-
miljöer. Bostäder i byarna ska utformas på olika sätt för 
att passa olika målgrupper, med exempelvis uteplatser 
mot innergårdar på bottenplan, balkonger och gemen-
samma grönytor. Andra sätt att få in grönska i boen-
demiljön är att anlägga gröna tak, planterbara bjälklag, 
stora balkonger och terrasser samt gröna väggar. Plane-
ringen ska främja gestaltning av goda livsmiljöer och inte 
bara bostäder. 

HÅLLBARA RESOR

Oavsett var i kommunen ska det vara tillgängligt, 
säkert och tryggt för invånarna att transportera sig i 
kommunen. Trafiksystemet är en viktig pusselbit för 
att uppnå en hållbar utveckling där människan, miljön 
och ekonomin är i symbios. Genom att utveckla nya 
gång- och cykelvägar kan ett mer sammanhängande 
transportnät uppnås, vilket bidrar till ett mer tryggt och 
tillgängligt transportsystem för invånare och besökare.

Järnvägen är närvarande i stora delar av kommunen och 
det finns ett behov av att från fall till fall pröva frågan 
om nya stationer i de orter som ligger längs med befintlig 
järnväg. Detta i syfte att driva utvecklingen av respektive 
ort samt möjliggöra för persontågstrafik för fler invånare. 
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KAPITEL 3 - DE STADSNÄRA BYARNA

       KOMMUNENS STÄLLNINGTAGANDEN FÖR DE STADSNÄRA BYARNA
 
Kommunen bör verka för att:
• Förtäta oexploaterad mark som är planlagd. 
• Höja attraktiviteten i byarna genom medvetet gestaltade livsmiljöer med fokus på entrépunkter och genomfartsgator.
• Utveckla nya gång- och cykelvägar som knyter samman kommunens orter och kan locka boende och besökande att ta 

sig mellan orter och rekreativa miljöer genom hållbara transporter.
• Skydda områden med höga natur- och friluftsvärden. 
• På längre sikt, etablera tågstationer i de orter som ligger längs med befintlig järnväg.
• Öka attraktiviteten för boende och besökare genom att knyta samman Ballingslöv och Stoby med goda gång- och 

cykelmöjligheter. 
• Värna natur- och kulturvärdena som finns i nära anslutning till Finja.

        KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
Översiktsplanen innehåller åtgärder som främjar folkhälsan. Utveckling av cykelvägar till närliggande orter skapar 
förutsättningar för att fler väljer att gå och cykla. 

Fler bostäder i byarna skapar förutsättningar för inflyttning och därmed ett utökat underlag för att bevara och utveckla 
sådant som har betydelse för livskvaliteten och trivseln i orten, till exempel föreningsliv, förskola, skola och kollektivtrafik. 
Förverkligas ställningstagandet att etablera tågstationer i orterna längs med befintlig järnväg bedöms det medföra avsevärt 
förbättrade förutsättningar för ökad inflyttning.

Åtgärder för att utveckla attraktiviteten i de stadsnära byarna skapar förutsättningar för en utvecklad känsla av gemenskap, 
stolthet och tillhörighet bland ortens invånare. I de fall byarna knyts ihop med närliggande byar genom cykelvägar och 
kollektivtrafik skapar det förutsättningar för att öka det sociala utbytet mellan byarna.

Ekonomiska konsekvenser
Att det planeras för bostäder och på längre sikt stationer för tågtrafik i orterna längs med befintlig järnväg kan medföra 
positiva konsekvenser då boende utgör en huvudsaklig grund för ekonomisk aktivitet. 

Ekologiska konsekvenser
Översiktsplanen bedöms inte påverka befintliga friluftslivsområden.

För att inte påverka vattenförekomster och för att inte motverka att miljökvalitetsnormer klaras ska dagvatten hanteras 
genom fördröjning och rening när byarna förtätas. Konsekvenserna för grundvattentäkter och vattendrag bedöms som 
obetydliga

I byarna tillkommer nya bostäder främst genom förtätning. Det är positivt att bebyggelsen tillkommer i kollektivtrafiknära 
lägen då det möjliggör för fler att välja mer hållbara transporter.

Kommunen ska på längre sikt verka för att etablera tågstationer i samtliga orter som ligger utmed befintlig järnväg om 
detta genomförs innebär det en stor förbättring av möjligheten till hållbara resor.

I anslutning till flera av byarna planeras nya gång- och cykelbanor. Detta bedöms kunna ge positiva konsekvenser då det 
möjliggör för fler hållbara transporter.
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KAPITEL 3 - DE STADSNÄRA BYARNA

 
Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen 1. Kommunens bedömning är att inga riksintressen 
eller Natura 2000-områden berörs av 
översiktsplanen i de stadsnära byarna. Däremot 
omfattas Tormestorp och delar av Finja av 
riksintresse för friluftsliv.  

 2. Kommunen bedömer att riksintresse för 
kommunikationer kan påverkas. 

1. Tillkommande bostäder lokaliseras i första hand 
till färdigplanerad mark genom förtätning.

2. Utredning gällande nya tågstationer behöver ske 
genom tät samverkan med Trafikverket och Region 
Skåne. 

Natur och strandskydd 1. Planförslaget medger förtätning genom enstaka 
bygglov runt sjöar och vattendrag där det råder 
strandskydd.

2. När tidigare oexploaterad mark tas i anspråk 
kan det få en negativ påverkan på naturvärden till 
exempel rödlistade arter. 

1. Nybyggnation ska inte förläggas inom strandskyd-
dade områden. Föreligger särskilda skäl som kan 
medge dispens eller om byggnationen inte strider 
mot strandskyddets syften kan nybyggnation tillåtas.  
2. Det bör alltid undersökas om det finns höga 
naturvärden vid detaljplanering.

Kulturmiljö och 
arkeologi

1. I och kring vissa byar finns rikligt med 
fornlämningar. 

2. Planförslaget medger förtätning genom enstaka 
bygglov i befintliga miljöer. 

1. Arkeologisk undersökning i samband med arbetet 
med detaljplan samt tillstånd från länsstyrelsen 
innan något arbete som kan skada fornlämning 
påbörjas. 
2. Stor hänsyn tas till ortens karaktär och kulturmil-
jö vid planläggning och bygglovgivning, så att ortens 
attraktionskraft stärks.

Miljökvalitetsnormer 1. En ändrad markanvändning kan leda till 
överskridande av miljökvalitetsnormer. 
Översiktsplanen antas inte medföra att 
miljökvalitetsnormerna för luft, vatten eller buller 
överskrids i de stadsnära byarna. 

2.Fler tågstationer i kommunen innebär goda 
förutsättningar för hållbart resande vilket kan vara 
positivt för miljökvalitetsnormerna.

1. För att säkerställa miljökvalitetsnormerna är det 
viktigt att hantera fördröjning och rening av 
dagvatten på lämpligt sätt. 

Hälsa och säkerhet 1. I vissa orter finns befintliga 
verksamhetsområden. 

2. Genom de flesta stadsnära orterna passerar en 
större väg genom eller längs med ortens centrala 
delar. 

3. Flera av de stadsnöra orterna ligger i nära 
anslutning till järnväg. 

1. Inom avstånd för risk- och bullerpåverkan från 
befintliga verksamheter ska inga bygglov för 
tillkommande bostäder medges. 
2. Utmed de statliga allmänna vägarna gäller 
byggnadsfritt avstånd om 12, 30 eller 50 meter, där 
det inte är tillåtet att uppföra byggnader eller andra 
anläggningar utan Länsstyrelsens tillstånd. 
3. Generellt vid ny bebyggelse utmed riksintressanta 
järnvägar gäller ett byggnadsfritt avstånd om 30 
meter. På samtliga järnvägar i Hässleholms kommun 
transporteras farligt gods och utifrån detta gäller 
särskilda riktlinjer gällande nybyggnation i anslut-
ning till järnväg. Mer information finns under 
avsnitt ”Transport av farligt gods”.

Sociala värden 1.Planförslaget i denna del skapar ökad möjlighet 
till bland annat rekreation, hälsa, trygghet och 
social samvaro genom väl genomförda gestaltade 
och inkluderande livsmiljöer. 

2.Eventuella nya tågstationer bör integreras i 
respektive ort för att bli en naturlig mötesplats i 
orten. 

1. Arkitektkompetens användas vid planering av 
kommunens orter och byar så att de gestaltningsmäs-
siga, sociala och hälsorelaterade värdena förstärks och 
utvecklas samt bidrar till platsens identitet och 
attraktionsvärde.

Mellankommunala 
frågor

Fler tågstationer i Hässleholms kommun kan även 
påverka grannkommuner.

Dialog med Region Skåne. 

     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER
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Ballingslöv

FAKTA OM BALLINGSLÖV (2019)

Invånare: 357 personer  
Barn (0–17 år): 26 %   
Förvärvsarbetande: 46 %  
Största yrkesområden: Utbildningsyrken, omsorgsyrken,  
samt byggnads- och anläggningsyrken. 

SJÄL OCH FOLKLIV 

I Ballingslöv får man det bästa av två världar – det är 
på landet, men ändå nära till allting. Ballingslövsborna 
uppskattar friheten, att det är lugnt, tryggt, trivsamt och 
att det finns en gemenskap och ett aktivt föreningsliv i 
byn. 

Ballingslövs centrum

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP

KLIPPAN

HÖÖR

HÖRBY

KRISTIANSTAD

ÖSTRA 
GÖINGE

OSBY
MARKARYD

 BALLINGSLÖV

Orienteringskarta över orten. Blå markering visar station/
busshållsplats

Se Mark- och vattenanvändningskartan för Ballingslöv 
på s.126
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BALLINGSLÖV

KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

Ballingslöv utmärker sig som stadsnära by genom att 
även ha en tågstation och ligger endast åtta minuters 
tågresa från Hässleholm eller sex minuter från Hästveda. 
Södra stambanan förbi Ballingslöv öppnades år1862 men 
stationen tillkom först år 1871. Den nya stationsortorten 
med stationshuset i centrum växte fram strax söder 
om gamla Ballingslövs by. År 2013 fick Ballingslöv 
åter tågstopp när Krösatågen började gå på linjen 
Hässleholm-Alvesta-Växjö. 

Trakten kring Ballingslöv är rik på fornlämningar, här 
finns även en stor ask som är klassad som ett naturminne. 
Ortsnamn med ändelsen ”löv” i Göinge förekommer 
endast i Helgeåns och Almaåns dalgångar och dessa 
namn sägs beteckna den äldsta kulturbygden i Göinge. 
Orten domineras av småhusbebyggelse och omges av 
öppna fält och skog. 

Genom en medveten gestaltning av Ballingslövs 
livsmiljöer kan attraktiviteten och gemenskapen i 
Ballingslöv öka för samtliga invånare och besökare i alla 
åldrar och för personer med funktionsnedsättningar. 
Gestaltning där till exempel entrépunkter tydliggörs i 
form av plantering, skyltning eller informationsplatser 
vid in- och ut farter till Ballingslöv kan bidra till detta. 
Förfallna och förvanskade miljöer behöver ses efter och 
rustas upp kontinuerligt. Upprustning av dessa miljöer 
kan på sikt även leda till ökad trygghet och attraktivitet.

STADSBYGD - PLANLAGD MARK OCH 
BOSTADSBEHOV

I Ballingslöv finns färdigplanerad mark för cirka 7 
bostäder (2020) där mark är oexploaterad, samtliga på 
kommunal mark. Eftersom det är en stationsort är det 
en strategiskt viktig ort för utbyggnad genom förtätning 
nära stationen.

Möjlighet till viss kompletterande bebyggelse kan 
även vara aktuellt genom enstaka bygglov utanför 
detaljplanelagd mark i ortens utkant.

SERVICE OCH VERKSAMHETER

Det finns en förskola och skola (F-6). Skolan är en 
äldre byskola som ligger öster om orten. Varierierande 
föreningsliv med olika idrotter finns i Ballingslöv.

Företagande i olika branscher finns representerade i 
Ballingslöv, exempelvis tillverkning. Ballingslöv med 
omnejd är ett av Sveriges företagstätaste område räknat 
utifrån antal invånare. 

I tomma lokaler i centralt och stationsnära läge finns 
möjligheter för nya verksamheter att etablera sig. 
Ballingslövs AB:s tillverkningslokaler ligger i södra delen 
av orten och sträcker sig norrut längs med järnvägen. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Ballingslöv finns kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Dricksvattnet i 
Ballingslöv kommer från Hässleholm.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Ballingslövs station ligger vid Södra stambanan som här 
trafikeras av Krösatåg mellan Hässleholm och Växjö. 
Tåget avgår nästan varje timme under dagtid. Den 1 
mars 2021 startade Skånetrafiken, som ansvarar för all 
kollektivtrafik i Skåne, pilotprojektet Plusresa som syftar 
till att göra det enklare för de som bor på landsbygden 
att resa kollektivt. I samband med projektstart lade 
Skånetrafiken ned busslinje 536 som tidigare gick mellan 
Hästveda, Ballingslöv och Hässleholm. Det är av stor vikt 
att kollektivtrafiken i oreten säkerställs på lång sikt.

I de centrala delarna av Ballingslöv finns det delvis gång- 
och cykelvägar, mestadels kopplat till stationsområdet. 
Genom att utveckla gång- och cykelvägnätet till och från 
stationsområdet samt andra målpunkter i Ballingslöv 
möjliggörs en mer säker cykling i orten. I översiktsplanen 
föreslås en ny gång- och cykelväg mellan Ballingslöv och 
Stoby. Det är av värde att skapa ett mer sammanhållet 
cykelvägnät som binder samman orterna i kommunen 
och främjar ett hållbart resande.

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

En bit norr om Ballingslöv tätort finns Ballingslövssjön 
och Ottarpssjön som är två fiskrika sjöar. Mellan sjöarna 
ligger en landremsa med badplatsen Sjömellet.
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Finja kyrka

FAKTA OM FINJA (2019)

Invånare: 573 personer  
Barn (0–17 år): 22 %  
Förvärvsarbetande: 51 %  
Största yrkesområden: Utbildningsyrken, omsorgsyrken,  
samt byggnads- och anläggningsyrken.

SJÄL OCH FOLKLIV 

De som bor i Finja lyfter Finjas geografiska sammanhang 
som något positivt - här bor man både på landet 
och i en by, men ändå nära stan. Finja är attraktivt 
för barnfamiljer, ”det bor barn i nästan varje hus”, 
framfördes på inlyssningsrundan. I Finja finns betydande 
verksamheter som Finja AB och täktverksamhet.

Finja

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP

KLIPPAN

HÖÖR

HÖRBY

KRISTIANSTAD

ÖSTRA 
GÖINGE

OSBY
MARKARYD

FINJA

Orienteringskarta över orten. Blå markering visar busshållsplatser
Se Mark- och vattenanvändningskartan för Finja på 
s.127
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FINJA

KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

Finja är en by med lång historia och ligger nära den plats 
där arkeologer hittat spår efter Sveriges äldsta kända 
boplats, där människor bodde redan för 13000–14000 
år sedan. Det finns även fornlämningar å andra ställen 
i och omkring orten. I söder ligger kyrkbyn och Finja 
kyrka som är från 1200-talet med sina tidstypiska 
kalkmålningar. När Skånebanan senare öppnades år 1875 
och Finja fick en station växte ett stationssamhälle upp 
norr om kyrkbyn där merparten av bebyggelsen idag 
ligger. Tågen stannade i Finja fram till år1965. Orten 
domineras av småhusbebyggelse och omges av öppna fält 
och skog.

Genom en medveten gestaltning av Finjas livsmiljöer 
kan attraktiviteten och gemenskapen i Finja öka för 
samtliga invånare och besökare i alla åldrar och för 
personer med funktionsnedsättningar. Gestaltning där 
till exempel entrépunkter tydliggörs i form av plantering, 
skyltning eller informationsplatser vid in- och ut farter 
till Finja kan bidra till detta. Förfallna och förvanskade 
miljöer behöver ses efter och rustas upp kontinuerligt. 
Upprustning av dessa miljöer kan på sikt även leda till 
ökad trygghet och attraktivitet.

STADSBYGD - PLANLAGD MARK OCH 
BOSTADSBEHOV

I Finja finns färdigplanerad mark för cirka 6 bostäder 
(2020) där mark är oexploaterad, samtliga på privat 
mark. 

Möjlighet till viss kompletterande bebyggelse kan 
även vara aktuellt genom enstaka bygglov utanför 
detaljplanelagd mark i ortens utkant.

SERVICE OCH VERKSAMHETER

I Finja finns förskola och skola (F-6).

I Finja finns företag inom exempelvis tillverkning och 
byggindustrin. 

Det finns föreningar inom bland annat idrott och fotboll 
i Finja. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Finja finns kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.  Dricksvattnet 
i Finja kommer främst från Tyringe.Spillvatten från 
Finja förs till reningsverket i Hässleholm.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Vid väg 24 norr om Finja stannar Skånetrafikens 
regionbuss 511 Ängelholm-Hässleholm.

Det är angeläget förbättra gång- och 
cykelmöjligheterna till centrala Hässleholm. På sikt 
kan det vara aktuellt att utveckla rekreationsstråk 
mot Örkelljunga. Att möjliggöra cykling mellan 
Hässleholm, Finja och Örkelljunga skulle förbättra 
möjligheterna till både arbetspendling, hållbart 
resande samt turism och rekreation i en naturskön del 
av Hässleholm. Här finns viktiga målpunkter längs 
vägen, exempelvis Vedema, Röke och Hörja. 

Från centrala Finja längs med Tyringevägen finns 
det idag en cykelväg söderut till Finja kyrkby och 
rekreationsområdet vid norra Finjasjöns spets. Även 
längs med riksväg 21 finns det en befintlig cykelväg 
från Finja och som sträcker sig genom Tyringe och in i 
Perstorps kommun. 

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

Finja här nära till varierande rekreationsområden 
vid bland annat Finjasjön och Mölleröds 
kungsgård. Fågelplattformen ”Slingra dig” och 
Alsumpskogsslingan söder om Finja är populära 
besöksmål. Naturområdena intill Finjas södra delar 
omfattas av riksintresse för friluftsliv och sträcker sig 
över hela Finjasjön med omnejd. 
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Vy över Stoby

Stoby

FAKTA OM STOBY (2019)

Invånare: 737 personer  
Barn (0–17 år): 26 % 
Förvärvsarbetande: 51 %
Största yrkesområden: Service- och omsorgsyrken samt 
utbildningsyrken.

SJÄL OCH FOLKLIV 

Stoby är ett naturnära villasamhälle som ligger så nära 
Hässleholm att det nästan blivit som en del av staden. 
En del Stobybor ser sig gärna som en del av Hässleholms 
stad, medan andra ser Stoby som en egen by. ”-Det bästa 
med Stoby är människorna – vi som bor här!” tyckte 
någon på inlyssningsrundan.

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP

KLIPPAN

HÖÖR

HÖRBY

KRISTIANSTAD

ÖSTRA 
GÖINGE

OSBY
MARKARYD

STOBY

Orienteringskarta över orten. Blå markering visar busshållsplatser
Se Mark- och vattenanvändningskartan för Stoby på 
s.128
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STOBY

KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

Stoby är en äldre kyrkby med en kyrka från 1100-talet 
och namnet skrevs i mitten av 1100-talet som Stocby. 
Tidigare var Stoby en egen kommun men slogs under 
kommunreformen år 1971 ihop med Hässleholms 
kommun. Orten domineras av småhusbebyggelse och 
omges av skog och öppna fält.

Genom en medveten gestaltning av Stoby livsmiljöer 
kan attraktiviteten och gemenskapen i Stoby öka för 
samtliga invånare och besökare i alla åldrar och för 
personer med funktionsnedsättningar. Gestaltning där 
till exempel entrépunkter tydliggörs i form av plantering, 
skyltning eller informationsplatser vid in- och ut farter 
till Stoby kan bidra till detta. Förfallna och förvanskade 
miljöer behöver ses efter och rustas upp kontinuerligt. 
Upprustning av dessa miljöer kan på sikt även leda till 
ökad trygghet och attraktivitet.

STADSBYGD - PLANLAGD MARK OCH 
BOSTADSBEHOV

I Stoby finns färdigplanerad mark för cirka 30 bostäder 
(2020) där mark är oexploaterad, samtliga på privat 
mark. 

Möjlighet till viss kompletterande bebyggelse kan 
även vara aktuellt genom enstaka bygglov utanför 
detaljplanelagd mark i ortens utkant.

SERVICE OCH VERKSAMHETER

I Stoby finns förskola och skola (F-6).

TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Stoby finns kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.  

Dricksvattnet i Stoby kommer från Hässleholm.  

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

I Stoby stannar Skånetrafikens regionbuss 542 
Hässleholm-Sibbhult. Den 1 mars 2021 startade 
Skånetrafiken, som ansvarar för all kollektivtrafik i 
Skåne, pilotprojektet Plusresa som syftar till att göra det 
enklare för de som bor på landsbygden att resa kollektivt. 
I samband med projektstart lade Skånetrafiken ned 
busslinje 536 som tidigare gick mellan Hästveda och 
Hässleholm via Stoby.

I översiktsplanen föreslås en ny gång- och cykelväg 
mellan Ballingslöv och Stoby. Det är av värde att skapa 
ett mer sammanhållet cykelvägnät som kan skapa 
attraktiva stråk och underlätta för ett hållbart resande 
inom kommunen.

Idag finns det en befintlig cykelväg österut från Stoby till 
Skea gård. Genom att förlänga cykelvägen mot Broby 
samt koppla samman med den regionala cykelleden 
skulle möjligheter ges för pendling, rekreation och 
turism. 

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

Norr om Stoby ligger Olahus Gård på cirka 200 hektar, 
som är en del av Önnestads naturbruksgymnasium. 
Områdena runt Olahus är välanvända som 
rekreationsområde med promenadstråk bland 
ädellövskogar och hagmarker. Mellan Stoby och 
Ljungdala går en motionsslinga som förbinder de olika 
områdena, det är också möjligt att vandra längs med 
Almaån som sträcker sig nordväst om Stoby.
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Vy från Tormestorp över rapdfälten mot Göingeåsen

Tormestorp

FAKTA OM TORMESTORP (2019)

Invånare: 1028 personer  
Barn (0–17 år): 25 % 
Förvärvsarbetande:  53 % 
Största yrkesområden: Utbildningsyrken samt service- 
och omsorsyrken.

SJÄL OCH FOLKLIV 

Tormestorp är en välvårdad och naturskön by i ett 
dramatiskt landskap på Göingeåsen och utblick över 
Finjasjön. Tormestorp präglas av närhet, nöjdhet och hög 
trivsel. 

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP

KLIPPAN

HÖÖR

HÖRBY

KRISTIANSTAD

ÖSTRA 
GÖINGE

OSBY
MARKARYD

TORMESTORP

Orienteringskarta över orten. Blå markering visar busshållsplatser
Se Mark- och vattenanvändningskartan för Tormestorp 
på s.129
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TORMESTORPSTOBY

KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

Tormestorp har en tusenårig historia, vilket kan ses i 
traktens rika fornlämningsfynd från stenåldern. När 
järnvägen etablerades och när regementet P2 förlades till 
Hässleholm fick det en positiv inverkan på Tormestorps 
utveckling, då många valde att bosätta sig här. 

Orten domineras av småhusbebyggelse och omges av 
Göingeåsens skogshöjder i öster öppna fält mot Finjasjön 
i väst.

Genom en medveten gestaltning av Tormestorps 
livsmiljöer kan attraktiviteten och gemenskapen i 
Tormestorp öka för samtliga invånare och besökare i alla 
åldrar och för personer med funktionsnedsättningar. 
Gestaltning där till exempel entrépunkter tydliggörs i 
form av plantering, skyltning eller informationsplatser 
vid in- och ut farter till Tormestorp kan bidra till detta. 
Förfallna och förvanskade miljöer behöver ses efter och 
rustas upp kontinuerligt. Upprustning av dessa miljöer 
kan på sikt även leda till ökad trygghet och attraktivitet.

STADSBYGD - PLANLAGD MARK OCH 
BOSTADSBEHOV

I Tormestorp finns färdigplanerad mark för ett 60-tal 
bostäder (2020) där mark är oexploaterad, i huvudsak på 
kommunal mark.

Möjlighet till viss kompletterande bebyggelse kan 
även vara aktuellt genom enstaka bygglov utanför 
detaljplanelagd mark i ortens utkant.

SERVICE OCH VERKSAMHETER

I Tormestorp finns förskolor och skola (F-5).

Motionsspår med eljusspår finns i orten. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Tormestorp finns kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Norra delen 
av Tormestorp, Hallarna och Källstorp ligger utanför 
samtliga kommunala verksamhetsområden. 

Dricksvattnet i Tormestorp kommer från Hässleholm.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Till Tormestorp går stadsbuss 3 Läreda-Hässleholm-
Tormestorp.

Från Tormestorp finns det gång- och cykelvägar både 
längs Hovdalavägen och längs Norra Byvägen mot 
Hässleholm. 

I nuläget planeras även en ny delregional cykelled mellan 
Ängelholm och Kristianstad som även är tänkt att passera 
längs Hovdalavägen strax väster om centrala Tormestorp.

Från Hässleholm stad till infarten till Hovdala slott finns 
det en befintlig cykelväg. För att möjliggöra pendling, 
rekreation och turism föreslås att befintlig cykelväg 
förlängs ner till väg 1902, avfarten mot Brönnestad. 
På detta sätt kan även en framtida cykelväg mellan 
Hässleholm och Sösdala möjliggöras. 

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

Tormestorp har nära till rekreation och grönområden 
i nästan alla riktningar. Hovdala naturområde och 
vandringscentrum ligger strax väster om orten och det 
finns många vandringsleder både genom och omkring 
Tormestorp, bland annat går Skåneleden i östra delen 
av orten. Hovdalas naturområde ingår i ett Storområde 
som finns närmare beskrivet i översiktsplanen under 
rubriken ”Natur- och friluftsliv”. Söder om Tormestorp 
ligger ett nyinrättat naturreservat för Göingeåsen och 
hela Tormestorp med dess omgivningar är riksintresse för 
friluftsliv.



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling124   • 

Vankiva kyrka och Vankiva gård i bakgrunden

Vankiva

FAKTA OM VANKIVA (2019)

Invånare: 382 personer  
Barn (0–17 år): 18 %  
Förvärvsarbetande: 53 % 
Största yrkesområden: Service- och omsorgsyrken samt 
utbildningsyrken. 

SJÄL OCH FOLKLIV 

Vankiva är ett attraktivt villaområde som är omtyckt av 
bland annat barnfamiljer. Det är lugnt och skönt och 
Vankivaborna känner gemenskap och samhörighet. 
Vankiva och Mala är två olika byar, men det finns ett 
starkt samband dem emellan, bland annat med tanke på 
att skola finns i Mala, medan förskolor finns i Vankiva.

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP

KLIPPAN

HÖÖR

HÖRBY

KRISTIANSTAD

ÖSTRA 
GÖINGE

OSBY
MARKARYD

VANKIVA

Orienteringskarta över orten. Blå markering visar busshållsplatser
Se Mark- och vattenanvändningskartan för Vankiva på 
s.130
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VANKIVA

KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

Vankiva kyrka som är från 1100-talet och Vankiva gård 
ligger strax söder om tätorten. Namnet Vankiva kommer 
från orden vann, ’vatten’ och kiv, ’strid’ och avser ett 
bäckmöte öster om kyrkan. När Markarydsbanan drogs 
fram kom det att innebära att tätorten etablerades norr 
om kyrkbyn, på den tiden hade Vankiva även en egen 
station.

Byn domineras av småhusbebyggelse med gårdar och 
lantbruk i utkanterna omgivna av öppna fält och skog. 

Genom en medveten gestaltning av Vankivas livsmiljöer 
kan attraktiviteten och gemenskapen i Vankiva öka 
för samtliga invånare och besökare i alla åldrar och 
för personer med funktionsnedsättningar. Gestaltning 
där till exempel entrépunkter tydliggörs i form av 
plantering, skyltning eller informationsplatser vid in- och 
ut farter till Vankiva kan bidra till detta. Förfallna och 
förvanskade miljöer behöver ses efter och rustas upp 
kontinuerligt. Upprustning av dessa miljöer kan på sikt 
även leda till ökad trygghet och attraktivitet.

STADSBYGD - PLANLAGD MARK OCH 
BOSTADSBEHOV

I Vankiva finns färdigplanerad mark för 18 bostäder 
(2020) där mark är oexploaterad, samtliga på kommunal 
mark.

Möjlighet till viss kompletterande bebyggelse kan 
även vara aktuellt genom enstaka bygglov utanför 
detaljplanelagd mark i ortens utkant.

SERVICE OCH VERKSAMHETER

I Vankiva finns två förskolor. Närmaste skola ligger i 
grannbyn Mala (F-6).

Det finns föreningar inom bland annat idrott och fotboll 
i Vankiva. 

Cirka 1,5 kilometer väster om Vankiva ligger 
Hässleholms Miljö AB och Vankiva återvinningscentral 
och kretsloppscenter. Hässleholms Miljö AB som är 
ett kommunalt bolag ansvarar för avfallshämtningen 
i kommunen och Vankiva återvinningscentral är den 
största av de sex bemannade återvinningscentralerna i 
kommunen. 
  

TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Vankiva finns kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.  

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

I Vankiva stannar Skånetrafikens regionbuss 532 
Hässleholm-Markaryd. Eftersom busshållplatserna i båda 
riktningarna ligger utmed väg 117 är det av vikt att i 
samverkan med Skånetrafiken skapa trygga, attraktiva 
och säkra hållplatslägen för resande till och från Vankiva.

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

Norr om Vankiva finns ett småbrutet naturlandskap som 
inbjuder till rekreation.
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MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA BALLINGSLÖV
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MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA FINJA
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MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA STOBY
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MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA TORMESTORP
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MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA VANKIVA
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Slingra dig, Finjasjön (Fotograf: Thomas Johnsson)
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3. 5 Landsbygden och landsbygdens byar

LANDSBYGDEN OCH LANDSBYGDENS BYAR

Landsbygden i Hässleholms kommun består av ett stort antal orter och byar som bidrar till en sprudlande 
landsbygd med idylliska boendemiljöer, attraktiva naturområden och besöksmål, samt ett rikt föreningsliv. I 
översiktsplanen omnämns de av landsbygdens byar som har kommunal förskola och/eller kommunal grundskola, 
dessa byar är Emmaljunga, Farstorp, Hörja, Mala, Röke, Verum och Västra Torup. 

LANDSBYGDEN OCH DESS KARAKTÄRER

Landsbygd är markområden som är möjliga för flera 
användningar men där det inte alltid är nödvändigt eller 
möjligt att ange vilka markområden som bör användas 
för vad.

Hässleholms kommun innehåller fyra olika landskapska-
raktärer eller natur- och kulturgeografiska regioner; 
Nordskånes skogsbygd, Nordskånes mellanbygd, Cen-
tralskånes mellanbygd och Slättbygd. 

FÖRTÄTNING

Förtätning kan ske inom områden för sammanhållen 
bostadsbebyggelse, men byggnation på landsbygden och 
i landsbygdens byar är inte medräknat för att uppnå 
kommunens mål om nya bostäder. Med sammanhållen 
bebyggelse avses de områden som utgör tätort på Lant-
mäteriets översiktskarta 1:250 000. I flera av landsbyg-
dens byar finns det i nuläget planlagd obebyggd mark för 
bostäder inom befintliga detaljplaner. Det finns därför 
goda möjligheter för tillkommande bostadsbebyggelse i 
dessa byar de närmsta 20 åren, även om ingen ny mark 
för bostäder pekas ut i översiktsplanen. Möjlighet till viss 
kompletterande bebyggelse kan även vara aktuellt genom 
enstaka bygglov utanför detaljplanelagd mark i ortens 
utkant. 

Utformning och placering av nybyggnation och till-
byggnader eller förändringar av befintlig bebyggelse är 
viktiga för landskapsbilden och för hänsyn till den lokala 
bebyggelsetraditionen i landskapet. Det är också av bety-
delse hur nybebyggelse placeras i landskapet i förhållande 
till befintlig bebyggelse, utblickar, väg, vegetation och 
topografi.

Förtätning bör inte ske på bekostnad av värdefulla grö-
nområden eller befintliga parker. I de fall då detta inte 
kan undvikas ska förlusten av ett grönt rum, eller vissa 
specifika gröna värden, kompenseras. 

BEVARANDE OCH UPPRUSTNING

Det är viktigt att byggnader och miljöer i kommunen 
hålls i vårdat och prydligt skick, att de inte förvanskas el-
ler förfaller och att kommunen bedriver ett tillsynsarbete. 
Genom en medveten gestaltning av byarnas livsmiljöer 
kan attraktiviteten och gemenskapen öka för invånare 
och besökare i samtliga orter.

VERUM

MALA

EMMALJUNGA

RÖKE

HÖRJA

VÄSTRA TORUP

FARSTORP

Landsbygdens byar, Emmaljunga, Farstorp, Hörja, Mala, Röke, Ve-
rum och Västra Torup. 
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KAPITEL 3 - LANDSBYGDEN OCH LANDSBYGDENS BYAR

GRÖNA BOENDEMILJÖER

En attraktiv boendemiljö innefattar ytor för lek och 
utevistelse samt närhet till grönområden och natur av 
hög kvalitet. I Hässleholms kommun finns god tillgång 
till tätortsnära naturområden vilket är en kvalitet som ska 
användas och utvecklas för att skapa attraktiva boen-
demiljöer. Planeringen ska främja gestaltning av goda 
livsmiljöer och inte bara bostäder. 

HÅLLBARA RESOR

Oavsett var i kommunen ska det vara tillgängligt, 
säkert och tryggt för invånarna att transportera sig i 
kommunen. Trafiksystemet är en viktig pusselbit för att 
uppnå en hållbar utveckling där människan, miljön och 
ekonomin är i symbios. Det är värdefullt att utveckla 
nya gång- och cykelvägar och vägvisande cykelvägar 
för rekreation på landsbygden och i landsbygdens byar. 
Cykelförbindelserna kan även möjliggöra för skol- och 
arbetspendling mellan byar, orter och naturområden i 
och utanför kommunen. 

Järnvägen är närvarande i stora delar av kommunen och 
det finns ett behov av att från fall till fall pröva frågan 
om nya stationer i de orter som ligger längs med befintlig 
järnväg. Detta i syfte att driva utvecklingen av respektive 
ort samt möjliggöra för persontågstrafik för fler invånare. 

BYGGA NYTT UTANFÖR DETALJPLAN 

Kommunen får många förfrågningar om att bygga 
nya bostadshus i anslutning till orter och byar utanför 
detaljplanelagt område. På landsbygden, det vill säga 
utanför sammanhållen bebyggelse, är kraven på bygglov 
eller anmälan inte lika stora som inom tätorter och 
byar. Förhandsbesked kan sökas för att kontrollera om 
obebyggd mark utanför detaljplan är lämplig att bebyg-
ga. Nedan redogörs övergripande för när eller när det 
inte krävs bygglov eller anmälan utanför sammanhållen 
bebyggelse:

Då krävs alltid bygglov eller anmälan

För att bygga en ny huvudbyggnad måste bygglov alltid 
sökas, precis som inom sammanhållen bebyggelse. 
Detsamma gäller vid rivning, då det alltid krävs en riv-
ningsanmälan. Vid flytt av väggar som innebär ingrepp 
i bärande konstruktioner måste detta först anmälas till 
kommunen. 

Krav på anmälan är olika från fall till fall beroende på 
byggnadens utformning, våningsantal, vilken bärande 
vägg som berörs, vem som ska utföra arbetet med mera, 
fastighetsägaren måste därför höra av sig till kommunen 
för att få ett besked. 

Grannemedgivande krävs alltid, oavsett typ av bygge, 
om byggnaden ligger närmre grannens tomtgräns än 4,5 
meter.

Då krävs inte bygglov eller anmälan

Boende på landsbygden utanför detaljplanerat område 
kan få göra följande åtgärder utan bygglov och byggan-
mälan:

1. Bygga mindre tillbyggnader av både huvudbyggnad 
och komplementbyggnader.

2. Bygga nya komplementbyggnader såsom garage, gäst-
stugor och växthus.

3. Uppföra murar och plank.

För att måla om huset, byta fönster, bygga plank eller 
mur i anslutning till huset eller lägga nytt tak och då byta 
takmaterial, är det alltid bygglovs- och anmälningsbefri-
at, såvida huset inte berörs av en gällande detaljplan eller 
tillhör en kulturhistoriskt värdefull miljö eller omfattas 
av någon form av bevarandeprogram. 
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KAPITEL 3 - LANDSBYGDEN OCH LANDSBYGDENS BYAR

        KOMMUNENS STÄLLNINGTAGANDEN FÖR LANDSBYGDEN OCH LANDSBYGDENS BYAR
 
Kommunen bör verka för att:
• Förtäta oexploaterad mark som är planlagd.
• Höja attraktiviteten i byarna genom medvetet gestaltade livsmiljöer med fokus på entrépunkter och genomfartsgator.
• Utveckla gång- och cykelvägar som knyter samman kommunens orter och kan locka boende och besökande att ta sig 

mellan orter och rekreativa miljöer genom hållbara transporter.
• Skydda områden med höga natur- och friluftsvärden. 
• Värna jordbruks- och skogsmarken som är en värdefull resurs, då den är av stor vikt för ekonomi, ekologi, rekreation 

samt gynnar folkhälsan såväl för dagens invånare som för kommande generationer.
• Uppfylla vissa minimikrav för bygglov på landsbygden och utanför sammanhållen bebyggelse, som kollektivtrafiknära 

läge, väl utbyggd infrastrukturförsörjning och god samhällsservice.
• På längre sikt, anlägga tågstationer i de orter som ligger längs med befintlig järnväg. 
• Öka attraktiviteten för boende och besökare genom att knyta samman Bjärnum, Vittsjö och Emmaljunga med en ny 

gång- och cykelväg längs väg 117.
• Öka attraktiviteten för boende och besökare genom att knyta samman Farstorp, Hästveda och Bjärnum med goda 

gång- och cykelmöjligheter längs Farstorpsvägen. 
• Utreda och utveckla säkra plankorsningar och spårområden i orten tillsammans med Trafikverket.

        KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
Översiktsplanen innehåller åtgärder som främjar folkhälsan. Utveckling av cykelvägar till närliggande orter skapar 
förutsättningar för att fler väljer att gå och därmed positiva hälsokonsekvenser. 

Fler bostäder i byarna skapar förutsättningar för inflyttning och därmed ett utökat underlag för att bevara och utveckla 
sådant som har betydelse för livskvaliteten och trivseln i orten, till exempel föreningsliv, förskola, skola och kollektivtrafik. 
Förverkligas ställningstagandet att etablera tågstationer i orterna längs med befintlig järnväg bedöms det medföra avsevärt 
förbättrade förutsättningar för ökad inflyttning.

Åtgärder för att utveckla attraktiviteten i de landsbygdsnära byarna skapar förutsättningar för en utvecklad känsla av 
gemenskap, stolthet och tillhörighet bland ortens invånare. I de fall byarna knyts ihop med närliggande byar genom 
cykelvägar, till exempel längs med väg 24, och kollektivtrafik skapar det förutsättningar för positiva konsekvenser då det 
kan öka det sociala utbytet mellan byarna.

Ekonomiska konsekvenser
Att det planeras för bostäder och på längre sikt stationer för tågtrafik i orterna längs med befintlig järnväg kan medföra 
positiva konsekvenser då boende utgör en huvudsaklig grund för ekonomisk aktivitet. 

Ekologiska konsekvenser
Översiktsplanen bedöms inte påverka befintliga friluftslivsområden.

För att inte påverka vattenförekomster och för att inte motverka att miljökvalitetsnormer klaras ska dagvatten hanteras 
genom fördröjning och rening i de byar där ny bebyggelse planeras. Konsekvenserna för grundvattentäkter och vattendrag 
bedöms som obetydliga

Kommunen ska på längre sikt verka för att etablera tågstationer i samtliga orter som ligger utmed befintlig järnväg om 
detta genomförs innebär det en stor förbättring av möjligheten till hållbara resor.

Där gång- och cykelväg planeras bedöms konsekvenserna som positiva då det möjliggör för fler hållbara transporter. 
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KAPITEL 3 - LANDSBYGDEN OCH LANDSBYGDENS BYAR

     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER

 
Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen 1. Enstaka bygglov på landsbygden kan påverka 
riksintressen och Natura 2000 samt dess 
närområde negativt. 

2. Riksintresse för kommunikationer påverkas vid 
eventuella nya tågstationer. 

1. Vid ändrad markanvändning där eventuella 
riksintressen berörs ska en bedömning göras om den 
nya markanvändningen påtagligt kan skada 
riksintresset eller påtagligt försvåra tillkomst eller 
nyttjandet av den. Åtgärder för att undvika påtaglig 
skada behöver vidtas om ändringar ska genomföras. 

2. Utredning gällande nya tågstationer behöver ske 
genom tät samverkan med Trafikverket och Region 
Skåne.

Natur och strandskydd 1. Enstaka bygglov på landsbygden kan påverka 
strandskydd, höga naturvärden och värdefull jord- 
och skogsmark negativt. 

2. När tidigare oexploaterad mark tas i anspråk 
kan det få en negativ påverkan på naturvärden till 
exempel rödlistade arter. 

1. Nybyggnation ska inte förläggas inom strandskyd-
dade områden. Föreligger särskilda skäl som kan 
medge dispens efter ansökan eller om byggnationen 
inte strider mot strandskyddets syften kan nybyggna-
tion tillåtas. 
 
2. Det bör alltid undersökas om det finns höga 
naturvärden inom området vid planering och vilka 
förutsättningar naturvärdena är beroende av för att 
vara fortsatt livskraftiga. 
 
Hushållning med jordbruks- och skogsmark ska 
eftersträvas. Innan jord- och skogsmark tas i anspråk 
för ny bebyggelse ska en analys göras där en förtät-
ning av befintlig bebyggelse i tätorter och byar utreds 
och övervägs som ett första alternativ. 

Kulturmiljö och 
arkeologi

Enstaka bygglov på landsbygden kan påverka 
kulturmiljöer och fornlämningsområden negativt.

Hänsyn ska tas till kulturvärdena på platsen och stor 
vikt ska läggas vid att inte bryta historiska strukturer. 
Risken för komulativa effekter ska minimeras. 
Fornlämningsförekomsten ska utredas i ett inledande 
skede.  

Miljökvalitetsnormer 1. Enstaka bygglov på landsbygden leder sällan till 
överskridande av miljökvalitetsnormer för 
exempelvis vatten.

2. Fler tågstationer i kommunen innebär goda 
förutsättningar för hållbart resande vilket kan vara 
positivt för miljökvalitetsnormerna.

1. Fördröjning och rening av dagvatten sker vid 
förtätning av bebyggelse och vid utbyggnad som 
innebär stora asfalterade ytor. 

Hälsa och säkerhet 1. Enstaka bygglov på landsbygden kan leda till en 
ökad risk för olyckor och ohälsa.  
2. Risken för översvämningar ökar när stora ytor 
asfalteras, exempelvis inom nya bostadsområden.

1. Ny bebyggelse ska placeras och utformas på ett sätt 
så att hälso- och säkerhetsriskerna minimeras.  
2. Fördröjning och rening av dagvatten sker vid 
förtätning av bebyggelse och vid utbyggnad som 
innebär stora asfalterade ytor.

Sociala värden 1. Förtätning av befintliga bymiljöer med enstaka 
bygglov ger möjlighet till ökad social närvaro, 
tillgänglighet och trygghet.

2.Eventuella nya tågstationer bör integreras i 
respektive ort för att bli en naturlig mötesplats i 
orten

1.Arkitektkompetens användas vid planering av 
kommunens orter och byar så att de gestaltningsmäs-
siga, sociala och hälsorelaterade värdena förstärks och 
utvecklas samt bidrar till platsens identitet och 
attraktionsvärde.

Mellankommunala 
frågor

Påverkan på grannkomunner om föer tågstationer 
etableras. 

Dialog med Region Skåne. 
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Emmaljunga barnvagnsfabrik

Emmaljunga

FAKTA OM EMMALJUNGA (2019)

Invånare: 279 personer  
Barn (0–17 år): 19 %  
Förvärvsarbetande: 45 % 
Största yrkesområden: Service- och omsorgsyrken samt 
yrken  inom tillverkning och transport. 

SJÄL OCH FOLKLIV 

Emmaljungaborna beskriver Emmaljunga som en by 
med en trevlig gemenskap och god stämning, där det är 
lätt att träffa folk och där alla hälsar på alla. Emmaljunga 
barnvagnsfabrik som säljer barnvagnar i hela världen 
grundades 1925 och präglar Emmaljunga. 

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP

KLIPPAN

HÖÖR

HÖRBY

KRISTIANSTAD

ÖSTRA 
GÖINGE

OSBY
MARKARYD

EMMALJUNGA

Orienteringskarta över orten. Blå markering visar busshållsplatser
Se Mark- och vattenanvändningskartan för Emmaljunga 
på s.150
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EMMALJUNGA

KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

Järnvägen kom till Emmaljunga år 1892, då även 
stationen anlades. I omgivningarna kring orten finns flera 
mossar och myrar och i trakten har det genom tiderna 
funnits torvbrytning och under tidigt 1900-tal fanns det 
en torvskola i Emmaljunga. Torvbrytning är fortfarande 
en aktiv verksamhet i Emmaljunga. Emmaljunga 
har historia som en företagande hantverksbygd 
och här har liksom på andra platser i kommunen 
funnits möbeltillverkning, men även skofabrik och 
korgtillverkning med korgmakeriskola. 

Genom en medveten gestaltning av Emmaljungas 
livsmiljöer kan attraktiviteten och gemenskapen i 
Emmaljunga öka för samtliga invånare och besökare i 
alla åldrar och för personer med funktionsnedsättningar. 
Gestaltning där till exempel entrépunkter tydliggörs i 
form av plantering, skyltning eller informationsplatser 
vid in- och ut farter till Emmaljunga kan bidra till detta. 
Förfallna och förvanskade miljöer behöver ses efter och 
rustas upp kontinuerligt. Upprustning av dessa miljöer 
kan på sikt även leda till ökad trygghet och attraktivitet.

STADSBYGD - PLANLAGD MARK OCH 
BOSTADSBEHOV

I Emmaljunga finns färdigplanerad mark för ett 30-
tal bostäder (2020) där mark är oexploaterad, både på 
kommunal och privat mark.

Orten domineras av småhusbebyggelse och 
verksamhetsområden och omges mestadels av skog. 
Järnvägen och väg 117 går längs med orten.

Möjlighet till viss kompletterande bebyggelse kan 
även vara aktuellt genom enstaka bygglov utanför 
detaljplanelagd mark i ortens utkant

SERVICE OCH VERKSAMHETER

I Emmaljunga finns förskola. Närmaste skola ligger i 
Vittsjö (F-6).

I Emmaljunga finns företag inom bland annat 
tillverkningsindustrin. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Emmaljunga finns kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 

Öster om samhället finns vattenskyddsområde.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Skånetrafiken trafikerar Emmaljunga med regionbuss 
532 Hässleholm-Markaryd. Bussen går ungefärligen med 
varannan-timmestrafik på vardagar med tio turer per 
dygn och något glesare på helgen, med fem till sex turer 
per dygn. 

I översiktsplanen föreslås att befintlig gång- och cykelväg 
längs väg 117 mellan Vittsjö och Bjärnum förlängs och 
byggs ut mot Emmaljunga. En gång- och cykelväg som 
knyter samman infrastrukturen i dessa tre orter kan 
förstärka friluftsturismen och höja attraktionskraften 
både för boende och besökare. 

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

Den skogrika naturen ligger nära inpå byn och nås från 
alla håll.
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KAPITEL 3 - MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Farstorps kyrka

Farstorp

FAKTA OM FARSTORP (2019)

Invånare: 50 personer

SJÄL OCH FOLKLIV 

Farstorp som är en liten by med stort företagande har 
blivit en attraktiv plats att bosätta sig på för unga vuxna 
och barnfamiljer som vill bo på landet. Byn präglas av 
sammanhållning och har en lantlig framtoning. Även om 
det inte är så många som bor i själva byn är det många 
som känner tillhörighet till Farstorp, som har ett stort 
omland.

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP

KLIPPAN

HÖÖR

HÖRBY

KRISTIANSTAD

ÖSTRA 
GÖINGE

OSBY
MARKARYD

FARSTORP

Orienteringskarta över orten
Se Mark- och vattenanvändningskartan för Farstorp på 
s.151
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FARSTORP

KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

Farstorp är en by med gamla anor. Kyrkan på orten är 
från 1100-talet och bynamnet skrevs omkring år 1222 
Fathertsthorp och syftade på kyrkbyn. Efterleden är torp, 
som betyder nybygge. Förleden innehåller mansnamnet 
Fathir.

I Farstorp och dess omgivningar finns flera 
fornlämningar från stenåldern och järnåldern. 

STADSBYGD - PLANLAGD MARK OCH 
BOSTADSBEHOV

I Farstorp finns ingen planlagd mark. Orten består av 
gårdar och småhusbebyggelse och omges av skog och 
åkermark. 

Möjlighet till viss kompletterande bebyggelse kan vara 
aktuellt genom enstaka bygglov.

SERVICE OCH VERKSAMHETER

I Farstorp finns förskola och skola (F-6).

På orten finns bland annat idrottsföreningen Farstorps 
GoIF som är aktiv inom fotboll. Bubbarp badplats, i 
södra Lursjön, är närmsta kommunala badplats.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Farstorp finns kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Farstorp har ingen anslutning till kollektivtrafiknätet. 
Det är cirka sju kilometer till tågstationen i Bjärnum och 
cirka tio kilometer till tågstationen i Hästveda. 

I översiktsplanen föreslås en cykelväg mellan Hästveda, 
Farstorp och Bjärnum som är av regionalt intresse. En 
gång- och cykelväg som knyter samman infrastrukturen 
i dessa tre orter kan förstärka friluftsturismen och höja 
attraktionskraften både för boende och besökare.

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

Den skogsrika naturen ligger nära inpå byn och nås från 
alla håll.
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Strax intill Hörja ligger Vedema strövområde (Fotograf: Thomas Johnsson)

Hörja

FAKTA OM HÖRJA (2019)

Invånare: 299 personer  
Barn (0–17 år): 29 % 
Förvärvsarbetande:  50 % 
Största yrkesområden: Service- och omsorgsyrken samt 
utbildningsrken.

SJÄL OCH FOLKLIV 

Det bästa med Hörja är den vackra naturen och 
gemenskapen i byn, med en alla-känner-alla anda. Hörja 
och Röke är två olika byar, men det finns ett starkt 
samband dem emellan, bland annat med tanke på att 
skola finns i Röke, medan förskola finns i Hörja.

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP

KLIPPAN

HÖÖR

HÖRBY

KRISTIANSTAD

ÖSTRA 
GÖINGE

OSBY
MARKARYD

HÖRJA

Orienteringskarta över orten. Blå markering visar busshållsplatsen
Se Mark- och vattenanvändningskartan för Hörja på 
s.152
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HÖRJA

KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

Kyrkbyn Hörja omtalades som Hørgh år 1413. Detta ord 
är den forndanska formen av ordet harg, som betecknar 
en hednisk offerplats. Hörja kyrka är ursprungligen från 
1200-talet. Hörja har liksom många andra byar och 
områden i kommunen drabbats av krig mellan danskar 
och svenskar, bland annat uppehöll sig danska armén i 
Hörja under tre dygn år 1676. 

Genom en medveten gestaltning av Hörjas livsmiljöer 
kan attraktiviteten och gemenskapen i Hörja öka för 
samtliga invånare och besökare i alla åldrar och för 
personer med funktionsnedsättningar. Gestaltning där 
till exempel entrépunkter tydliggörs i form av plantering, 
skyltning eller informationsplatser vid in- och ut farter 
till Hörja kan bidra till detta. Förfallna och förvanskade 
miljöer behöver ses efter och rustas upp kontinuerligt. 
Upprustning av dessa miljöer kan på sikt även leda till 
ökad trygghet och attraktivitet.

STADSBYGD - PLANLAGD MARK OCH 
BOSTADSBEHOV

I Hörja finns färdigplanerad mark för ett 20-tal bostäder 
(2020) där mark är oexploaterad, samtliga på privat 
mark. 

Orten domineras av småhusbebyggelse och gårdar och 
omges av åkrar och skog. Örkelljungavägen (väg 24) 
passerar genom orten.

Möjlighet till viss kompletterande bebyggelse kan 
även vara aktuellt genom enstaka bygglov utanför 
detaljplanelagd mark i ortens utkant.

SERVICE OCH VERKSAMHETER

I Hörja finns förskola. Närmaste skola ligger i Röke (F-
6). 

På orten finns bland annat Hörja IF som är en 
idrottsförening som är aktiv inom fotboll. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Hörja finns kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

På väg 24 som löper genom Hörja stannar Skånetrafikens 
regionbuss 511 Ängelholm-Hässleholm med cirka 20 
dubbelturer per vardag och cirka 8 dubbelturer per 
helgdag.

På sikt kan det vara aktuellt att utveckla gång- och 
cykelväg längs väg 24 mot Örkelljunga kommun. 
Att möjliggöra cykling mellan Hässleholm/Finja och 
Örkelljunga skulle förbättra möjligheterna till både 
arbetspendling, hållbart resande och för turism och 
rekreation i en naturskön del av Hässleholm. Här finns 
viktiga målpunkter längs vägen, som exempelvis Vedema, 
Röke och Hörja. 

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

Det finns fina vandringsmöjligheter utmed Röke 
å i söder och sydöst om Hörja finns ett vackert 
ekskogslandskap som båda har höga naturvärden. 
Strax öster om Hörja ligger Vedema strövområde och 
Skåneleden.



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling142   • 

KAPITEL 3 - MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGMala

FAKTA OM MALA (2019)

Invånare: 225 personer  
Barn (0–17 år): 14 % 
Förvärvsarbetande: 60 % 
Största yrkesområden: Service- och omsorgsyrken samt 
yrken inom bygg och tillverkning.

SJÄL OCH FOLKLIV 

Mala är en trevlig by med villor. Föreningslivet och 
gemenskapen i byn är starkt. Mala och Vankiva är 
två olika byar, men det finns ett starkt samband dem 
emellan, bland annat med tanke på att skola finns i 
Mala, medan förskolor finns i Vankiva.

Mala

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP

KLIPPAN

HÖÖR

HÖRBY

KRISTIANSTAD

ÖSTRA 
GÖINGE

OSBY
MARKARYD

MALA

Orienteringskarta över orten. Blå markering visar busshållsplatser
Se Mark- och vattenanvändningskartan för Mala på 
s.153
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MALA

KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

Mala ligger i Vankiva socken som hör till Vankiva 
sockenkyrka och har därför ingen egen kyrka. Strax 
söder om Mala ligger Mala stenar som är ett gravfält 
från järnåldern och är rikt på fornlämningar. Intill Mala 
går Markarydsbanan och orten har tidigare haft en egen 
station.

Genom en medveten gestaltning av Malas livsmiljöer 
kan attraktiviteten och gemenskapen i Mala öka för 
samtliga invånare och besökare i alla åldrar och för 
personer med funktionsnedsättningar. Gestaltning där 
till exempel entrépunkter tydliggörs i form av plantering, 
skyltning eller informationsplatser vid in- och ut farter 
till Mala kan bidra till detta. Förfallna och förvanskade 
miljöer behöver ses efter och rustas upp kontinuerligt. 
Upprustning av dessa miljöer kan på sikt även leda till 
ökad trygghet och attraktivitet.

STADSBYGD - PLANLAGD MARK OCH 
BOSTADSBEHOV

I Mala finns endast en detaljplan som omfattar ortens 
idrottsområde, i övrigt finns ingen planlagd mark. Det 
finns två lediga kommunala villatomter (2020) utanför 
planlagt område.

Byn domineras av småhusbebyggelse och 
verksamhetsområden i norr, det finns gårdar och 
lantbruk i utkanterna omgivna av öppna fält och skog

Möjlighet till viss kompletterande bebyggelse kan även 
vara aktuellt genom enstaka bygglov. Nya enstaka 
bygglov bör ta hänsyn till befintliga verksamheter i orten.

SERVICE OCH VERKSAMHETER

I Mala finns skola (F-6). Närmsta förskola finns i 
Vankiva.

På orten finns bland annat Mala IF som är en 
idrottsförening som är aktiv inom fotboll 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Mala finns kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och i viss mån även för 
dagvatten. Dricksvatten överförs från Hässleholm.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Skånetrafiken trafikerar Mala med regionbuss 532 
Hässleholm-Markaryd. Bussen går ungefärligen med 
varannan-timmestrafik på vardagar med tio turer per 
dygn och något glesare på helgen, med fem till sex turer 
per dygn. Eftersom busshållplatserna i båda riktningarna 
ligger utmed väg 117 är det av vikt att i samverkan 
med Skånetrafiken skapa trygga, attraktiva och säkra 
hållplatslägen för resande till och från Mala.

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

Öster om Mala ligger Sparrsjön med badplats och 
Malsjön, som är också är rekreationsområden med höga 
naturvärden.
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Röke kyrka

Röke

FAKTA OM RÖKE (2019)

Invånare: 195 personer  
Barn (0–17 år): 15 % 
Förvärvsarbetande:  54 % 
Största yrkesområden: Yrken inom tillverkning och 
transport samt service- och omsorgsrken. 

SJÄL OCH FOLKLIV 
Röke är en kyrkby på landsbygden med fin 
sammanhållning och ett aktivt föreningsliv. På 
inlyssningsrundan berättades bland annat om ett projekt 
som gick ut på att unga lärde äldre ny teknik och äldre 
lärde unga att odla och laga husmanskost. Röke och 
Hörja är två olika byar, men det finns ett starkt samband 
dem emellan, bland annat med tanke på att skola finns i 
Röke, medan förskola finns i Hörja.

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP

KLIPPAN

HÖÖR

HÖRBY

KRISTIANSTAD
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Orienteringskarta över orten. Blå markering visar busshållsplats
Se Mark- och vattenanvändningskartan för Röke på 
s.154
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RÖKE

KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

I trakterna kring Röke finns fornlämningar från 
stenåldern och bronsåldern. Röke kyrka uppfördes 
så sent som år 1906, men ligger på samma plats som 
en tidigare kyrka från 1100-talet, som troligen låg på 
samma plats som en tidigare träkyrka. Namnet skrevs på 
1570-talet Röghe och syftar på kyrkbyn. Namnet kan 
innehålla rök, i betydelsen toppigt föremål eller stapel 
och kan här syfta på en mindre kulle. 

Genom en medveten gestaltning av Rökes livsmiljöer 
kan attraktiviteten och gemenskapen i Röke öka för 
samtliga invånare och besökare i alla åldrar och för 
personer med funktionsnedsättningar. Gestaltning där 
till exempel entrépunkter tydliggörs i form av plantering, 
skyltning eller informationsplatser vid in- och ut farter 
till Röke kan bidra till detta. Förfallna och förvanskade 
miljöer behöver ses efter och rustas upp kontinuerligt. 
Upprustning av dessa miljöer kan på sikt även leda till 
ökad trygghet och attraktivitet.

STADSBYGD - PLANLAGD MARK OCH 
BOSTADSBEHOV

I Röke finns färdigplanerad mark för ett 10-tal bostäder 
(2020) där mark är oexploaterad, samtliga på kommunal 
mark

Orten domineras av småhusbebyggelse och gårdar och 
omges av åkrar och skog. Örkelljungavägen (väg 24) 
passerar genom orten.

Möjlighet till viss kompletterande bebyggelse kan 
även vara aktuellt genom enstaka bygglov utanför 
detaljplanelagd mark i ortens utkant. Hänsyn måste tas 
till Röke Ås strandskydd

SERVICE OCH VERKSAMHETER

I Röke finns skola (F-6). Förskola finns i Hörja.

I Röke finns ett föreningsliv med anläggningar och olika 
idrotter. Närmsta kommunala badplats är Humlesjön.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Röke finns kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och i viss mån även för 
dagvatten.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

På väg 24 som löper genom Röke stannar Skånetrafikens 
regionbuss 511 Ängelholm-Hässleholm med cirka 20 
dubbelturer per vardag och cirka 8 dubbelturer per 
helgdag.

På sikt föreslås att utveckla ett rekreationsstråk längs 
väg 24 mot Örkelljunga. Att möjliggöra cykling mellan 
Hässleholm/Finja och Örkelljunga skulle förbättra 
möjligheterna till både arbetspendling, hållbart resande 
och för turism och rekreation i en naturskön del av 
Hässleholm. Här finns viktiga målpunkter längs vägen, 
som exempelvis Vedema, Röke och Hörja. 

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

Naturen ligger nära inpå byn och nås från alla håll. Norr 
om Röke ligger Humlesjön som har en badplats. Sydöst 
om Röke slingrar sig Röke Å med höga naturvärden.
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Verum

FAKTA OM VERUM (2019)

Invånare: 47 personer 

SJÄL OCH FOLKLIV 

Verum är en kyrkby med lantlig karaktär som ligger i ett 
mosslandskap uppblandat med odlingsmark.

Verums kyrka (Fotograf: Thomas Johnsson)

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP

KLIPPAN

HÖÖR

HÖRBY

KRISTIANSTAD

ÖSTRA 
GÖINGE

OSBY
MARKARYD

VERUM

Orienteringskarta över orten
Se Mark- och vattenanvändningskartan för Verum på 
s.155
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VERUM

KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

I trakterna kring Verum är det rikt på fornlämningar 
bland annat i form av boplatser från stenåldern. 
Verums kyrka är från 1200-talet och år 1677 hölls ett 
uppmanande tal på kyrkbacken i Verum, varpå flera 
bönder skrev under en trohetsförsäkran till svenska 
kungen.

Genom en medveten gestaltning av Verums livsmiljöer 
kan attraktiviteten och gemenskapen i Verum öka för 
samtliga invånare och besökare i alla åldrar och för 
personer med funktionsnedsättningar. Gestaltning där 
till exempel entrépunkter tydliggörs i form av plantering, 
skyltning eller informationsplatser vid in- och ut farter 
till Verum kan bidra till detta. Förfallna och förvanskade 
miljöer behöver ses efter och rustas upp kontinuerligt. 
Upprustning av dessa miljöer kan på sikt även leda till 
ökad trygghet och attraktivitet.

STADSBYGD - PLANLAGD MARK OCH 
BOSTADSBEHOV

I Verum finns ingen planlagd mark. Bebyggelsen i Verum 
består mestadels av småhus och gårdar. Genom byn 
slingar sig Vieån och naturen runt omkring är varierande 
med skog och åkrar. 

Möjlighet till viss kompletterande bebyggelse kan även 
vara aktuellt genom enstaka bygglov. Hänsyn måste tas 
till Vieåns strandskydd. 

SERVICE OCH VERKSAMHETER

Det finns förskola i Verum. Närmsta skola finns i Vittsjö.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Verum finns kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten och spillvatten.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Verum har ingen anslutning till kollektivtrafiknätet. Det 
är cirka en mil till tågstationen i Vittsjö och cirka 16 
kilometer till Osby tågstation.

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

Naturen ligger nära inpå Verum och nås från alla 
håll. Genom Verum går Vieåleden, som är en populär 
vandringsled på totalt 11 kilometer i en rik natur- och 

kulturbygd. Leden går bland annat förbi Skeingeborgs 
unika borgruin och Hörlinge ängars utemuseum. Längs 
med Vieån finns riksintresse för friluftsliv och naturvård, 
det finns även ett Natura 2000-område längs Vieån 
väster om Verum.
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Västra Torup

FAKTA OM VÄSTRA TORUP (2019)

Invånare: 216 personer  
Barn (0–17 år): 22 % 
Förvärvsarbetande: 44 % 
Största yrkesområden: Service- och omsorgsyrken samt 
inom tillverkning och transport. 

SJÄL OCH FOLKLIV 

Västra Torup är en mysig och rofylld kyrkby på 
landsbygden, med vandringsleder, eko-turism och ett 
starkt föreningsliv. På sommaren arrangeras Torsjö Live 
här - “Skånes bästa konsertplats och något som måste 
vara Sveriges gemytligaste festival.”

Torsjö Live (Fotograf: Fotograf Daniel/Daniel Larsson)

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP

KLIPPAN

HÖÖR

HÖRBY

KRISTIANSTAD
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GÖINGE

OSBY
MARKARYD

VÄSTRA 
TORUP

Orienteringskarta över orten
Se Mark- och vattenanvändningskartan för Västra Torup 
på s.156
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VÄSTRA TORUP

KULTURMILJÖ & GESTALTAD LIVSMILJÖ

I trakterna kring Västra Torup har det påträffats 
fornlämningar från järnåldern. Kyrkan är från 1200-talet 
och namnet skrevs år 1504 Torderp och syftar på 
kyrkbyn. Namnet innehåller mansnamnet Tord och torp 
som betyder nybygge.

Genom en medveten gestaltning av Västra Torups 
livsmiljöer kan attraktiviteten och gemenskapen i Västra 
Torup öka för samtliga invånare och besökare i alla 
åldrar och för personer med funktionsnedsättningar. 
Gestaltning där till exempel entrépunkter tydliggörs i 
form av plantering, skyltning eller informationsplatser 
vid in- och ut farter till Västra Torup kan bidra till detta. 
Förfallna och förvanskade miljöer behöver ses efter och 
rustas upp kontinuerligt. Upprustning av dessa miljöer 
kan på sikt även leda till ökad trygghet och attraktivitet.

STADSBYGD - PLANLAGD MARK OCH 
BOSTADSBEHOV

I Västra Torup finns färdigplanerad mark för ett 50-
tal bostäder (2020) där mark är oexploaterad, både på 
kommunal och privat mark. 

Orten domineras av småhusbebyggelse och omges av 
skog och åkrar. Riksväg 21 passerar längs den södra delen 
av orten och Skånebanan går genom ortens norra del.

Möjlighet till viss kompletterande bebyggelse kan 
även vara aktuellt genom enstaka bygglov utanför 
detaljplanelagd mark i ortens utkant

SERVICE OCH VERKSAMHETER

I Västra Torup finns förskola och skola (F-3). 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

I Västra Torup finns kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Västra Torup har ingen anslutning till 
kollektivtrafiknätet. Det är cirka 8 kilometer till 
tågstationen i Tyringe och 6,5 kilometer till stationen i 
Perstorp.

Längs med riksväg 21 går en befintlig cykelväg förbi 
Västra Torup som sträcker sig mellan Finja och Perstorps 
kommun. 

Skånebanan går rakt igenom Västra Torup och det finns 
två plankorsningar, Rökevägen och Idrottsvägen, med 
bommar och ljus- och ljudsignal. Med tanke på att 
tågspåret går igenom orten bidrar det till barriärverkan 
och buller. Därav är det av vikt att kommunen 
tillsammans med Trafikverket arbetar för ökad säkerhet 
längs med spåret samt bulleråtgärder.

REKREATION OCH GRÖNOMRÅDEN

Naturen ligger nära inpå Västra Torup och nås från 
alla håll. Norr om Västra Torup ligger en rullstensås 
med höga naturvärden. En promenadslinga finns runt 
Torupasjön. 
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MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA EMMALJUNGA



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling •   151

MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA FARSTORP



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling152   • 

MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA HÖRJA
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MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA MALA
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MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA RÖKE
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MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA VERUM
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MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA VÄSTRA TORUP
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Hovdalaområdet (Fotograf: Fotograf Daniel/Daniel Larsson)
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KAPITEL 4
ALLMÄNNA INTRESSEN  

INKLUSIVE  
RIKSINTRESSEN  

OCH ANDRA VÄRDEN
I kapitel 4 presenteras hur markanvändningskartan ska tolkas utifrån olika temaområden. 

Kapitlet delas in i 11 tematiska avsnitt:  
Folkliv, attraktionskraft och sociala värden, Bostadsförsörjning, Kulturmiljö, Natur 

och friluftsliv, Jord- och skogsbruk, Näringsliv, handel och turism, Mobilitet och 
transportinfrastruktur, Teknisk försörjning, Vatten, Klimatanpassning och slutligen Miljö, hälsa, 

säkerhet och risker. 
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HÄLSOFRÄMJANDE STADSPLANERING 
GENOM GESTALTADE LIVSMILJÖER
 
Förutsättningarna för och behovet av att verka för olika 
gestaltningsinsatser i kommunens orter och byar skiljer 
sig åt, exempelvis beroende på ortens eller byns storlek 
och platsens förutsättningar. En aktiv fysiska planeringen 
i landsbygdens orter och byar kan dock bidra till att 
skapa en ändamålsenlig och attraktiv struktur och 
bebyggelsemiljö som bland annat främjar trygghet, hälsa 
och social samvaro för alla invånare oavsett kön och 
ålder. 
 
Aktivitet och folkhälsa  

En aktiv livsstil leder till ett högre välbefinnande och 
därmed också en bättre hälsa. Det är av central betydelse 
att planera för aktiva medborgare. Utan dem får vi inte 
igång vare sig sopsortering, demokratiska, kulturella eller 
sociala processer. Aktiva medborgare är en förutsättning 
för ett hållbart och demokratiskt samhälle. Utifrån detta 
bör planeringsprocesser inbjuda till delaktighet och 
inflytande för medborgarna. Extra viktigt är att nå ut till 
grupper som inte vanligtvis gör sina röster hörda. Det 
kan handla om såväl barn och ungdomar som nyanlända 
och småbarnsföräldrar eller funktionshindrade. Detta 
kan göras genom exempelvis riktade samråd.

Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god folkhälsa. 
God fysisk aktivitet genom hela livet bidrar till att 
människor kan leva ett oberoende liv långt upp i 
åldrarna. Fysisk aktivitet kan förebygga många olika 
sjukdomar. Målet är att åtgärder inom området ska bidra 
till ökad fysisk aktivitet inom skolan, i anslutning till 
arbetet samt ökad rörelse under fritiden.

Hässleholms kommun har noterat att organiserad 
spontanträning är en företeelse som växer i kommunen. 
Fördelen med detta är att deltagaren får både 
träningshjälp och social samvaro, samtidigt som det är 
gratis. För att underlätta för den här typen av aktiviteter 
är det viktigt att planera för och lyfta fram exempelvis 
utegym, motionsspår med belysning, parkourbanor 
och temalekplatser. Lekfullt målad asfalt i anslutning 
till skolor och förskolor kan också inspirera till lek och 

aktivitet. En god idé är att samlokalisera barns och 
vuxnas aktiviteter, exempelvis kan ett utegym placeras i 
anslutning till en lekplats.
 
En attraktiv boendemiljö innefattar ytor för lek och 
utevistelse samt närhet till parker och natur av hög 
kvalitet. I utkanten av många av kommunens orter och 
byar finns fina naturområden med höga naturvärden. 
Dessa områden används av invånarna för promenader 
och rekreation. 

Trygghet - en jämställdhetsfråga 

Den upplevda otryggheten i dagens samhälle ökar 
kontinuerligt och är ofta större hos kvinnor än hos män 
vilket kan generera ett obehag att röra sig i det offentliga 
rummet. Detta gör att kvinnor oftare än män undviker 
att vistas på offentliga platser. Den upplevda otryggheten 
kan minskas genom ändamålsenlig belysning, 
lättorienterade gaturum med fönster och dörrar mot 
gatan samt en tydlighet kring trafikprioritering.  
 
Oskyddade trafikanter är mer utsatta i trafiken, vilket 
främst drabbar barn och unga, men också kvinnor då de 
nyttjar bil i lägre utsträckning än män. Starka önskemål 
från kommunens invånare är att alla ska kunna förflytta 
sig tryggt och säkert och att skymda gömslen ska byggas 
bort.  
 
Hässleholms kommun har som mål att trafiksystemet 
ska upplevas som tryggt för alla trafikanter, oavsett 
färdmedel. Det är av vikt att trafiksystemet underlättas 
för oskyddade trafikanter. Underhåll och en god standard 
på gång- och cykelvägarnas huvudstråk i orter och byar 
men även mellan orterna är därmed betydelsefullt. 
Genom bättre belysning och ett mer fotgängarvänligt 
gaturum kan liv och rörelse skapas under hela det 
vakna dygnet, vilket kan bidra till minskad känslan av 
otrygghet.  

4.1 Folkliv, attraktionskraft och sociala värden

Samhället står inför en rad utmaningar och fysisk planering utgör en byggsten i hur dessa utmaningar kan hanteras. 
Hur vi väljer att bygga och gestalta våra livsmiljöer är viktigt för alla invånare, oavsett om man bor i staden eller i 
en by på landsbygden, men kanske särkilt för resurssvaga och utsatta grupper. Omsorgsfullt gestaltade offentliga 
mötesplatser, gaturum och vägar kan öka tryggheten och tilliten. Genom att planera för social hållbarhet skapar vi också 
förutsättningar för attraktiva och levande orter och byar.

KAPITEL 4 - FOLKLIV, ATTRAKTIONSKRAFT OCH SOCIALA VÄRDEN
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KAPITEL 4 - FOLKLIV, ATTRAKTIONSKRAFT OCH SOCIALA VÄRDEN

Vy över Verum  (Fotograf: Thomas Johnsson) 
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Mötesplatser i orterna och byarna 

Kommunen behöver utveckla mötesplatser, 
framförallt i de större orterna, i form av väl gestaltade, 
mångfunktionella och allmänt tillgängliga platser. 
Dessa kan med fördel placeras där många människor 
rör sig som vid busshållplatser, förskolor, skolor, 
särskilda boenden etcetera. För att skapa liv och 
rörelse vid dessa platser är det viktigt att möjliggöra 
för aktiva och publika ”väggar” i rummen, till exempel 
lokaler för butiker, caféer och service i de omgivande 
byggnadernas bottenvåningar. För att människor 
ska kunna mötas krävs också tillgänglighet, inte 
minst genom ett offentligt gatunät. Aspekter att ta 
hänsyn till kan vara sittmöjligheter, halkbekämpning, 
öppet wifi, vind- och regnskydd med mera. 

Att människor med olika socioekonomiska 
och etniska bakgrunder möts bidrar också till 
integration. Kommunens fysiska planering ska 
motverka fysiska barriärer som bidrar till social 
segregering. Kommunen ska ansvara för att utforma 
orterna och byarna med offentliga gaturum, tydliga 
huvudstråk, samt torg och parker i de störra orterna. 
En förtätad orts- och bymiljö med levande publika 
platser behöver ett tätt gatunät i en skala som är 
anpassad till omgivningen. Entréer och fönster ska 
vändas mot gaturummet och i de större orterna och 
byarnas centrala delar bör publika verksamheter 
lokaliseras i bottenvåningar och i kvartershörn.

Det är också en god idé att lokalisera spännande inslag i 
de störra orterna. Därigenom kan alla invånare lockas till 
områden de vanligtvis inte besöker. Exempel på sådana 
plaster är temalekplatser och odlingsallmänningar. 

Barns och ungas uppväxtvillkor 

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor 
betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under 
hela livet. I folkhälsopropositionen bedömer regeringen 
att barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna 
inom folkhälsoarbetet. Insatser för att främja hälsa 
och förebygga ohälsa bland barn och unga är en god 
investering. Exempel på var dessa insatser kan göras är 
miljön i bostads- och närområdet, skolan, förskolan och 
fritiden. Närhet till skog, park och rekreationsområden 
har en viktig funktion i barns utveckling. 

Statistik från kommunens barnavårdscentraler (år 2015) 
visar att 9,3 % av 4-åringarna är överviktiga eller feta, 
samt att detsamma gäller 15 % (flickor) respektive 25 % 
(pojkar) av kommunens 12-åringar. Risken att dö i förtid 
ökar vid övervikt och fetma, något som bland annat stäl-

ler krav på hälso- och rörelsefrämjande fysisk planering. I 
och med att stillasittande hos barn har ökat bör skol- och 
förskolegårdar planläggas så att de är tillräckligt stora och 
innehållsmässigt tillgodoser barns och ungas utvecklings-
behov.  

Attraktivitet och försköning 

God och lokalt förankrad arkitektur ska användas för 
att skapa attraktivitet och stärka orternas och byarnas 
individuella identiteter. 

Infartsvägarna utgör orternas och byarnas entréer 
och är besökarens första kontakt med orten/byn och 
bör därför uppvisa en positiv bild. Entréerna ska vara 
välordnade och vackra samt visa upp vad kommunen 
står för genom god gestaltning. Huvudgatan med 
angränsande gatunät ger möjlighet att stärka orternas och 
byarnas särprägel genom planteringar, parker/natur och 
informationsskyltar. Skyltarna ska vara enhetliga och visa 
vägen till olika attraktioner i eller i anslutning till orten 
eller byn.  
 
Även ortens/byns mindre pusselbitar bidrar till den 
allmänna bilden. Byggnadernas balkonger, entréer, torn 
och hörn kan förskönas, och befintlig bebyggelse som 
chanserat bör renoveras. Befintliga landmärken kan 
framhävas och nya kan tillskapas med hjälp av spännande 
och kvalitativ arkitektur. Att framförallt de större orterna  
smyckas med spännande och vackra konstverk och 
installationer bör uppmuntras. Ny offentlig konst kan 
placeras på strategiska platser och gärna tillföra flera 
dimensioner som exempelvis ljud, vatten och möjlighet 
till lek och aktivitet. 

För att uppnå målbilden om levande och 
funktionsblandade orter och byar med önskad karaktär 
kan fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplan vara 
ett medel. Genom dessa kan tomtstorlek och andra 
fastighetsrättsliga frågor regleras för att exempelvis 
motverka att kvartersområden delas upp i för stora 
fastigheter. Boverkets beteckningar R och Z kan också 
bredda markanvändningen i detaljplaneringen, och verka 
för en funtkionsblandad ortsmiljö. En varierad typ av 
bostäder/upplåtelseformer och arkitektur bör eftersträvas. 
Arkitekttävlingar kan också fungera som ett medel för 
att uppnå en stadsbyggnad med högre attraktivitet och 
kvalitet.

 

KAPITEL 4 - FOLKLIV, ATTRAKTIONSKRAFT OCH SOCIALA VÄRDEN
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KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunen bör verka för att:
• Använda kommunens egna och uppköpta arkitektkompetens för gestaltningsuppdrag av såväl byggnader som 

publika utemiljöer.
• Försköna orternas och byarnas allmänna miljöer både vad gäller underhåll, utveckling och gestaltning.
• Utföra gestaltningsutredningar i detaljplaneprocessen avseende både kvarter, byggnader, gaturum och parker.
• Kartlägga, analysera samt utveckla befintliga och skapa fler offentliga mötesplatser i orterna och byarna: torg, 

gaturum, platser, parker, lekplatser, spontanidrottsplatser, stadsodling med mera.
• Placera och utforma bebyggelse så att den vänder sig ut mot publika gaturum, parker och torg, exempelvis genom 

fler utåtriktade verksamheter i byggnaders bottenvåningar.
• Utforma orterna i syfte att främjar daglig motion och fysisk aktivitet.
• Främja mångfunktionalitet.
• Skapa jämställda, trygga och tillgängliga offentliga gatu-, torg- och parkrum.
• Länka samman olika delar inom de större orterna med offentliga stråk och minska fysiska och mentala barriärer.
• Bryta utanförskaps- och innanförskapsområden. 
• Belysa trygghet och tillgänglighet ur ett jämställdhets- och barnperspektiv.
• Fördela områden för lek, rekreation, kultur, idrott och spontanidrott jämnt över kommunen.
• Främja arbetet med att ta fram kvalitativ och spännande offentlig konst i orternas centrummiljöer.
• Föra dialog med och involvera invånarna i planeringsprocesserna.

KAPITEL 4 - FOLKLIV, ATTRAKTIONSKRAFT OCH SOCIALA VÄRDEN

KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
Planförslaget bedöms medföra förutsättningar för positiva konsekvenser för utvecklad folkhälsa och livskvalitet bland 
annat då orterna ska utformas för att främja och inbjuda daglig motion och fysisk aktivitet. En förbättrad folkhälsa 
är i linje med det globala målet Hälsa och välbefinnande samt det folkhälsopolitiska målet Boende och närmiljö samt 
miljömålet God bebyggd miljö (preciseringarna Natur- och grönområden, hälsa och säkerhet, kollektivtrafik, gång 
och cykel). 

Vad gäller jämlika livsvillkor bedöms planförslaget innehålla ställningstaganden som medför förutsättningar 
för positiva konsekvenser. Att belysa trygghet och tillgänglighet ur jämställdhets- och barnperspektiv skapar 
förutsättningar för en livsmiljö som fungerar för de allra flesta, och att verka för en rättvis tillgång till målpunkter för 
lek, idrott, rekreation etcetera bidrar till jämlika förutsättningar för aktivitet, framförallt för barn. Sådana åtgärder 
bedöms vara i linje med det globala målet Minskad ojämlikhet och miljömålet God bebyggd miljö (preciseringen 
Hållbar samhällsplanering). 

Den sociala samvaron i kommunens orter bedöms kunna påverkas positivt bland annat genom att skapa fler och 
utveckla befintliga mötesplatser. Genom att utforma bebyggelsen så att den vänder sig mot ytor där människor rör 
sig kan tryggheten öka och därmed förutsättningarna för att fler ska vilja vistas och röra sig i det offentliga rummet. 
Ställningstagandena bedöma vara i linje med de globala målen Minskad ojämlikhet och Hållbara städer och samhällen 
samt miljömålet God bebyggd miljö (preciseringen Hållbar samhällsplanering och God vardagsmiljö).
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     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER

KONSEKVENSER

...

 
Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen Planförslaget i denna del har ingen 
påverkan på utpekade riksintressen i 
kommunen.

-

Natur och strandskydd Planförslaget i denna del har ingen negativ 
påverkan på naturvärden eller strandskydd 
utan värnar och utvecklar dessa värden.

Vid planering av kommunens orter och byar 
värderas befintliga naturvärden och grönska 
högt och ny bebyggelse integreras så att dessa 
värden förstärks och utvecklas som en viktig 
del av platsens identitet och attraktionsvärde.

Kulturmiljö och arkeologi Planförslaget i denna del har som ambition 
att inte påverka kulturmiljöer eller fornläm-
ningar utan att värna och utveckla dessa 
värden. 

Befintliga kulturhsitoriska värden värderas 
högt och ny bebyggelse integreras så att de 
kulturhistoriska värdena förstärks och utveck-
las som en viktig del av ortens eller byns 
identitet och attraktionsvärde.

Miljökvalitetsnormer Planförslaget i denna del medverkar inte till 
att uppsatta gränsvärden för 
miljökvalitetsnormer överskrids.

-   

Hälsa och säkerhet Planförslaget i denna del motverkar risken 
för ohälsa och olyckor.

Vid planering av kommunens orter och byar 
beaktas olycks- och säkerhetsaspekter för att 
öka platsens trygghets- och attraktionsvärde.

Sociala värden Planförslaget i denna del skapar ökad 
möjlighet till bland annat rekreation, hälsa, 
trygghet och social samvaro genom att 
föreslå väl genomförda gestaltade och 
inkluderande livsmiljöer. 

Arkitektkompetens användas vid planering av 
kommunens orter och byar så att de gestalt-
ningsmässiga, sociala och hälsorelaterade 
värdena förstärks och utvecklas samt bidrar till 
platsens identitet och attraktionsvärde.

Mellankommunala frågor Planförslaget i denna del omfattar inte 
frågor som är av mellankommunal karaktär.

-

KAPITEL 4 - FOLKLIV, ATTRAKTIONSKRAFT OCH SOCIALA VÄRDEN



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling166   • 

 

KAPITEL 4 - BOSTADSFÖRSÖRJNING

4.2  Bostadsförsörjning

Bostaden är av stor betydelse för en individs hälsa och välbefinnande. Enligt Folkhälsomyndigheten påverkar 
boendeförhållanden hur väl en person klarar av utbildning och arbete, vilket i sin tur har en inverkan på hälsan. 
Enligt FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter har varje människa rätt till en tillräcklig levnadsstandard 
för den egna och familjens hälsa och välbefinnande. I Sverige åligger det myndigheter att trygga rätten till bostad. 

BOSTADSFÖRSÖRJNING 

I Skåne råder det bostadsbrist i många kommuner.  
2020 bedömde även Hässleholms kommun att det rådde 
brist på bostäder i centralorten, men att det fanns ett 
överskott på bostäder i kommunens övriga delar (se bild 
nedan).  

Bostäder för alla 
 

Bostadsbristen drabbar många olika grupper i samhället 
men hårdast drabbas de grupper som har svag 
förankring på bostadsmarknaden eller sämre ekonomiska 
förutsättningar. Det handlar bland annat om ungdomar, 
äldre och nyanlända som får en allt svårare situation på 
bostadsmarknaden.  
 
En fungerande bostadsmarknad med god rörlighet 
är en av flera viktiga pusselbitar för att lösa 
bostadsförsörjningen och för att främja en hållbar social 
utveckling och ekonomiska tillväxt i en kommun. 
Inom Hässleholms kommun ska det erbjudas en 
mångfald av bostadstyper som passar målgrupper i 
olika skeden i livet och med skilda livssituationer. 
Exempelvis kan villaområden kompletteras 
med mindre flerbostadshus och marklägenheter 
byggas i kollektivtrafiknära lägen för att möta nya 
bostadsbehov vid ändrade förhållanden i livet. 

Idag är bostadsbehovet hos unga vuxna, äldre, nyanlända 
svenskar och hemlösa stort, såväl i kommunen som i 
regionen. Detta är grupper som ofta efterfrågar billiga 
hyreslägenheter, vilket det råder stor brist på i så gott 
som hela Skåne.  
 
Behovet av och efterfrågan på bostäder är två olika 
saker. Marknadsdjupet visar antalet bostäder som kan 
efterfrågas vid en viss prisnivå på en given marknad. 
Med efterfrågan menas den ”köpkraftiga efterfrågan”, 
det vill säga det antal bostäder som hushållen har 
förmåga att finansiera, antingen som ägda eller hyrda 
bostäder, till gällande marknadspriser och hyresnivåer i 
nyproduktionen. 
 
De utsatta grupperna är många gånger även beroende av 
god kollektivtrafikförsörjning och trygga, säkra och gena 
gång- och cykelstråk för att kunna nå ortens egna eller 
närliggande större städers service, utbildning och arbete. 

Stationsnära boende 

En övervägande andel av det befintliga bostadsbeståndet 
i Hässleholms kommun ligger inom en radie av 
1000-1500 meter från en tågstation. Kommunen har 
sju stationsorter, det vill säga Hässleholm, Hästveda 
Bjärnum, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö. 
Ny bostadsbebyggelse bör främst tillkomma i 

Kommunen som helhet På centralorten Övriga delar

49

LÄGET PÅ BOSTADSMARKNADEN

Brist i 25 kommuner
Svaren från bostadsmarknadsenkäten är en 
lägesbild över kommunens bedömning av läget på 
bostadsmarknaden i januari 2020. 25 kommuner 
uppger underskott i kommunen som helhet och 6 
uppger balans. 2 kommuner, Örkelljunga och 
Bromölla, har inte svarat på frågan. Förra året 
svarade alla 33 kommuner på frågan. Då uppgav 
28 kommuner underskott och fem kommuner 
balans. Det går inte att säga att bristen på 
bostäder har minskat utan endast att antalet 
kommuner som uppger brist har minskat från 
förra året. Fortfarande bor de flesta skåningar i en 
kommun som uppger brist. 

30 kommuner uppger underskott i centralorten/
innerstaden, bara Landskrona uppger balans. I 
kommunernas övriga delar bedömer 
kommunerna att läget är bättre, 17 kommuner 
anger underskott och 13 anger balans. Nytt för i 
år är att en kommun, Hässleholm, bedömer att 
det är överskott i kommunens övriga delar.

Alla tre storstadskommuner och alla pendlings-
kommuner nära Malmö har bedömt underskott i 

Kommunen	som	helhet	om	3	år På centralorten Övriga delar

kommunen som helhet och i centralorten/
innerstaden 2020. Helsingborg och Trelleborg har 
bedömt balans utanför centralorten/innerstaden 
medan övriga i kommungrupperna 
storstadskommun och pendlingskommun nära 
Malmö har bedömt underskott även här. 

Vad betyder begreppen?

Balans innebär att utbudet av bostäder motsvarar  
konsumenternas  behov och efterfrågan .

Obalans på bostadsmarknaden betyder att det är 
underskott eller överskott på bostäder i förhållande 
till behov och efterfrågan . 

• Underskott på bostäder innebär att behov och 
efterfrågan är större än utbudet . Har kommunen un-
derskott	på	bostäder	är	det	till	exempel	svårt	att	flytta	
till eller inom kommunen . 

• Överskott på bostäder innebär att det ständigt 
finns	fler	lediga	hyresbostäder	eller	bostäder	till	
salu		än	vad	som	efterfrågas.	Att	det	finns	outhyrda	
lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver 
inte innebära att den lokala bostadsmarknaden som 
helhet har överskott .1 
1	 Boverkets handledning till bostadsmarknads-
enkäten

Läget på bostadsmarknaden i Skånes kommuner 2020 - Underskott (rosa), balans (grön), överskott (gul), bortfall (vit)  
(Bild: Länsstyrelsen Skånes rapport ”Regional bostadsmarknadsanalys för Skåne 2020”)
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kollektivtrafikstråk och i stations- och hållplatsnära 
lägen, eller på befintlig detaljplanerad mark där 
detaljplanens bestämmelser inte motsvarar dagens behov 
eller efterfrågan och behöver ändras. Den tillkommande 
bebyggelsen i dessa lägena kan antingen åstadkommas 
genom förtätning av befintlig bebyggelse eller genom 
en ändrad markanvändning där exempelvis tidigare 
industrimark tas i anspråk. Att placera bostäder stations- 
och hållplatsnära kan få många positiva effekter för 
invånarna och samhället i stort. Bland annat får fler 
möjlighet att välja hållbara transportsätt, likaså kan 
värdefull jordbruks- och skogsmark i orternas utkanter 
sparas från exploatering och fortsätta brukas i jord- och 
skogsbruket. 

Blandad bebyggelse 

En blandad bebyggelse ska eftersträvas, vilket innebär 
en mix av bostäder, service, kontor, handel och lättare 
verksamheter som inte är störande för omgivningen. 
Det innebär också en blandning av upplåtelseformer, 
bostadstyper och bostadsstorlekar. En funktionsblandad 
bebyggelse i centrala, stationsnära lägen leder till mer 
liv och aktivitet under en större del av dygnet, vilket 
skapar möjlighet till ökad social samvaro och känsla av 
trygghet. När verksamheter blandas med bostäder blir 
det kortare avstånd mellan kommunens olika funktioner 
samt mellan bostad, studier, arbete och fritid, vilket 
ökar möjligheterna för kommunens invånare att få ihop 
livspusslet. 

Nya sätt att leva 

Vårt samhälle förändras ständigt och den ökande 
urbaniseringen har bland annat bidragit till att 
 människor väljer att bo på nya sätt. Nya boendeformer 
lanseras efter hand, där 55+, trygghetsboenden och 
kollektivboenden kan utgöra exempel. Det finns en 
tydlig trend som visar att allt fler  väljer att bo kvar 
centralt i staden, även med barn, och att hyresrätter anses 
vara ett attraktivt boendealternativ. Corona-pandemin 
har å andra sidan lett till att fler väljer att flytta ut ur 
staden och bosätta sig i villa i stadens utkant eller på 
landet. Till detta kommer också att många väljer att leva 
i singelhushåll eller i familjekonstellationer som inte 
 utgörs av den traditionella kärnfamiljen.  
 
Boende att vara stolt över 
 

Stolthet över boendet kan handla om allt ifrån fysiska 
förutsättningar, till exempel välskötta, trygga, gröna 
och vackra omgivningar, till mentala föreställningar av 
området, dess identitet och plats i orten. Alla delar spelar 
en viktig roll och en av uppgifterna i översiktsplanen är 
att ge de fysiska förutsättningarna möjlighet att samspela 
så att goda och attraktiva boendemiljöer blir möjligt. 

KAPITEL 4 - BOSTADSFÖRSÖRJNING

Bostadsbebyggelse i Sösdala (Fotograf:  Daniel Larsson
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Riktlinjer för bostadsförsörjningen 

Varje kommun ska enligt lag (SFS 2000:1383) ta fram 
riktlinjer för bostadsförsörjningen med syfte att skapa 
förutsättningar för alla kommunens invånare att leva 
i goda bostäder, och för att främja att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs. 
 
Hässleholms kommun antog ”Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen” 2017. Riktlinjerna innehåller 
mål, strategier och insatser för arbetet med 
bostadsförsörjningen. För att vägleda kommunens arbetet 
med att nå målsättningarna togs fem strategier fram: 

• Stärka kommunens position i regionen och öka 
attraktiviteten. 

• Bättre nyttja det befintliga bostadsbeståndet.
• Främja nyproduktion som kompletterar det 

befintliga beståndet.
• Samverka, engagera och förenkla för samhällets 

samtliga aktörer.
• Bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Befolkningstillväxt och demografi 

Första kvartalet 2021 hade Hässleholms kommun 52 089 
invånare. År 2040 kommer befolkningen i Hässleholms 
kommun uppgå till 55 146 personer enligt kommunens 
demografiska prognos. Med utgångspunkt i kommunens 
prognos skulle detta  innebära en befolkningsökning på 
cirka 3 000 personer de närmaste 20 åren.  
 
Kommunen kommer på sikt att få en förändrad 
demografisk situation som ligger i linje med riket i 
stort. Andelen personer över 65 år kommer öka, likaså 
andelen över 80 år. Den demografiska sammansättningen 

på de orter och byar som inkluderas i översiktsplanen 
kommer att få en tydlig och förstärkt förskjutning mot 
en åldrande befolkning, förutsatt att inte barnafödandet 
genom en ökad inflyttning av unga vuxna och 
barnfamiljer förändrar situationen radikalt i framtiden.

Bostadsbehov 
 
Hässleholms kommun ska tillgodose nuvarande 
och tillkommande invånares bostadsbehov och 
bostadsefterfrågan. Detta kräver långsiktiga strategier 
och konkreta insatser som inte enbart leder till 
nyproduktion, utan som även utvecklar det befintliga 
bostadsbeståndet och som skapar förutsättningar för en 
trygg bostadssituation för kommunens invånare. Behovet 
av mellanboenden och särskilda boenden för äldre bör 
särskilt beaktas i orterna och byarna.

Enligt kommunens prognos kommer befolkningen att 
öka med cirka 3 000 personer de närmaste 20 åren.  
Baserat på dagens hushållssnitt på 2,19 personer skulle 
detta innebära att det behöver byggas 1 370 nya bostäder 
i hela kommunen fram till år 2040. Huvuddelen av dessa 
planeras byggas i Hässleholms stad, där det i dagsläget 
råder underskott på bostäder. 

När en eventuell ny stambana byggts klart med 
stationsläge i Hässleholm kommun, kommer det att 
påverka kommunens bostadsmarknad. Kommunen 
behöver ha en beredskap och flexibilitet kring dessa nya 
förutsättningar genom en god planberedskap, för att 
möta en ökad efterfrågan på bostäder i kommunen.

KAPITEL 4 - BOSTADSFÖRSÖRJNING
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LÄS MER: Riktlinjer för bostadsförsörjnngen antogs 2017. 
Bostads- och markförsörjningsplanen antogs 2019. Båda är 
viktiga dokument för bostadsutvecklingen i kommunen.
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andel yngre jämfört med riket. Befolkningsstatistiken från 2019-
12-31 är fördelad på ålder och kön. (Källa: SCB)
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Kommunen har ändå som mål att planera för cirka  
3 800 bostäder i hela kommunen varav 750 bostäder 
i stationsorterna till 2040. Det finns relativt gott om 
färdigplanerad mark i Hässleholms kommun. Nästan 1 
000 bostäder skulle kunna byggas idag på redan färdiga 
detaljplaner. Därtill tillkommer pågående detaljplaner 
och program som innebär att det inom de närmaste 
åren finns detaljplaner för ytterligare 3 000 bostäder i 
kommunen. Det finns även redan bebyggda fastigheter 
som har kvarvarande byggrätter, vilket innebär att det 
skulle kunna möjliggöras för ännu fler bostäder än de 
som pekas ut i genomgången ovan. Enstaka bygglov för 
kompletterande bebyggelse utanför detaljplan kan även 
vara aktuellt i orterna, byarna och på landsbygden.  
 
Störst andel av icke bebyggda detaljplaner finns utanför 
Hässleholms stad i stationsorterna och i byarna. 
Flertalet av dessa detaljplaner är från 1960–1980-talet. 
Gemensamt för flertalet av dessa planer är att de har 
planbestämmelser som reglerar att enbart fristående 
(F) byggnad får byggas. Anledning till att dessa tomter 
inte byggts tros vara flera, dels att byggkostnaderna 
överskrider det lokala värdet för småhus, dels en generell 
urbaniseringstrend och att arbetstillfällen centraliserats 
till större orter. Även en generell minskning av service, 
låg attraktionskraft ur ett gestaltningsperspektiv och brist 
på socialt kapital tros vara anledningen.

Genom att skapa en omflyttning i bostadsbeståndet, 
bland annat genom nyproduktion av bostäder som 
attraherar (äldre) invånare med god betalningsförmåga, 
kan det befintliga bostadsbeståndet även nyttjas bättre 
och en generationsväxling ske som är gynnsam för 
kommunens bostadsförsörjning. 

Bostadsbyggande 
 
I kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen anges 
tre bostadsbyggnadsmål till 2030 för att möta det 
prognostiserade bostadsbehovet:

• Nollalternativ: 2 400 färdigställda bostäder måste 
ha byggts i Hässleholms kommun till 2030 för 
att kommunen ska tillgodose det prognostiserade 
bostadsbehovet.  Detta motsvarar bostadsbehovet 
med en årlig befolkningsökning på drygt 0,6 
procent.

• Målsättning: 3 000 färdigställda bostäder 
är kommunens målsättning till 2030 under 
förutsättning att Nya stambanor med ett stopp i 
Hässleholm förverkligas. Detta motsvarar en årlig 
befolkningstillväxt på drygt 0,75 procent.

• Planeringsberedskap: 5 000 nya bostäder vilket 
möjliggör för kommunen att bygga ytterligare 
bostäder till 2030 genom god planeringsberedskap. 
Detta motsvarar en årlig befolkningstillväxt på drygt 
1,25 procent. Hässleholms kommun skapar därmed 
möjlighet för en procentuell befolkningstillväxt som 
överstiger det regionala tillväxtmålet.

Denna översiktsplan har målåret 2040, medan ”Bostads- 
och markförsörjningsplanen” har målår 2030. En 
rättvisande metod för demografisk framskrivning till 
2040 är svårt att hitta. När befolkningsanalyser har 
genomförts ser det ut som att ökningstakten avtar 2030-
2040 i förhållande till 2017-2030. En mycket försiktig 
framskrivning av prognosen för bostadsbyggandet har 
därför gjorts i denna översiktplan för att den ska vara 
relevant fram till år 2040. 
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ORT INVÅNARE 
2017

PROGNOS 
INVÅNARE 
2030

ÖKNING  
INVÅNARE 
2017-2030

BOSTADS- 
BEHOV 
2017-2030

PLANERADE 
BOSTÄDER 
2020- 2030

PLANERADE 
BOSTÄDER 
2030-2040

BOSTÄDER 
GÄLLANDE 
DP 2019

BOSTÄDER 
NY/ÄNDRAD  
DP 2019--

Hässleholm 22 757 23 778 1 021 466 (580+1750) 
2330

ca 720 ca 190 (1200+1500)  
2 700+720

Bjärnum 3 069  3 192 123 56 (60+10) 70 ca 10 ca 95 10+10

Hästveda 1 357 1 435 78 35 (60+10) 70 ca 10 ca 100 10+10

Sösdala 1 861 1 996 135 61 (70+5) 75 ca 10 ca 290 5+10
Tyringe 4 785 5 049 264 121 (60+120) 180 ca 20 Ca 130 100+120+20

Vinslöv 4 143 4 279 136 62 (40+165) 205 ca 20 ca 90 165+20

Vittsjö 1 686 1 729 43 20 (60+10) 70 ca 10 ca 80 10+10
TOTALT 39 658 41 458   1 800 821 3000 ca 800 ca 975 3 920

Befolkningsökning, bostadsbehov beräknat på hushållssnitt (x/2,19), planerade bostäder 2020-2030 (befintliga dp+nya 
dp), förslag till ytterligare planerade bostäder 2030-2040,  antal bostäder möjliga att bygga genom gällande detaljpla-
ner samt genom pågående detaljplanering. (Källa: Bostads- och markförsörjningsplan för Hässleholms kommun 2020).
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KOMMUNENS  STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunen bör verka för att:
• Hålla riktlinjer för bostadsförsörjningen aktuella. 
• Ta fram en ny arkitekturstrategi och ett arkitekturprogram för kommunen.
• Ta fram och genomföra nya/ändra detaljplaner för drygt 600 nya bostäder till år 2040 främst i stationsorterna som 

utgör kommundelscentrum. 
• Bygga blandstad med blandade funktioner och ett varierat utbud av boendeformer, hustyper, lägenhetsstorlekar och 

upplåtelseformer. 
• Uppmuntra nyproduktion av hyresrätter i olika storlekar samt lägenheter som är anpassade för äldre.
• Placera nya bostäder främst i tågstations- och hållplatsnära lägen, starka busstrafikstråk och där det redan finns utbyggd 

infrastruktur.
• Främja utformning av boendemiljöer och bostäder som bidrar till social närvaro, tillgänglighet, trygghet, god orienterbar-

het och som tillgodoser barns, äldres och funktionshindrades behov.
• Möjliggöra och bevara god tillgång till kvalitativ natur och parkmark inom bostädernas närområde med maximalt 300 

meter till närmaste park eller rekreationsområde.
• Beakta barns behov av friytor i anslutning till bostaden och skolan.
• Skapa friytor i anslutning till bostäder som är skyddade från buller och avgaser samt utformade med gröna kvaliteter.
• Skapa förutsättningar för ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart byggande med hög arkitektonisk standard.
• Bygga bostadskvarter med fönster och entréer som vetter ut mot publika gaturum.
• Tillgodose en attraktiv och anpassad utemiljö för boende inom äldreomsorgen.

KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
Översiktsplanen ställningstagande att möjliggöra och bevara god tillgång till bostadsnära park eller rekreationsområde samt 
utemiljöer fria från buller och luftföroreningar skapar förutsättningar för en aktiv livsstil och sunda bostadsnära utemiljöer 
vilket kan medföra positiva hälsokonsekvenser.

Det bedöms som positivt att det i avsnittet belyses att det finns en mångfald av sätt att leva vilket behöver speglas i 
bostadsförsörjningen. Att uppmuntra produktion av hyresrätter i olika storlekar samt anpassade för äldre bedöms som 
positivt då det skapar förutsättningar för bostäder tillgängliga för flera grupper i samhället. Produceras attraktiva bostäder 
för äldre kan det sätta igång flyttkedjor som frigör villor för exempelvis barnfamiljer. Att särskilt beakta barn och äldres, 
men också personer med funktionsvariations behov av attraktiva utemiljöer bedöms också som positivt då dessa grupper 
av olika skäl har särskilda behov av anpassade utemiljöer. Översiktsplanens ställningstagande om att främja boendemiljöer 
som bidrar till social närvaro, tillgänglighet, trygghet och orienterbarhet och det om att bygga utåtriktade kvarter med 
fönster mot gaturummet bedöms skapa förutsättningar för att undvika otrygga miljöer vilket inte minst har betydelse för 
unga kvinnors och kvinnors upplevelse av trygghet i offentliga miljöer. Översiktsplanen bedöms medföra förutsättningar 
för positiva konsekvenser vad gäller jämlika livsvillkor i kommunen kopplat till boendemiljö.

Åtgärder för att främja boendemiljöer som upplevs som trygga, tillgängliga, attraktiva att använda av olika grupper skapar 
förutsättningar för att många ska vilja ta del av och uppehålla sig i och ta del av miljöerna i anslutning till sin bostad. 
Det bedöms skapa förutsättningar för att fler av kommunens invånare ska se och möta varandra och därmed öka känslan 
av gemenskap bland de boende i ett område. Översiktsplanen bedöms på det sättet skapa förutsättningar för positiva 
konsekvenser vad gäller den sociala samvaron i kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser
Att det planeras för bostäder kan medföra positiva konsekvenser då boende utgör en huvudsaklig grund för ekonomisk 
aktivitet. Det är därför positivt att översiktsplanen tydliggör att det finns behov av olika typer av bostäder eftersom det 
skapar förutsättningar för fler att kunna bosätta sig i kommunen. Det bedöms som särskilt positivt att behovet av bostäder 
för unga tydliggörs då det är särskilt viktigt för kommunen att behålla kommunens unga invånare för att säkerställa att en 
balanserad demografi. Ställningstagandena bedöms skapa förutsättningar för att fler väljer att bo kvar men också väljer att 
flytta till kommunen vilket gynnar den ekonomiska aktiviteten i kommunen. 

Ekologiska konsekvenser
Enligt planförslagets ställningstaganden ska nya bostäder främst ska placeras i tågstations- och hållplatsnära lägen, vilket 
bedöms som positivt då det skapar förutsättningar för fler hållbara transporter.

Ställningstagandena är i linje med miljömålet God bebyggd miljö preciseringen Infrastruktur och Kollektivtrafik, gång och 
cykel.

KAPITEL 4 - BOSTADSFÖRSÖRJNING
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     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER

KONSEKVENSER

...

 
Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen Bostadsbyggande kan påverka riksintressen 
samt dess närområde negativt. Natura 2000 
områden bedöms inte beröras. 
Detta gäller bl.a. i Bjärnum, Sösdala, 
Tyringe, Vinslöv och Vittsjö.

Vid ändrad markanvändning där eventuella 
riksintressen (ex. vägar och järnvägar) berörs 
ska en bedömning göras om den nya markan-
vändningen påtagligt kan skada riksintresset 
eller påtagligt försvåra tillkomst eller nyttjan-
det av den. Åtgärder för att undvika påtaglig 
skada behöver vidtas om ändringar ska 
genomföras. Val av åtgärder för att undvika 
påtaglig skada varierar från fall till fall.

Natur och strandskydd Bostadsbyggande kan påverka strandskydd, 
höga naturvärden och värdefull jord- och 
skogsmark negativt. 

1. Nybyggnation ska inte förläggas inom 
strandskyddade områden. Föreligger särskilda 
skäl som kan medge dispens efter ansökan 
eller om byggnationen inte strider mot 
strandskyddets syften kan nybyggnation 
tillåtas.

2. Det bör alltid undersökas om det finns 
höga naturvärden inom området vid planering 
och vilka förutsättningar naturvärdena är 
beroende av för att vara fortsatt livskraftiga. 
3. Hushållning med jordbruks- och skogsmark 
ska eftersträvas. Innan jord- och skogsmark 
tas i anspråk för ny bebyggelse ska en analys 
göras där en förtätning av befintlig bebyggelse 
i tätorter och byar utreds och övervägs som ett 
första alternativ. 

Kulturmiljö och arkeologi Bostadsbyggande kan påverka kulturmiljöer 
och fornlämningsområden negativt.

Hänsyn ska tas till kulturvärdena på platsen 
och fornlämningsförekomsten ska utredas i ett 
inledande skede.  

Miljökvalitetsnormer Bostadsbyggande kan leda till 
överskridande av miljökvalitetsnormer för 
exempelvis vatten.

Fördröjning och rening av dagvatten sker vid 
förtätning av bebyggelse och vid utbyggnad 
som innebär stora asfalterade ytor. 

Hälsa och säkerhet Risken för översvämningar ökar när stora 
ytor asfalteras, exempelvis inom nya 
bostadsområden.

2. Fördröjning och rening av dagvatten sker 
vid förtätning av bebyggelse och vid utbygg-
nad som innebär stora asfalterade ytor.

Sociala värden Bostadsbyggande skapar möjlighet till social 
närvaro, tillgänglighet och trygghet.

- 

Mellankommunala frågor Bostadsförsörjningsfrågorna kan utgöra en 
mellankommunal fråga.

I de fall det är aktuellt ska grannkommunerna 
höras.

Övrigt Bostadsbyggande kan påverka enskilda 
markägare.

Samråd ska alltid ske med berörda privata 
markägare vid förslag på och prövning av 
ändrad markanvändning.

KAPITEL 4 - BOSTADSFÖRSÖRJNING



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling172   • 

4.3  Kulturmiljö

KULTURMILJÖ 
 
INNEHÅLL 

• Inledning
• Kulturmiljöstrategi och kulturmiljöplan
• Riksintressen för kulturmiljövården 
• Regionalt utpekade värdefulla områden
• Byggnadsminnen
• Fornlämningar
• Ställningstaganden, konsekvenser och hänsyn 

INLEDNING 

Kulturmiljöer är miljöer som har påverkats
av människor och som är bärare av angelägna
berättelser. De berättar en gemensam historia och
kan vara allt från en enskild plats eller byggnad
till hela landskapsavsnitt. Kulturhistoriska platser,
byggnader och miljöer ger sammanhang och perspektiv
i tid och rum. Kulturmiljöer som bevaras,
används och utvecklas är en viktig resurs i arbetet
för en hållbar samhällsutveckling, ekonomiskt,
miljömässigt och socialt.
 
I Hässleholms kommun har kulturarvet och 
kulturmiljöerna ett stort värde, inte minst ekonomiskt, 
då de bidrar till kommunens attraktiviteten för besökare, 
vilket stärker arbetsmarknaden och tillväxten. 
 
Karaktärsskapande struktur i Hässleholms kommun 
 
Kommunens landskap med fyra landskapstyper (se avsnitt 
”Natur och friluftsliv”) är karaktäristiskt i förhållande till 
övriga Skåne. Variationen och mångfalden är unik och 
utgör en del av kommunens identitet.

Hässleholms kommun omfattar 22 socknar där samtliga 
tillhör Västra Göinge härad utom Hästveda som ingår i 
Östra Göinge härad. Namnen på socknarna är: 
 

Brönnestad, Farstorp, Finja, Gumlösa, Häglinge, 
Hästveda, Hörja, Ignaberga, Matteröd, Norra Mellby, 
Norra Sandby, Norra Åkarp, Nävlinge, Röke, Stoby, 
Sörby, Vankiva, Verum, Vinslöv, Vittsjö, Västra Torup 
samt Hässleholms stad.  
 

Kulturmiljöer är viktiga eftersom historiska platser ger ökad förståelse för dagens samhälle. Kulturarvet bidrar till 
förståelsen för vem man är och att man känner gemenskap med andra människor. Landsbygden och kommunens 
orter och byar är viktiga delar av kommunens kulturarv. Här finns många av de kulturmiljöer som är viktiga att 
uppmärksamma, vårda och utveckla. 

KULTURMILJÖSTRATEGI OCH KULTURMILJÖPLAN

”Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun” anger 
riktningen för det kulturmiljöarbete som ska genomföras 
i kommunen fram till 2035. Strategin ger en samlad bild 
av hur kommunens kulturmiljövärden ska hanteras och 
visar sambanden mellan kulturarv, kulturmiljö, natur och 
hållbarhetsarbete. Strategin tydliggör att kulturmiljön är 
viktig för kommunens attraktionskraft, liksom i bygget 
av ett hållbart, jämställt och tryggt samhälle. Genom 
insatser för kulturmiljön uppnås även andra värden.

De tre övergripande strategierna i kulturmiljöstrategin är: 

• Öka kunskapen om kulturmiljön
• Skydda och utveckla kulturmiljöer hållbart
• Främja samverkan mellan olika aktörer

Hässleholms historia beskrivs här i korthet: Bygden är rik 
på fornlämningar och i landskapet finns spår som är över 
14 000 år gamla. Landsbygden och byarna har präglats av 
den järnhantering som bedrevs under medeltiden. Bygden 
har gods och gårdar från renaissansen med minnen från 
snapphanetiden. I kommunen finns välbevarade byar, 
ensamgårdar, hävdat kulturlandskap, ängsmarker och 
stengärden, samtliga väl värda att vårda. Järnvägen och 
militären har präglat kommunen de senaste 200 åren. 
 
Kulturmiljöplanen och den fördjupade översiktsplanen 
för Hässleholms stad presenterar och fördjupar bilden av 
centralortens kulturmiljövärden.

KAPITEL 4 - KULTURMILJÖ

LÄS MER: Den kommunomfattande 
Kulturmiljöstrategin och Kulturmiljöplanen som 
omfattar Hässleholm stad, båda antagna 2021.
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RIKSINTRESSE KULTURMILJÖVÅRDEN (3 KAP.  6§ MB)
 
Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården 
beslutas av Riksantikvarieämbetet. De utpekade 
riksintresseområdena ska utgöra tydliga exempel på olika 
historiska verksamheter och processer och ska tillsammans 
avspegla hela landets historia.  
 
Områden av riksintresse för kulturmiljövården ska skyddas 
mot sådana åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. 
Med påtaglig skada på kulturmiljön avses påtaglig skada 
på värden i kulturmiljön som har betydelse från allmän 
synpunkt och som inte kan återskapas eller ersättas om de 
en gång förstörs. I bedömningen av en åtgärd ingår även 
frågor om hur mycket, på vilket sätt och för hur lång tid 
åtgärden kan inverka negativt på de värden som utgör 
grunden för riksintresset. 
 
I Hässleholms kommun finns två riksintressen för 
kulturmiljövården: Skeingesjön och Gumlösa- Hälleberga 
backe – Sinclairsholm. Kommunen godtar riksintressena 
och bedömer att planförslaget inte står i konflikt med 
rikintresset för kulturmiljövård. 
 
Sammanfattning av värdebeskrivningarna för respektive 
riksintresseområde redovisas i Bilaga 1.

Skeingeborg är en åttakantig borgruin från tidig medeltid och utgör en del av riksintresset Skeingeborg-Brunkelstorp ( Fotograf: Thomas Johnsson) 
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REGIONALT UTPEKADE VÄRDEFULLA 
KULTURMILJÖER 

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett kulturmiljöprogram 
för Skåne (2006). I programmet pekas miljöer ut som alla 
visar på någon typ av kulturhistoriskt värde. Det kan vara 
som dokumentvärde, det vill säga historiska egenskaper, 
eller som upplevelsevärde, till exempel estetiskt och 
socialt engagerande egenskaper. De uppvisar ett eller 
flera av begreppen kvalitet, autencitet, pedagogiskt värde, 
sällsynthet och representativitet. 

I det regionala kulturmiljöprogrammet finns 30 särskilt 
värdefulla kulturmiljöer utpekade i Hässleholms 
kommun: 

Aggarp, Bosarpasjön, Ekholmen – Gundrastorp, 
Grydebjär, Gumlösa-Hälleberga backe – Sinclairsholm, 
Göingeåsen -Ebjörnarp – Ignaberga –Tykarp, Hagsjö, 
Helge å, Hovdala, Hässleholm, Isakstorp, Kråkeberga, 
Kämlehöljalt, Maglö, Mala, Mannarp, Mellby och 
Adseke, Myrarp, Norra Sandby – Laxbromölla, Oretorp-
Dammhuset, Rävninge, Skeingeborg – Brunkelstorp, 
Smedeboda, Stenkeslycke, Store Mosse – Häglinge, Södra 
stambanan, Sösdala, Vankiva, Vätteryd och Åraslöv.

På Länsstyrelsens webbplats finns mer information och 
beskrivning av de olika utpekade områdena.

Gundrastorp kvarn öster om Vittsjö är ett av kommu-
nens byggnadsminnen  ( Fotograf: am-tryck) 

KAPITEL 4 - KULTURMILJÖ

BYGGNADSMINNEN  
 
Enligt kulturmiljölagen kan byggnader eller 
bebyggelseområden förklaras som byggnadsminnen 
av länsstyrelsen om de bedöms ha synnerligen höga 
kulturhistoriska värden.  
 
I Hässleholms kommun finns tre utpekade 
byggnadsminnen (därutöver finns ett antal kyrkliga 
kulturminnen). De tre utpekade byggnadsminnena är 
Hovdala Slott, Norra Mellby skol- och fattighus och 
Gundrastorp och Ekholmens kvarn. Läs mer om dessa i 
kommunens kulturmiljöstrategi. 

FORNLÄMNINGAR 

Alla fornlämningar är enligt kulturmiljölagen skyddade 
och får inte skadas. Den som på något sätt vill förändra 
en fornlämning måste ha länsstyrelsens tillstånd.  
 
I Hässleholms kommun finns närmare 5000 
fornlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets 
Fornsök. Fornlämningsregistret visar att stora delar av 
dagens kommunområde var bebott under förhistorisk tid. 
Troligen har trakterna kring åar och sjöar varit de mest 
attraktiva för tidig bosättning då dessa kunde erbjuda 
lämpliga betes- och slåttermarker. 

 

Kulturmiljölag (1988:950) 2 kap. 6§ 
 
2 §  Till en fornlämning hör ett så stort område på 
marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara 
fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med 
hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns 
fornlämningsområde. När en fråga om fastställelse av 
gränserna för ett fornlämningsområde uppkommer, 
prövas frågan av länsstyrelsen. 
 
6 §  Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta 
kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada 
en fornlämning.
 
10 §  Den som avser att uppföra en byggnad eller en 
anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag bör 
i god tid genom att inhämta information från länssty-
relsen ta reda på om någon fornlämning kan beröras av 
företaget och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen. 
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat 
arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del forn-
lämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart 
anmäla förhållandet till länsstyrelsen.  
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KAPITEL 4 - KULTURMILJÖ

HOVDALA SLOTT
Hovdala slott är med sin 500-åriga historia traktens stolthet och ett populärt besöksmål. Gården omtalas första gången 
1130, men fick sitt nuvarande läge på 1500-talet. Hovdala spelade en viktig roll under krigen mellan Sverige och Danmark 
på 1600-talet.

MAGLÖ SÄTESGÅRD
Maglö sätesgård började byggas 1626 och utgör en av gårdarna i kommunen som minner om snapphanetiden.

Hovdala slott  ( Fotograf: Thomas Johnsson) 

Maglö sätesgård ( Fotograf: Thomas Johnsson)
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Laxbromölla  ( Fotograf: Thomas Johnsson)

MÖLLERÖDS KUNGSGÅRD
I slutet av 1600-talet blev Mölleröd en kungsgård. Idag omges gården av 400-åriga ekar och sedan några år tillbaka av en 
våtmark. Här finns även en ruin efter ett slott som uppfördes i slutet av 1500-talet.

LAXBROMÖLLA 
Laxbromölla omtalas som kvarnplats redan under 1400-talet. Dagens brädfodrade kvarnbyggnad i två våningar är uppförd
1905. Den bildar tillsammans med den välbyggda stenvalvsbron från omkring 1800 och de oregelbundet placerade,
närliggande bostadshusen en väl sammanhållen miljö. 

Mölleröds kungsgård  ( Fotograf: Thomas Johnsson)
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KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunen bör verka för att:
• Kulturmiljöerna i Hässleholms kommun bidrar till skapandet av ett hållbart samhälle, skapar delaktighet, är 

inkluderande och en källa till kunskap, bildning och upplevelser.
• Lyfta fram och synliggöra landsbygdens, orternas och byarnas kulturhistoria och kulturarv.
• Skydda kulturellt värdefull bebyggelse och miljöer mot förvanskning bland annat genom skyddsbestämmelser i 

detaljplan.
• Hålla byggnader och miljöer i vårdat skick för att öka attraktiviteten.
• Hovdala naturområde och vandringscentrum ska utvecklas och stärkas som nationellt och internationellt 

besöksmål. 
• Värna grusvägar på landsbygden i de fall de utgör en viktig del av kulturmiljön och är bevarandevärda.
• Uppföra ny bebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet som i förlängningen skapar ett kulturhistoriskt värde för 

kommande generationer. 

KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
Översiktsplanens ställningstaganden om att lyfta fram kommunens kulturhistoria, att kulturellt värdefull värdefull 
bebyggelse ska skyddas, att byggnader och miljöer vårdas samt att kommunens särprägel och de kulturmiljöer och 
kulturarv som finns ska tas tillvara bedöms medföra förutsättningar för en stärkt stolthet för kommunen vilket kan 
påverka identiteten och gemenskapen bland kommunens invånare och därmed positiva konsekvenser för den sociala 
samvaron bland kommunens invånare. Ställningstagandena bedöms vara i linje med det globala målet Hållbara städer 
och samhällen och det nationella miljömålet God bebyggd miljö (preciseringen Kulturvärden i bebyggd miljö.

Ekonomsika konsekvenser
Översiktsplanens ställningstaganden om att förstärka de olika kulturmiljöerna i kommunen, inte minst kopplat 
till Hovdala men också i resten av kommunen, skapar förutsättningar för att öka attraktiviteten att besöka 
kommunen. Det kan skapa positiva ekonomiska konsekvenser då näringslivet kopplat till turism kan stärkas med fler 
övernattningsnätter, fler restaurangbesök, uthyrning av utrustning etcetera. Ställningstagandena bedöms vara i linje 
med det globala målet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

KAPITEL 4 - KULTURMILJÖ
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Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen Bevarandet och utvecklingen av 
kulturmiljövärden (riksintressen m.m.) kan 
påverka utveckling av befintliga och 
framtida riksintresseområden för till 
exempel kommunikationer.

Vid planering av ny markanvändning ska en 
bedömning/utredning göras som visar om den 
nya markanvändningen (exempelvis ny väg 
eller järnväg) påtagligt kan skada riksintresset 
för kulturmiljövården eller skada andra 
kulturmiljövärden. Åtgärder ska även föreslås 
som visar hur påtaglig skada kan undvikas.

Natur och strandskydd Bevarandet och utvecklingen av kulturmil-
jövärden har ingen negativ påverkan på 
naturvärden eller strandskydd utan värnar 
och utvecklar dessa värden.

-

Kulturmiljö och arkeologi Bevarandet och utvecklingen av kulturmil-
jövärdenhar som ambition att värna och 
utveckla de kulturhistoriska värdena. 

Befintliga kulturhistoriska värden värderas 
högt vid utveckling och planeringe av kommu-
nens mark- och vattenområden. De kulturhis-
toriska värdena förstärks och utvecklas som en 
viktig del av kommunens identitet och 
attraktionsvärde.

Miljökvalitetsnormer Bevarandet och utvecklingen av 
kulturmiljövärdenmedverkar inte till att 
uppsatta gränsvärden för 
miljökvalitetsnormer överskrids.

-   

Hälsa och säkerhet Bevarandet och utvecklingen av kulturmil-
jövärden medverkar inte till en ökad risk för 
ohälsa och olyckor.

-

Sociala värden Bevarandet och utvecklingen av kulturmil-
jövärden skapar möjlighet till bland annat 
ökat lärande, trygghet och social samvaro. 

- 

Mellankommunala frågor Det finns områden inom kommunen med 
höga kulturmiljövärden som gränsar till 
grannkommuner.

Grannkommuner ska höras vid bevarande och 
utveckling av kulturmiljöer som ligger vid eller  
nära kommungränsen.

KAPITEL 4 - KULTURMILJÖ
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NATUR OCH FRILUFTSLIV 
 
INNEHÅLL 

• Inledning
• Naturvårdsstrategi och naturvårdsplan för
• Riksintresse för naturvård 
• Riksintresse för friluftsliv
• Natura 2000
• Skyddade områden
• Storområde
• Värdefull natur
• Strandskydd
• Bullerfria områden
• Friluftsliv
• Tätortsnära naturområden
• Ställningstaganden, konsekvenser och hänsyn 

INLEDNING 

Hässleholms kommun vill genom översiktplanen, 
naturvårdsstrategin och naturvårdsplanen verka för att på 
olika sätt skydda och utveckla kommunens naturområden 
och områden för friluftslivet. Bland annat för att öka 
människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva 
friluftsliv med allemansrätten som utgångspunkt. Dessa 
områden utgör även en viktig grund till välbefinnande, 
social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.  

NATURVÅRDSSTRATEGI OCH NATURVÅRDSPLAN 
FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN
 
”Naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun” 
är ett strategidokument som anger inriktningen för 
kommunens arbete med naturvård. Översiktplanen har 
vägt in och beaktat strategins innehåll.  
 
De tre övergripande strategierna i naturvårdsstrategin är: 

• Öka kunskap och upplevelsevärden
• Skydda och utveckla naturvärden
• Långsiktigt hållbar skötsel 
 
Naturvårdsplanen är en uppdatering av Naturvårds-
programmet från 2005. Naturvårdsplanen innehåller 
framför allt en dokumentation av värdefull natur i 
kommunen. Arter och naturtyper har inventerats. 
Naturområden med höga värden är karterade och klassade 
i olika klasser. De områden med störst naturvärden, det 
vill säga klass 1 och i viss mån även klass 2, har tagits med 
i översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta som 
områden för ”Natur och friluftsliv”.

KAPITEL 4 - NATUR OCH FRILUFTSLIV

4.4  Natur och friluftsliv

När frågans ställs om vad som är bäst med Hässleholms kommun, så kommer ofta svaret ”Naturen!”   
Hässleholms kommun har en mångfald av naturtyper, vilka utgör en stor kvalitet och bidrar till kommunens 
attraktivitet, människors välmående och den biologiska mångfalden. Det är därför viktigt att naturvärdena 
beaktas och vägs in som en resurs när kommunens landsbygd, orter och byar utvecklas,  så att värden som 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster består för kommande generationer. 

Hässleholms kommun innehåller fyra olika landskapskaraktärer 
eller natur- och kulturgeografiska regioner

LÄS MER: Översiktsplanen lutar sig på kommunens Naturvårds-
strategi och Naturvårdsplan 

Nordskånes skogsbygd

Nordskånes mellanbygd

Centralskånes  
mellanbygd

Slättbygd
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RIKSINTRESSE FRILUFTSLIV (3 KAP.  6§  MB)

Naturvårdsverket är den myndighet som beslutar om 
landområden ska vara riksintresse för friluftsliv och Havs- 
och vattenmyndigheten beslutar om vattenområden som 
är riksintresse för friluftsliv. För att ett område ska vara av 
riksintresse för friluftslivet ska det ha stora 
friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund 
av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i 
landskapet och god tillgänglighet för allmänheten.  
 
Områden av riksintresse för friluftslivet ska skyddas mot  
sådana åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön. 
Med påtaglig skada på naturmiljön avses påtaglig skada 
på värden i naturmiljö som har betydelse från allmän 
synpunkt och som inte kan återskapas eller ersättas om de 
en gång förstörs.  
 
I Hässleholms kommun finns två områden utpekade som 
riksintressen för friluftslivet: 1. Hovdala – Finjasjön och 
2. Vittsjöarna – Vieån – Skeingesjön. Kommunen godtar 
riksintressena och bedömer att planförslaget inte står i 
konflikt med rikintresset för friluftsliv.
 
Sammanfattning av värdebeskrivningarna för respektive 
riksintresseområde redovisas i Bilaga 1.

RIKSINTRESSE NATURVÅRD (3 KAP.  6§ MB)
 
Områden som är av riksintresse för naturvård pekas 
ut av Naturvårdsverket. Områdena omfattar de mark- 
och vattenområden som anses vara de mest värdefulla 
områdena ur ett nationellt perspektiv enligt de kriterier 
som Naturvårdsverket satt upp. Särskild hänsyn skall ges 
behovet av grönområden i eller i närheten av tätorter.  
 
Områden av riksintresse för naturmiljön ska skyddas mot  
sådana åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön. 
Med påtaglig skada på naturmiljön avses påtaglig skada 
på värden i naturmiljö som har betydelse från allmän 
synpunkt och som inte kan återskapas eller ersättas om de 
en gång förstörs.  
 
Inom kommunen finns följande områden av riksintresse 
för naturvård: Basaltkuppen Ballran, Basaltkuppen 
Lunden, Basaltkuppen Lönnebjär, Bröna Myr, Ella, 
Fäjemyr, Hörlinge ängar, Vieån, Ubbalt, Ringelislätt, 
Stensmyr – Vejshultamyr, Tykarpsgrottan, Värsjön, 
Åraslövs mosse. Kommunen godtar riksintressena 
och bedömer att planförslaget inte står i konflikt med 
rikintresset för naturvård.
 
Sammanfattning av värdebeskrivningarna för respektive 
riksintresseområde redovisas i Bilaga 1.Riksintresse naturvård

Riksintresse friluftsliv
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MILJÖBALKEN 3  KAP.  GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER FÖR HUSHÅLLNING MED MARK- OCH 
VATTENOMRÅDEN SÄRSKILDA MARKANVÄNDNINGSINTRESSEN 

2 §   Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag 
eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas 
karaktär.
3 §   Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan skada naturmiljön.
6 §   Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 
deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter 
skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder 
som avses i första stycket.
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NATURA 2000 (7 KAP.  28-29§§  MB)

Natura 2000-områden utses av regeringen med stöd 
av två EU-direktiv, fågeldirektivet samt art- och 
habitatdirektivet. Natura 2000-områden är av riksintresse. 
 
Syftet med Natura 2000 är att bidra till bevarandet av den 
biologiska mångfalden. Genom bevarande och förbättring 
av naturmiljön. För att nå det målet ska alla EU-länder 
utse särskilda områden, Natura 2000-områden, som 
tillsammans ska bilda ett ekologiskt sammanhängande 
nätverk. Dessa områden innehåller arter eller naturtyper 
som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. 
De åtgärder som är nödvändiga för att målsättningen 
ska kunna uppnås bör genomföras inom vart och ett 
av de utsedda områdena. Tillstånd krävs för att bedriva 
verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande 
sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-naturområde.
 
I Hässleholms kommun finns 20 områden utpekade som 
Natura 2000-områden enligt Art- och habitatdirektivet, 
många sammanfaller med riksintresse naturvård:  
Skeingesjön, Hörlinge ängar, Verum, Mölleröd, Ubbalt, 
Stensmyr, Vejshulta myr, Fäjemyr, Bjärnum, Åraslövs 
mosse, Store mosse, Angsholmasjön, Maglö ekar, 
Skeingeborg, Värsjön, Västra Malshult. Brantaberg-
Oreberget, Grottorna vid Ignaberga, Göingeåsen,
Hovdala. Kommunen godtar riksintressena och 
bedömer att planförslaget inte står i konflikt med natura 
2000-områden.

Utsiktstorn vid Hörlinge ängar som är ett av kommunens Natura 2000-områden och utgör även riksintresse för naturvård

Natura 2000 - områden
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SKYDDADE OMRÅDEN 

Av Sveriges hela land- och sötvattensareal är 14,5 
procent formellt skyddad (nationalparker, naturreservat, 
naturvårdsområden, biotopskyddsområden, 
nationalstadspark, Natura 2000, naturvårdsavtal). I 
Skåne är motsvarande siffra för landareal 3,6 %. För 
Hässleholms kommun är denna siffra 2,4 %. 

Det finns 14 naturreservat i Hässleholms kommun:
- Maglö ekar (1976, utvidgat 2012), 11,7 ha 
- Ubbalt (1977, utvidgat 2015), 88,6 ha 
- Åraslövs mosse (2001, utvidgat 2020), 81,5 ha 
- Gulastorp (2011), 18,6 ha 
- Göingeåsen (2012, utvidgat 2020), 235,1 ha 
- Tollaskogen (2014), 87,6 ha 
- Isakstorp (2015), 15,2 ha 
- Lur (2015), 20,8 ha 
- Verum (2015), 16,4 ha 
- Lunden (2017), 8,9 ha 
- Norra Mellby (2017), 15,1 ha 
- Östra Ejaröd (2017), 14,7 ha 
- Brantaberg-Oreberget (2019), 38,0 ha 
- Linderödsåsens nordsluttning (2020), 365,6 ha, varav 
23,8 ha inom Hässleholms kommun
    
STOROMRÅDE 

I Naturvårdsplanen, liksom tidigare i Naturvårds-
programmet, pekas Storområden ut. De utgör större, 
sammanhängande områden med hög förekomst 
av klass 1-3 områden, det vill säga områden med 
höga naturvärden, utpekade i naturvårdsplanen 
eller naturvårdsprogrammet. Dessa har tagits med 
i översiktsplanens ”Utvecklingsinriktning”, som 
sammanhängande områden för natur och friluftsliv. 
Tio storområden är utpekade och tillsammans täcker de 
betydande delar av kommunens yta. Storområde är ett 
samlingsnamn för flera olika sammanhängande värden. 
De är strategiskt viktiga för kommunens långsiktiga 
utveckling.

VÄRDEFULL NATUR
 

Naturvårdsplanen har dokumenterat områden med 
höga naturvärden. Klass 1, 2 och 3 områden har pekats 
ut, där klass 1 utgör områden med högst naturvärden. 
I naturvårdsstrategin framgår det att kommunen bör 
verka för att skydda sjöar, vattendrag, sumpskogar, myrar, 
sandmarker, ädellövskogar och gammelskog genom 
att naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal 
upprättas. Detta kan ske i samarbete med Länsstyrelsen 
och Skogsstyrelsen, men också i kommunens egen regi. 
Områden inom klass 1 är mest angelägna att skydda. Vid 
allt skydd av naturområden är det av stor vikt att detta 
görs i samförstånd med markägarna. 

TÄTORTSNÄRA NATURRESERVAT

Kommuner kan sedan år 1999 bilda naturreservat. 
Områden som kan vara speciellt viktiga för kommunen 
att skydda är fina naturområden i tätortsnära 
lägen. Här är både de biologiska aspekterna och 
rekreationsaspekterna viktiga. Den viktigaste naturen 
för människor är den som är närmast hemmet. För 
skolor och förskolor får närliggande naturreservat en 
pedagogisk betydelse. Dessa områden är också viktiga ur 
ett hälsoperspektiv. 

Att säkra viktiga gröna, tätortsnära områden genom 
att bilda naturreservat, tryggar medborgarna om att 
dessa gröna oaser även kommer finnas kvar i framtiden. 
Dessutom stärker sådana skyddade områden orternas 
attraktivitet. Naturreservat blir en kvalitetsstämpel lätt att 
kommunicera. 

STRANDSKYDD 

Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och 
i vatten för djur  och växtlivet. Det generella strandskyddet 
är 100 meter från strandkanten både på land och i 
vattenområdet. I Skåne gäller dock bara strandskydd i de 
sjöar och vattendrag som är utpekade.  
 
Nytt beslut om utvidgade strandskyddsområden, det vill 
säga strandskyddsområden mellan 100 till 300 meter, 
fattades för Hässleholms kommun den 21 januari 2016. 
Inom strandskyddade områden är det till exempel 
förbjudet att uppföra nya byggnader eller ändra befintliga 
byggnader till annat ändamål. Man får inte heller uppföra 
anläggningar, såsom båthamnar, parkeringsplatser med 
mera, som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten 
eller väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och 
växtlighet.   
 
Vid eventuella ändringar av gällande detaljplaner kommer 
strandskyddet att inträda vid ny detaljplaneläggning och 
en prövning mot strandskyddsbestämmelserna måste 
göras. Hässleholms kommuns strandskyddade områden 
redovisas i kartan på nästa uppslag.
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BULLERFRIA OMRÅDEN 

Frånvaro av buller blir alltmer sällsynt. En god ljudmiljön 
utgör en viktig parameter för upplevelsen av natur- och 
kulturområden och har stor betydelse för att uppnå flera 
av de nationella miljökvalitetsmålen. Att kunna erbjuda 
en ljudmiljö fri från mänskligt buller och störningar, så att 
tystnad och naturens ljud kan avnjutas i oförstört skick, 
är en stor kvalitet. Hässleholms kommun har idag flera 
relativt stora områden som kan betraktas som mer eller 
mindre tysta och bullerfria. 
 
Lite förenklat kan man säga att bullerfria områden 
är så pass tysta att det går att njuta av naturens ljud. 
I rapporten ”Naturvårdsstrategier för Hässleholms 
kommun” beskrivs hur tysta och bullerfria områden 
börjar bli en bristvara ur ett europeiskt perspektiv. 
Detsamma gäller även i ett skånskt perspektiv. Bullerfria 
områden är därför viktiga att bevara och utveckla 
tillsammans med de andra värden som ofta sammanfaller 
med bullerfrihet, till exempel stillhet, frånvaro av 
ljus, höga biologiska värden, naturupplevelser och de 
aktiviteter som friluftsområden erbjuder. Bullerfria 
miljöer är hälsofrämjande och en viktig resurs att skydda 
för kommande generationer.  

I EU:s direktiv om buller från 2002 (EU 2002/49/EC/
END) åläggs medlemsstaterna att kartlägga bullerfria 
områden, samt att utforma strategier för att bevara dessa. 
Hässleholms kommun var tidigt aktiv i arbetet med att 
peka ut bullerfria områden. Redan i början av 2000-talet 
genomfördes översiktliga trafikbullerberäkningar för 
hela Skåne i samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne och 
dåvarande Vägverket och Banverket (idag Trafikverket). 
Under år 2003 genomfördes ett projekt på Länsstyrelsen 
Skåne som syftade till att sprida kunskapen om materialet 
och peka på olika användningsområden. Som en del av 
detta arbete genomfördes två pilotprojekt, varav ett i 
Hässleholms kommun. Slutresultatet av pilotprojekten 
utgjorde sedan ett viktigt underlag i framtagandet av 
Länsstyrelsen Skånes rapport ”Bullerfria områden i Skåne” 
och användes även som utgångspunkt för kriterier och 
ställningstaganden i Hässleholms översiktsplan från 2007.  
 
2019 genomförde Hässleholms kommun en uppföljande 
kartläggning av buller och bullerfria områden för 
att uppdatera det underlag som togs fram 2003. I 
kartläggningen ingick trafikbuller från väg, järnväg samt 
tio bullrande verksamheter. Bullrande verksamheter som 
låg inom bullerzonen intill riksvägar och järnvägar togs 
inte med i bullerkartläggningen. 

Bullerkartläggning från 2019 visar att Hässleholms kommun har god tillgång på bullerfria områden. 
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För att bevara kvaliteten med de utpekade bullerfria 
områdena, där det även finns stora natur-, kultur- och 
friluftsvärden, är det av vikt att skydda dessa områden 
från bullerstörande verksamheter. 
 

 

KAPITEL 4 - NATUR OCH FRILUFTSLIV

Resultatet visar att Hässleholms kommun har god 
tillgång på bullerfria områden. Kommunen konstaterar 
att inga nya verksamheter har tillkommit i de utpekade 
bullerfria områden i översiktsplanen från 2007. De 
ställningstaganden som finns i översiktsplanen 2007 
har följaktligen efterlevts väl. Verksamheterna som syns 
i kartläggningen har legat på dessa platser i många år. 
Verksamheterna skiljer sig mycket i störningsfrekvens, 
exempelvis stör skytteverksamheterna endast vid ett fåtal 
tillfällen (Röke Skytteförening, Bjärnums Skytteförening 
och Brönnestads Skytteförening), medan arbetet vid ett 
par av täktverksamheterna pågår dagligen. Kvartsittäkten i 
sydvästra området har inte bedrivit verksamhet på många 
år och kommer troligen att återställas.  
 
Ett av kriterierna för bullerfria områden i Hässleholms 
kommun är att den beräknade trafikbullernivån från 
väg- och järnvägstrafik i möjligaste mån ska understiga 
30 dBA ekvivalent ljudnivå och att antalet bullrande 
industri- eller fritidsverksamheter ska vara sällsynta. 
Bullerkartläggningen visar även maximala bullervärden.  
 
Utpekade bullerfria områden i Hässleholms kommun 
 
De idag utpekade bullerfria områdena i kommunen som 
redovisas i Hässleholms översiktsplan 2007 bör fortsatt 
särskilt värnas, samtidigt som en utveckling av natur-, 
kultur- och friluftsvärden möjliggörs.  
 
2017 fick Hässleholms kommun två riksintresseområden 
för friluftsliv, det vill säga ”Hovdala-Finjasjön” 
och ”Vittsjöarna-Vieån och Skeingesjön”. Dessa 
riksintresseområden sammanfaller till stora delar i sin 
utbredning med två av kommunens bullerfria områden, 
vilket stärker vikten av att bibehålla dem som bullerfria 
områden. 
 
Hörby kommuns bullerfria område i norr gränsar till 
Hässleholms kommuns sydligaste bullerfria område. I sitt 
samrådsyttrande föreslår Hörby kommun att Hässleholms 
bullerfria område utökas till Hörby kommuns gräns. Det 
skulle innebära att Hässleholms område möter gränsen 
och utökas med 0 - 900 meter söderut. I området ligger 
tre fastigheter med bostäder.   

Kommunen bör vara restriktiv till nya bullrande 
verksamhet även utanför de utpekade bullerfria 
områdena, till exempel vid rekreationsområden i närheten 
av kommunens tätorter, detta för att säkerställa tillgången 
till rekreationsområden med god ljudmiljö för invånare i 
hela kommunen.   

Vandring Hovdala (Fotograf: InPhokus by Funke)
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Friluftslivsfrågor spänner brett över kommunens olika 
verksamheter och behöver därför samordnas internt för 
en gemensam ambitionsnivå. För att säkerställa såväl 
god tillgänglighet som god kvalitet inom kommunens 
natur- och friluftsområden bör de tio friluftspolitiska 
målen som bland annat lyfter vikten av friluftsliv för god 
folkhälsa, att sprida kunskap om friluftslivet och fördelar 
med attraktiv tätortsnära natur vara utgångspunkt. Likväl 
är det betydelsefullt att arbeta förvaltningsöverskridande 
för att tillsammans säkerställa att mål och visioner från 
kommande friluftsplan och friluftsstrategi implementeras 
i den fysiska planeringen och näringslivsutvecklingen. 

Friluftslivet innefattar många olika aktörer och det är 
därför av stor vikt att samverkan och dialog sker med 
markägare, medborgare, föreningar, entreprenörer och 
grannkommuner för att tillsammans skapa långsiktiga 
mål, visioner och handlingsplaner. Hållbarhetsaspekten 
bör beaktas ur sociala, ekonomiska och miljömässiga 
perspektiv i alla typer av utvecklingsinsatser. 

Tillgänglig natur av god kvalitet

Utifrån Naturvårdsverkets vägledning är det viktigt att 
skapa möjligheter för alla människor att vistas i och njuta 
av kultur- och naturlandskapet oavsett rörlighet, ålder 
eller ekonomiska förutsättningar. 
Ett friluftsliv med god tillgänglighet innebär goda 
förutsättningar för att gynna invånarnas folkhälsa. 
Människans levnadsvanor och livsstil förändras 
kontinuerligt och stillasittande och psykisk ohälsa blir 
alltmer vanligt. Forskning visar att naturvistelser har flera 
positiva hälsoeffekter, både fysiska och psykiska, och ger 
möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation och återhämtning. 
Tillgången till tysta områden i skog och mark anses som 
något väldigt exklusivt, varför det är viktigt att värna och 
skydda dessa. För att säkerställa god tillgänglighet bör 
iordningsställande av angöringspunkter och ledentréer 
kopplat till parkeringsmöjligheter, kollektivtrafik, behov 
av service och faciliteteter inventeras och utvecklas. 

Hässleholms kommun har god tillgång till 
kollektivtrafik med både buss och tåg. Det finns dock 
utmaningar i att göra kollektivtrafiken mer attraktiv 
och tillgänglig i en geografiskt stor kommun med 
mycket landsbygd. Kollektivtrafiken och satsningar 
på infrastrukturen behöver fortsatt utvecklas för att 
öka tillgängligheten till naturområden och besöksmål 
i kommunen. För att möjliggöra ökad tillgänglighet 
för fler målgrupper för rekreation och friluftsliv 
genom ett hållbart resande behöver kopplingar mellan 
naturområden och kollektivtrafiken förstärkas. I vissa 
fall kan även omdragning av befintliga ledsystem gynna 
tillgängligheten. Korta och tillgänglighetsanpassade 

FRILUFTSLIV

Friluftsliv handlar om möjligheterna till vistelse utomhus 
i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och 
upplevelser utan krav på tävling. Grundläggande är att 
naturen är tillgänglig och allemansrätten som tryggar allas 
rätt till naturen. 

Friluftsliv, natur och attraktiva miljöer betyder mycket 
för Hässleholms kommun genom de samhällsnyttor 
som skapas liksom känslan av livskvalitet och välmående 
för såväl medborgare som besökare. Hässleholms 
kommuns unika natur- och kulturvärden utgör en del av 
kommunens styrka, varumärke och attraktionskraft.

Naturen är alltid nära

Hässleholms kommun utgör Skånes till ytan största 
kommun med stor andel allemansrättslig mark. Här finns 
flera natursköna och unika naturmiljöer, strövområden 
och skyddad natur i form av naturreservat och 
riksintressen. Väl markerade vandringsleder och kortare 
promenadstråk, lättillgängliga motionsspår, utegym, 
hundslingor och ridslingor är något av det som erbjuds. 
Längs vandringslederna finns historiskt intressanta 
besöksmål och kulturupplevelser, liksom natursköna 
mötesplatser som är viktigt för många olika målgrupper. 

Friluftsliv avser både det rörliga friluftslivet och det mer 
organiserade i föreningar och näringsliv. Tillsammans med 
föreningar, företag och andra aktörer och organisationer 
skapas möjlighet till olika fritidssysselsättningar och 
besöksmål till nytta för såväl medborgarens hälsa som 
turisternas rekreationsmöjligheter. 

För att det vardagliga friluftslivet ska gynnas är det 
betydelsefullt att det finns kvalitativa grönområden 
i anslutning till bostaden. Hässleholms kommun 
förespråkar därmed att det inom 200 meter från 
respektive bostad bör finans kvalitativa natur- och 
parkområden för allmänheten att nyttja.

Utveckling av friluftslivet

Ett rikt friluftsliv skapar goda folkhälsoeffekter och 
regional tillväxt. För att säkerställa en god kvalitet, god 
tillgänglighet och hållbar tillväxt krävs ett kontinuerligt 
arbete för att stärka, utveckla och bibehålla dessa 
kvaliteter och anpassa erbjudanden och utbud i takt 
med efterfrågan. En friluftsplan och friluftsstrategi för 
Hässleholms kommun bör därför tas fram och detta bör 
ske i linje med de friluftspolitiska målen på nationell nivå 
och de globala målen i Agenda 2030. 
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alternativ bör planeras i anslutning till befintliga 
strövområden för att tillgodose alla typer av målgrupper.  
Friluftslivet innefattar många olika intressen och 
målgrupper inom såväl vandring, MTB-cykling, och 
landsvägscykling som ridning och kanoting. Det är 
viktigt att ta hänsyn till detta i den fysiska planeringen 
av ledstrukturer, ledentréer och angöringspunkter med 
service, parkeringsplatser och andra faciliteter, för att 
sprida ut besökarna och minska negativa effekter såsom 
trängsel och slitage på naturen. Det är även viktigt med 
satsningar på infrastrukturen för att öka tillgängligheten 
till natur- och strövområden, badplatser och besöksmål 
på landsbygden. Attraktiviteten kan höjas genom att 
exempelvis dra om delar av Skåneleden och på så sätt 
koppla samman leden med stationsorterna, med närhet 
till service, kost och logi. 

För att tillgängliggöra flertalet naturområden behöver 
barriäreffekter överbryggas. Nuvarande större vägar kan 
försvåra möjligheten för cyklister och vandrare att på 
ett trafiksäkert sätt korsa dessa vägar, exempelvis väg 21 
och 23, samt att utveckla hållbara och säkra cykel- och 
vandringsleder. Därav är det av vikt att i planeringen 
framöver säkerställa planskilda korsningar för oskyddade 
trafikanter som ska ta sig till och mellan naturområden 
via hårt trafikerade vägar. Planskilda passager kan även 
bidra till spridningskorridorer för djurlivet.

Vandringsfestival (Fotograf: Jens Christian)
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Bad i Lursjön (Fotograf: am-tryck.se)
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2. Vannaröd med Sösdala i bakgrunden (Fotograf: Thomas Johnsson) 

1. Sydvästra Bjärlången i Bjärnum . Foto  Foto Thomas Johnsson 1. Sydväst Bjärlången vid Bjärnum. Foto  Foto Thomas Johnsson 

SJU VIKTIGA TÄTORTNÄRA NATUROMRÅDEN 
 
1)  BJÄRNUM – SYDVÄST BJÄRLÅNGEN (14 HA)

Detta naturområde utgörs huvudsakligen av sjö- och 
tätortsnära skogsmark, oftast dominerad av ren bokskog, 
men här finns också påtagliga inslag med ekar, avenbok 
och på några ställen även enstaka individer av lind, ask 
och al. I ett sankare parti växer större granar och tallar. 
Ett ganska stort antal grova träd påträffas. Fältskiktet är i 
regel mycket sparsamt. Välfrekventerade stigar går fram i 
det kuperade området och på något håll finns ett utdraget 
område med klippbrant, berg i dagen.
 
Drygt halva arealen är skyddad genom Natura 
2000. Området är bland annat rikt på skyddsvärda 
lavar. På en minnessten i skogen står det: ”Mathilda 
Johansson skänkte år 1938 detta område till Bjärnums 
municipalsamhälle. Tacka givaren genom att vårda 
naturen.”

2)  SÖSDALA – VANNARÖD (41 HA) 

Ett småkuperat, omväxlande naturområde, beläget alldeles 
i utkanten av Sösdala tätort. Betade gräsmarker omväxlar 
med olikåldriga lövskogar med trädslag som ek, bok, 
avenbok, ask och björk. De betande djuren har tillgång 
till i stort hela området, således även skogspartierna.
 
Genom området går en väl nyttjad motionsslinga och 
tillsammans med de naturvärden som här finns utgör 
Vannaröd ett viktigt natur- och rekreationsområde för 
Sösdalaborna.

1. Sydväst Bjärlången (Fotograf: Thomas Johnsson)
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2. Vannaröd med Sösdala i bakgrunden (Fotograf: Thomas Johnsson) 

1. Sydvästra Bjärlången i Bjärnum . Foto  Foto Thomas Johnsson 
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BJÄRNUM

SÖSDALA

1. Sydväst Bjärlången vid Bjärnum. Foto  Foto Thomas Johnsson 

KAPITEL 4 - NATUR OCH FRILUFTSLIV

1. Sydväst Bjärlången (Fotograf: Thomas Johnsson)
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4. Bödkaredalen i Tyringe (Fotograf: Daniel Larsson)

3. Sanatorieskogen i Tyringe. 

3)  TYRINGE – SANATORIESKOGEN (86 HA)
 
1905 anlades det som skulle bli Tyringe Kurhotell. 
Gästerna vid kuranstalten ordinerades sol, luft och 
rekreerande promenader i den närbelägna skogen. 
”Sanatorieskogen” myntas och stigar med vilobänkar 
anlades. Än idag genomkorsas området med många 
stigar och motionsslingor. Skogen, med det tätortsnä-
ra läget, är en resurs för skola, förskola och idrotten.
 
Området har en mycket varierad topografi och är i stort 
skogsklätt med bokskogar, skog med krattek, tallskog 
och blandskog. Inte mindre än 33 rödlistade arter har 
dokumenterats i området. Dessa återfinns i grupperna 
fåglar, fladdermöss, insekter, kärlväxter, lavar och svampar.

4)  TYRINGE – BÖDKAREDALEN (14 HA) 
 
Bödkaredalen ligger en kort promenad från Tyringe 
centrum, järnvägsstationen och omgivande villakvarter. 
Läget bidrar till att allmänheten nyttjar området 
dagligen. Det kan gälla såväl skolor, förskolor, hundägare, 
motionärer som andra besökare.
 
Den varierade topografin gör området spännande. 
Bokskog dominerar i nordost, medan en ekdominerad 
blandskog med visst inslag av tall och bok täcker de 
sydvästra delarna. Svartevadsbäcken rinner i en djup 
dalgång med skogsklädda branter. Kollingedammarna 
bidrar med sina öppna vattenspeglar. Den märkliga 
radiumkällan är ett uppskattat inslag i området, med 
historisk anknytning till Tyringe kurhotell.

5)  TYRINGE – UGGLEPARKEN (3 HA) 
 
Uggleparken ligger i västra delen av Tyringe och består 
främst av en bokskog med inslag av ek, avenbok, lind, 
klibbal och lönn. Träden är av varierande ålder. Området 
är grovt kupererat. Här förekommer ett stort inslag 
av gamla träd och en rikedom på död ved, i form av 
högstubbar och lågor. Detta bidrar till en hög biologisk 
mångfald. 

Uggleparken utgör närnatur för ortsbefolkningen. Den 
ligger endast 5 minuters gångväg från järnvägsstationen, 
vilket bidrar till att besökare på ett enkelt sätt kan ta sig 
till området.
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4. Bödkaredalen i Tyringe (Fotograf: Daniel Larsson)

3. Sanatorieskogen i Tyringe. 

5. Uggleparken i Tyringe.

TYRINGE
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6. Bertes ängar i Vinslöv.

7. Vinne Å i Vinslöv. 

7)  VINSLÖV – VINNE Å (20 HA) 

Vinne å slingrar sig fram längs Vinslövs nordvästra 
kant i nordöstlig riktning. Ån kantas på flera ställen av 
alsumpskog som årligen svämmas över. Sumpskogarna 
är rika på alsocklar och död ved. Vid Ljungamölla, som 
har anor bakåt till 1500-talet, har våtmarker restaurerats 
2014-2016, då även ett promenadstråk med två broar 
anlades. Torra, sandiga områden är mycket artrika.
 
Trots en relativt begränsad yta hyser detta 
mångfacetterade område mer än 50 rödlistade arter, 
vilket är väldigt mycket för ett så tätortsnära område. Det 
tätortsnära läget gör också området viktigt både för skolor, 
förskolor och den promenerande allmänheten. Närhet till 
järnvägsstationen gynnar även besökare utifrån.

6)  VINSLÖV – BERTES ÄNGAR (30 HA)
 
Bertes ängar ligger en kort promenad från Vinslövs 
järnvägsstation och omgivande villakvarter, vilket gör det 
lättillgängligt både för ortens befolkning och tillresta. 
Bertes ängar är en före detta mosaikartad hagmark som 
under många år växt igen sedan betesdjuren försvann.  
 
År 2005 återupptogs betet, nu med får, på delar av 
området i syfte att återskapa den tidigare betesmarken. 
Gallring och röjning av markerna inleddes. Denna 
restaureringsprocess har sedan dess pågått och allt större 
arealer av hagmark har återskapats.  
 
Bertes ängar är även viktig ur rekreationssynpunkt och 
nyttjas idag av såväl hundägare, motionärer, förskolor som 
skolor.
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KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

• Kommunen bedömer att planförslaget i denna del inte står i konflikt med utpekade riksintressen för naturvård, 
friluftsliv eller Natura 2000-områden utan tvärtom säkrar och stärker dessa. Naturvärdena i riksintresse- och 
Natura 2000-områden bevaras och utvecklas och eventuella förändringar inom eller intill dessa områden bör inte 
påverka naturvärdena negativt. Detta gäller särskilt för stationsorterna Bjärnum, Vinslöv och Vittsjö som berörs 
av Natura 2000-områden. 

Kommunen bör verka för att:
• Ta fram en friluftsstrategi/friluftsplan som kan stärka och utveckla möjligheterna till en långsiktigt hållbar 

rekreations- och destinationsutveckling inom kommunen.
• Rikta naturvårdsinsatser främst till storområden, så att dess värden bevaras och utvecklas.
• Värna storområden från stora landskapspåverkande projekt.
• Hänsyn tas till naturvårdens intressen vid förändring av övrig pågående mark- eller vattenanvändning inom 

storområden.
• Skydda värdefull natur, i första hand inom klass 1 områden i Naturvårdsplanen, genom naturreservat, 

biotopskydd eller naturvårdsavtal.
• Värna grönområden i och nära tätorter med höga rekreationsvärden och stora ekosystemtjänstinnehåll.
• Skåneleden ska ansluta till de flesta av kommunens stationsorter, så att kollektivtrafiken gynnar friluftsliv och 

turism.
• Det ska i möjligaste mån vara möjligt att ta sig till alla kommunens naturområden via gång, cykel eller 

kollektivtrafik.
• Hovdala naturområde och vandringscentrum ska vara ett nationellt och internationellt besöksmål. 
• Värna och utveckla kommunens tysta/bullerfria områdena. 
• Utöka kommunens sydligaste bullerfria område så att det sammanfogas med det bullerfria området i Hörby 

kommun.
• Värna bullerfria områden från nya större infrastrukturanläggningar samt undvika lokalisering av nya bullrande 

verksamheter exempelvis täkter, skjutbanor, industrier, vindkraftverk och andra verksamheter som bedriver 
bullrande aktiviteter utomhus, inom eller i angränsning till de bullerfria områdena. 

• Verksamhet som enbart bullrar under ytterst begränsade tider, så som aktiviteter inom friluftslivet och 
ungdomsverksamhet, kan utövas inom eller i angränsning till bullerfria områden. 

• Buller som tillhör de areella näringarna får förekomma inom de bullerfria områdena, men ljudnivån bör begränsas 
i möjligaste mån.

• Bibehålla en god ljudmiljö för rekreationsområden i närheten av tätorter och skydda dem från bullerstörande 
verksamheter.
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KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
Översiktsplanen omfattar ställningstaganden som innebär att värdefull natur ska skyddas, samt att det i den mån det är 
möjligt ska vara möjligt att ta sig till alla kommunens naturområden via gång, cykel eller kollektivtrafik. Översiktsplanen 
pekar därtill särskilt ut sju stycken viktiga tätortsnära naturområden. Tysta områdena värnas mot bullrande verksamheter, 
och även rekreationsområden nära tätorter ska skyddas från störande buller. Genomförs åtgärderna bedöms det skapa 
förutsättningar för positiva konsekvenser för folkhälsan. Det bedöms som särskilt värdefullt att översiktsplanen vill utveckla 
och värna rekreationsmöjligheter som ligger nära tätorterna, eftersom det är dessa som används mest och därför har störst 
betydelse för kommunens invånare. Ställningstagandena bedöms vara i linje med det globala målet Hållbara städer och 
samhällen och det nationella miljömålet God bebyggd miljö (preciseringen Natur- och grönområden).

Ekonomiska konsekvenser
Översiktsplanens ställningstaganden om att förstärka de största besöksmålen i kommunen skapar förutsättningar för att 
öka attraktiviteten att besöka kommunen. Det kan skapa positiva ekonomiska konsekvenser då näringslivet kopplat till 
turism kan stärkas med fler övernattningsnätter, fler restaurangbesök, uthyrning av utrustning etcetera. Ställningstagandena 
bedöms vara i linje med det globala målet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Ekologiska konsekvenser
I planförslaget pekas sju viktiga tätortsnära områden i kommunen ut, vilket bedöms innebära positiva konsekvenser för 
friluftslivet då dessa områden lyfts fram som värdefulla. Dock ges områdena inget permanent eller starkt skydd, vilket är en 
osäkerhet inför framtiden. För att stärka områdenas varande kan de göras till naturreservat. 

Enligt planförslaget ska kommunen ta fram en friluftsplan eller friluftsstrategi, vilket bedöms som positivt för att tydliggöra 
hur kommunen ska arbeta med friluftslivet. 

Ställningstagandena bedöms vara i linje med miljömålet God bebyggd miljö preciseringen Natur- och grönområden. 

Vindskydd vid Hovdala (Fotograf: Ida Forsberg) 
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Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen Ett bullerfritt område överlappar till viss del 
riksintresseområdet för vindkraft vid 
Matterödsåsen.

Kommunen tog 2014 ställning till att inte ha 
kvar Matterödsåsen som ett utpekat område 
för vindkraft på grund av de höga 
naturvärdena och den relativt täta 
bebyggelsen.

Natur och strandskydd Planförslaget i denna del har endast positiv 
påverkan på naturvärden eller strandskydd 
och värnar och utvecklar dessa värden.

-

Kulturmiljö och arkeologi Planförslaget i denna del har ingen negativ 
påverkan på kulturmiljöer eller fornläm-
ningar utan värnar och utvecklar dessa 
värden.

-

Miljökvalitetsnormer Planförslaget i denna del medverkar inte till 
att uppsatta gränsvärden för 
miljökvalitetsnormer överskrids.

-   

Hälsa och säkerhet Planförslaget i denna del innebär inte en 
ökad risk för ohälsa eller olyckor.

-

Sociala värden Planförslaget i denna del skapar ökad 
möjlighet till rekreation, hälsa och social 
samvaro. 

-

Mellankommunala frågor Fyra av fem bullerfria områden angränsar 
till grannkommuner. 

Utbredningen av kommunens bullerfria 
områden har justeras så att de endast omfatta 
mark inom den egna kommunen. 
Kommunen hörsammar Hörby kommuns 
förslag i samrådet om att Hässleholms 
kommun utökar sitt bullerfria område 
söderut för att ansluta till Hörby kommuns 
motsvarande bullerfria område på andra 
sidan kommungränsen.

     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER
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Husvagnar på Vittsjö Camping (Fotograf: amtryck.se)
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4.5  Jordbruk och skogsbruk
Översiktsplanen ska utgöra en vägledning för invånare och andra aktörer om hur markområden inom kommunens 
gränser skall förvaltas och utvecklas fram till år 2040. Då Hässleholms kommun är stor till ytan och till största delen 
består av värdefull jordbruksmark och skogsmark, så är det viktigt att marken förvaltas och utvecklas ansvarsfullt 
och att den mark som tas i anspråk används på ett effektivt och hållbart sätt även på lång sikt.

JORDBRUK OCH SKOGBRUK 
 
INNEHÅLL 

• Inledning
• Jordbruk och jordbruksmark
• Skogsbruk och skogsmark
• Ställningstaganden, konsekvenser och åtgärder 

INLEDNING 
 
Hässleholm kommun ligger i gränslandet mellan skogs-
bygden och slättlandskapets böljande åkerlandskap och 
har därmed båda landskapstyperna representerade inom 
kommunens gränser. En tredjedel av arealen i kommu-
nen är jordbruksmark och två tredjedelar är skogsmark. 
 
Åkermarksslätten breder ut sig runt Vinslöv vid Lin-
derödsåsens fot och längs dalgången mellan åsarna 
vid Sösdala. Skogslandskapet återfinns i norra delarna 
av kommunen, bland annat runt Emmaljunga. Mel-
lan dessa två naturer återfinns ett mosaiklandkap där 
skog och åker interagerar och växlar, och där männ-
iskans hävd sedan århundraden skapat ett landskap 
som är rikt både på kultur- och naturupplevelser. 
 
Jordbruks- och skogsmark är inte utpekade riksintres-
sen, men marken är trots detta mycket värdefull. Det är 
tydligt i lagstiftningen att denna mark ska värnas och 
att den är av stor vikt för svensk ekonomi, ekologi och 
rekreation.  

TYP AV  
JORDBRUKSMARK

AREAL, NULÄGE, HELA 
KOMMUNEN (HA)

ANTAL SKIFTEN, NULÄGE 
HELA KOMMUNEN

TOTAL AREAL MÖJLIG 
ATT EXPLOATERA FÖR  
FÖRTÄTNING (HA)

ANTAL SKIFTEN

Åker 19567,4 9049 168,1 344

Bete 7049,2 4660 33,5 114

Okänt 272,1 236 4,8 10

Våtmark 86,33 64 0,06 1
TOTALT 26975,03 14009   206,46 469

 
Miljöbalken 3 kap. 4 §.  
 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Bruknings-
värd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Skåne län har en stor andel värdefull jordbruksmark 
som är högt klassad med avseende på produktions-
kapacitet. För att möta den ökade efterfrågan på 
bostäder och industrimark, handelsområden samt 
infrastruktur har trycket stigit på ianspråktagandet av 
denna jordbruksmark. Det är därför av stor vikt att 
kommunerna i Skåne förhåller sig restriktiva till att ta 
den odlingsbara marken i anspråk för exploatering och 
ser marken som en resurs som ska hushållas med. 
 
Hässleholms kommun ser vikten av att hushålla med 
jord- och skogsmarken inom kommunen. Samtidigt vill 
kommunen verka för en levande landsbygd. Dessa två 
mål ska nås genom att främst förtäta befintliga orter och 
byar med goda förutsättningar för bland annat service, 
kollektivtrafik och teknisk försörjning.  

 

Tabell över olika typer av jordbruksmark (och antal skriften) samt total areal och totalt antal möjlig att förtäta i kommunens större orter och 
byar  
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Då en förtätning av orterna och byarna även 
skulle kunna åstadkommas genom att svårbrukbar 
mark i orternas och byarnas utkanter bebyggs, har 
kommunen gjort en kartläggning och analys som visar 
på möjligheten till och potentialen för denna typ av 
förtätning av befintliga stationsorter och större byar i 
kommunen. Exploateringen skulle i dessa fall ske på 
mark som är svår att bruka funktionellt inom jord- och 
skogsbruket idag.  

Kartläggningen och analysen som genomförts belyser 
dels den historiska förlusten av jordbruksmark, dels 
redovisar den ett nuläge och hur mycket jordbruks- och 
skogsmark översiktsplanens förslag på möjlig ändrad 
markanvändning för förtätning omfattar.  

Troligtvis kommer endast en bråkdel av denna i 
översiktsplanen utpekade möjliga markresurs tas i 
anspråk för förtätning fram till planperiodens slut 2040, 
då planberedskapen i kommunen är god i orterna och 
byarna och då huvudstrategin för nybyggnation är att 
förtäta i stations- och hållplatsnära lägen i första hand.

JORDBRUK OCH JORDBRUKSMARK
 
Den brukade jordbruksmarken i Hässleholms kom-
mun, som representeras av den mark som sökt stöd 
från EU, uppgick 2020 till strax under 27 000 ha. 
De stora koncentrationerna av åkermark återfinns 
i slättlandskapen mellan Hässleholm, Vinslöv och 
Kristianstad, samt i dalgången mellan åsarna som 
sträcker sig från Hässleholm förbi Sösdala fram till 
Höör. Norr om dessa områden övergår terrängen 
till ett mer varierat och öppet mosaiklandskap.
 
Kartläggning och analys  

Åkermarken i kommunen har från 2007 till 2020 mins-
kat från 19 263 hektar (ha) till 18 354 ha, en minskning 
om 909 ha (SCB). Detta ger i medeltal en minskning om 
70 ha per år, med två undantag när åkerarealen ökade 
2013 och 2017. Statistiken från SCB skiljer sig från 
Jordbruksverkets, vilket kan bero på att SCB tittar på 
annan data än den mark som sökte EU-stöd för 2020.
 
Den jordbruksmark som pekas ut som möjlig för 
ändrad användning i översiktsplanen klassificeras i fyra 
kategorier, det vill säga ”åkermark”, ”bete”, ”okänt” 
och ”våtmark”, där ”åker” inkluderar långliggande 
vallodling och permanenta grödor. Klassificeringen är 
Jordbruksverkets, men för läsbarhetens skull har åker-
klasserna lagts samman till en och samma kategori.
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Av den jordbruksmark som pekas ut som möj-
lig för ändrad användning i form av förtätning är 
72,2 ha kommunägd, det vill säga cirka 35 pro-
cent. De återstående 65 procenten jordbruksmark 
är privatägd, vilket innebär att enskilda intressen 
riskerar att komma i konflikt med de allmänna in-
tressena vid förslag på ändrad markanvändning. 

Sammanfattningsvis kan noteras att översiktsplanens 
förslag på möjlig exploaterbar jordbruksmark för 
förtätning av orter och byar utgör en liten del av 
den totala förlusten av jordbruksmark sett ur ett 
historiskt perspektiv. Exempelvis utgör översiktsplanens 
föreslagna markanspråk på jordbruksmark cirka 
18 procent av den totala förlusten av åkermark 
under hela tidsperioden 2007-2020. 

Jordbruksmarkens värde

Klassningen av åkermarken i Sverige gjordes 1971 av 
Lantbruksstyrelsen och utgick ifrån avkastningen 1969 
inhämtad från skördestatistik från 421 områden i Sveri-
ge. Denna 10-gradiga klassning har sedan dess legat till 
grund för att ge en bild av åkermarkens värde, även om 
odlingstekniken utvecklats sedan dess. 

I Hässleholms kommun återfinner vi tre av de ovan 
nämnda klasserna, det vill säga klass 3, klass 4 och klass 
7, där högre klass innebär högre möjlig avkastning. 
Kartan till vänster visar klassningen av kommunens 
jordbruksmark. Tabellen nedan redogör för hur marken 
som pekas ut för möjlig förändrad användning i form av 
förtätning av orter och byar fördelas över dessa klasser.

 
Hässleholms kommun är i dagsläget inte självförsörjande 
vad gäller livsmedel till den egna befolkningen. Jordbruks-
verket anger att en genomsnittlig svensk medborgare kon-
sumerar mat som kräver 0,4 ha mark för att odlas per år. 
Beräknat på den areal åkermark i kommunen som sökt 
EU-stöd för 2020, så kan Hässleholms kommun försörja 
48 918 personer med mat. Genom att ta 168 ha åkermark 
i anspråk för annan användning enligt översiktsplanens 
förslag (se tabell ovan), minskas kommunens möjliga för-
sörjningspotential med cirka 420 personer.

KAPITEL 4 - JORDBRUK OCH SKOGSBRUK

ÅKERMARKSKLASSNING SUMMA AREAL (HA)

Klass 3 30,6

Klass 4 83,1

Klass 7 54,3

TOTALT 168

Jordbruksmark möjlig för ändrad markanvändning

Kommungräns

Åkermarksklass

3

4

7
Klassning av Jordbruksmark möjlig för ändrad markanvändning.

Klassning av jordbruksmarken i kommunen

Möjlig förtätning i orter och byar på jordbruksmark
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KAPITEL 4 - JORDBRUK OCH SKOGSBRUK

Möjlig förtätning i orter och byar på skogsmark

SKOGSBRUK OCH SKOGSMARK
 
Skogen är kanske den viktigaste naturresursen vi har i 
vårt land ur ekonomisk synvinkel. Skogens omfattning, 
egenskaper och hälsa påverkar även landets miljö och 
befolkningens hälsa. De flesta är eniga om att skogen ska 
användas effektivt och långsiktigt, på ett sätt som inte 
orsakar skador på människors hälsa eller på miljön.  
 
Huvuddelen av skogsområdena i kommunen återfinns 
i de mellersta och norra delarna samt på åsarna. En stor 
del av kommunen är skogsbeklädd, med en blandning 
av ädellövskog, ordinär lövskog, blandskog och barrskog. 
Det är svårt att få fram en exakt bild av hur stor andel av 
kommunens yta som är skogsbeklädd, men Skogsstyrel-
sen uppger 75 000 hektar. 
 
Statistik för åren 1981–1999 visar att skogsmarksarealen 
minskade i kommunen med 7 559 ha, från 30 230 till 
22 671 hektar (beräkingsmodellen skiljer sig från den 
som använts i stycket ovan). Denna minskning beror tro-
ligen på såväl en omställning från skogsbruk till bebyggd 
mark som en omvandling från skogsmark till åkermark. 
Minskningen motsvarar i medel cirka 380 hektar förlo-
rad skogsmark per år under perioden. 

Kartläggning och analys 

Den skogsmark som i översiktsplanen pekas ut som 
möjlig för ändrad användning i form av förtätning utgörs 
främst av skogsbruksmark, men kan även delvis vara 
jordbruksmark. Då Skogsstyrelsen inte tillhandahåller 
data över skogsmarkens utbredning utgår analysen här 
från terrängkartans marktäcke, där analysen enbart tar 
i beaktande de två kategorierna ”Lövskog” och ”Skog, 
barr- och blandskog”. Dessa områden kan eventuellt 
överlappa med områden som utgörs av jordbruksmark. 
Underlaget ger ändå en tillräckligt bra bild av andelen 
skogsmark som skulle kunna vara möjlig för ändrad 
användning.

Av den skogsmark som pekas ut som möjlig för ändrad 
användning för förtätning är 232,1 ha kommunägd, det 
vill säga cirka 52 procent. De återstående 48 procenten 
skogsmark är privatägd, vilket innebär att den i översikts-
planen föreslagna möjliga ändrade markanvändningen 
även påverkar enskilda skogsägare.

Den skogsmark som i översiktsplanen föreslås som möjlig 
för ändrad markanvändning under perioden 2021-2040 
(det vill säga under en 20-årsperiod) är lika stor som den 
areal som historiskt sett (1981-1999) tagits i anspråk un-
der en 14 månaders period. Det är med andra ord ett li-
tet anspråk över tid, men en stor möjlighet till utveckling 
för kommunen som boende- och verksamhetskommun. 
 

TYP AV SKOGSMARK TOTAL AREAL MÖJLIG 
ATT EXPLOATERA FÖR  
FÖRTÄTNING (HA)

Lövskog 194,2

Barrskog 255,3

TOTALT 449,5

Kommunens jordbruks- och skogsmark i siffror

• Cirka 28% (27 000 ha) av kommunens areal är jord-
bruksmark och cirka 58% är skogsmark (75 000 ha). 

• Priset på åkermark ligger mellan 94 000 och 155 000 
kr/ha. Värdet är totalt 2,5-4,1 miljarder. Förlusten på 
70 ha/år omräknat i kronor är cirka 7-11 miljoner.

• Priset på skogsmark ligger på cirka 112 000 kr/ha. 
Värdet är totalt 8,4 miljarder. Förlusten vid minsk-
ning på 380 ha/år omräknat i kronor är cirka 42 
miljoner.

• I kommunen finns cirka 750 företag inom grön 
näring som omsätter cirka 1 miljard kronor per år. 
Dessa företag sysselsätter cirka 900 förvärvsarbetande 
vilket gör jord- och skogsbruket till en av kommu-
nens största arbetsgivare.
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KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunen bör verka för att:
• Värna jordbruks- och skogsmarken som är en värdefull resurs, då den är av stor vikt för ekonomi, ekologi, 

rekreation samt gynnar folkhälsan såväl för dagens invånare som för kommande generationer.

KONSEKVENSER

Ekonomiska konsekvenser
Översiktsplanen beskriver värdet av jordbruksmark och skogen och att kommunen värnar dessa genom att utveckla 
kommunens orter med förtätning i centrala delar och i kollektivtrafiknära lägen. Det bedöms som positivt. Emellertid 
innebär översiktsplanens att om utpekade områden exploateras försvinner 168 hektar jordbruksmark och knappt 450 
hektar skogsmark. Även om det är en begränsad del i ett historiskt perspektiv så innebär det att marken inte längre går 
att bruka, och då framförallt jordbruksmarken som inte går att återställa, varför konsekvenserna är permanenta. 

Jord- och skogsmark är skyddade i miljöbalken. Ianspråktagande av jordbruksmark får endast ske på grund av ett 
väsentligt samhällsintresse. Ianspråktagandet måste också föregås av en utredning för att ta reda på om det väsentliga 
samhällsintresset går att uppnå genom att ta annan mark i anspråk. I översiktsplanen motiveras det inte om 
ianspråktagandena utgör väsentliga samhällsintressen. Bostadsförsörjning kan utgöra ett sådant, men behöver utredas 
från fall till fall. Ett fokus på förtätning och utvidga existerande verksamhetsområden utgör principer för lokalisering i 
översiktsplanen, dock saknas det redogörelse för om alternativa platser är möjliga. Sammantaget bedöms det innebära 
att föreslagen exploatering av jordbruksmark kan strida mot bestämmelserna i 3 kap 4 § miljöbalken. 

Det föreslagna ianspråktagandet bedöms medföra förutsättningar för negativa konsekvenser för näringar kopplat 
till jord- och skogsbruket i kommunen och i slutändan en försämrad resurshushållning och minskad möjlighet att 
producera livsmedel och andra förnyelsebara råvaror.

KAPITEL 4 - JORDBRUK OCH SKOGSBRUK

Från jord till bord (Fotograf: am-tryck.se)
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     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER

KONSEKVENSER

...

 
Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen Planförslaget i denna del påverkar inte 
utpekade riksintresseområden.

Hänsyn ska tas och ågärder vidtas för att 
undvika att exempelvis infrastruktur av olika 
slag som är av riksintresse inte påtagligt skadas 
eller att tillkomsten och utnyttjandet av 
anläggningarna påtagligt försvåras.

Natur och strandskydd Planförslaget i denna del har ingen negativ 
påverkan på naturvärden eller strandskydd 
utan ska utvecklas i samklang med dessa 
värden.

-

Kulturmiljö och arkeologi Planförslaget i denna del har ingen negativ 
påverkan på kulturhistoriska värden utan 
ska utvecklas i samklang med dessa.

Befintliga kulturhsitoriska värden värderas 
högt vid utveckling och planeringen av 
kommunens mark- och vattenområen. De 
kulturhistoriska värdena förstärks och utveck-
las som en viktig del av kommunens identitet 
och attraktionsvärde.

Miljökvalitetsnormer Planförslaget i denna del medverkar inte till 
att uppsatta gränsvärden för 
miljökvalitetsnormer överskrids.

-   

Hälsa och säkerhet Planförslaget i denna del medverkar inte till 
en ökad risk för ohälsa och olyckor.

-

Sociala värden Planförslaget i denna del skapar möjlighet 
till bland annat jobb och tillväxt, ökad 
hälsa, plats för rekreation, material- och 
livsmedelsförsörjning. 

- 

Mellankommunala frågor Jordbruks- och skogsområden inom kom-
munen gränsar till grannkommuner.

Dialog med grannkommunerna kring beva-
rande och utveckling av landsbygden (jord- 
och skogsmarken) vid kommungränsen stäms 
bland annat av i översiktsplaneprocessens 
samråds- och granskningsskede.

KAPITEL 4 - JORDBRUK OCH SKOGSBRUK
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de större orterna i kommunen ska kunna erbjuda olika 
typer av verksamhetslägen. Det ställer också krav på 
näringsidkarna att utnyttja sina tomter på ett effektivt 
sätt. Exempelvis genom att samarbeta med övriga 
näringsidkare och bygga fler våningar eller utnyttja 
möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning.

Företagen vill vara där människor finns. När kommunens 
större orter planeras för människor kan befintliga 
verksamheter utvecklas och hitta personal och nya 
företag etablera sig. Ur ett näringslivsperspektiv ska 
planeringen fokusera på attraktivitet, till exempel en 
levande funktionsblandad centrumkärna vid stationen,  god 
infrastrukturell tillgänglighet och attraktiva boendemiljöer. 
För näringslivets utveckling är medarbetarnas livspussel 
och livskvalitet minst lika viktig som att företaget har god 
företagsservice och infrastrukturella lösningar omkring sig. 
För att utveckla en hållbar tillväxt är det också viktigt att 
knyta an till den innovativa skånska näringslivsmiljön som 
kan kopplas till universitet och högskolor. 

Stations- och centrumnära lägen 
 

Med stationsorternas goda kommunikationsläge är 
det särskilt lämpligt att satsa på utvecklingen av det 
stationsnära området. I dessa lägen finns möjlighet att 
skapa plats för små kontor, handel, service, utbildning 
eller andra publika verksamheter, till exempel i 
bottenplan på nya bostadshus. Många verksamheter som 
saknar skyddsavstånd eller stor omgivningspåverkan 
kan integreras i den befintliga stadsbebyggelsen.

Orternas infarter

Lokaliseringsmöjligheter för publika små och medelstora 
verksamheter och handel finns vid orternas infartsvägar.
De verksamheter som kräver skyddsavstånd får det 
utrymme de behöver i utpekade verksamhetsområden i 
orternas utkanter. Dessa områden lämpar sig för störande 
och ytkrävande verksamheter som inte går att lokalisera i 
funktionsblandad stadsbebyggelse. Verksamhetsområdena 
ligger i anslutning till riksvägar och järnvägen vilket gör 
att även företag med mycket transporter bör lokaliseras 
dit.
 

4.6  Näringsliv, handel och service

NÄRINGSLIV, HANDEL OCH SERVICE 
 
INNEHÅLL 

• Inledning
• Näringsliv
• Social service
• Ställningstaganden, konsekvenser och åtgärder

INLEDNING

Det finns ett samband mellan välstånd, utveckling och 
ett samhälle som är präglat av ekonomisk och social 
trygghet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa. Viktiga 
utgångspunkter för att nå välstånd och utveckling är 
arbetstillfällen, utbildning, boende och en god folkhälsa. 
Med en en väl utbyggd kommersiell och social service 
samt en stor bredd på företag så skapas förutsättningarna 
för en stabil och välmående kommun.  
 
NÄRINGSLIV 

Hässleholms kommun har tidigare fokuserat på 
traditionella verksamhetsområden i sin fysiska planering, 
men ser nu också potentialen i att utveckla många små 
företag som kan växa. Det ställer i sin tur krav på bland 
annat små och flexibla lokaler, god digital uppkoppling 
genom fiber och 5G, fungerande kollektivtrafik samt 
gång- och cykelvägar. 

I takt med att Malmö och Lund växer ökar efterfrågan 
och pris på mark i centrala lägen. Flera branscher söker 
sig då till de yttre delarna av storstadsregionen, som 
Hässleholms kommun. Samtidigt pekar utvecklingen 
av näringslivet på en förändring i markanvändning 
och vilken mark som efterfrågas. Tidigare efterfrågades 
framför allt industriområden för utrymmeskrävande 
verksamheter medan det, med den strukturomvandling 
som skett, idag finns en ökad efterfrågan på utrymmen 
för kontorshotell för kunskapsintensiva tjänster och 
kreativa miljöer för idé- och utvecklingsarbete. Idag finns 
också möjlighet att bedriva verksamhet helt digitalt, 
vilket öppnar upp möjligheten att ha kontoret i hemmet 
beläget i en liten ort eller ute på landsbygden.  
Dessa parallella utvecklingsmönster ställer krav på att 

Ett välmående och växande näringsliv är en förutsättning för kommunens utveckling. Hässleholms kommun ska kunna 
tillgodose näringslivets varierande behov genom goda och mångfacetterade lokaliseringsalternativ. Hässleholms kom-
muns infrastrukturella läge, centralortens fördelar som stor järnvägsknutpunkt och stationsorternas potential ska tas till 
vara ur näringslivssynpunkt. Hässleholms kommun ska tillhandahålla ett brett urval och ha en god planberedskap för att 
se till att det lokala näringslivet kan växa och utvecklas. En god kommunal grundservice är en förutsättning för att skapa 
ett attraktivt boende. Med en bred och varierad branschstruktur skapas förutsättningar för en stabil och välmående kom-
mun och en efterfråga på väl utbyggd kommersiell och social service

KAPITEL 4 - NÄRINGSLIV, HANDEL OCH SERVICE
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Vida, Wiwood, Sven Jinert AB, Dux, Kron International, 
Swedsafe och Älvsbyhus med flera nämnas i detta 
sammanhang. I kommunen finns även cirka 750 företag 
inom grön näring som omsätter runt 1 miljard kronor. 
Dessa företag sysselsätter nära 900 förvärvsarbetande 
vilket gör jord- och skogsbruket till en av kommunens 
största näringar.  
 
De goda kommunikationsmöjligheterna och det 
strategiska geografiska läget har bidragit till att 
Hässleholms kommun har flera företag inom transport- 
och logistik. Med en restid på 60–90 minuter, nås även 
ett omland med cirka 1.7 miljoner invånare inklusive 
Köpenhamn. 

Näringsgrenar och företag i Hässleholm 
 

Näringslivet i Hässleholms kommun har historiskt 
och fram till idag sin bas i jord- och skogsbruk, 
trä, bygg- och metallindustri samt transport- och 
kommunikationssektorn. Många andra näringar har 
vuxit fram ur dessa, däribland inredningsföretag, 
kvalificerad design, småhustillverkning, högteknologisk 
verkstadsindustri, konstruktion av verktyg och 
processutrustning, samt ett stort antal IT-företag.  
 
Hässleholms kommuns näringsliv består till stor del av 
små-företagare, drygt 70 procent av kommunens cirka 5 
571 företag består av ensamföretag utan anställda. 

De största privata näringsgrenarna i Hässleholms 
kommun sett till antal arbetsställen är tjänsteföretag och 
jord-, skog-, och energiföretag. Sett till antal sysselsatta 
är vård, omsorg och sociala tjänster störst (21%), följt 
av handel (14,3%) utbildning (11,7%), tillverkning/
utvinning (10,8%) samt byggsektorn (9,9%). Under åren 
2011–2018 har företagstjänster (ökning 27,7% och 406 
anställda) respektive vård och omsorg (ökning 18,0% och 
706 anställda) vuxit relativt sett mest inom Hässleholms 
kommuns näringsliv. 

Största privata arbetsgivaren (arbetsställe i kommunen) 
2022 är Bergendahl Food AB, Ballingslöv AB, Backer 
AB, Stoby Måleri, Bombardier Transportation Sweden 
AB, Finja AB samt K-Prefab AB. Kommunen har 
flera större och medelstora företag med nationellt och 
internationellt väletablerade varumärken och som funnits 
i flera decennier i kommunen. Utöver ovan nämnda, 
så kan bland andra Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB, 
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ORTER MED 
LEDIG 
INDUSTRIMARK

AVSATT
AREAL  
(KVM)

TILL-
GÄNGLIG 
AREAL 
(KVM)

FÖRSLAG 
ÖP AREAL 
(KVM)

Hässleholm 1 079 000 0 115 000

Bjärnum 460 000* 20 700 460 000

Hästveda 255 000* 40 700 255 000

Sösdala 196 000 0 177 000

Tyringe 416 000* 0 300 000

Vittsjö 0 36 919 0

Vinslöv 154 500 0 135 000

TOTALT 2 560 500 98 319 1 442 000

Avsatt (ännu ej säljbar), tillgänglig (dp klar + infrastruktur klar) 
och i öp utpekad ny industrimark i Hässleholms kommun (2021) 
* Areal eller delar av areal är mycket osäker då detaljplanearbete 
ej påbörjats. Viss areal kommer gå åt till nödvändig infrastruktur.

Kommersiell service

Det är främst Hässleholm stad som ska stärkas som 
handelsort i kommunen. En attraktiv och dynamisk 
stadskärna stärker utvecklingsförutsättningar och 
tillväxt i såväl staden Hässleholm som för hela 
Hässleholms kommun. För volymhandel som är mer 
utrymmeskrävande och skrymmande är lägen utmed 
stadens infartsvägar rekommenderat.  

Handel och publika verksamheter kan även etableras 
längs viktiga stråk och på strategiska platser i 
stationsorterna, där människor rör sig till fots eller med 
cykel. Förtätning och komplettering med nya bostäder 
och arbetsplatser i de stationsnära lägena kan bidra till 
ett ökat kundunderlag och möjliggöra för exempelvis 
butiker. Dessa områden ska vara väl gestaltade för att 
upplevas attraktiva, trygga och trivsamma.  

LÄS MER i ”Lokalförsörjningsplanen”, ”Bostads- och 
markförsörjningsplanen” samt i översiktsplanenes 
kapitel 3 för respektive berörd ort.

Södra vägen i Bjärnum
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Turism och besöksnäring 

Hässleholms kommun utgör Skånes till ytan största 
kommun och har flera natursköna och lättillgängliga 
naturmiljöer och strövområden. Vandring längs 
vandringsleder och promenadstigar i ett varierat landskap 
är ett av kommunens profilområden. Efterfrågan på 
utomhusupplevelser växer starkt både nationellt och 
internationellt. Naturen och frilufts-/upplevelseturism i 
Hässleholms kommun är stark dragare av besökare och 
turister från såväl när som fjärran. Det ökade intresset 
för naturupplevelser och aktivt naturbaserad turism har 
skapat förutsättningar för en utveckling inom den så 
kallade ekoturismbranschen. 

Hässleholms kommun har flera småskaliga verksamheter 
som erbjuder produkter kopplade till turism och natur. 
Naturturism är ett av de snabbast växande segmenten 
inom turismen och besöksnäringens effekter på en 
destination är välkänt. Hässleholm har utvecklats till 
en given outdoor-destination med stor potential till 
ytterligare affärsutveckling som bland annat kan bidra till 
landsbygdsutveckling med ett ökat utbud av service och 
aktiviteter. 
Flera studier och trendanalyser inom besöksnäring- och 
upplevelseturism visar på en stark och ökande efterfrågan 
på naturturism. Önskan att spendera mer tid i naturen, 
att komma bort från stress, trängsel och att uppleva det 
lokala och autentiska går väl i linje med Hässleholms 
besöksnärings styrkor, det vill säga den tillgängliga 
naturen. Besöksnäringen bör ges möjlighet att växa och 
stärkas, genom att exempelvis stärka förbindelser med 
cykelvägar och kollektivtrafik för att öka tillgängligheten. 

Besöksmålen och vandringslederna ska kunna nås på ett 
smidigt och attraktivt sätt, både av kommunens invånare 
och besökare. God kollektivtrafikförsörjning och 
cykelleder av hög standard är viktigt ur detta perspektiv 
och skulle kunna minska det stora trycket som idag råder 
på parkeringsplatserna vid exempelvis badplatser och 
naturområden. 

SOCIAL SERVICE

När befolkningen ökar i kommunens orter, byar och på 
landsbygden ökar också behovet av social service. Denna 
service kan främst tillhandahållas i de större orterna och i 
Hässleholms stad. Behovet är kopplat till antalet personer 
och befolkningssammansättningen och omfattningen kan 
ungefärligt beräknas. Beräkningar för kommunens större 
orter visar att vissa orter har ett underskott på service 
medan andra har ett överskott.  
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Förskolor och skolor
 

I 16 av kommunens 18 större orter och byar finns 
förskolor och i 14 av dem finns grundskolor inklusive 
förskoleklass (se tabell nedan som även inkluderar 
Hässleholm stad). I stationsorterna finns även tillgång till 
bibliotek (stationsorterna är markerade med fet-stil) 

Gymnasieskolorna återfinns i centralorten och 
består av två skolenheter, Hässleholms tekniska skola 
och Jacobskolan (inkl usiveungdomscentrum och 
restaurangskolan). I Hässleholms stad finns också 
grundsärskola och gymnasiesärskolan Norrängskolan. 

ORT FÖRSKOLA GRUND- 
SKOLA

GYMNASIUM

Hässleholm Ja F-9 Ja

Ballingslöv Ja F-6 Nej

Bjärnum Ja F-9 Nej

Emmaljunga Ja Nej Nej

Farstorp Ja F-6 Nej

Finja Ja F-6 Nej

Hästveda Ja F-9 Nej

Hörja Ja Nej Nej
Mala Nej F-6 Nej
Röke Nej F-6 Nej
Stoby Ja F-6 Nej
Sösdala Ja F-9 Nej
Tormestorp Ja F-5 Nej

Tyringe Ja F-9 Nej
Vankiva Ja Nej Nej
Verum Ja Nej Nej
Vinslöv Ja F-9 Nej
Vittsjö Ja F-6 Nej
Västra Torup Ja F-3 Nej

Behov av platser i förskola och skola
 

Det fria skolvalet gör det svårt för kommunen att 
planera för att möta behovet av skol- och förskoleplatser. 
Merparten föräldrar väljer emellertid att placera sina 
barn på en förskola nära hemmet, vilket underlättar 
planeringen.
 
Då översiktsplanen föreslår att ny bebyggelse om cirka 
750 nya bostäder främst ska tillkomma i stationsorterna, 
presenteras endast det framtida behovet av nya platser i 
förskola och grundskola fram till år 2040 i dessa orter. 
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Kommunens beräkningar visar att behovet kommer att 
uppgå till cirka 52 platser i förskola och 97,5 platser i 
grundskola den kommande 20-årsperioden (se tabell 
och fördelning mellan orterna nedan). Vad gäller antalet 
platser på gymnasiet är det mer svårbedömt då elevernas 
val påverkar behovet av platser.
 
De beräknade skol- och förskoleplatserna för 
tillkommande barn under perioden 2022-2040 förväntas 
kunna inrymmas i befintliga skollokaler, vilket även 
gäller i Tyringe och Vinslöv där befolkningen förväntas 
öka mest. 
 

ORT Planerade 
bostäder 
2020- 2040

Behov av 
förskole-
platser

Behov av 
grundskole-
platser

Bjärnum 80 ca 5,5 ca 10,5

Hästveda 80 ca 5,5 ca 10,5 

Sösdala 85 ca 6 ca 11 
Tyringe 200 ca 14 ca 26 

Vinslöv 225 ca 15,5 ca 29 

Vittsjö 80 ca 5,5  ca 10,5 
TOTALT 750 ca 52 ca 97,5 

Flexibla lokaler
 

Platsbehov för skol- och förskoleverksamhet i olika orter 
varierar över tid. I nybyggda områden tenderar antalet 
barn att vara flest de första åren. Det är viktigt att planera 
för ett långsiktigt behov av förskole- och skolplatser men 
samtidigt ha beredskap för tillfälliga toppar.  
 
Ett sätt är att skapa flexibla lokaler som med mindre 
åtgärder kan ändra funktion, exempelvis från förskola till 
skola, fritids eller annan verksamhet. Att samlokalisera 
skolor och förskolor på samma geografiska plats gör 
utnyttjandet av flexibla lokaler enklare. Samlokalisering 
medför också att funktioner som kök och idrottsytor kan 
utnyttjas av flera enheter. Dessutom kan det underlätta 
vardagspusslet för familjer och minska transportbehovet 
när barn i olika åldrar kan hämtas och lämnas på samma 
plats i orten.  

Lokalisering och utformning av förskolor och skolor 
 

Skolor och förskolor ska lokaliseras så att de har en 
god utbildningsmiljö och lekmiljö. Lokaliseringen ska 
vara fri från buller, luftföroreningar och andra risker, 
ge möjlighet till skugga och ha tillgång till närnatur 
för rekreation och utomhuspedagogik. Särskilt viktigt 
är det också att skapa säkra och  trygga skolvägar för 
barn som går och cyklar, samt närhet till kollektivtrafik. 

Tillgång till förskola i bostadens närområde är viktigt ur 
ett socialt hållbarhetsperspektiv och minskar behovet av 
transporter på orten när fler har gång- och cykelavstånd 
till förskolan.

För att kriterierna ovan ska kunna klaras ska förskolor 
och grundskolor i första hand placeras i anslutning till 
grönområden och utanför de mest centrala lägena på 
orten. Bilparkering och ytor för varutransporter ska 
effektiviseras och placeras så att de inte hamnar i konflikt 
med behovet av trygga utemiljöer.   

Forskning visar att barn är friskare och mår bättre när de 
vistas utomhus i en grön miljö, jämfört med inomhus. 
Koncentrationsförmågan och motoriken förbättras 
om barnen har direkt tillgång till en god grön miljö. 
Detsamma gäller barnens kognitiva utveckling. Barn 
som har tillgång till en stor och gärna kuperad friyta med 
mycket vegetation rör sig cirka 20 procent mer än barn 
med tillgång till mindre och sämre utemiljöer. Detta 
är viktigt inte minst ur hälsosynpunkt då allt fler barn 
klassas som överviktiga.  
 
En god utemiljö ska också erbjuda tillräckligt med 
skugga. Barn är känsliga för effekterna av solens UV-
strålning och bränner sig lätt, något som ökar risken 
för att drabbas av hudcancer längre fram i livet. Som 
målsättning ska 40 m2 friyta per barn eftersträvas 
för förskolor och 30 m2 för grundskolor, detta 
rekommenderas också av Boverket. Enligt Boverket 
är friyta en yta som barn kan använda på egen hand 
och som går att leka på. Utemiljön bör i första hand 
bestå av grönska. I den mån konstgräs och gummiasfalt 
används bör åtgärder vidtas för att förebygga utsläpp av 
mikroplast. Om tillräckligt stor friyta inte kan uppnås i 
centrala lägen i staden måste detta kompenseras genom 
till exempel extra kvalitet i utformningen av förskolans 
utemiljö. Direkt närhet till en park eller naturområde 
som förskolan kan nyttja måste också finnas. 

Omsorgsverksamhet

Kommunen ska erbjuda attraktiva boendemiljöer för 
alla som är i behov av plats i gruppbostäder och särskilt 
boende. I kommunens stationsorter finns 6 st särskilda 
boenden och 11 st gruppbostäder (se fördelning av dessa 
i stationsorterna i tabellen nedan). Hässleholms kommun 
har en hög andel 80-100-åringar och medelåldern ökar. 
Omsorgsförvaltningen ser därför ett behov av fler platser 
framförallt i särskilt boende framöver.
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ORT Särskilt boende 
Befintligt 2021

Gruppbostad LSS 
Befintligt 2021

Bjärnum 1 2

Hästveda 1 1

Sösdala 1 0
Tyringe 1 3

Vinslöv 1 3

Vittsjö 1 2
TOTALT 6 11

Särskilt boende för äldre och gruppbostäder
 

Det är svårt att i dagsläget avgöra hur stort behovet av 
särskilda boenden för äldre och gruppbostäder kommer 
att bli i kommunen fram till år 2040. Behovet av särskilt 
boende påverkas av den äldre befolkningens hälsa 
och vilka möjligheter det finns att bo kvar i den egna 
bostaden. Detta ställer även krav på att kommunen 
säkerställer att äldre och funktionsnedsatta kan anpassa 
sitt boende efter individuella behov. 
 

Innan år 2026 beömer dock kommunen att det 
kommer att behövas (förutom nuvarande antal platser 
för särskilda boenden 465+50) ett tillskott på cirka 70 
platser. Fram till 2029 behövs sannolikt ytterligare 30-50 
platser. Denna bedömning gäller för hela kommunen 
inklusive orter, byar och landsbygden. Det troliga är 
dock att huvuddelen av dessa särkilda boenden byggs i 
Hässleholms stad.
 
Gruppbostäder är boenden med särskild service för 
personer med olika typer av funktionsnedsättning 
enligt LSS - lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. När det gäller LSS-boenden och 
SoL-boenden för personer med funktionsnedsättning 
finns idag ett överskott på cirka 30 platser. 
Bostadsbeståndet är troligen för stort även på några års 
sikt. Omsorgsförvaltningen ser behov av en omställning 
av något boende till så kallat trapphusboende, då denna 
boendeform efterfrågas.  
 
Gruppbostäder ska integreras med det övriga 
bostadsbeståndet och placeras nära service, mötesplatser, 
kollektivtrafik och grönområden, så att de boende ges 
möjlighet till självständighet och delaktighet.  
 

Vårdcentraler 

Vårdcentralerna i kommunen har en täckningsgrad på 
cirka 60 procent (Region Skåne 2019), vilket talar för 
att dessa inte behöver utökas de närmaste 10-20 åren 
då befolkningsökningen beräknas öka med 15 procent 
fram till år 2030. Då det råder stor osäkerhet kring 
befolkningsutvecklingen i kommunen under perioden 
2030-2040 väljer kommunen att inte redovisa behovet 
av fler vårdcentraler för denna period. Region Skåne kan 
emellertid behöva utreda placering och modernisering av 
enskilda lokaler.  
 
LÄS MER i ”Lokalförsörjningsplanen”, ”Bostads- och 
markförsörjningsplanen” samt i översiktsplanenes 
kapitel 3 för respektive berörd ort.

Fritidsverksamhet

I orterna och byarna finns många olika föreningar och
fritidsverksamheter att välja mellan. Ridning, 
vandring, fotboll, handboll, bordtennis, brottning, 
simning och gymnastik är bara några exempel på 
aktiviteter invånarna har tillgång till. Multifunktionalitet 
kan ge möjlighet att på liten yta rymma flera aktiviteter 
och idrotter. I Hässleholms stad finns aktivitetsområden 
som riktar sig till alla kommunens invånare, exempelvis 
Österås IP, Badhuset Qpoolen och Hässleholmsgården. 
 

Då fritidsverksamheten i orterna och byarna har stora 
ytor till sitt förfogande redan idag, gör kommunen 
bedömningen att det inte finns ett behov av att reservera 
mer mark för detta ändamål för de kommande 10-20 
åren. 

Satsningar på fritidsverksamheter kan ge goda 
förutsättningar för privata näringslivet.  
 
LÄS MER om betydelsen av en aktiv livsstil i avsnitt 
4.1 ”Folkliv, attraktionskraft och sociala värden” och i 
”Lokalförsörjningsplanen”.
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Kanot (Fotograf: am-tryck.se) 
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KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunen bör verka för att: 
Näringsliv
• Ha beredskap för nyetableringar av industri och annan verksamhet i hela kommunen.
• Vara en attraktiv och serviceinriktad kommun som skapar goda utvecklingsförutsättningar för såväl befintliga 

som nya företag. 
• Lokalisera verksamheter med behov av skyddsavstånd samt transportintensiva verksamheter till verksam-

hetsområden i orternas utkanter vid detaljplanelagda anslutningar till riksvägarna och järnvägen.
• Icke störande verksamheter utan behov av skyddsavstånd och stort transportbehov integreras i stadsbebyg-

gelse. 
• Förtäta befintliga verksamhetsområden och handelsytor. 
• Utveckla stationsnära centrumområden med fler arbetsplatser och mötesplatser.
• Lokalisera personintensiva och publika verksamheter i stations- och kollektivtrafiknära läge.
• Utveckla centrum för ökad attraktivitet och stark handel i stationsorterna. 
• Främja fler publikt utåtriktade verksamheter i de centrala delarna av stationsorterna. 

Social service
• Placera förskolor och skolor så att god tillgång till varierad och kvalitativ uteyta, god ljudmiljö och tillgång till 

närnatur säkras.
• Tillskapa 40 kvm friyta per barn i förskola och 30 kvm friyta per barn i skola.
• Följa "Riktlinjer för förskolegårdar" vid utformning av dessa.
• Utforma säkra skolområden och skolvägar för barn och ungdomar.  
• Placera entréer till förskolor och skolor så att de bidrar till stadsmässighet och skapande av mötesplatser.
• Möjliggöra att förskolors och skolors utemiljö kan användas av barn och familjer även på kvällar och helger.
• Integrera särskilt boende med vanliga bostäder.
• Ta fram kvalificerade prognoser för platsbehovet i förskola, skola och omsorgsverksamhet och hålla god 

planeringsberedskap.
• Utveckla orternas och byarnas fritidsverksamheter och tillgängligheten till dessa för oskyddade trafikanter. 
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KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
Översiktsplanen innehåller ställningstaganden vad gäller utveckling av service och fritidsaktiviteter för flera grupper i 
samhället, som behovet av förskola och skola och behovet av vård och omsorg är positivt då det visar att kommunen 
har beredskap för dessa gruppers grundläggande behov. Utveckling av fritidsverksamheterna i kommunens 
tätorter är också positivt för dessa gruppers behov. Emellertid bedöms planförslaget framförallt fokusera på de mer 
grundläggande behoven och traditionella fritidsverksamheter. Det bedöms finnas en avsaknad av ställningstaganden 
vad gäller till exempel äldres och funktionsnedsattas behov av rekreation och aktiviteter. Även aktiviteter för barn 
och unga som inte omfattar organiserad verksamhet, vilket har betydelse för de med låg inkomst men också ur ett 
jämställdhetsperspektiv då organiserad fritidsverksamhet i högre utsträckning lockar till sig pojkar, bedöms saknas i 
kommunens viljeinriktning och ställningstaganden. Därför bedöms planförslaget medföra endast begränsade positiva 
konsekvenser vad gäller en jämlik tillgång till service och fritidsverksamheter. Ställningstagandena bedöms behöva 
utvecklas för att vara i linje med det globala målet Minskad ojämlikhet men också de folkhälsopolitiska målen Det 
tidiga livets villkor och Levnadsvanor.

Ekonomiska konsekvenser
Översiktsplanen innehåller ställningstaganden som visar att det finns utvecklingsmöjligheter för näringslivet i 
kommunen. Att översiktsplanen främjar både det traditionella näringslivet med industri och andra typer bedöms 
som positivt då det skapar förutsättningar för en diversifierat och robust näringsliv som har möjlighet att anpassa 
sig utifrån förändringar i omvärlden. Planförslaget bedöms medföra förutsättningar för positiva konsekvenser vad 
gäller näringslivets utvecklingsmöjligheter i kommunen och bedöms vara i linje med det globala målet Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
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     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER

 
Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen Byggandet av bl.a. lokaler för industri, kommersiell 
och social service kan påverka riksintressen samt 
dess närområde negativt. Natura 2000 områden 
bedöms inte beröras. 
Detta gäller bl.a. i Bjärnum, Sösdala, Hästveda, 
Tyringe och Vinslöv.

Vid ändrad markanvändning där eventuella riksin-
tressen (ex. vägar och järnvägar) berörs ska en 
bedömning göras om den nya markanvändningen 
påtagligt kan skada riksintresset eller påtagligt 
försvåra tillkomst eller nyttjandet av den. Åtgärder för 
att undvika påtaglig skada behöver vidtas om 
ändringar ska genomföras. Val av åtgärder för att 
undvika påtaglig skada varierar från fall till fall.

Natur och strandskydd Byggandet av bl.a. lokaler för industri, kommersiell 
och social service kan påverka strandskydd, höga 
naturvärden och värdefull jord- och skogsmark 
negativt. 

1. Nybyggnation ska inte förläggas inom strandskyd-
dade områden. Föreligger särskilda skäl som kan 
medge dispens efter ansökan eller om byggnationen 
inte strider mot strandskyddets syften kan nybyggna-
tion tillåtas.

2. Det bör alltid undersökas om det finns höga 
naturvärden inom området vid planering och vilka 
förutsättningar naturvärdena är beroende av för att 
vara fortsatt livskraftiga. 
3. Hushållning med jordbruks- och skogsmark ska 
eftersträvas. Innan jord- och skogsmark tas i anspråk 
för ny bebyggelse ska en analys göras där en förtät-
ning av befintlig bebyggelse i tätorter och byar utreds 
och övervägs som ett första alternativ. 

Kulturmiljö och arkeologi Byggandet av bl.a. lokaler för industri, kommersiell 
och social service kan påverka kulturmiljöer och 
fornlämningsområden negativt.

Hänsyn ska tas till kulturvärdena på platsen och 
fornlämningsförekomsten ska utredas i ett inledande 
skede.  

Miljökvalitetsnormer Byggandet av bl.a. lokaler för industri, kommersiell 
och social service kan leda till överskridande av 
miljökvalitetsnormer för exempelvis vatten.

Fördröjning och rening av dagvatten sker vid 
förtätning av bebyggelse och vid utbyggnad som 
innebär stora asfalterade ytor. 

Hälsa och säkerhet 1. Byggandet av bl.a. lokaler för industri, kommer-
siell och social service kan leda till en ökad risk för 
olyckor och ohälsa.  
2. Risken för översvämningar ökar när stora ytor 
asfalteras, exempelvis inom nya industriområden.

1. Ny bebyggelse ska placeras och utformas på ett sätt 
så att hälso- och säkerhetsriskerna minimeras. 
Åtgärder för att minimera riskerna kan variera från 
fall till fall. Rekommenderade skyddsavstånd för risk 
och bullerpåverkan ska hållas. Nya företag med 
tunga/farligtgodstransporter lokaliseras i orternas 
utkanter och i anslutning till riksvägar och järnvägen.

2. Fördröjning och rening av dagvatten sker vid 
förtätning av bebyggelse och vid utbyggnad som 
innebär stora asfalterade ytor.

Sociala värden Byggandet av bl.a. lokaler för industri, kommersi-
ell- och social service skapar möjlighet för 
invånarna att få arbete, utbildning och fritidsakti-
viteter och leder till ökad hälsa och tillväxt.

- 

Mellankommunala frågor Byggandet av lokaler för industri, kommersiell- 
och social service kan utgöra en mellankommunal 
fråga.

Vid etablering av större externa handelsetableringar 
ska alltid grannkkommunerna höras.

Övrigt Byggandet av lokaler för industri, kommersiell- 
och social service kan påverka enskilda markägare.

 

Samråd ska alltid ske med berörda privata markägare 
vid förslag på och prövning av ändrad markanvänd-
ning.  
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INNEHÅLL 

• Inledning
• Trafikstrategi för Hässleholms kommun
• Nationella transportpolitiska mål
• Regional transportstrategi och resvanor
• Riksintresse kommunikationer
• Kollektivtrafik, järnväg och buss
• Biltrafik och bilinfrastruktur
• Gång och cykel
• Luftfart
• Ställningstaganden, konsekvenser och åtgärder

INLEDNING

Översiktsplanens uppgift är att visa hur den fysiska 
planeringen kan bidra till en hållbar utveckling. Enligt 
riksdagens klimatmål ska utsläppen av växthusgaser från 
inrikes transporter minska med 70 procent till 2030. För 
att klara detta behövs ökad kunskap om vilka metoder 
och åtgärder som fungerar och i vilka sammanhang.  
 
Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av de 
svenska utsläppen av växthusgaser, där personbil och 
tunga lastbilar är de största utsläppskällorna. Teknik och 
bränsle kan enligt studier stå för 2/3 av lösningen för att 
göra transportsystemet mer hållbart, medan 1/3 kräver 
ett minskat bilanvändande.  

Översiktsplanens funktion i infrastruktur- och 
transportplaneringen bidrar till att, både internt och i 
överenskommelse med staten, visa vilka satsningar som 
bör göras och prioriteras på längre sikt. Dokumentet 
kommer därför att utgöra underlag både för det 
lokala arbetet inom kommunen och i samarbete med 
exempelvis Trafikverket och Skånetrafiken.

 

4.7  Mobilitet och transportinfrastruktur

För att möta Hässleholms framtida behov behöver transportinfrastrukturen utvecklas. Översiktsplanen ska stärka 
förutsättningarna för ett hållbart resande. Lokalisering samt människors beteenden är det mest avgörande för 
en minskad klimatpåverkan. Transporter och infrastruktur har stor betydelse för att uppnå en hållbar utveckling. 
Transportsystemet är till för att möjliggöra goda kommunikationer för alla och nödvändigt för att kommunen ska 
utvecklas. Alla ska ha möjlighet att ta sig till arbete, studier, förskola/skola, service etcetera. Näringslivets transporter 
behöver fungera och för att få det att fungera behöver en prioritering göras mellan olika trafikslag. Den prioriteringen 
kan se olika ut i olika delar av orterna, på landsbygden och i staden. Prioriteringen är en viktig fråga för jämställdhet 
och jämlikhet eftersom kvinnor och män reser olika och har olika benägenhet att göra uppoffringar för klimatet och 
för trafiksäkerhet. Trafikmiljöer som är attraktiva, ytsnåla och resurseffektiva får effekter på folkhälsa, trafiksäkerhet och 
trygghet. 

Trafikstrategier för Hässleholms kommun

TRAFIKSTRATEGI FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN
 
”Trafikstrategier 2030 för Hässleholms kommun” antogs 
2017. Här finns vision, mål, strategier och delstrategier 
för att uppnå både nationella och regionala målsättningar 
för trafiken. Dessa har införlivas i översiktsplanen, 
men ska även vägas in i organisation och budget för 
att få genomslag och mynnar ut i konkret handling. 
Samtliga åtgärder i trafiksystemet bör relateras till 
trafikstrategierna.
 
Åtta mål för att uppnå ett hållbart trafiksystem 

1. Nollvisionen för trafiksäkerhet ska eftersträvas. Antalet 
olyckor med personskador är nära noll.
2. Trafiksystemet upplevs som tryggt för alla trafikanter,  
oavsett färdmedel.
3. Kommunens transportsystem ska utformas så att det  
bidrar till ökad folkhälsa. Barn, ungdomar, och äldre ska 
särskilt prioriteras.
4. Resor inom staden sker övervägande genom gång-, 
cykel- och kollektivtrafik.
5. Planering av stadens bilparkering bidrar till att skapa  
ökat utrymme för attraktiva miljöer, gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. 
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6. Antalet personer som utsätts för störande buller ska 
minska.
7. Vägvisning för resor och transporter i kommunen 
upplevs som enkel och tydlig.
8. Gående och cyklisters utrymme och tillgänglighet i 
den fysiska miljön ska öka 

Visionen för trafiksystemet i Hässleholms kommun är att 
det aktivt ska bidra till en hållbar utveckling, attraktivitet 
och konkurrenskraft. Det är tillgängligt, säkert, tryggt 
och anpassat för människan. I Hässleholms kommun har 
alla möjlighet att utvecklas på ett sätt som främjar både 
invånare och omgivning, likaväl som ekonomi. Nedan 
beskrivs hur kommunen kan se ut ur ett trafikperspektiv 
år 2030.
 
Fyra övergripande strategier för ett hållbart 
trafiksystem 

Strategi 1: Möjliggör för hållbara resor 

Trafiksystemet ska skapa förutsättningar för hållbara 
resor. Det innebär att varje utvecklingsåtgärd i 
så hög utsträckning som möjligt ska vara bra ur 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. 
Hållbar utveckling i trafiken kan uppnås genom 
teknikutveckling, styrmedel samt fysisk planering. Här 
ska kommunkoncernen vara ett föredöme.
• Hållbart för människan
• Hållbart för miljön
• Hållbart för ekonomin

Strategi 2: Skapa ett jämlikt trafiksystem 

Det är viktigt att alla i kommunen ges förutsättningar 
att förflytta sig. Detta för att underlätta för alla, oavsett 
bakgrund, ålder eller kön, att ta del av samhället och 
ges möjlighet till utbildning och arbete. Idag är det fler 
kvinnor och unga som cyklar, går eller åker kollektivt 
än vad män gör. Även ekonomiska förutsättningar 
eller tillgången till bil eller körkort påverkar valet 
av färdmedel. Därför måste bra alternativ finnas. 
Hässleholm prioriterar framkomlighet för barn, gamla 
och funktionsnedsatta.

Strategi 3: Tillämpa fyrstegsprincipen 

Efterfrågan på person- och godstransporter förväntas 
öka kraftigt till år 2050 enligt Trafikverket. Men att 
bara bygga nytt är inte ekonomiskt hållbart och löser 
inte alltid kapacitetsproblemen. Fyrstegsprincipen 
ska vara en grundläggande utgångspunkt vid 

infrastrukturplanering för att trafiksystemet ska kunna 
användas på ett smartare och effektivare sätt. Effektiva 
övergångar mellan trafikslagen behöver främjas. Drift och 
underhåll, trimningsåtgärder och styrmedel är åtgärder 
som säkerställer att transportsystemet är robust och 
maximerar kapaciteten.  

Vi tillämpar fyrstegsprincipen enligt Trafikverkets 
modell:
1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och 

valet av transportsätt.
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt 

vägnät. 
3. Begränsade utbyggnadsåtgärder. 
4. Nyinvesteringar i form av omfattande ombyggnader 

eller rena nybyggnationer.

Strategi 4: Tillämpa färdmedelsprioritering 

Vid trafikinsatser ska behoven för respektive trafikslag 
beaktas. Av särskild betydelse är säkerheten och 
framkomligheten för oskyddade trafikanter 
 
NATIONELLA TRANSPORTPOLITISKA MÅL 

Trafikverkets verksamhet styrs av riksdagens 
transportpolitiska mål (Prop. 2008/09:93 ”Mål för 
framtidens resor och transporter”). Enligt riksdagens 
beslut är det övergripande målet för transportpolitiken 
”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet.” Det övergripande 
målet stöds av två huvudmål: ett funktionsmål och ett 
hänsynsmål. För att uppfylla dessa huvudmål finns också 
ett antal preciseringar antagna. 

Mål för transporter och infrastruktur 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa 
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet.

Funktionsmål tillgänglighet 

Definitionen av funktionsmålet för tillgänglighet är 
följande: ”Transportsystemets utformning, funktion 
och användning ska medverka till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 
landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.” 
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För att uppfylla funktionsmålet för tillgänglighet bör 
följande preciseringar gälla:  

• Medborgarnas resor förbättras genom ökad 
tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 

• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och 
stärker den internationella konkurrenskraften. 

• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner 
samt mellan Sverige och andra länder. 

• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten 
av transportpolitiken medverkar till ett jämställt 
samhälle. 

• Transportsystemet utformas så att det är användbart 
för personer med funktionsnedsättning. 

• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda 
transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar. 

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång 
och cykel förbättras. 

Hänsynsmål- säkerhet, miljö och hälsa 

Definitionen av hänsynsmålet för säkerhet är följande: 
”Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen 
uppnås och till ökad hälsa.” 
För att uppfylla hänsynsmålet för säkerhet bör följande 
preciseringar gälla:  

• Antalet omkomna inom vägtransportområdet 
halveras och antalet allvarligt skadade minskas med 
en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 

• Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och 
fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet 
allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020. 

• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom 
järnvägstransportområdet och luftfartsområdet 
minskar fortlöpande. 

• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis 
ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett 
brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör 
Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av 
fossila bränslen. 

• Transportsektorn bidrar till att övriga 
miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. 
Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där 
transportsystemets utveckling är av stor betydelse för 
möjligheterna att nå uppsatta mål. 

 

REGIONAL TRANSPORTSTRATEGI OCH RESVANOR 

Region Skåne  har i Strategi för ett hållbart 
transportsystem 2050 tagit fram mål för 
färdmedelsfördelning i Skåne. Det finns målsättning för 
år 2030 och för år 2050 (se tårtdiagram på nästa sida).  
Denna målsättning ska Hässleholms kommun arbeta 
efter. I den regionala transportinfrastrukturplaneringen 
läggs stort fokus på åtgärder för kollektivtrafik och cykel, 
samtidigt som kapaciteten i befintlig infrastruktur ska 
öka.  
 
Bilen har en viktig roll och kommer fortsätta att ha, 
framförallt på landsbygden. Pendlarparkeringar och 
attraktiva stationslägen/hållplatser är därför viktiga 
att fortsätta stärka och utveckla. Tre fjärdedelar av 
befolkningen har en hållplats eller järnvägsstation inom 
en kilometer. 

Resvaneundersökningen från 2018 visar att fördelningen 
per färdmedel för samtliga resor ser ut enligt fördelning 
på bilden på nästa sida. Antalet resor per dag har minskat 
sedan resvaneundersökningen 2007 och 2013. I Skåne är 
antalet resor per invånare 2,0 per dag, 1,9 i Hässleholm. 
Reslängd per dag per person i Skåne är 55,4 km, i 
Hässleholm 63,9 km.  
 
I Hässleholm görs alltså färre resor per dag, men 
reslängden är något längre än i Skåne som helhet. 
Kollektivtrafikresandet har ökat med två procentenheter 
och gång- och cykelresandet har ökat med en 
procentenhet jämfört med tidigare undersökningar. 
Andelen resor med tåg ligger på 12,7% och ligger nära 
Region Skånes mål om färdmedelfördelning till 2030 
som är 13%.  
 
Det görs färre resor med cykel och buss än övriga Skåne, 
men fler resor med bil och med tåg. Kvinnor reser mer 
med cykel och till fots än män och män reser mer med 
bil. Kvinnor i Hässleholms kommun reser mer med bil 
än både män och kvinnor än genomsnittet i Skåne.  
 
I Hässleholm görs även en större andel resor som är 
kortare än fem kilometer med bil än genomsnittet i 
Skåne, medan andelen resor till fots är samma som 
genomsnittet i Skåne. Tillgången till reserelaterade 
förmåner på arbetsplatser påverkar benägenheten att välja 
färdsätt till arbetsplatsen. Exempelvis har bilparkering 
mot avgift vid arbetsplatsen stor betydelse för att välja 
andra färdsätt, och förmånsbeskattad parkering gynnar 
resande med kollektivtrafik, gång, cykel. Förmånsbil 
och fri bilparkering ger högst andel resor med bil till 
arbetsplatsen. För boende i Hässleholms kommun börjar 
och slutar 66% av resorna inom kommunen.
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Region Skåne ansvarar för att samordna de regionala 
utvecklingsfrågorna genom att ta fram den regionala 
utvecklingsstrategin samt samordna insatserna 
för dess genomförande. Dessutom upprättar och 
fastställer Region Skåne planen för den regionala 
transportinfrastrukturen. 
 
Pendling 

Hässleholm är en utpendlingskommun, det vill säga fler 
pendlar ut från kommunen än in. Den största in- och 
utpendlingen sker till och från Kristianstads kommun. 
Allteftersom rörligheten på arbetsmarknaden samt att 
de funktionella arbetsmarknaderna blir större ökar 
pendlingen. 

Förutom Kristianstad sker den största inpendlingen från 
Östra Göinge, Osby och Malmö. Störst utpendling sker 
till Malmö, Markaryd och Lund. (SCB 2018)

Inpendling: 5 929 
Utpendling: 7 599 

Sedan år 2000 har inpendling från Malmö, Helsingborg 
och Hörby ökat mest procentuellt, medan utpendlingen 
till Helsingborg, Eslöv och Älmhult ökat mest 
procentuellt.

Information och beteendepåverkan  

Ett aktivt arbete med beteendepåverkan i kombination 
med fysiska ombyggnader är viktigt för att få fler att 
resa hållbart. Ibland kallas detta arbete för mobility 
management och är ett samlingsnamn för åtgärder som 
syftar till att påverka resebeteenden och transporter 
för att främja hållbara transporter genom att förändra 
resenärers attityder och beteenden. Det kan vara 
information, kampanjer, dialogarbete med mera för att 
visa och inspirera till olika sätt att resa mer hållbart. 
Arbetet behöver finnas med från övergripande planering 
till åtgärder i gatorna. Begreppet ”mobility as a service” 
eller ”transport som tjänst” är ett relativt nytt begrepp 
som genom digitala plattformar utveckla det hållbara 
resandet ytterligare. 

Hässleholms kommun behöver utveckla detta arbetet i 
samtliga nivåer av planeringen. Arbetet behöver anpassas 
till kommunens förutsättningar och behov på olika 
platser.  

Målsättning 2050, Antalet delresor. Bild: Region SkåneMålsättning 2030, Antalet delresor. Bild: Region Skåne
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Andel resor per färdmedel i Hässleholms kommun enligt resvaneundersökningen 2018. Bild: Region Skåne
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RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER (3 KAP.  8§ MB)
 
Trafikverket bedömer vilka områden som är av 
riksintresse för trafikslagens anläggningar. Trafikverket 
ska efter samråd med Länsstyrelsen, Boverket och andra 
berörda myndigheter, lämna uppgifter om områden 
som Trafikverket bedömer vara av riksintresse för 
kommunikationer. Trafikverket stöttar länsstyrelsen i 
deras arbete med att bevaka utpekade riksintressen.  
 
Riksintresse för kommunikationer är avsett att säkra 
funktionell transport på väg, järnväg, i luften och till 
sjöss. Riksintressen utpekade av Trafikverket gäller för 
mark-och vattenområden för både befintliga, planerade 
och framtida kommunikationsanläggningar. 
 
I Hässleholms kommun finns följande riksintressen för 
järnvägen:
• Markarydsbanan
• Skånebanan
• Södra Stambanan

I Hässleholms kommun finns följande riksintressen för 
terminaler:
• Hässleholm

I Hässleholms kommun finns följande riksintressen för 
planerade och framtida banor:
• Jönköping-Malmö

I Hässleholms kommun finns följande riksintressen för 
vägar:
• Väg 21
• Väg 23
• Väg 24
• Väg 117 

I Hässleholms kommun påverkas av följande 
riksintressen för flygplatser (MSA-ytor med radien 55 
km från flygplatsen):
• Kristianstads flygplats
• Ängelholm-Helsingborgs flygplats
 
Kommunen godtar riksintressena och bedömer att 
planförslaget inte står i konflikt med rikintresset för 
kommunikationer. 
 
Funktionsbeskrivningarna för respektive riksintresse 
redovisas i Bilaga 1.

KOLLEKTIVTRAFIK, JÄRNVÄG OCH BUSS

En attraktiv och väl fungerande kollektivtrafik spelar en 
avgörande roll i omställningen till ett hållbart transport-
system och är även viktig för att möjliggöra transporter 
för de grupper som av olika skäl inte kör bil. Av denna 
anledning är det av stort värde att nya bostads- och verk-
samhetsområden etableras där det redan finns eller ska 
utvecklas stråk för kollektivtrafik. 

Hässleholms kommun har god tillgång till kollektivtrafik 
både med tåg och buss. Tre av fyra personer av befolk-
ningen i Hässleholms kommun har en kilometer eller 
mindre till kollektivtrafik (station/hållplats). En kilome-
ter tar cirka 10 minuter att gå, 5 minuter att cykla, eller 
ca 2–3 minuter i bil. Alla kollektivtrafikstråk har dock 
inte en tillfredsställande turtäthet och detta bör Hässle-
holms kommun arbeta vidare med – både i dialog med 
Skånetrafiken och internt på kommunen.

 
Det är även en utmaning att göra kollektivtrafiken att-
raktiv och tillgänglig i de stråk där det finns både tåg och 
buss. Bussen möjliggör att landsbygden mellan orterna 
har tillgång till kollektivtrafik, kompletterar turtätheten 
i stationsorterna, medan tåget gör resan mellan stations-
orterna snabbare. Statistiken visar att det är ganska lågt 
resande på bland annat busslinje 532 (Hässleholm-Mar-
karyd). Detta ger en utmaning i både tillgänglighet, 
förståelse och attraktivitet.  

För Hässleholms kommun, liksom flera andra kommu-
ner, är det en utmaning att få en stark kollektivtrafik i en 
geografiskt stor kommun, med stor landsbygd och högt 
bilinnehav. I kombination med att det under senare år 
blivit allt högre krav på marknadsandelar och kostnads-
täckningsgrad har det i de mer glest befolkade delarna 
av Skåne blivit svårt att upprätthålla en attraktiv kollek-
tivtrafik. Det blir en alltmer ojämn resursfördelning. Att 
både klara tillgänglighet till arbete, studier och service 
samt ha en livskraftig och attraktiv landsbygd visar sig 
allt svårare. 

På sikt bedöms det som önskvärt att utreda möjligheten 
till etablering av nya tågstationer i de orter som ligger 
längs med befintlig järnväg i kommunen. 
 
 

Faktaruta: God tillgänglighet till kollektivtrafik

• 1000 meter till regionbusshållplats
• 1500 meter till järnvägsstation
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Hässleholms kommun gjorde under 2019 en utredning 
om kollektivtrafik på Hässleholms kommuns landsbygd 
– en nulägesanalys med fokus på befintlig kollektivtrafik 
på Hässleholms kommuns landsbygd. Arbetet fortsätter, 
delvis i samarbete med Skånetrafiken.
 
Det vore önskvärt om turtätheten med tåg ökade efter-
som tåg är snabbare än bussen. Här finns utmaningar 
i infrastrukturen, där samtliga banor i Hässleholms 
kommun har begränsningar och just nu inte klarar mer 
än befintlig turtäthet. Skånebanan mellan Hässleholm 
och Kristianstad är exempelvis fortfarande Sveriges mest 
trafikerade enkelspår och Södra stambanan har kapaci-
tetsbegränsningar.  

För att kollektivtrafiken ska bli en verklig konkurrent till 
bilen behöver turtätheten vara en avgång per tjugonde 
minut. Byten mellan olika färdmedel och väntetider 
påverkar hela-resan-perspektivet. Hässleholms kommun 
behöver därför aktivt arbeta vidare med dessa frågor, 
både för att uppnå Region Skånes färdmedelsfördelning, 
för att nå nationella och regionala klimatmål och för att 
vara en attraktiv kommun för boende, besökare, stude-
rande och arbetande. 

Region Skåne är även regional kollektivtrafikmyndighet 
med ansvar dels för den regionala kollektivtrafiken i 
Skåne och sjukresor, dels för färdtjänst och riksfärdtjänst 
i Hässleholms kommun. Trafikförsörjningsprogrammet 
syftar till att vara en politisk styrning av den långsiktiga 
utvecklingen av kollektivtrafiken i Skåne.  

Det senaste trafikförsörjningsprogrammet antogs av 
regionfullmäktige den 25 februari 2020. Trafikförsörj-
ningsprogrammet är tillsammans med budgeten det 
viktigaste dokumentet för regionfullmäktiges styrning av 
den regionala kollektivtrafiken. Programmets inriktning 
utgår från den regionala utvecklingsstrategin, strategi för 
det flerkärniga Skåne och strategi för ett hållbart trans-
portsystem i Skåne 2050.

Arbetspendling och skolresor är de restyperna som ställer 
krav på kapaciteten i kollektivtrafiksystemet. Samtidigt 
finns potential att öka fritidsresandet med kollektivtrafik, 
men detta resande är mer spritt och komplext. Det krävs 
därför fler studier från Region Skåne kring detta.  
 
Hässleholms kommun är och ska fortsätta vara aktiva i 
samarbetet och utvecklingen av kollektivtrafiken inom 
kommunen och till kommunens viktigaste omkringlig-
gande pendlingsorter.

Karta: Regionala järnvägar med tågstationer samt regionala 
busslinjer.

Hässleholm C är en viktig järnvägsknutpunkt i Skåne (Fotograf: 
Erik Mårtensson)

KAPITEL 4 - MOBILITET OCH TRANSPORTINFRASTRUKTUR



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling •   223

Järnväg 

Hässleholm är en av södra Sveriges viktigaste knutpunk-
ter. I centrala Hässleholm sammanstrålar järnvägar från 
fem riktningar och det finns sammanlagt åtta tågstatio-
ner i kommunen. Järnvägen med person- och godstrafik 
är avgörande och kanske den viktigaste infrastrukturen 
för Hässleholms kommun. Samtliga järnvägsspår och 
tågstationer i kommunen är av riksintresse och viktiga 
att säkerställa fortsatt funktion och utveckling. Vid ny 
bebyggelse utmed alla järnvägar gäller ett byggnadsfritt 
avstånd om minst 30 meter. På samtliga järnvägssträck-
or i Hässleholms kommun transporteras farligt gods på 
järnväg och utifrån detta gäller särskilda riktlinjer gällan-
de nybyggnation i anslutning till järnväg. Läs mer under 
avsnitt ”Miljö, hälsa, säkerhet och risker”.

I Hässleholms centrum finns en av Sveriges viktigaste 
bytespunkter. I fördjupning av översiktsplanen för Häss-
leholms stad, finns mer information kring detta. Bytes-
punkten/knutpunkten bör fortsätta utvecklas, liksom 
i samtliga stationsorter. Stationen fungerar som både 
bytespunkt och mötesplats. En utbyggnad och ökad ka-
pacitet på samtliga järnvägar är av betydelse för samtliga 
stationsorter inom kommunen för att möjliggöra utökad 
turtäthet. Önskvärt är att det är åtminstone två tåg per 
timme från respektive stationsort i vardera riktningen, 
det vill säga ett tåg per halvtimme. I vissa av orterna 
kompletteras tågen med regionbuss i dagsläget.  

Spårspring är vanligt och ett av de mest försenande 
problemen för tågtrafiken. Trafikverket har arbetat med 
uppsättning av staket för att förhindra detta de senaste 
åren. Södra stambanan har kapacitetsbegränsningar, 
framförallt mellan Lund och Hässleholm men även 
norrut från Hässleholm. Nya stambanor för höghastig-
hetståg kommer att bidra till förbättringar och avlastning 
av Södra stambanan. Utvecklingen av nya stambanor för 
höghastighetståg är mitt uppe i det som kallas lokali-
seringsutredning för att hitta bästa möjliga placering 
i landskapet för den första etappen mellan Lund och 
Hässleholm. Läs mer om nya stambanor i kapitel 2. 

Persontågsstrategi, framtagen av Region Skåne, är en plan 
för hur den regionala tågtrafiken i Skåne ska utvecklas. 
Den utgår från Region Skånes övergripande mål och re-
dovisar den trafik som Skånetrafiken behöver köra för att 
möta förväntad efterfrågan och nå de marknadsandelar 
som Region Skåne har som mål. Persontågsstrategin är 
underlag för upphandling av trafik och fordon, priorite-
ringar i RTI-planen (regionala transportinfrastrukturpla-
nen) samt ett underlag för dialogen mellan Trafikverket 
och regeringen kring kommande satsningar på nationell 
nivå.

År 2020 öppnades en underhållsdepå för persontåg i 
utkanten av Hässleholm. Depån stärker Hässleholm som 
järnvägscentrum och ger möjlighet att knyta ytterligare 
verksamheter och utbildningsinstitutioner med koppling 
till järnvägstrafik.  

Hässleholm är också ett viktigt nav för godstransporter 
på järnväg. Idag görs ingen rangering i Hässleholm. 
Norr om Hässleholm finns planlagt industriområde med 
koppling till järnvägen. Det finns idag lastplatser för 
omlastning av gods i Hässleholm som i fördjupning av 
översiktsplan för Hässleholm förslagits flyttas ut till Häss-
leholm Nord. Under 2019 och 2020 pågår ett EU-pro-
jekt för att undersöka Hässleholms möjligheter som 
infrastrukturell nod. Projektet kommer att slutredovisas i 
under år 2021.  
 

Karta: Infrastruktur i Skåne med fokus järnvägsnätet. 

Källa: Region Skåne
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Skånebanan
 
Skånebanan sträcker sig mellan Helsingborg och Kristi-
anstad och förbinder Västkustbanan, Södra stambanan 
samt Blekinge Kustbana och har därmed en interregional 
betydelse. Idag är Skånebanan hårt trafikerad och bitvis 
har banan kapacitetsbrist. Utifrån att restiderna längs 
banan inte är konkurrenskraftiga är restidsförbättring 
önskvärt.  
 
Sträckan mellan Hässleholm och Kristianstad är ett av 
Sveriges mest trafikerade enkelspår där trafiken består av 
godståg, Öresundståg och Pågatåg. Trafikverket arbetar 
med en järnvägsplan som innehåller förslag på att för-
länga mötesspåret i Attarp som är ett planerat riksintres-
se, i riktning mot Hässleholm. Då möjliggörs att två tåg 
kan invänta ett mötande tåg och tiden på sträckan skulle 
kortas. Byggstart är planerad till början av 2023. 
 
 

Trafikverket har gjort bedömningen i en åtgärdsvalsstu-
die för Skånebanan att en utbyggnad till dubbelspår på 
sträckan Hässleholm-Kristianstad kommer att krävas i 
framtiden, för att öka turtätheten och för att kunna köra 
snabba direkttåg mellan orterna Kristianstad-Hässle-
holm-Helsingborg. 

Hässleholms kommun har ett stort intresse av att Skåne-
banan byggs ut till dubbelspår mellan Kristianstad-Hel-
singborg i syfte att öka kapaciteten både för persontrafik 
och godstrafik. Utifrån att Hässleholm-Kristianstad är ett 
av Sveriges mest trafikerade enkelspår bör denna sträcka 
prioriteras. Sträckningens betydelse ökar ytterligare när 
det gäller att transportera resenärer till och från en möjlig 
framtida höghastighetsstation. Eftersom Trafikverket har 

rådigheten över den statliga infrastrukturen är samverkan 
med Trafikverket av yttersta vikt. Vad som i dagsläget 
bedöms som bästa läge för detta dubbelspår får processen 
för det arbetet klargöra. 
 
Södra stambanan
 
Södra stambanan sträcker sig från Malmö till Stockholm 
och är viktig för person- och godstrafik. Banan är av 
internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T 
nätet. Södra stambanan ingår även i det utpekade strate-
giska godsnätet. 

Södra stambanan mellan Lund och Hässleholm har idag 
stora kapacitetsbegränsningar. Det innebär att sträckan 
är en av de stora flaskhalsarna på stambanan och att 
kapacitet saknas för att utveckla tågtrafiken ytterligare i 
högtrafik. På sikt kan det krävas utbyggnad till fyra spår 
mellan Malmö-Hässleholm. Framtida Nya Stambanor 
kan frigöra kapacitet på Södra stambanan vilket gör att 
godstrafik samt regional persontrafik kan utökas. 

Markarydsbanan 
 
Markarydsbanan sträcker sig mellan Eldsberga och Häss-
leholm och är en viktig förbindelse mellan Västkustbanan 
och Södra stambanan för godståg. Banan är även en vik-
tig omledningsbana för både person- och godstrafik. För 
att möjliggöra en utökad trafikering med regionala Påga-
tåg, fjärrtåg och gods är det av vikt att Markarydsbanan 
mellan Hässleholm och Halmstad ses över och förstärks. 
Trafikverket förbereder en järnvägsplan för att bygga 
mötesspår i Knäred och plattformar i Knäred och Veinge. 
Detta i syfte att förlänga persontrafik på Markarydsbanan 
mellan Hässleholm och Markaryd till Halmstad. 

Buss
 
I Hässleholms kommun finns det fyra regionbusslinjer 
och i Hässleholms tätort finns tre stadsbusslinjer. Busstra-
fiken är värdefull och möjliggör att landsbygden har till-
gång till kollektivtrafik mellan orterna och kompletterar 
dessutom turtätheten i stationsorterna. Exempelvis går 
linje 532 parallellt med Markarydsbanan och har därmed 
en viktig funktion för de som bor mellan tågstationerna, 
till exempel boende i Emmaljunga och Mala.   
 
För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv är det av vikt 
att den är snabb, tillförlitlig och lättillgänglig för alla re-
senärer. Samtidigt är det viktigt att se till hela-resan-per-
spektivet, vilket innebär att det ska finnas goda möjlighe-
ter att ta sig till och från kollektivtrafiknoder med cykel 
eller till fots. 

Karta: Skånebanan - mötesspår i Attarp
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• Buss 511 mellan Ängelholm och Hässleholm längs 
väg 24 där orterna Finja, Röke och Hörja samt 
landsbygden däremellan har hållplatser. 

• Buss 532 mellan Markaryd och Hässleholm längs 
väg 117 där Emmaljunga, Vittsjö, Bjärnum, Mala 
och Vankiva samt landsbygden däremellan har 
hållplatser. 

• Buss 542 mellan Broby och Hässleholm längs väg 
119 där Norra Sandby och Stoby samt landsbygden 
däremellan har hållplatser.

• Under sommartid finns även anropsstyrda buss 535 
mellan Hässleholm och Hovdala slott. 

För att fortsättningsvis möjliggöra omställningen till ett 
hållbart resande är det önskvärt med en högre turtäthet 
i de starka stråken. Skånetrafiken är huvudman för kol-
lektivtrafiken och dialog för turtäthet och framkomlig-
hetsåtgärder behöver ske i samarbete mellan kommunen 
och Skånetrafiken. Busslinjerna 542 (Broby-Hässleholm) 
och 511 (Ängelholm-Hässleholm) är viktiga bussstråk 
i och med att det inte finns någon tågtrafik längs dessa 
sträckor. Hässleholms kommun bör tillsammans med 
Skånetrafiken, Trafikverket och berörda kommuner sam-
verka för att öka bussens framkomlighet och minska den 
totala restiden.

Kollektivtrafiken har en viktig roll för Skånes utveckling 
och tillväxt och för Hässleholms kommun utgör kol-
lektivtrafiken ett viktigt medel för att sammanväva byar 
och mindre tätorter med centralorter inom och utanför 
länsgränser. Genom att skapa en attraktiv tillgänglighet 
kan Hässleholm fortsättningsvis utveckla sin roll som en 
viktig knutpunkt i Skåne och södra Sverige. 

Kollektivtrafik möjliggör hållbara resor 
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BILTRAFIK OCH BILINFRASTRUKTUR

Bilens roll i samhället

Bilen har på många sätt varit betydelsefull för samhällets 
utveckling, genom att erbjuda möjligheten till längre 
och snabbare resor samt ökad rörelsefrihet. Den har varit 
viktig både för transporter av personer och av gods, samt 
är det trafikslag som varit mest flexibelt och använd-
bart. Bilen har påverkat hur vi planerat våra städer och 
samhällen, vilket har lett till att samhällena spridit ut sig 
på ett sätt som både kommit att påverka miljön, avstånd 
mellan olika funktioner och inte minst folkhälsan.  

Hässleholms kommun har en omfattande landsbygd 
som saknar kollektivtrafik. Många kommuninvånare är 
därför beroende av bilen. Bilinnehavet i Hässleholms 
kommun är högre än i övriga Skåne och Sverige. Region 
Skånes målsättning är dock att det ska ske en förändrad 
färdmedelsfördelning, där biltrafiken minskar något till 
förmån för en ökad andel resor till fots, med cykel och 
kollektivtrafik. För Hässleholms kommun kan dessa mål 
bli en svår utmaning att nå. 

Elektrifieringen av bilen och införandet av självkörande 
fordon (autonoma fordon) kommer att få en positiv 
effekt på transportsystemet. I dagsläget är det svårt att 
veta både när i tid det kan bli vanligare med denna typ av 
fordon och vilka konsekvenser de kan komma att få, såväl 
vid införandet som på längre sikt. Det pågår en kraftfull 
utveckling både avseende elektrifiering av bilar och av 
självkörande bilar. Det positiva med denna utveckling är 
att den på sikt inte enbart bidrar till minskad användning 
av fossila bränslen utan också leder till minskat buller i 
samhället. Problemet kvarstår dock med att elbilar, precis 
som dagens bilar, tar mycket plats såväl i gaturummet 
som vid parkering.  

För att det i praktiken ska fungera så optimalt som möj-
ligt att ha en elbil är det viktigt att fordonets användare 
kan ladda bilen där den normalt parkeras. För de som bor 
i lägenhet, oavsett om det är hyresrätt eller bostadsrätt, 
kan det vara problematiskt att hitta en parkeringsplats 
med eluttag för att ladda elbilen. Denna problematik 
bör ses över av kommunen och utvecklas i syfte att öka 
tillgängligheten för laddning av elbilar för så många kom-
muninvånare som möjligt, oavsett var man bor.   
 Utvecklingen av självkörande fordon (autonoma fordon) 
går också snabbt. Det pågår emellertid en diskussion om 
säkerhetssystem och juridiska ansvarsfrågor som behöver 
lösas först innan denna typ av fordon introduceras. Med 
självkörande bilar finns även fördelar vad gäller trafiksä-
kerhet, samt att det på sikt skulle kunna leda till att färre 
personer behöver äga en egen bil.  
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Generellt sett bör biltrafiken ha god tillgänglighet i or-
terna och en hög framkomlighet mellan orterna. Bilarnas 
hastighet upplevs av andra trafikanter som mer otryggt 
än vad en stor mängd bilar gör. Det finns även en större 
chans att överleva eller skadas lindrigt vid en olycka om 
bilens hastighet är låg. Därför behöver gaturummen 
utformas så att de underlättar för bilisterna att hålla rätt 
hastighet relaterat till gatans utformning och låg hastig-
het vid passager för gående och cyklister. 

Hässleholms kommun saknar idag en gällande has-
tighetsplan. Det finns ett behov av att ta fram en plan 
som kan fungera som stöd i trafiksäkerhetsarbetet, men 
även för att underlätta stadsplanering och exploatering. 
Motortrafikens hastighet är en viktig parameter i arbetet 
med att minska antalet olyckor och konsekvenserna av 
olyckor. En sänkning av hastighetsgränserna är även 
positivt ur ett trafikbullerperspektiv. 

Tillgången till parkeringsplatser är en av de faktorer som 
har störst betydelse för resmönster och val av transport-
medel. Det finns ett uppdrag att ta fram en parkerings-
strategi för kommunen, som beräknas kunna påbörjas 
under 2021.

Viktiga stråk och prioriterade vägar 

I Hässleholms kommun är det av vikt att stråk för gång- 
och cykeltrafik samt kollektivtrafik utvecklas såväl lokalt 
inom orterna som kommunalt, mellankommunalt och 
regionalt. Den tunga trafik som idag passerar igenom vis-
sa orter i kommunen behöver regleras på olika sätt för att 
öka framkomligheten och tryggheten för de som bor på 
orten. Samtidigt ska tillgängligheten och framkomlighet-
en för näringslivets transporter optimeras, detta utifrån 
lokala behov och förutsättningar.  

Hässleholms kommun har ett strategiskt läge i regionen 
och i Sverige med god tillgång till det funktionellt prio-
riterade vägnätet, vilket utgör en stor fördel för kommu-
nen. Vägar medför emellertid även negativa konsekvenser 
som buller, trafikrisker samt risk för att till exempel loka-
la vattenskyddsområden förorenas. Kommunen kommer 
att behöva göra avvägningar mellan dessa fördelar och 
nackdelar i det fortsatta arbetet med att säkerställa en 
god trafikmiljö och ökad hälsa för invånarna. För att 
uppnå en hållbar utveckling av vägnätet krävs dialog och 
samarbete mellan olika instanser på lokal, regional och 
nationell nivå.  

I Hässleholms kommun är de viktigaste vägförbin-
delserna väg 21, väg 23, väg 24, väg 117 och väg 119. 
Samtliga nämnda vägar är utpekade av Trafikverket som 
funktionellt prioriterade vägar, där den regionala fram-

Faktaruta:  Tillgänglighet och framkomlighet 
 

• Tillgänglighet handlar om med vilken ”lätt-
het” det går att ta sig fram med fordonet. Det 
innebär att det är möjligt att komma fram 
men inte nödvändigtvis på det snabbaste 
sättet.  

• Framkomlighet handlar om hur prioriterat 
det är att komma fram med det färdmedel 
som avses, utan att hindras av exempelvis 
korsande trafik eller begränsad sikt. 

Karta: Större vägar i Hässleholms kommun.
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komligheten är viktig och ska värnas. Utmed de statliga 
allmänna vägarna gäller byggnadsfritt avstånd om 12, 30 
eller 50 meter, där det inte är tillåtet att uppföra byggna-
der eller andra anläggningar utan Länsstyrelsens tillstånd. 
Avståndet är minst 12 meter men kan utökas till 30 eller 
50 meter enligt beslut av Länsstyrelsen. För väg 23, 24, 
117 och 119 gäller utökat byggnadsfrittavstånd om 30 
meter respektive 50 meter för väg 21. Vägarna 21, 23, 24 
och 117 är även utpekade som rekommenderade leder 
för farligt gods. Läs mer om farligt gods på väg i avsnitt 
”Miljö, hälsa, säkerhet och risker”. I övrigt finns det ett 
finmaskigt nätverk av statliga, kommunala och enskilda 
vägar i kommunen. 
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Väg 21

Väg 21 utgör en viktig del av förbindelsen mellan både 
Kristianstad – Halmstad och Kristianstad – Helsingborg, 
men vägen är även betydelsefull för såväl näringslivets 
transporter som arbetspendling. Region Skåne har pekat 
ut väg 21 som viktig för regional utveckling och ingår 
även i det utpekade huvudvägnätet för långväga god-
stransporter.

Diagrammen nedan visar trafikutvecklingen på väg 21 
mellan Vinslöv och Tyringe från år 2002-2018. Den 
genomsnittliga trafiken och den tunga trafiken har ökat 
vid samtliga mätpunkter men framförallt mellan Vinslöv 
och Vankiva. 

Väg 21 genom Hässleholms kommun passerar orterna 
Vinslöv, Hässleholm och Tyringe. Eftersom vägen går 
rakt igenom Tyringe tätort finns det utmaningar mellan 
framkomlighet ur ett regionalt perspektiv och en god 
tillgänglighet mellan norra och södra delarna av orten. 
I översiktsplan, antagen 2007, pekades ett utrednings-
område ut med förslag på att dra sträckningen av väg 21 
norr om Tyringe. Utifrån nuvarande planeringsprincip 
och modeller för beräkning av samhällsekonomisk nytta 
går det inte att planera för en vägkorridor norr om tätor-
ten Tyringe. 

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 
21 planerar Trafikverket att genomföra åtgärder i Vanne-
berga, bland annat en partiell trafikplats i det så kallade 
Vannebergakorset. Vid den södra infarten till Vinslöv 
finns ledig mark som möjliggör för ny verksamhetseta-
blering samt öppnar upp för omlokalisering av befintlig 

KAPITEL 4 - MOBILITET OCH TRANSPORTINFRASTRUKTUR

Trafikutveckling över tid på väg 21, totalt antal fordon på väg 
21 (ÅDT, årsmedelsdygnstrafik). (Källa: Vägtrafikflödeskartan på  
trafikverket.se)

Trafikutveckling över tid på väg 21 för lastbilar (ÅDT, årsmedels-
dygnstrafik). (Källa: Vägtrafikflödeskartan på trafikverket.se)

Karta med mätpunkter för ÅDT total och tung trafik på väg 21

verksamhet inne i centrala Vinslöv vid stationen, vilket 
skulle leda till minskad trafik genom samhället. skulle 
leda till minskad trafik genom samhället.
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Karta med mätpunkter för ÅDT total och tung trafik på väg 23

Trafikutveckling över tid på väg 23, totalt antal fordon på väg 
23 (ÅDT, årsmedelsdygnstrafik). (Källa: Vägtrafikflödeskartan på  
trafikverket.se)

Trafikutveckling över tid på väg 23 för lastbilar (ÅDT, årsmedels-
dygnstrafik). (Källa: Vägtrafikflödeskartan på trafikverket.se)

KAPITEL 4 - MOBILITET OCH TRANSPORTINFRASTRUKTUR

Väg 23

Väg 23 passerar genom Hässleholm och är en del av den 
interregionala förbindelsen mellan sydvästra Skåne och 
Småland. Vägen är betydelsefull för regionala transporter 
samt ingår i landtransportnätet för långväga transporter. 
Region Skåne har pekat ut vägen i den regionala trans-
portinfrastrukturplanen 2018–2029 som viktig för den 
regionala utvecklingen och arbetspendlingen. Väg 23 från 
Höör och norrut är en del av det utpekade kollektivtra-
fiknätet vilket innebär att den är central för en fungeran-
de kollektivtrafik. 

Diagrammen nedan visar trafikutvecklingen på väg 
23 mellan Sösdala och Hästveda från år 2002-2019. 
Den genomsnittliga trafiken har ökat mellan de senaste 
mätningarna men framförallt har den tunga trafiken ökat 
betydligt vid samtliga mätpunkter. 

För Hässleholms kommun är väg 23 en livsnerv mel-
lan kommunen och Malmö-Lund. På sträckan mellan 
Tjörnarp och Sandåkra pågår ett arbete med en vägplan 
för att göra 2+1 väg med mittseparering samt att höja 
hastigheten från 80km/h till 100km/h. Väg 23 norrut 
från Sandåkra behöver ses över på sikt. Utöver fram-
komligheten och trafiksäkerheten är avsaknaden av säkra 
övergångar för oskyddade trafikanter längs väg 23 ett 
hinder för både arbetspendling och besöksnäring. För 
närvarande pågår ett arbete med en åtgärdsvalstudie 
(ÅVS) gällande väg 23 mellan E22 och Tjörnarp. Hässle-
holms kommun är delaktiga i detta arbete. 

Väg 23 mellan Sandåkra och Gulastorp är en barriär 
mellan två naturområden. Det finns idag problem för 

vandrare och cyklister att korsa väg 23, detta eftersom 
det saknas passager med planskilda korsningar för oskyd-
dade trafikanter som ska ta sig över väg 23. Barriäreffek-
ten påverkar även djuren och deras möjligheter att röra 
sig mellan olika områden.
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Väg 24

Väg 24 är av nationellt intresse och utgör ett av de få 
stråk som förbinder Skåne med Halland. Vägen utgör ett 
viktigt transitstråk, tillsammans med väg 13 och 23, mel-
lan riksintresset Ystad hamn och de riksintresseklassade 
europavägarna E4 och E6. Väg 24 förbinder Skånes östra 
sida med den västra och bidrar på detta sätt till bättre 
balans i hela Skåne och mer tillgängligt såväl lokalt som 
interregionalt. Vägen är utpekad av Region Skåne som en 
viktig led för arbetspendling. 

Väg 24 går genom byarna Röke och Hörja och bildar en 
barriär i byarna. I Röke finns idag en trafiksäkerhetska-
mera, men åtgärder för ökad trafiksäkerhet och säkerstäl-
lande av hastighetsbegränsningar behöver ses över. Bland 
annat behöver lämpliga passager för gående och cyklister 
i Röke och Hörja utredas för att minska barriäreffekten, 
sänka buller och hastigheter samt ge en mer trafiksäker 
och attraktiv miljö. Kvaliteten för byarna skulle öka med 
denna typ av åtgärder, inte minst ur ett barnperspektiv. 

Diagrammen nedan visar trafikutvecklingen på väg 24 
mellan Örkelljunga och Hässleholm från år 2002–2018. 
Den tunga trafiken på vägen har ökat över tid och vid de 
senaste mätningarna har det skett en ökning vid samtliga 
mätpunkter. 

Trafikutveckling över tid på väg 24, totalt antal fordon på väg 24 
(ÅDT, årsmedelsdygnstrafik). (Källa: Vägtrafikflödeskartan på 

trafikverket.se)

Trafikutveckling över tid på väg 24 för lastbilar (ÅDT, årsmedels-
dygnstrafik). (Källa: Vägtrafikflödeskartan på trafikverket.se)

Karta med mätpunkter för ÅDT total och tung trafik på väg 24
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Karta med mätpunkter för ÅDT total och tung trafik på väg 117

Trafikutveckling över tid på väg 117, totalt antal fordon på väg 
117 (ÅDT, årsmedelsdygnstrafik). (Källa: Vägtrafikflödeskartan på 
trafikverket.se)

Trafikutveckling över tid på väg 117 för lastbilar (ÅDT, årsmedels-
dygnstrafik). (Källa: Vägtrafikflödeskartan på trafikverket.se)

Väg 117

Väg 117 är av särskild betydelse för regional och inter-
regional trafik eftersom vägen utgör en länk mellan E4 
och de östra delarna av Skåne. Region Skåne har pekat ut 
vägen som central för regional utveckling och att den har 
betydelse för långväga transporter. Vägen sträcker sig från 
Markaryd till Hässleholm och går rakt genom Vittsjö och 
Bjärnum, vilket skapar barriärverkan, minskad trafik-
säkerhet, buller och risk för att påverka lokala vatten-
skyddsområden.  
 
Väg 117 är olycksdrabbad och kommunen vill därför 
verka för att utreda möjligheten att få till stånd en ökad 
trafiksäkerhet och en minskad bullerpåverkan genom 
olika åtgärder. Likaså behöver åtgärder vidtas för att säkra 
intilliggande vattenskyddsområden. 

Trafikverkets trafikflödeskarta visar att den genomsnitt-
liga trafikeringen på sträckan från år 2001 till 2017 inte 
ökat nämnvärt (se diagrammen nedan). Däremot har 
antalet tunga fordon under samma tidsperiod ökat. Den 
senaste mätningen från 2017 visar att ungefär var femte 
fordon som färdas på väg 117 är ett tungt fordon. En 
bidragande orsak till den stora andelen tung trafik på väg 
117 kan vara de kommersiella navigationssystemen som 
i rutten från Ystad och norrut mot E4 rekommenderar 
bland annat väg 117 som snabbaste färdväg. Detta kan 
innebära att tung trafik som inte har målpunkter längs 
väg 117 använder vägen som genomfart till E4.

KAPITEL 4 - MOBILITET OCH TRANSPORTINFRASTRUKTUR
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Med tanke på att vägen fungerar dels som genomfartsled 
och lokalgata genom orterna Bjärnum och Vittsjö anses 
det av stor vikt att utreda möjligheterna att den tunga 
trafiken leds om eller att det vidtas trafikåtgärder för 
att sänka hastigheten och framkomligheten för tunga 
fordon. På längre sikt bör kommunen utreda möjlighe-
ten till en omdragning av väg 117 utanför Bjärnum och 
Vittsjö. 
 
Väg 117 är en statlig väg och samverkan med Trafikver-
ket och Länsstyrelsen är nödvändigt för att vidta lämpliga 
åtgärder i syfte att göra vägen säkrare. Ett första steg 
bedöms vara att kommunen identifierar brister kopplat 
till vägens funktion och tätorternas utveckling i Bjärnum 
och Vittsjö. Det kan handla om brister ur trafiksäker-
hetssynpunkt, framkomlighet för oskyddade trafikanter 
och möjlighet till utbyggnad av ny bebyggelse utmed den 
statliga vägen. Trafikverket kan sedan göra en bedömning 
om det kan bli aktuellt med en åtgärdsvalsstudie för väg 
117, där åtgärder enligt fyrstegsprincipen utreds uti-
från en gemensam problem- och målbild. Därefter kan 
åtgärdsförslag utredas utifrån ett helhetsperspektiv och 
hänsyn tas till både vägens och tätorternas utveckling.

Karta med mätpunkter för ÅDT total och tung trafik på väg 119

Trafikutveckling över tid på väg 119, totalt antal fordon på väg 
213(ÅDT, årsmedelsdygnstrafik). (Källa: Vägtrafikflödeskartan på 
trafikverket.se)

Trafikutveckling över tid på väg 119 för lastbilar (ÅDT, årsmedels-
dygnstrafik). (Källa: Vägtrafikflödeskartan på trafikverket.se)

Väg 119

Väg 119 är en betydelsefull förbindelse mellan Hässle-
holm – Broby och sedan vidare mot Ryd. Kollektivtrafi-
kåtgärder har genomförts vid Skea gård för att buss 542 
ska gå inom Stoby. Då det förekommer vilt längs vägen 
bör möjligheten till eventuellt viltstängsel utredas fram-
över tillsammans med Trafikverket i syfte att öka trafik-
säkerheten. Diagrammen nedan visar trafikutvecklingen 
från år 2001-2017.
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Godstransporter

Godstransporter är viktiga för att samhället ska fungera. 
Trafiksystemet behöver utformas så att transporter kan 
ske så effektivt som möjligt. 

Skåne är en viktig transitregion för godstransporter, det 
vill säga transporterna som passerar Skåne utan att ha 
ärende här. De stora flödena av gods går genom västra 
Skåne men stora mängder passerar även genom Hässle-
holms kommun. 

De flesta godstransporterna inom kommunen sker på väg 
21, väg 23, väg 24 och väg 117. I orterna Tyringe, Vittsjö 
och Bjärnum passerar vägarna rakt genom orten vilket 
ger utmaningar framförallt avseende buller, trafiksäkerhet 
och lokala dricksvattentäkter. 

Om inte nya stambanor för höghastighetståg byggs, 
förväntas godstransporterna på väg öka ytterligare, vilket 
kan få negativa effekter i framförallt Tyringe, Vittsjö 
och Bjärnum. Godstransporter på järnväg genererar mer 
buller än persontåg, vilket behöver arbetas vidare med 
ur ett nationell och regionalt perspektiv. Region Skåne 
har pekat ut Hässleholm som ett lämpligt alternativ för 
rangerbangård, något som just nu utreds i ett projekt 
med stöd från EU och Tillväxtverket. 

Transportintensiva verksamheter bör i första hand loka-
liseras i närheten av järnväg eller riksvägar eller kommu-
nens övriga större vägar. De nya verksamheterna ska i 
första hand trafikförsörjas via befintliga anslutningar till 
kommunalt och statligt vägnät. 

Godstransporter på järnväg bör stödjas och hänga ihop 
med både nationella och internationella satsningar. 
Region Skånes målsättning om att andelen gods på väg 
ska minska till förmån för sjöfart och järnväg är viktigt 
och kan på sikt bidra till en bättre ljudmiljö och ökad 
trafiksäkerhet i berörda orter inom kommunen.  

Godstransporterna på väg har ökat de senaste åren och 
förutspås fortsätta göra det med anledning av bland 
annat ökande e-handel. Detta kommer innebära ytterli-
gare behov av samarbete och reglering både på riksvägar 
men framförallt inne i tätorterna och i centralorten. 
Hässleholms kommun är positiva till Region Skånes mål 
om färdmedelsfördelning som anges i både Strategi för 
ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 och Strategi 
för den hållbara gods- och logistikregionen. Frågor kring 
godstransporter behöver arbetas vidare med på framfö-
rallt nationell och regional nivå.  

Räddningstjänsten och renhållningbolagen har fordon 
som är utrymmeskrävande. Räddningstjänst har behov 
av en god framkomlighet, med så få hinder på vägen som 
möjligt. Renhållningsfordon behöver återkommande en 
god tillgänglighet ofta i våra tätorter och i centralorten. 
Därav är det av största vikt att kontinuerlig dialog sker 
tillsammans med ovanstående aktörer i syfte att optimera 
trafiksystemet utifrån olika användningsområden. 

Hässleholms kommun bör verka för att utreda möjlig-
heten till att reducera mängden tung trafik på väg 117 
genom Vittsjö och Bjärnum. I båda orterna har det gjorts 
en del åtgärder för en ökad trafiksäkerhet. Detta arbe-
te behöver fortsättas, både för ökad trafiksäkerhet i de 
punkter som kvarstår, samt för att minska bullerpåverkan 
och skydda de lokala vattentäkterna.

Trafikslagsfördelning tonkilometer 2006

Trafikslagsfördelning tonkilometer 2050

Den faktiska trafikslagsfördelningen år 2006 och målbilden för 
2050. Tonkilometer är mängd transporterat gods gånger trans-
portsträcka (Bild: Trivector)
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GÅNG OCH CYKEL  

Nästan alla resor börjar eller slutar med att man går. 
Inom orterna bör gåendes och cyklisters framkomlighet 
och trafiksäkerhet prioriteras. Det finns idag ganska goda 
möjligheter att cykla inom orterna, men en komplette-
ring av viktiga länkar och stråk behöver ses över. Kvali-
teten behöver också inventeras och eventuella länkar och 
viktiga passager åtgärdas. Mellan flera av kommunens 
orter finns utbyggda cykelvägar längs med riksvägarna, 
men även dessa behöver kompletteras och utvecklas. Det 
är av vikt att cykelleder som anläggs är genomtänkta och 
håller god kvalitet. 

Det ska vara enkelt och tryggt att röra sig till fots och 
med cykel i Hässleholms kommun. Prioritera en hög 
framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet vid skolor, 
station/huvudhållplats för tåg och buss, livsmedelsbu-
tiker, busshållplatser, vårdcentraler och andra viktiga 
målpunkter i samhället. Huvudstråk ska pekas ut och i 
dessa ska korsningspunkter med biltrafik hastighetssäkras 
för att minimera dödliga och allvarliga olyckor. Drift 
och underhåll är särskilt viktigt för att minska antalet 
singelolyckor.

Utvecklingen av gång – och cykeltrafiken har också stor 
betydelse i ett hållbart transportsystem. Det har också 
betydelse för utveckling av turism. Naturturism ökar, 
där cykelvägar och framförallt vägvisade sådana har 
betydelse. Den planerade regionala cykelleden mellan 
Ängelholm och Kristianstad (grön prickad linje på kartan 
på s.235) kommer knyta ihop de nationella cykelle-
derna Sydostleden (Växjö-Simrishamn), Sydkustleden 
(Simrishamn-Helsingborg) och Kattegattleden (Helsing-
borg-Göteborg). Det som görs för den nationella och 
internationella cyklisten gynnar invånare i Hässleholms 
kommun både avseende rekreation och pendling. Att-
raktiva livsmiljöer där fritidsutbudet, pendling/kombina-
tionsresor är viktigt för att en destination ska ses som en 
attraktiv bostadsort. Det krävs ett ömsesidigt samarbete 
och vilja att koppla samman med redan befintliga viktiga 
stråk och målpunkter. 

Precis som för biltrafiken har el i cyklar ökat. Med 
elcyklar går det idag att cykelpendla allt längre sträckor. 
Studier visar också att de med elcyklar cyklar mer och får 
samma hälsoeffekt som för de som cyklar med vanliga 
cyklar. 

Utvecklingen av gång- och cykelvägnätet är också en 
fråga om jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv. Tra-
fikstrategier 2030 har en tydlig strategi kring jämlikhet 
och fortsatt arbete i den riktningen är nödvändig. Priori-
teringen bör i första hand vara att det finnas ett huvud-

vägnät för cykel inom orterna och till kollektivtrafik, i 
andra hand behöver det finnas cykelvägar mellan orterna. 
Cykelvägar till/ från de stadsnära byarna bör inventeras 
och åtgärdas för att öka möjligheterna för ökad hälsa och 
tillgänglighet till Hässleholms station. Det behöver alltså 
finnas stråk och cykelvägar som både underlättar för de 
nödvändiga transporterna till/från skola/förskola och fri-
tidsaktiviteter men även stråk och cykelvägar för rekrea-
tion och turism. Att alltid bygga nytt är inte ekonomiskt 
hållbart och i vissa fall inte den optimala lösningen. Det 
är önskvärt att tillämpa fyrstegsprincipen vid utveck-
landet av cykelvägar och cykelleder. Samtliga cykelvägar 
mellan orter kräver samarbete med Trafikverket.  

Regional cykelvägsplan

Region Skåne arbetar med att ta fram en ny regional 
infrastrukturplan (RTI) för perioden 2022–2033. Inom 
det arbete tas även en ny regional cykelvägsplan fram för 
samma tidsperiod. Cykelvägsplanen är en fördjupning av 
RTI:n avseende cykelsatsningar. Hässleholms kommun 
har tagit del av detta och gett förslag till Region Skåne 
gällande förslag till standardhöjning av redan befintliga 
cykelvägar och nya objekt.

Lådcykel (Fotograf: Jörgen Alström)
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Karta med förslag på pendlingsstråk för cykel 

Pendlingsstråk

I kartorna föreslås de pendlingstråk och rekreationsstråk 
som bör utvecklas för att skapa goda möjligheter att 
cykla mellan orterna. Idag finns det befintliga cykelvägar 
längs med delar av sträckorna, friliggande från bilvägar, 
men även blandtrafikvägsvägar. För att skapa en helhet 
är det av vikt att se över stråk där det idag saknas länkar i 
det befintliga cykelvägnätet och skapa ett nät av attrakti-
va och säkra cykelvägar.  

Från Perstorp till Finja, längs med väg 21, finns det en 
separat cykelväg som möjliggör cykling mellan orterna. 
Mellan Finja och Hässleholm finns det god potential 
att skol- och arbetspendla, men det är av vikt att se över 
sträckan med komplettering av viktiga länkar för att 
skapa en trafiksäker miljö för cyklister.

Idag finns det cykelväg från centrala Hässleholm till 
Tormestorp och vidare mot Hovdala slott. På sikt kan det 
vara önskvärt att förlänga cykelvägen söderut. På detta 
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Godståg i Hässleholm. (Foto: Sven Persson/swelo.se)

sätt kan en trafiksäker och attraktiv väg mellan Hässle-
holm och Sösdala möjliggöras på sikt. Potentiell cykling 
för både pendling och cykelturism kan genereras där 
Hovdala är en viktig och stor målpunkt i sammanhanget. 

Mellan Hässleholm-Vinslöv och vidare mot Kristianstad 
finns det delvis en cykelväg. Delar av befintlig sträckning 
är i blandtrafik och skulle behöva en högre standard. Dels 
är det önskvärt att cykelbana i blandtrafik på sträckor 
med höga hastigheter för biltrafik avskiljs med kantsten, 
alternativt separat cykelväg. Sträckan kan möjliggöra 
både för pendling, rekreation och turism.

På sträckan mellan Hässleholm-Hästveda ligger orterna 
Ballingslöv och Stoby. Idag finns det cykelförbindelser 
mellan Hässleholm-Stoby samt Ballingslöv-Rävninge. 
För att öka möjligheten att cykla mellan samtliga orter 
bör länkarna utvecklas och stärkas. 

Från centrala Hässleholm till Emmaljunga, längs med 
väg 117, finns det idag endast en cykelbana mellan 
Bjärnum och Vittsjö. Det saknas kvalitativa möjligheter 
att cykla på ett säkert sätt längs med sträckan. Cykelför-
bindelser mellan flera orter skulle möjliggöra cykling för 
pendling, rekreation och turism.
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Be�ntliga cykelstråk
Förslag rekreationsstråk på sikt
Förslag regional cykelled

Rekreationsstråk

Hässleholm har en varierande natur som är av värde att 
utforska. På sikt kan det vara värdefullt att utveckla väg-
visade cykelvägar för rekreation. Cykelförbindelserna har 
även potential att fungera som skol- och arbetspendling 
mellan orterna, men även mellan grannkommunerna. 
För att göra det smidigare och säkrare för rekreations-
cykling och vandring är det av värde att se över och 
tillsammans med Trafikverket skapa säkra passager över 
riksvägarna.

Ett stråk föreslås mellan Hästveda och Bjärnum som 
skulle möjliggöra cykling mellan två av kommunens 
stationsorter, samt skapa ett attraktivt stråk för turister, 
med koppling till badsjöar och rekreativa miljöer. På sikt 
kan det även vara av intresse att möjliggöra för cykling 
mellan Hästveda och Broby med säkra korsningsåtgärder 
vid riksväg 23 och väg 119.

Längs med väg 24 mot Örkelljunga finns det god tillgång 
på kvalitativ kollektivtrafik. På sikt är det önskvärt att 
sträckan kompletteras med möjligheter att cykla på ett 
parallellt vägnät eller på befintlig väg. 

Från Stoby till Skea gård finns en befintlig cykelväg. Att 
förlänga denna mot Broby samt koppla samman med 
den regionala cykelleden skulle ge möjligheter både för 
rekreation och turism.Cykling (Fotograf: InPhokus by Funke)
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LUFTFART  

Hässleholms kommun har ingen egen flygplats, men 
det finns ett flygfält, Hässleholm Bokeberg, som är 
beläget mellan Hässleholm och Vinslöv. Den närmsta 
regionala flygplatsen är Kristianstad Österlen Airport. 
Det tar cirka en halvtimme med bil till flygplatsen 
från Hässleholms centralort, men det finns även 
kommunikationsmöjligheter via tåg och buss.  

Flygplatsen i Kristianstad har flera funktioner och är 
viktig för det regionala näringslivet i nordöstra Skåne 
med omnejd med ett par nationella och internationella 
flygningar per vecka. Det finns även framtida 
utvecklingsmöjligheter av utrikestrafiken till länderna 
runt södra östersjön. Utöver detta har Sjöfartsverket 
sin Search & Resque Bas Syd på flygplatsen. Basen är 
en av fem i landet och årligen genomförs cirka 300 
flygningar av samhällsviktiga aktörer på flygplatsen som 
exempelvis ambulansflyg, militärflyg, brandflyg, polis 
och Sjöfartsverket.   

Malmö Airport är den största internationella flygplatsen i 
södra Sverige. Dit tar man sig med tåg från Hässleholms 
C och sedan flygbuss från Lunds C till flygplatsen. 
Från Hässleholm C går även direkttåg till Köpenhamns 
Airport, som utgör en stor internationell flygplats med 
flygningar över hela världen.

KAPITEL 4 - MOBILITET OCH TRANSPORTINFRASTRUKTUR

Karta med Skånes flygplatser med influensområden

Remittering vid fysisk planering och projek-
tering av höga byggnader och objekt 

Berörda flygplatser: Hässleholms kommun 
ligger inom den MSA-påverkade zonen (60 km) 
som omger såväl Kristianstads och Ängelholms 
flygplatser som Hässleholms flygfält. Alla nya 
byggnader och byggnadsobjekt som medger 
en totalhöjd över 20 meter, ska remitteras till 
flygplatserna i de fall de är berörda, så att de ges 
möjlighet att yttra sig i egenskap av planägare. 

Luftfartsverket: Även Luftfartsverket i egenskap 
av sakägare ska ges möjlighet att yttra sig avseen-
de CNS-utrustning (utrustning för kommunika-
tion, navigation och övervakning) för luftfarten. 
Om berörda flygplatser bedömer att det krävs en 
flyghinderanalys, ska en sådan genomföras och 
bekostas av kommunen.  

Försvarsmakten: Remittering av fysiska planer, 
bygglov och planer för byggnadsobjekt ska även 
göras till Försvarsmakten för en lokaliserings-
bedömning, om planen medger en höjd på en 
byggnad eller objekt som är:  
 
• Inom tätort: högre än 45 meter 

• Utanför tätort: högre än 20 meter  

Före byggstart, då bygglov eller miljötillstånd 
finns, ska i angivna fall alltid en ”flyghinderanmä-
lan” (enligt luftfartsförordningen SFS2010:770) 
göras till Försvarsmakten. Från den 1 november 
2010 trädde Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om markering av byggnader, master 
och andra föremål (TSFS 2010:155) i kraft. 
Dessa föreskrifter ska tillämpas vid markering av 
föremål som har en höjd av 45 meter eller högre 
över mark- eller vattenytan och som är belägna 
utanför en flygplats fastställda hinderbegränsade 
ytor. 
 
Hänsyn måste tas till luftfartens intressen i den 
fysiska planeringen.
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KAPITEL 4 - MOBILITET OCH TRANSPORTINFRASTRUKTUR

KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunen bör verka för att:
Mobilitet
• Förtäta i kollektivtrafiknära lägen.
• Ta fram lokala miljömål för att tydliggöra hur arbete med transporter kan bidra till att nå de regionala och natio-

nella miljömålen.
• Införliva trafikstrategier i verksamhetsplanering, budget och organisation och hålla dem aktuella.
• Fokusera på ”Hela resan-perspektivet”, hållbart resande och beteendepåverkan i planeringen.
• Prioritera oskyddade trafikanter särskilt kring skolor, förskolor samt i orternas centrala delar.
• Skapa trafiksäkra och gestaltade gatumiljöer i samtliga orter i samverkan med Trafikverket och andra aktörer.
• Stödja lokala initiativ för hållbart resande.
 
Kollektivtrafik järnväg och buss
• Dubbelspår mellan Kristianstad-Hässleholm-Helsingborg genomförs med fokus på sträckan Kristianstad-Hässle-

holm.
• Fortsätta det aktiva arbetet i projekt nya stambanor och bidra till att säkerställa funktion, tillgänglighet och att 

kommunens viktiga värden och kvaliteter tryggas.
• Södra stambanan, Skånebanan och Markarydsbanan utvecklas och ges kapacitetshöjning.
• Utveckla stationerna och hållplatserna som bytespunkt och mötesplats i orterna.
• Fortsätta dialogen och samverkan med Skånetrafiken för att erbjuda god kollektivtrafik i hela kommunen. 
 
Biltrafik och infrastruktur
• Förbättra pendlarparkeringar för olika trafikslag vid hållplatser till buss och tågstationer.
• Utreda behovet av planskilda passager vid järnväg, främst i stationsorterna.
• Ta fram en strategi för utveckling av laddinfrastrukturen.
• Öka trafiksäkerheten genom fysiska åtgärder och reglera hastigheter. 
• Lokalisera transportintensiva verksamheter vid eller i närheten av de riksvägar som passerar genom kommunen.
• Nya verksamheter i första hand trafikförsörjs via befintliga anslutningar till kommunalt och statligt vägnät.

Gång och cykel
• Bygga ut cykelvägar mellan orterna.
• Inventera och klassificera cykelstråk i hela kommunen, inom och mellan orter.
• Ta fram en cykelplan för hela kommunen, både för infrastruktur mellan orterna och inom orterna.
• Bygga cykelparkeringar vid järnvägsstationer och busshållplatser.
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KAPITEL 4 - MOBILITET OCH TRANSPORTINFRASTRUKTUR

KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
Målen och strategierna fokuserar bland annat på att främja resor med gång, cykel och kollektivtrafik, samt att minska 
bullerstörningarna. Kan fler börja gå och cykla innebär det positiva konsekvenser för folkhälsan. Minskar antalet 
bullerstörda, som är en av de största miljöstörningarna, kan det också få betydande positiva hälsokonsekvenser. 
Ställningstagandena att fokusera på hela resan perspektivet, säkra skolvägar, utreda passager över järnvägen och 
utbyggnad av cykelvägar mellan orterna innebär förutsättningar för en förbättrad folkhälsa då möjligheterna till 
vardagsmotion ökar. 

Målen och strategierna fokuserar bland annat på att transportsystemet ska prioritera barn, ungdomar, äldre 
och funktionsnedsatta, vilket främjar ett transportsystem som är anpassat så att de fungerar för de allra flesta av 
kommunens invånare. Ställningstagandena att förtäta i kollektivtrafiknära lägen, hela resan perspektivet samt att 
fokusera på barn och barns skolvägar, gående och cyklister innebär en planering som innebär att transportsystemet 
utformas så att det kan fungera för de allra flesta. Därtill innebär ställningstagandet att alla orter längs med befintlig 
järnväg ska utvecklas med station att fler får tillgång till effektiva resor inom kommunen och regionen. Det medför 
positiva konsekvenser för jämlika livsvillkor i kommunen.

Ställningstagandet att utveckla och bygga ut cykelvägnätet mellan kommunens orter bedöms medföra förutsättningar 
för utvecklade sociala kontakter mellan boende i de olika orterna, framförallt för barn och unga, vilket kan medföra 
positiva konsekvenser för den sociala samvaron i kommunen. Förverkligas ställningstagandet om stationer i orterna 
längs med befintlig järnväg bedöms detta ytterligare förstärka de positiva konsekvenserna.

Sammantaget bedöms ställningstagandena vara i linje med det globala målet Hållbara städer och samhällen samt det 
nationella miljömålet God bebyggd miljö (preciseringen Kollektivtrafik, gång och cykel).

Ekonomiska konsekvenser
Ställningstaganden om att bygga ut dubbelspår till Kristianstad, att utveckla övriga järnvägar med regionala kopplingar 
samt att utveckla tåg- och bussförbindelser till kommunens stationsorter och övriga orter är positivt. Förbättrade 
möjligheter till arbetspendling bedöms kunna öka attraktiviteten att flytta till kommunens orter. Attraktiviteten 
för företag att etablera sig i kommunen förbättras också då möjligheten för inpendling ökar. Sammantaget bedöms 
detta öka förutsättningarna för ekonomisk aktivitet i kommunen och därmed positiva ekonomiska konsekvenser. 
Ställningstagandena bedöms vara i linje med det globala målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Ekologiska konsekvenser
Planförslagets ställningstaganden för mobilitet och infrastruktur bedöms kunna skapa möjlighet för fler hållbara 
transporter. Genom att nya bostäder tillkommer med förtätning i kollektivtrafiknära lägen får fler möjlighet att åka 
kollektivt och bli mindre beroende av en bil. Ställningstagandet att alla orter längs med befintlig järnväg ska utvecklas 
med station är också positivt då det, om det förverkligas, ger fler möjlighet att resa hållbart.

I planförslaget görs ställningstaganden om järnväg och buss och kommunen ska vara en aktiv part i att utveckla 
järnvägsnätet, genom exempelvis stationer i alla orter längs befintlig järnväg, samt att höja kapaciteten och öka 
turtätheten för kollektivtrafiken. I planförslaget görs också ställningstaganden för att bygga ut cykelvägar. Detta 
bedöms som positivt då en god tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelvägnät skapar möjlighet för fler hållbara 
resor.

Det bedöms också positivt att planförslaget gör ställningstaganden kring biltrafik och tung trafik med avseende på 
infrastruktur för laddning av elbil och samordning av trafik. Detta kan minska biltrafikens negativa påverkan där det 
inte finns möjlighet till andra lösningar.

Ställningstagandena är i linje med miljömålet God bebyggd miljö preciseringen Infrastruktur och Kollektivtrafik, gång 
och cykel. 
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KAPITEL 4 - MOBILITET OCH TRANSPORTINFRASTRUKTUR

     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER

 
Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen Byggandet av infrastruktur kan påverka 
riksintressen och Natura 2000 samt dess 
närområde negativt. 

Vid ändrad markanvändning där eventuella 
riksintressen eller Natura 2000-områden 
berörs ska en bedömning göras om den nya 
markanvändningen påtagligt kan skada 
riksintresset eller värdet. Åtgärder för att 
undvika påtaglig skada behöver vidtas om 
ändringar ska genomföras. Val av åtgärder för 
att undvika påtaglig skada varierar från fall 
till fall.

Natur och strandskydd Byggandet av infrastruktur kan påverka 
strandskydd, höga naturvärden och värde-
full jord- och skogsmark negativt. 

1. Nybyggnation ska inte förläggas inom 
strandskyddade områden. Föreligger särskilda 
skäl som kan medge dispens efter ansökan 
eller om byggnationen inte strider mot 
strandskyddets syften kan nybyggnation 
tillåtas. 
 
2. Det bör alltid undersökas om det finns 
höga naturvärden inom området vid plane-
ring och vilka förutsättningar naturvärdena är 
beroende av för att vara fortsatt livskraftiga. 
 
3. Hushållning med jordbruks- och skogs-
mark ska eftersträvas. Innan jord- och 
skogsmark tas i anspråk för ny infrastruktur 
ska en analys göras där fyrstegsprincipen 
enligt Trafikverkets modell tillämpas. 

Kulturmiljö och arkeologi Byggandet av infrastruktur  kan påverka 
kulturmiljöer och fornlämningsområden 
negativt.

Hänsyn ska tas till kulturvärdena på platsen 
och fornlämningsförekomsten ska utredas i 
ett inledande skede.  

Miljökvalitetsnormer Byggandet av infrastruktur kan leda till ett 
överskridande av miljökvalitetsnormer.

All planläggning ska iaktta gällande miljök-
valitetsnormer samt ska se till att miljökvali-
tetsnormer inte riskerar överskridas.

Hälsa och säkerhet Byggandet av infrastruktur kan leda till ökad 
risk för buller och vibrationer. 

Ny infrastruktur ska placeras och utformas på 
ett sätt så att hälso- och säkerhetsriskerna 
minimeras. Åtgärder för att minimera risker-
na kan variera från fall till fall. 

Sociala värden Byggandet av infrastruktur skapar möjlighet 
för invånarna att transportera sig till/från 
arbete, utbildning och fritidsaktiviteter och 
leda till ökad hälsa och tillväxt.

-  

Mellankommunala frågor Byggandet av infrastruktur kan utgöra en 
mellankommunal fråga.

Grannkommuner ska höras vid prövning av 
ändrad markanvändning där de kan anses 
vara berörda.

Övrigt Byggandet av infrastruktur kan påverka 
privata markägare.

Samråd ska alltid ske med berörda privata 
markägare vid förslag på och prövning av 
ändrad markanvändning.  
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VATTEN OCH AVLOPP 

Va-strategier och va-plan för Hässleholms kommun
 
”VA-strategin för Hässleholms kommun” antogs 2019 
och är ett strategidokument som anger inriktningen 
för kommunens arbete med vatten- och avloppsfrågor. 
Översiktplanen har vägt in och beaktat strategins 
innehåll.  
 
Vision för VA-försörjningen i Hässleholms kommun år 
2035 formuleras i VA-strategier som : 

• Alla kommuninvånare har en trygg och långsiktigt 
hållbar dricksvattenförsörjning med avseende på 
kvalitet och kvantitet. 

• Alla kommunens sjöar och vattendrag har god 
ekologisk och kemisk status.

• Allt dagvatten i kommunen berikar miljön. 

Kommunen har nyligen också tagit fram en VA-plan, 
vilken kan sägas vara en mer detaljerad handlingsplan för 
hur kommunen ska kunna uppnå en långsiktigt hållbar 
VA-försörjning. VA-planen som helhet uppdateras minst 
en gång per mandatperiod.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 
INNEHÅLL 

• Inledning
• Vatten och avlopp
• Avfall
• Elektronisk kommunikation - Fiber
• Elproduktion och eldistribution
• Ställningstaganden, konsekvenser och åtgärder

INLEDNING

Vid planläggning enligt plan- och bygglagen ska 
bebyggelse och byggnadsverk bland annat lokaliseras 
till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till möjligheterna att ordna vattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering och elektronisk kommunikation samt 
samhällsservice i övrigt. Det övergripande målet är 
att förena försörjningstrygghet, konkurrenskraft och 
ekologisk hållbarhet samt att skapa villkor för en effektiv 
och hållbar resursanvändning och en kostnadseffektiv 
teknisk försörjning med låg negativ påverkan på hälsa, 
miljö och klimat.

4.8  Teknisk försörjning
Hässleholms kommun har en mängd befintlig teknisk infrastruktur som kommer att byggas ut, underhållas och 
utvecklas under översiktsplanens livstid. För att få störst nytta av de system kommunen har idag behöver det finnas ett 
samspel mellan bebyggelseutveckling och den tekniska infrastrukturen. Kommunen har särskilda utmaningar när det 
kommer till den tekniska försörjningen, då kommunen är geografiskt stor och då det råder olika förutsättningar i olika 
delar av kommunen. 

KAPITEL 4 -  TEKNISK FÖRSÖRJNING

VA-strategier och VA-plan för Hässleholms kommun

Magle våtmark (Fotograf: Thomas Johnsson) 
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VA-verksamhetsområde för dricksvatten

Dricksvatten 

Uttag av grundvatten sker från djupborrade brunnar och 
grusfilterbrunnar. För att skydda grundvattentäkterna 
finns fastställda vattenskyddsområden med tillhörande 
vattenskyddsföreskrifter. Vattnet levereras till VA- 
abonnenterna via vattenledningar, tryckstegringsstationer 
och reservoarer.

Hässleholms Miljö AB genomför regelbundna kontroller
av dricksvattnet för att säkerställa att den håller en 
kvalitet som är beslutad av Livsmedelsverket. Vid 
krissituation där ordinarie dricksvattenförsörjning
av någon anledning inte kan användas påverkas 
hela samhället. I händelse av att det vanliga 
vattenledningsnätet inte skulle kunna brukas (till 
exempel genom olycka eller smitta), behövs
nödvattenförsörjning där mindre mängder vatten
avsedda för mat, dryck och hygien levereras med
hjälp av till exempel vattentankar som ställs upp på 
strategiska platser. 

För att kunna fatta korrekta beslut i en situation med 
nödvattenförsörjning finns det en nödvattenplan, i vilken 
bland annat viktiga abonnenter, och lösningar för att 
säkra deras vattenbehov, på förhand har identifierats. 
Skulle det uppstå vattenbrist till följd av exempelvis 
långvarig torka, är detta något som avhjälps med så kallat 
nödvatten för hushållsändamål.

KAPITEL 4 -  TEKNISK FÖRSÖRJNING

VA-verksamhetsområde för spillvatten

Spillvatten 

Hässleholms Vatten har idag (2022) 15 
avloppsreningsverk som renar spillvattnet från fasta 
ämnen, organiska föreningar, fosfor och kväve. Reningen 
sker antingen i reningsverken, trestegsreningsverken 
eller i infiltrationsanläggningar och markbäddar. 
Reningen sker också i dammar och våtmarker, så kallad 
ekologisk reningsteknik. Verksamheten på reningsverken 
regleras av tillstånd och kontrollprogram som 
fastställts av Länsstyrelsen eller kommunens miljö- och 
stadsbyggnadsnämnd. Miljötillsynen på alla reningsverk 
sköts av kommunens miljö- och stadsbyggnadsnämnd.

Dagvatten 

För att avleda dagvatten i samlad bebyggelse, leds 
dagvattnet med hjälp av självfallsledningar, dag-
vattenpumpstationer och ett antal dagvattenmagasin 
till närliggande recipient. Dagvattenmagasinen 
fungerar utjämnande vid höga flöden för att undvika 
översvämningar i dagvattensystemet och till viss 
del även renande innan det når nedströms liggande 
vattendrag. Detta är även viktigt ur ett resurs- och 
kretsloppsperspektiv.
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AVFALL

Hässleholms kommun har en lång tradition av mycket 
god service när det gäller källsortering och fastighetsnära 
insamlingssystem för villor, fritidshus och flerfamiljshus 
vilket ger bättre utsorteringsgrad. Det är viktigt att detta 
upprätthålls för minskad miljöpåverkan.

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en 
renhållningsordning. Renhållningsordningen innehåller 
en avfallsplan och de föreskrifter om avfallshantering som 
gäller för kommunen. En avfallsplan är hela kommunens 
strategiska plan i avfallsfrågor.

Hässleholms kommuns renhållningsordning 
består av två delar, Renhållningsföreskrifter och 
Resursoptimeringsplanen ”Hässleholm 2020 är 
Skånes Vintagecentrum”. Arbete med att uppdatera 
resursoptimeringsplanen pågår. 

Avfallsfrågor bör lyftas tidigt i den fysiska planeringen 
för att säkerställa goda förutsättningar för 
minimering, återvinning, återbruk och miljömedveten  
hantering av avfall. I Hässleholms kommun finns 
råd och anvisningar för transport, förvaring och 
dimensionering av hushållsavfall. Det är också viktigt 
att renhållningsfordonens tillgänglighet beaktas i 
planeringen.

VA-verksamhetsområde för dagvatten.

KAPITEL 4 -  TEKNISK FÖRSÖRJNING

SKYDDSAVSTÅND TILL RENINGSVERK 
 

Det finns skyddsavstånd runt reningsverken i kommunen 
baserade på en policy beslutad av HVABs styrelse 2008-
02-14 § 559. Skyddsavstånden grundas i huvudsak 
på Boverkets Allmänna råd 1995:5 benämnd ”Bättre 
plats för arbete”. Policybeslutet är framtidsinriktat och 
syftar främst till att bevara de skyddsavstånd som idag 
finns, för att kunna möta förväntade framtida ökade 
myndighetskrav på avloppsrening samt motverka 
förtätning i befintlig bebyggelse och ny exploatering i 
reningsverkens närområden.

• Skyddsavstånd (0 - 300 meter) 
Inom skyddsavståndet föreligger risk för förhöjd 
bakteriehalt, smittspridning, luktpåverkan och 
buller. Inom skyddsavståndet gäller att inga nya 
bostäder eller annan känslig markanvändning är 
lämpligt. 

• Kommunens reningverk upp till 5000 ekvivalenter 
har ett skyddsavstånd på 300 meter (samtliga utom 
Hässleholm och Vinslöv)

• Vinslöv reningsverk har ett miljötillstånd för 
fler än 5000 personer ekvivalenter och har ett 
skyddsavstånd på 500 meter. 

(Fotograf: Jens Christian)
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ENERGIPRODUKTION OCH DISTRIBUTION
 
Kraftledningar 
 
Svenska Kraftnät ansvarar övergripande för 
elförsörjningen i Sverige. Två stamnätsledningar med 
högspänning, den så kallade Barsebäcksledningen 400 
kv växelström som luftledning och Sydvästlänken med 
högspänning passerar genom kommunen. Via regionala 
och lokala nät når elen slutkunderna och dessa nät ägs av 
olika företag. 

Energi 

Stormarna Gudrun och Per visade hur viktigt det är 
ur beredskapssynpunkt att inte vara helt beroende 
av tillförsel av elenergi från såväl elkraft som värme. 
Vedeldning har en lång tradition som uppvärmningskälla 
i kommunen eftersom tillgången på ved är god. 

Kommunens behov av elenergi spås i framtiden att öka, 
inte minst med tanke på omställningen av fordonsflottan 
till allt fler elfordon. Effektbrist i elnätet kan bli ett 
faktum. Det är därför viktigt att elen används där den 
behövs mest och att värmeenergi utvinns från andra 
källor också. I de områden som fjärrvärme finns utbyggd 
ska sådan rekommenderas i syfte att på ett miljövänligt 
sätt förbättra effektfrågan i kommunen.

Solenergi
 
Genom utvecklingen av solceller, som är väl lämpade för 
småskalig produktion, så har många sett en möjlighet 
att dels säkra sin egen tillgång till el, dels kunna sälja 
överskottselen till elbolagen. Solenergianläggningar byggs 
också i större skala bland annat på tak på exempelvis 
lantbruksfastigheter och industrilokaler. 

Större markbaserade solcellsanläggningar kräver 
samrådsprövning enligt 12 kap 6 § miljöbalken 
av Länsstyrelsen. För anläggningar över 5 ha 
bedömer Länsstyrelsen i dagsläget att det krävs en 
miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen prövar enbart 
bygglov för transformatorstationer och eventuellt 
strandskyddsdispens.

Solcellsanläggningar bör inte lokaliseras inom utpekade 
storområden i översiktsplanen. Om en markbaserad 
solcellspark har slåttrade ängar och/eller bete kan dock 
naturvärden i området i vissa fall höjas genom att 
åkermark med låg biologisk mångfald ersätts med ängar/
betesmark med högre biologisk mångfald.

KAPITEL 4 -  TEKNISK FÖRSÖRJNING

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION - FIBER

Snabbt bredband genom ett fullt utbyggt fibernät är en 
grundläggande infrastruktur som inom en snar framtid 
är absolut nödvändig för att vårt digitaliserade samhälle 
ska fungera. Den digitala infrastrukturen bidrar till att 
göra det möjligt att bo, arbeta och på andra sätt verka 
i hela kommunen. Offentliga verksamheter som vård, 
omsorg och utbildning får nya digitala möjligheter och 
genom digitaliseringen kommer nya affärsverksamheter 
att uppstå och andra att utvecklas. 

Kommunfullmäktige antog 2015 en fiberetableringsplan 
för Hässleholms kommun. Sedan 2009 har kommunen 
ett mål om att 95 procent av alla hushåll i kommunen år 
2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 mbit/
sekund. 

Fast bredband 
och telefoni 

Tätbegyggt 
område

Landsbygd

Hushåll  20 319 (96,77%) 1 623 (42,06%)

Arbetsställen 3 638 (92,88%) 916 (39,59%)

Fiberetableringsplanen utgår från tre baskrav:

• Hela kommunen skall omfattas. 
Beslut som tas ska ta hänsyn till hela kommunen 
både tätort och landsbygd så att alla erbjuds fibernät. 

• Likvärdig avgift i hela kommunen.  
Oberoende av var i kommunen man bor skall man 
ha likvärdig anslutningsavgift till fibernätet. 

• Öppet nät. 
Nätet ska erbjuda en konkurrensneutral plattform 
för alla tjänsteleverantörerna som önskar verka i 
hässleholm kommuns fibernät.

 
2020-10-01 hade Hässleholms kommun enligt PTS 
statistik en anslutningsgrad enligt tabellen (1 Gbit/s):

Fokus på nybyggnation av fiber kommer fram till 2023-
2024 vara att ansluta hushåll och företag på glesbygd där 
större delen av hushållen och företagen ej har anslutit sig 
eller har fiber i absolut närhet till fastigheten. Som ett 
temporärt alternativ under en 3-5 årsperiod kan det vara 
aktuellt med radioteknik för att nå alla hushåll för att 
efter det ansluta med fiber.

Parallellt med detta arbete görs efteranslutningar i tätort 
till hushåll och företag. Flerfamiljshus är också ett fokus-
områden i tätorterna.

Fibernätet är beräknad att vara utbyggd till årsskiftet 
2023-2024 och därefter kommer fokus att vara efteran-
slutningar och nybyggnation i nyetablerade villaområ-
den.
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Större markbaserade solcellsanläggningar bör prioriteras 
på mark som av olika anledningar inte kan bebyggas, 
exempelvis bullerutsatt mark nära större vägar och 
järnvägar eller på nedlagda deponier.

Fjärrvärme 

Fjärrvärme är ett uppvärmningssystem som bygger på att 
värmen levereras från en central anläggning istället för 
att varje hushåll har en egen värmekälla. Med fjärrvärme 
utnyttjar man jordens resurser på ett bra och effektivt 
sätt genom att man använder spillvärme, returträ och 
avfall, sådant som annars skulle gått till spillo. Det 
gör fjärrvärme till en viktig del i ett hållbart kretslopp. 
Fjärrvärme i Hässleholms kommun till allra största delen 
är helt fri från tillförd fossil energi, vilket är viktigt om vi 
ska klara av att ställa om vårt samhälle i fossilfri riktning. 
Det finns fjärrvärmeverk i Hässleholm, Bjärnum, 
Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vinslöv.

Markvärme  

Anläggande av markvärmeanläggningar i form av 
ytjordvärme, bergvärme och grundvattenvärme är 
anmälningspliktigt enligt Miljöbalken. I de senare 
fastställda vattenskyddsföreskrifterna är ett anläggande 
förbjudet i inre skyddszon och belagt med tillståndskrav 
inom det yttre. Då det finns flera alternativa sätt att 
värma sin bostad med som till exempel fjärrvärme, 
luftvärmepump, pelletseldning, solenergi så kommer 
tillsynsmyndigheten även fortledes vara mycket restriktiv 
med tillstånd för markvärmeanläggningar som kan 
äventyra vår dricksvattenförsörjning.
 
Vindkraft

Hässleholms kommun anser att nyttjandet av 
vindenergin genom byggande av vindkraftverk är en 
viktig faktor för att nå miljömålen och en långsiktig 
hållbar utveckling. Vindkraftsutbyggnaden i kommunen 
måste dock ske utifrån en helhetssyn som utgår ifrån 
hur man optimerar vindkraftverkens lokaliseringar med 
hänsyn till energiutvinningen samtidigt som konflikterna 
med motstående intressen minimeras.

Områden utpekade för vindkraft

De två områden som pekas ut som möjliga för 
vindkraftsetablering i kommunen ligger väster om Vittsjö 
och öster om Emmaljunga. Gemensamt för de två 
områdena är att de har goda vindförhållanden, relativt 
gles befintlig bostadsbebyggelse, kan rymma betydande 
produktionsanläggningar samt att det har inkommit 
förfrågningar från olika vindkraftsintressenter om att 
etablera vindkraft där.

KAPITEL 4 - TEKNISK FÖRSÖRJNING

Utpekade områden för riksintresse vindkraft

1
2

RIKSINTRESSE FÖR VINDBRUK (3 KAP.  8§  MB)

Energimyndigheten är den myndighet som har uppdraget 
att ta fram områden på land och till havs som ska vara av 
riksintresse för vindbruk.  
 
Riksintressen för vindbruk anges för att de har särskilt 
goda förutsättningar för vindbruk ur ett nationellt 
perspektiv, för att de behövs för viktiga eller nödvändiga 
funktioner i samhället och/eller för landsdets behov av 
viss energiproduktion. Angivna riksintresseanspråk är 
framtagna med hänsyn till försörjningstrygghet och ur ett 
energisystemperspektiv. I Hässleholms kommun finns två 
områden utpekade som riksintressen för vindbruk:  
1. Matterödsåsen och 2. Nävlingeåsen.  
 
Kommunen godtar inte riksintressena utan gör 
bedömningen att de utpekade riksintresseområdena 
behöver tas bort. Området vid Matterödsåsen bör utgå 
då området har höga naturvärden och då bebyggelsen är 
relativt tät. Även Nävlingeåsen är ett område med höga 
naturområden, exempelvis rödlistade fladdermöss, vilka 
bedöms kunna påverkas negativt av vindkraftsetablering. 
Länsstyrelsen Skåne har vid tidigare prövning yttrat 
och motsatt sig etablering på grund av den unika 
fladdermössförekomsten i området. Riksintresset står även 
delvis i konflikt med riksintresse för totalförsvaret. På 
dessa grunder bedömer kommunen att riksintresset bör 
tas bort.
 
Riksintresset redovisas även i Bilaga 1.
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I kommunen finns två av Energimyndigheten utpekade 
riksintresseområden för vindkraft. Förutom ett 
område på Nävlingeåsen pekas även ett annat område 
på Matterödsåsen ut. Det senare området går även 
in i Höörs och Klippans kommuner. Möjligheten 
för vindkraftsutbyggnad på Matterödsåsen är dock 
begränsad på grund av mängden befintliga bostäder 
och förekomsten av naturskyddade områden. 
Kommunen har därför valt att i översiktsplanen 
inte peka ut Matterödsåsen som potentiellt område 
för vindkraftsutbyggnad. En kartredovisning och 
beskrivning av vad riksintresset för vindkraft innebär 
redovisas i Bilaga 1 ”Riksintressen”. Nävlingeåsen är 
också utpekad som riksintresseområde för vindkraftverk 
men kommunen har beslutat att inte peka ut området för 
vindkraftverk.

De utpekade områdena för vindkraft har inte angetts 
med en exakt geografisk avgränsning. Denna avgränsning 
måste göras i den fortsatta lämplighetsprövningen 
av föreslagen vindkraftsutbyggnad i en kommande 
bygglovs- eller tillståndsprocess, där en avvägning görs 
mot andra motstående allmänna och enskilda intressena. 

1. Vindkraftsområde: Väster om Vittsjö

Området ligger på gränsen mot Örkelljunga kommun 
och ingår som en del av Nordskånes skogsbygd. 
Topografin i området varierar men ligger på mellan 
100–145 meter över havet. Landskapet väster om Vittsjö 
är i huvudsak skogsklätt med öppna partier i form av 
betesmark, hyggen och har relativt sparsam bebyggelse. 
 
Inom det utpekade området för vindkraft finns ett antal 
motstående allmänna intressen, bland annat passerar 
riksintresse för dricksvatten Bolmentunneln genom 
området och riksintresse för totalförsvarets militära 
del berörs. Inom området finns en del naturvärden, 
framförallt knutet till moss- och myrmarkerna. Söder 
om området finns ett så kallat bullerfritt område, där 
kommunen vill värna om tystnaden. Området har 
inga utpekade friluftslivsvärden. Det finns en regionalt 
intressant kulturmiljö vid Kämlehöljalt som ska skyddas. 
Området har justerats sedan samrådsförslaget för att inte 
breda ut sig över kommungränsen.   

2. Vindkraftsområde: Öster om Emmaljunga

Området ligger på gränsen mot Osby kommun och 
ingår som en del i Nordskånes skogsbyggd. Topografin 
i området varierar men ligger på mellan 120–135 meter 
över havet. Bebyggelsen i området är gles, vilket är en av 
anledningarna till att området bedöms som lämpligt för 
vindkraft. 
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Kommunens utpekade områden för vindkraft samt andra värden.

I den norra delen av området finns högmossen Hästmyr 
som i naturvårdsprogrammet ges den högsta värdeklassen 
och utgör ett ekologiskt känsligt område som bör 
tas hänsyn till vid vindkraftsetablering. Söder om 
området finns rekreationsområden med vandrings- och 
cykelleder samt camping i anslutning till Vittsjöarna 
och Vieån och dess dalgång där det också finns höga 
natur- och kulturvärden. Inga bullrande verksamheter 
bör förläggas intill dessa områden. Området har sedan 
samrådsförslaget därför minskats och även justerats till 
att inte gå över kommungräsen. 

Enstaka vindkraftsverk

Kommunen motsätter sig en utbyggnad av vindkraft 
utanför de tre utpekade områdena. Undantag kan göras 
för enstaka miniverk och gårdsverk som inte bedöms vara 
till olägenhet för exploatörens egna eller grannes bostad. 
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Utformningsprinciper

Följande grundprinciper gäller vid utformning av 
grupper av vindkraftverk i Hässleholms kommun:

• Vindkraftverken i en grupp bör ha en sammanlagd 
effekt på minst 10 MW.

• Enstaka vindkraftverk och mindre grupper av verk 
ska undvikas om det leder till att utnyttjandet av 
områden för större grupper, med högre produktion, 
försvåras.

• Områden för vindkraftverk bör utnyttjas optimalt 
ur produktionssynpunkt. Detta genom att effektiva 
verk uppförs, genom att det första verket i en 
grupp placeras med hänsyn till en möjlig framtida 
utbyggnad och genom att det lämpligaste området 
väljs med tanke på att det bör finnas ett passande 
avstånd till nästa vindkraftsanläggning.

• Verken i grupperna ska stå i enkla geometriska 
formationer och följa landskapets struktur med 
hänsyn till siktlinjer, vyer och vad som är optimalt ur 
vindenergisynpunkt.

• Vindkraftverken i grupperna bör ha likartat utseende 
och får inte förses med reklam.

Definitioner och prövning (Energimyndigheten):

• Miniverk. Ett så kallat miniverk definieras 
som ett vindkraftverk med en totalhöjd på 
maximalt 20 meter och med en rotordiameter 
på maximalt 3 meter. Det krävs inte bygglov 
enligt plan- och bygglagen med tillhörande 
förordning för att bygga ett sådant vindkraftverk 
om inte verket ska monteras på en byggnad eller 
kommer uppföras på ett närmare avstånd från 
fastighetsgränsen än verkets höjd.

• Gårdsverk. Ett så kallat gårdsverk definieras som 
ett vindkraftverk med en totalhöjd på 20–50 
meter eller ett verk vars rotordiameter överstiger 
tre meter. För att bygga ett sådant vindkraftverk 
krävs bygglov enligt plan- och bygglagen med 
tillhörande förordning. Bygglov handläggs av 
kommunens byggnadsnämnd.

• Medelstor vindkraftsanläggning. För att bygga 
en medelstor landbaserad vindkraftsanläggning 
krävs anmälan enligt miljöbalken samt bygglov 
enligt plan- och bygglagen. Såväl bygglov 
som anmälan enligt miljöbalken prövas av 
kommunen.

• Stor vindkraftsanläggning: För att bygga en 
stor landbaserad vindkraftsanläggning behöver 
du ha ett tillstånd enligt miljöbalken samt 
kommunens tillstyrkan. Din ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken kommer prövas av 
länsstyrelsen.

Riktlinjer för påverkan av vindkraftverk

Buller
 
Naturvårdsverkets och Boverkets rekommenderade 
riktvärden för buller från vindkraftverk ska tillämpas 
vid prövningen. Ljudnivån gäller den sammanlagda 
ljudnivån för vindkraftverk i grupp, antingen de är 
prövade som grupp eller om de genom sin placering 
ökar den sammanlagda ljudnivån. Boverkets och 
Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärden är 
40 dBA som högsta ljudnivå utomhus vid bostäder. 
För samlad fritidsbebyggelse eller områden som i 
översiktsplanen redovisas som friluftsområden där 
naturupplevelser eller tystnad betraktas som viktiga 
kvaliteter gäller 35 dBA. I de fall när det förkommer rena 
toner, vilka generellt uppfattas som mer störande, bör 
kraven på ljudnivå skärpas med 5 dBA.

Skuggningar
 
Vid varje etablering av vindkraftverk ska sol- och 
skuggförhållanden till närliggande bostäder eller annan 
störningskänslig bebyggelse studeras och redovisas. 
Naturvårdsverkets och Boverkets riktlinjer för maximal 
skuggtid ska användas vid prövningen. Boverket anger 
ett riktvärde på åtta timmars faktisk skuggningseffekt per 
år och 30 minuter om dagen på störningskänsliga platser 
samt vid bostäder.

Skyddsavstånd 

Bedömningen av skyddsavstånd görs lokalt med 
utgångspunkt från de speciella förhållanden som råder 
vid varje enskilt vindkraftverk. Prövningsmyndigheten 
ansvarar för att bedöma skyddsavstånd och
om någon särskild analys behövs.

Elnät 

Nya elektriska ledningar för försörjning 
av vindkraftsgrupper ska placeras så att 
elektromagnetiska fält blir så små som möjligt. 
Vid högspänningsanläggningar ska den så kallade 
”försiktighetsprincipen” gälla. Transformatorer och 
olika typer av ställverk/strömfördelare ska placeras på 
väl tilltaget avstånd från områden där människor vistas 
stadigvarande.

Upplevelse

Utredningar och analyser visar på att toleransen 
för vindkraft är högre där en anpassning gjorts till 
landskapet. En koncentration av vindkraftverk i 
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sammanhållna grupper påverkar landskapet i mindre 
omfattning än om verken placerats fritt. Om grupperna 
eller parkerna av vindkraftverk står skilda från varandra 
upplevs de som mer positiva. 

Områden olämpliga för vindkraft

Det finns områden som utan närmre prövning är 
olämpliga för exploatering av vindkraft. Områden som 
enligt översiktsplanen redan har annan motstående 
markanvändning är undantagna, inklusive
tätorternas utbyggnadsområden. Dessutom föreslås att 
alla naturområden av riksintresse liksom de
klass 1-områden som pekats ut i kommunens 
naturvårdsprogram och översiktsplan ska undantas 
från utbyggnad av vindkraft. Ett exempel på ett sådant 
område är Hovdalaområdet som är ett prioriterat fritids- 
och rekreationsområde som därtill har både höga kultur- 
och naturvärden. 

Även andra områden med höga kulturella värden som 
kan påverkas påtagligt av en vindkraftsetablering ska 
undantas. Kyrkor, slott och herrgårdar är exempel på 
viktiga karaktärsskapande element och landmärken 
som sedan lång tid tillbaka varit dominerande inslag i 
kommunens kulturlandskap. Syftet har redan från början 
varit att dessa byggnader ska dominera i landskapet 
och bidra till orientering och vägvisning. Idag skapar 
de därtill ett tidsdjup som ger en känsla av att förflyttas 
bakåt i tiden. Vindkraftverk bryter mot det historiska 
landskapets karaktär vilket gör det svårare att förstå och 
uppleva den historiska dimensionen.

Vidare uppstår ofta en tydlig skalkontrast när ett 
vindkraftverk uppförs i närheten av områden med 
karaktärsskapande element av kulturhistoriskt värde. 
Detta måste beaktas särskilt vid den kommande 
lämplighetsprövningen av vindkraftutbyggnaden. Ett 
exempel på detta är området kring riksintresseområdet 
i Gumlösa som länsstyrelsen, av kulturmiljöskäl, 
pekat ut att vara av särskild betydelse att bevara för 
såväl dagens kommuninnevånare och besökare som 
för framtida generationer. Likaså anses markområden 
som är strandskyddade olämpliga för framtida 
vindkraftsexploatering. 

Inom de utpekade områdena bör en avvägning gentemot 
strandskyddet kunna ske i samband med
tillståndsprövningen. 

Det finns även andra, mer kontroversiella, områden 
där det enligt översiktsplanen inte får bedrivas 
störande och bullrande verksamhet, så kallade 
bullerfria områden. Dessa områden kan i framtiden 
komma att bli viktiga för invånare i hela regionen. 

I länsstyrelsens planeringsunderlag sägs att det finns 
tämligen få områden där ljudnivån inte överstiger 30 dB. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att bullerfria områden 
har stor betydelse för människans upplevelse av naturen. 
Denna bedömning ligger helt i linje med miljöbalken. 
I 3 kap 2 § miljöbalken anses stora sammanhängande 
opåverkade områden vara tveksamma för etablering av 
vindkraft. Bedömningen ligger också i linje med det 
här planförslaget. Varken bullerfria områden eller stora 
sammanhängande grönområden föreslås bli aktuella för 
exploatering av vindkraft. 
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Vindkraftverk (Fotograf: Sven Persson/swelo.se)
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KOMMUNENS  STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunen bör verka för att:
Vatten och avlopp
• Säkerställa VA-frågor tidigt i den kommunala planprocessen. 
• Inte tillåta ny känslig markanvändning inom ett avstånd på  0 - 300 meter från reningsverk med hänsyn till risk för 

buller, lukt- och smittspridning. Pågående markanvändning mellan 300- 500 meter kan förekomma.
• Genom information, rådgivning och tillsyn se till att allmänna, gemensamma och enskilda avlopp uppfyller krav på 

rening och utformning. 
• Uppnå långsiktigt hållbara lösningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten med hänsyn till hälsa, miljö och 

ekonomi vid all nybyggnation. 
• Införliva innehållet i VA-strategin i all planläggning. VA-planen bör uppföljas kontinuerligt. 
• Ha god kommunikation med invånarna för att öka medvetenheten i frågor som rör VA. 
• Samverka med andra kommuner inför beslut och åtgärder i VA-planeringen.
• Kommunen, eller ett av kommunen helägt bolag, äger och driver den allmänna VA-anläggningen. 
• Prioritera VA-åtgärder med syfte att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten där åtgärderna beräknas ha störst effekt. 
• Prioritera samhällsviktig verksamhet vid genomförande av åtgärder för att minimera negativa konsekvenser vid 

översvämningar.
• Detaljplanelägga dagvattenhantering i första hand inom allmän platsmark, och i andra hand på kvartersmark.
• Planera för ny bebyggelse i första hand inom verksamhetsområdena för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Avfall
• Behandla avfallsfrågor tidigt i den fysiska planeringen för att säkerställa goda förutsättningar för minimering, 

återvinning, återbruk och ökad miljömedvetenhet vid hantering av avfall. 

Elektronisk kommunikation - Fiber
• Bredband/fiber ska vara fullt utbyggt i hela kommunen till skiftet år 2023-2024. 
• Investera i infrastruktur som möjliggör en snabb utbyggnad av fiber i hela kommunen. 

Energidistribution och energiproduktion
• Lyfta förutsättningar för en hållbar energiförsörjning redan i detaljplaneringsskedet.
• Säkra energiförsörjningen på kort och lång sikt genom ökad lokal produktion och anpassning till ny teknik.
• Främja produktion av exempelvis sol- och vindenergi, biogas och biobaserad värme för omställning till fossilfri 

energiförsörjning.
• Rekommendera fjärrvärme för de områden där fjärrvärme finns utbyggt i syfte att på ett miljövänligt sätt förbättra 

effektfrågan i kommunen.
• Prioritera större solcellsanläggningar på verksamhetsbyggnaders tak eller på mark som av olika anledningar inte kan 

bebyggas eller på jordbruksmark med lägre produktivitet.
• Etablera vindkraftverk i grupp för att minska påverkan på landskapsbilden inom de två områdena för vindkraft.
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KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
Utbyggnad av fiber, och då framförallt på landsbygden samt i flerfamiljshus, bedöms innebära att det oavsett var i 
kommunen man bor eller i vilken typ av bostad och ekonomiska förutsättningar så kommer det finnas tillgång till god 
internetuppkoppling för de allra flesta av kommunens invånare. En god internetanslutning är en förutsättning för att 
fullt ut kunna ta del av och verka i dagens samhälle varför kommunens ambition bedöms skapa förutsättningar för 
positiva konsekvenser. 

Ekonomiska konsekvenser
Utbyggnad av fiberanslutning på landsbygden skapar förutsättningar för att kunna arbeta hemifrån men också för 
att etablera företag. Det bedöms kunna attraktiviteten att bosätta sig på landsbygden. Fler invånare på landsbygden 
innebär en ökad ekonomisk aktivitet, ett ökat underlag för service som affärer, förskola, skola, kollektivtrafik etcetera. 
Ställningstagandena bedöms vara i linje med det globala målet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Ekologiska konsekvenser
Översiktsplanen omfattar ställningstaganden som bedöms kunna leda till en säker dricksvattenförsörjning, 
bland annat genom att hänsyn tas till vattenskyddsområden och att utbyggnadsområden införlivas i VA-
verksamhetsområdena. I översiktsplanen görs också ställningstagandet att den kommunala vattenförsörjningsplanen 
ska stämmas av mot Regional vattenförsörjningsplan för Skåne samt att kommunens VA-planeringen ska stämmas av 
mot närliggande kommuners planer. Detta bedöms som positivt då det är viktigt med ett övergripande synsätt för att 
säkra tillgången.

I översiktsplanen görs ställningstagandet att VA-åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer ska prioriteras där 
åtgärderna har störst effekt samt att vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ska vara vägledande i åtgärder som tas 
för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Detta bedöms kunna leda till positiva konsekvenser och bidra till att uppnå 
miljökvalitetsnormer. Att hantera dagvatten på allmän platsmark kan bidra till att miljökvalitetsnormer uppnås och 
bidra till mindre spridning av föroreningar i vattenmiljöer. Ställningstagandena är i linje med kommunens VA-strategi. 
De bedöms också vara i linje med det globala målet Rent vatten och sanitet för alla.
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     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER

KONSEKVENSER

...

 
Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen 1. Nya anläggningar/infrastruktur för vatten 
och avlopp, avfall, elektronisk 
kommunikation, elproduktion och 
eldistribution kan påverka riksintresen och 
natura 2000-områden negativt. 
2. Det utpekade vindkraftsområdet väster 
om Vittsjö berör riksintresseområde för 
totalförsvarets militära del. 
3. Det utpekade vindkraftsområdet väster 
om Vittsjö berör riksintresse för 
dricksvatten Bolmentunneln.

1. Vid ändrad markanvändning där eventuella 
riksintressen eller Natura 2000-områden 
berörs ska en bedömning göras om den nya 
markanvändningen påtagligt kan skada 
riksintresset eller värdet. Åtgärder för att 
undvika påtaglig skada behöver vidtas om 
ändringar ska genomföras.  
2. Utpekande av områden lämpliga för etable-
ring av vindkraft ska ske i samråd med 
Försvarsmakten, till exempel väster om Vittsjö, 
för att säkerställa att skada på riksintresse för 
totalförsvarets militära del inte uppstår. 
3. Vid prövning av vindkraftsetablering ska 
riksintresset för dricksvattens säkras genom att 
erforderligt avstånd hålls mellan riksintresse-
området och vindkraftverken. 

Natur och strandskydd Nya anläggningar/infrastruktur för vatten 
och avlopp, avfall, elektronisk 
kommunikation, elproduktion och 
eldistribution kan påverka strandskydd, 
höga naturvärden och värdefull jord- och 
skogsmark negativt. 

1. Nybyggnation ska inte förläggas inom 
strandskyddade områden. Föreligger särskilda 
skäl som kan medge dispens efter ansökan 
eller om byggnationen inte strider mot strand-
skyddets syften kan nybyggnation tillåtas. 
2. Det bör alltid undersökas om det finns höga 
naturvärden inom området vid planering och 
vilka förutsättningar naturvärdena är beroende 
av för att vara fortsatt livskraftiga. 
3. Hushållning med jordbruks- och skogsmark 
ska eftersträvas. Innan jord- och skogsmark tas 
i anspråk för ny infrastruktur/anläggning ska 
en analys göras om det finns bättre alternativa 
placeringar.  
 
Vindkraft: 
4. Etablering av större vindkraftverk ska ske i 
grupp inom anvisade områden.

5. Områden med karaktärsskapande element 
och landmärken liksom riksintresseområden, 
kulturminnesvårdområden, naturvårdsområ-
den, Natura 2000-områden, rekreationsområ-
den, områden med landskapsbildskydd, 
fornminnen, arter eller biotoper omges med 
hänsynszoner som prövas i varje enskilt fall.

Kulturmiljö och arkeologi Nya anläggningar/infrastruktur för vatten 
och avlopp, avfall, elektronisk 
kommunikation, elproduktion och 
eldistribution kan påverka kulturmiljöer 
och fornlämningsområden negativt.

Hänsyn ska tas till kulturvärdena på platsen 
och fornlämningsförekomsten ska utredas i ett 
inledande skede.  
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Miljökvalitetsnormer Nya anläggningar/infrastruktur för vatten 
och avlopp, avfall, elektronisk 
kommunikation, elproduktion och 
eldistribution leder inte till överskridande av 
gällande av miljökvalitetsnormer.

All planläggning ska iaktta gällande miljökva-
litetsnormer samt ska se till att miljökvali-
tetsnormer inte riskerar överskridas.   

Hälsa och säkerhet Nya anläggningar/infrastruktur för vatten 
och avlopp, avfall, elektronisk kommunika-
tion, elproduktion och eldistribution kan 
leda till  ökad risk för ohälsa och olyckor.

1. Vid planering av nya anläggningar/infras-
ruktur beaktas olycks- och säkerhetsaspekter. 
Val av åtgärder varierar från fall till fall. 

Vindkraft 
2. Naturvårdsverkets och Boverkets rekom-
menderade riktvärden för buller, skugga och 
reflexer ska följas vid prövning av vindkraft-
verk. 
3. Tätorter inkluderat utbyggnadsområden 
enligt översiktsplanen omges med en hänsyns-
zon av minst 2000 meter. 
4. Mindre byar och kyrkbyar omges med en 
hänsynszon av minst 1000 meter. 
5. Områden med samlad bebyggelse och 
enskilda bostäder omges med en hänsynszon 
av minst 500 meter (dock minst 5 gånger 
vindkraftverkens totalhöjd). 
6. Avstånd till annan markägares gräns ska 
vara minst verkets totalhöjd. 
7. I ”bullerfria områden” är grundprincipen att 
störande ljud från vindkraftverk inte ska 
tillåtas vara högre än 30 dBA. 
8. Vägar, järnvägar, flygplatser och el- och 
telekommunikationsanläggningar med flera 
prövas med en hänsynszon som fastställs efter 
samråd med respektive anläggnings huvud-
man. 
9. Det är exploatörens ansvar att utreda 
markstabiliteten på platsen för den exakta 
vindkraftsplaceringen inom de utpekade 
vindkraftsområdena.

Sociala värden Nya anläggningar/infrastruktur för vatten 
och avlopp, avfall, elektronisk kommunika-
tion, elproduktion och eldistribution skapar 
ett tekniskt fungerande samhälle.

-

Mellankommunala frågor Nya anläggningar/infrastruktur för vatten 
och avlopp, avfall, elektronisk kommunika-
tion, elproduktion och eldistribution kan 
utgöra en mellankommunal fråga. 
1. Vindkraftsetableringar inom Vittsjöområ-
det kan beröra Örkelljunga kommun.  
2. Vindkraftsetableringar inom Emma-
ljungaområdet kan beröra Osby kommun. 

Grannkommuner ska höras vid prövning av 
ändrad markanvändning där de kan anses vara 
berörda.

Övrigt Nya anläggningar/infrastruktur för vatten 
och avlopp, avfall, elektronisk kommunika-
tion, elproduktion och eldistribution kan 
påverka privata markägare.

Samråd ska alltid ske med berörda privata 
markägare vid förslag på och prövning av 
ändrad markanvändning.  
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KLIMATANPASSNING 
 
INNEHÅLL 

• Inledning
• Grönstrategi för Hässleholms kommun
• Ekosystemtjänster
• Robust dagvattenhantering
• Båtnadsområden och dikningsföretag
• Översvämning och erosion
• Värme i bebyggd miljö och behov av skugga
• Jordbruk och skogsbruk påverkar och påverkas
• Ställningstaganden, konsekvenser och åtgärder

INLEDNING

I framtiden förväntas klimatet i Skåne bli torrare och 
varmare på sommaren och regnigare och mildare på 
vintern. En ökad medeltemperatur och mer frekvent 
återkommande kraftiga regn ger en ökad risk för extrema 
vädersituationer med bland annat översvämningar och 
värmeböljor som följd. Torra marker innebär också ökad 
risk för skogsbränder.  
 
För att stå rustad för ett nytt klimat behöver kommunens 
byggande anpassas genom att arbeta risk- och 
sårbarhetsreducerande. Detta kräver olika åtgärder 
i fysisk planering, som dämpar negativa effekter av 
klimatförändringarna men också utnyttjar möjliga 
fördelar. 

KLIMATANPASSNING I HÄSSLEHOLMS KOMMUN 

Grönstrategi för Hässleholms kommun
 
I ”Grönstrategi för Hässleholms stad och större 
stationsorter” (2017) finns tre huvudstrategier, som ger 
vägledning för fysisk planering.  
 
De tre huvudstrategierna är: 
 

• Förtäta grönt och kvalitativt  
• Planera smart och robust 
• Planera för hälsa och social hållbarhet

De senaste åren har förtätning varit ett ständigt 
återkommande begrepp. Städer ska växa inåt, inte ut 
över värdefull jord- och skogsbruksmark. Detta är i allra 
högsta grad relevant i Skåne där jordbruksmarken är av 
nationellt högsta klass.  
 
I strategin beskrivs att förtätningen sätter press på 
stadens och orternas grönytor och mellanrum. De gröna 
rummen riskerar att byggas bort eller fragmenteras. Park- 
och naturområden i och kring våra tätorter är en viktig 
värdeskapande rekreativ resurs och naturresurs som måste 
tas till vara. De bör inte oreflekterat exploateras bort för 
att möta ett växande bostads-och verksamhetsbehov. 
Grönytor i tätbebyggda befintliga, eller planlagda 
områden, ska utvecklas så att de kan användas på bästa 
sätt. 

Hässleholms stad och stationsorterna ska anpassas för 
att klara ett förändrat klimat med ökad nederbörd, 
översvämningsrisk och värmeböljor. Den gröna 
infrastrukturen har en viktig roll att spela avseende hur 
väl staden och de större stationsorterna absorberar och 
hanterar extremare väder.

4.9  Klimatanpassning

KAPITEL 4 - KLIMATANPASSNING

Samhället står inför stora utmaningar. Klimatförändringarna, urbaniseringen och bostadsbristen samt förlusten 
av biologisk mångfald gör att det finns ett stort behov av att ställa om vårt samhälle. Vi behöver bygga tätt och 
funktionsblandat för att bättre hushålla med mark och vatten samt minska behovet av transporter. Därigenom minskas 
påverkan på klimatet. Men vi behöver också bygga om för att anpassa oss till ett klimat som redan är i förändring. Vi 
måste göra plats för ökade vattenmängder och för att klara värmeböljor. 

Grönstrategier för Hässleholms stad och större stationsorter
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EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Naturens tjänster tar vi ofta för givna och vi räknar inte 
med deras värde förrän de är borta. Ekosystemtjänster är 
ett sätt att synliggöra värdet på de tjänster som naturen 
ger oss.

Begreppet ekosystemtjänster beskriver ekosystemens 
direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande. Det representerar ett försök att beskriva 
ekosystemen ur människans perspektiv och tydliggör vårt 
beroende av naturen. Ekosystemtjänster delas ofta in i de 
fyra kategorierna stödjande, reglerande, försörjande och 
kulturella.

Det är tydligt att ekosystemtjänsterna är grundläggande 
för människans välfärd och välbefinnande, och att det i 
samhällsutvecklingen behövs större fokus på betydelsen 
och värdet av olika ekosystemtjänster.  
 
Vissa ekosystemtjänster är mer synliga än andra, som 
råvaror vi använder till material och mat. Andra är 
indirekta och svårare att värdera. Boverket har utvecklat 
metoder för att uttrycka värdet av ekosystemtjänster, som 
stöd för att kunna synliggöra och tydliggöra värdet av 
ekosystemtjänster i avvägningar mellan olika intressen. 

I Grönstrategin beskriver kommunen hur arbetet med 
ekosystemtjänster ska utvecklas i stadsplaneringen, 
vid såväl översiktlig planering som detaljplanering och 
projektering. Den gröna strukturen ska kunna hantera 
både översvämningar och hetta. Detta kan uppnås 
genom att exempelvis koppla ihop grönstruktur med 
dagvattenhantering och möjliga översvämningsplatser. 
Svalkande gröna väggar och tak kan också absorbera och 
fördröja både värme- och vattenflöden. Detta gäller både 
befintlig bebyggelse och vid nybyggnation. Lokalklimatet 
ska beaktas vid skötsel och projektering, hänsyn ska tas 
till exempelvis sol, skugga och lä.

Ekosystemtjänster är ett kapital som kommunen behöver 
förvalta och investera i. De utgör också en resurs för att 
möta framtida förändringar och behov. 

ROBUST DAGVATTENHANTERING 

En robust dagvattenhantering utgör en av de fem 
strategier i Hässleholms kommuns VA strategi (2019) 
som ska vara vägen till en långsiktig hållbar VA-
försörjning. Robustheten består i detta sammanhang 
i förmågan att stå emot och anpassa sig till en 
förändring. För att möta klimatförändringens nya 
nederbördsmönster med större och mer intensiva 
nederbördstillfällen krävs hållbara dagvattensystem där 
avledning av dagvatten minimeras och hanteringen 
efterliknar naturlig avrinning. Det pågår en förtätning av 
bebyggelsen i den urbana miljön, något som kan medföra 
problem vid avledning av dagvatten. Kommunen 
bör därför sträva efter att skapa rådighet över mark 
som behöver nyttjas för anläggande av grön och blå 
infrastruktur.

Grönblå infrastruktur handlar om att kombinera 
vegetation och dagvatten. En hållbar dagvattenhantering 
ska bidra till att skapa attraktiva stadsmiljöer och 
minimera negativ påverkan på människors hälsa och 
miljön. Dagvattnet bör synliggöras och integreras i 
den byggda allmänna miljön och få bidra till att stärka 
stadens gröna strukturer. För att uppnå detta är det 
viktigt att säkerställa dagvattenfrågans plats tidigt i 
planprocessen. 

I den urbana miljön behöver kommunen identifiera 
huvudavrinningsstråk för dagvatten och säkerställa 
att det inte finns risk för negativa konsekvenser av en 
översvämning i händelse av ett skyfall. Kommunen 
har 2019 låtit genomföra en skyfallskartering för 
Hässleholms stad och det finns behov av att utreda 
andra orter i framtiden för att kunna planera bebyggelse. 
Det är också viktigt att identifiera och förebygga 
föroreningskällor. Miljökvalitetsnormerna för recipienter 
ska vara vägledande då åtgärder planeras och prioriteras.

Kommunen ska utveckla strukturplaner för vatten som 
beskriver hur dagvattnet ska hanteras inom kommunen 
med avseende på kvantitet och kvalitet. Dessa ska 
bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Ett verktyg för att hantera klimatanpassning kan 
även vara att upphäva gamla detaljplaner som medger 
bostadsändamål inom ytor som idag inte bedöms 
lämpliga med hänsyn till översvämning och andra 
klimatrelaterade risker. 
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ÖVERSVÄMNING OCH EROSION 

Kommunens yta ligger i sin helhet på betryggande nivå 
för att inte riskera översvämning på grund av befarande 
havsnivåhöjningar orsakade av klimatförändringar.  
 
Efter den senaste stora översvämningen 2002 har höga 
vattenstånd till följd av kraftig nederbörd och vårflod 
analyserats för Finjasjön och dess närmaste omgivningar 
av DHI. På uppdrag av MSB har DHI även utfört en 
översvämningskartering för delar av kommunens ytvatten 
i samband med en studie av Helgeå. Detaljplanerna 
vid östra sidan av Finjasjön har reviderats med nya 
höjdbestämmelser och för avloppsreningsverket har 
skyddet stärkts med omläggning av Maglekärrsbäcken 
och uppförande av en skyddsvall. De senare årens 
översvämningar har mestadels skett på åkermark och inte 
orsakat fastighetsskador.  
 
Däremot påverkas Finjasjöns vattenkvalitet negativt av 
yterosion av närsalter främst från icke bevuxen åkermark 
i anslutning till tillflödena. Etablerande av skyddszoner, 
våtmarker och vintergrön mark är önskvärt för att 
minska detta.

Erosionsbenägna jordar finns främst längs med våra 
vattendrag i odlingslandskap. Den erosion som 
förekommer har hittills inte förorsakat några större 
negativa konsekvenser för bebyggelse, men kommer att 
vara föremål för en mer ingående analys framöver.

VÄRME I BEBYGGD MILJÖ 

Klimatförändringarna får både direkta och indirekta 
effekter på naturen och våra samhällen. Många av 
dessa kan innebära risker för människors hälsa, och de 
negativa hälsoeffekterna väntas bli både allvarligare och 
mer omfattande i takt med att klimatet förändras, även i 
Sverige.

Höga temperaturer kan ge direkta effekter på 
hälsan och leda till högre dödlighet och sjuklighet i 
befolkningen. Dödligheten ökar redan första dagen 
med hög temperatur och den ökar ytterligare ju längre 
värmeböljan pågår.  

En ökad medeltemperatur och värmeböljor kan också 
ge indirekta hälsoeffekter, till exempel genom en ökad 
förekomst av marknära ozon, luftburna partiklar, pollen 
och smittor samt tillväxt av bakterier i mat, dricksvatten 
och badvatten. 

Urbana värmeöar och befolkningens exponering för 
värme utomhus kan minskas genom ett antal åtgärder 
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BÅTNADSOMRÅDE OCH DIKNINGSFÖRETAG 

Vid markavvattning är ett båtnadsområde ett 
markområde som tidigare varit täckt av vatten eller 
varit vattensjukt, och som genom dikningsföretag 
dränerats och nyttiggjorts för exempelvis jordbruksodling 
(båtnad=nytta). Dikningsföretag och båtnadsområden 
är lågpunkter, vilket ger dem ställning som särskilda 
översvämningsriskområden. Ändras förutsättningarna 
i dessa områden, vid till exemel ny exploatering, kan 
det påverka hur avvattningen av områdena fungerar. 
Dikningsföretagen är också sakägare i detaljplaner. 
På nästa uppslag redovisas översiktligt lågpunkter samt 
båtnadsområden i kommunen.

Hässleholms kommun har 2019 låtit göra en 
skyfallskartering för Hässleholms stad och 
stationsorterna. Skyfallskarteringen kartlägger 
potentiella riskområden och ger värdefull information 
om vilka områden som eventuellt är olämpliga 
att bebygga. Skyfallskarteringen ska inte tolkas 
exakt, men ger en god fingervisning om var vatten 
riskerar att bli stående och orsaka översvämning.  
Konsekvenserna av en översvämning är starkt beroende 
av markanvändning och vilken av verksamhet som 
bedrivs. Områden med översvämningsrisk bör 
med fördel nyttjas mångfunktionell, exempelvis för 
rekreation. Skyfallskarteringen ligger till grund för 
framtida planering och finns tillgänglig i sin helhet på 
kommunens digitala kartapplikation. Likaså redovisas 
båtnadsområden i den digitala kartan.

Utsnitt från kommunens skyfallskartering
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i utomhusmiljön. Eftersom utomhusklimatet påverkar 
inomhusklimatet kan åtgärder i den yttre miljön även 
leda till ett bättre inomhusklimat. 

Hänsyn till hur växter och djurlivet påverkas av 
klimatförändringarna behöver också tas hänsyn till i 
planeringen, till exempel genom att säkra tillgång till 
vatten.

BEHOV AV SKUGGA OCH 
SKYDD MOT ÖKAD UV-STRÅLNING  

Tillgång till skugga och skydd mot UV-strålning är också 
viktiga aspekter vid planering. Bevarande av befintlig 
grönstruktur och plantering av träd bör göras strategiskt 
vid till exempel lekplatser, torg och fotbollsplaner. 

Det är viktigt inte minst för att minska förekomsten av 
hudcancer, som är den vanligaste cancerformen samt 
den som ökar mest i Sverige. Möjlighet till skugga ska 
finnas vid förskolor, skolor och bostäder. Goda sol-och 
skuggförhållande är viktiga faktorer att beakta i Boverkets 
allmänna råd om friyta för skol- och förskolegårdar.

Växter och djur påverkas av UV-strålning. En ökning av 
UV-ljus över det normala kan vara skadligt för växterna 
och leda till förändringar som minskad tillväxt hos 
växten. Även djur kan påverkas av UV-strålning, men de 
flesta däggdjur och fåglar har oftast inte så mycket hud 
som exponeras, utan det mest utsatta området är ögonen. 

Översvämning av Hovdalafältet (Fotograf: Thomas Johnsson)

KAPITEL 4 - KLIMATANPASSNING

JORD OCH SKOGSBRUKET PÅVERKAR OCH PÅVER-
KAS 

Förutom att producera livsmedel, energi och förnyelseba-
ra material så har de gröna näringarna en stor betydelse 
för klimatomställningen och för att nå det fossilfria 
samhället. Cirka 80–90 procent av de klimatpåverkan-
de växthusgaserna som släpps ut i Sverige absorberas av 
jord- och skogsbruket. En välskött och produktiv skog 
bidrar inte bara med pappersprodukter, träprodukter och 
förnybar energi utan är också en kolfälla som kraftigt 
reducerar växthusgaserna.
 
Under varma perioder med torra förhållanden och mer 
åskväder kan risken för skogsbränder öka och medföra 
höga nivåer av sot och partiklar. Genom att anpassa 
skogsbruket för att klara ett förändrat klimat förbättras 
möjligheterna för skogen att stå emot exempelvis 
stormar, insektsangrepp och svampangrepp och risken 
för körskador motverkas. Beredskap för att motverka 
skogsbränder kan åstadkommas bland annat genom att 
planera för brandgator och branddammar.
 
För jordbruket innebär klimatförändringarna till exempel 
längre växtsäsonger och de möjliggör också för odling 
av nya grödor. Samtidigt får klimatförändringarna 
negativa effekter kopplat till ökad och kraftig nederbörd, 
översvämningar, torka och värmestress. Angrepp på 
grödor och spridning av sjukdomar kommer också att bli 
vanligare och invasiva arter kan komma att gynnas av ett 
varmare och blötare klimat.
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KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunen bör verka för att:
• Genomföra konsekvensanalyser för skyfall i stationsorterna, med tillhörande åtgärdsplaner och beredskapsplaner. 
• Ta fram analyser av var i orterna och byarna klimatanpassningsåtgärder bör genomföras.
• Säkerställa att klimatanpassning blir en del av framtida risk- och sårbarhetsanalyser.
• Begränsa andelen hårdgjord mark för att möjliggöra infiltration av dagvatten.
• Ta fram strukturplaner för vatten i stationsorterna, vilka beskriver huvudavrinningsstråk för dagvatten, samt ytor 

som bör reserveras för fördröjning/infiltration för att minimera risken för negativa konsekvenser vid skyfall.
• Bereda plats för naturliga avrinningsvägar och undanhålla dem från ny avskärande exploatering.
• Tillvarata ytor med naturlig förekomst av vatten som park- eller naturområden. 
• Vatten vid extrema regn kan rinna vidare på markytan i sekundära avrinningsvägar och översvämningsytor.
• Planera för multifunktionella ytor som även kan omhänderta dagvatten.  
• Parker och gator planeras ligga lägre än kvartersmark. 
• Bygga om äldre ledningssystem successivt för att undvika  kombinerade ledningar med dagvatten och avlopp.
• Utreda risker och möjligheter inför/vid planläggning inom båtnadsområden. 
• Öka och bevara mängden grönska, för att värna skugga och ett hälsosamt lokalklimat.
• Säkerställa god sol- och skuggmiljö på förskolor, skolor och äldreboenden vid befintlig verksamhet och 

nyplanering.
• Minska klimatpåverkan och utsläpp av växthusgaser. 

KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
Det bedöms som positivt att översiktsplanen uppmärksammar behovet av att beakta behovet av grönytor vid 
förtätning. Tillgång till grönytor har betydelse för människors hälsa då bostadsnära natur är viktigt för folkhälsan i 
form av utevistelse och motion, samt att grönytor kan dämpa höga temperaturer vid värmeböljor. Åtgärderna bedöms 
vara i linje med det globala målet Hållbara städer och samhällen och det nationella miljömålet god bebyggd miljö 
(preciseringarna Natur- och grönområden och Hälsa och säkerhet).

Ekologiska konsekvenser
Flera av ställningstagandena i avsnittet om klimatanpassning i planförslaget bedöms kunna bidra till en god 
vattenmiljö och hållbar vattenförsörjning.

Planförslaget beskriver vikten av att identifiera och lyfta ekosystemtjänster, detta bedöms bland annat kunna bidra 
positivt för vattenmiljön då rening och fördröjning av vatten är två sorters ekosystemstjänster. 
Det bedöms kunna ge positiva konsekvenser för vattenmiljön och vattenförsörjningen att kommunen ämnar 
skapa en hållbar dagvattenhantering samt att miljökvalitetsnormer ska vara vägledande i prioriteringen av åtgärder. 
Ställningstagandena är i linje med miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

KAPITEL 4 - KLIMATANPASSNING
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     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER

KONSEKVENSER

...

 
Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen Klimatanpassningsåtgärder kan kan påverka 
riksintressen och Natura 2000 samt dess 
närområde negativt.

Vid ändrad markanvändning där eventuella 
riksintressen eller Natura 2000-områden 
berörs ska en bedömning göras om den nya 
markanvändningen påtagligt kan skada 
riksintresset eller värdet. Åtgärder för att 
undvika påtaglig skada behöver vidtas om 
ändringar ska genomföras. Val av åtgärder för 
att undvika påtaglig skada varierar från fall till 
fall.

Natur och strandskydd Klimatanpassningsåtgärder kan påverka 
strandskydd, höga naturvärden och 
värdefull jord- och skogsmark negativt.

Även klimatanpassningsåtgärder ska prövas 
enligt nedan: 
1. Nybyggnation ska inte förläggas inom 
strandskyddade områden. Föreligger särskilda 
skäl som kan medge dispens efter ansökan 
eller om byggnationen inte strider mot strand-
skyddets syften kan nybyggnation tillåtas. 
2. Det bör alltid undersökas om det finns höga 
naturvärden inom området vid planering och 
vilka förutsättningar naturvärdena är beroende 
av för att vara fortsatt livskraftiga. 
3. Hushållning med jordbruks- och skogsmark 
ska eftersträvas. Innan jord- och skogsmark tas 
i anspråk för nya anläggningar ska en analys 
göras om det finns bättre alternativa lösningar 
och placeringar. 

Kulturmiljö och arkeologi Klimatanpassningsåtgärder kan påverka 
kulturmiljöer och fornlämningsområden 
negativt.

Hänsyn ska tas till kulturvärdena på platsen 
och fornlämningsförekomsten ska utredas i ett 
inledande skede.  

Miljökvalitetsnormer Klimatanpassningsåtgärder medverkar inte 
till att uppsatta gränsvärden för 
miljökvalitetsnormer överskrids.

-   

Hälsa och säkerhet Klimatanpassingsåtgärder minskar risken 
för ohälsa och olyckor.

-

Sociala värden Klimatanpassningsåtgärder skapar ett mer 
robust och tryggt samhälle.

-

Mellankommunala frågor Klimatanpassningsåtgärder kan vara av 
mellankommunal karaktär. 

Grannkommuner ska höras vid prövning av 
ändrad markanvändning där de kan anses vara 
berörda eller där det finns gemensamma 
vinster.

Övrigt Klimatanpassningsåtgärder kan påverka 
privata markägare.

Samråd ska alltid ske med berörda privata 
markägare vid förslag på och prövning av 
ändrad markanvändning.  

KAPITEL 4 - KLIMATANPASSNING
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INNEHÅLL 

• Inledning
• Sjöar och vattendrag
• Grundvatten
• Vattenskyddsområden
• Ställningstaganden, konsekvenser och åtgärder 

INLEDNING

Vatten är en grundförutsättning för allt levande och 
därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. 
Tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet 
är nödvändigt för ett välutvecklat samhälle. Orent 
avlopp från industri och hushåll leder till att vatten 
förorenas och skapar en ohälsosam miljö. Vatten är 
även en förutsättning för vår livsmedelsproduktion och 
energiproduktion. Effekterna av klimatförändringarna 

visar sig redan idag och kan såväl i närtid som på längre 
sikt leda till minskad vattentillgång. En nödvändig insats 
är att restaurera ekosystemets vattenhållande förmåga. 
 
SJÖAR OCH VATTENDRAG 

I stort sett hela Hässleholms kommunyta (92%) tillhör 
Helgeåns huvudavrinningsområde och därmed Södra 
Östersjöns vattendistrikt. En mindre del i väster tillhör 
Rönneåns respektive Lagans huvudavrinningsområde. 
Helgeå som mynnar i Hanöbukten vid Åhus är Skånes 
största vattendrag vars avrinningsområde till en fjärdedel 
ligger i Hässleholms kommun. Det finns 84 sjöar i 
kommunen som är större än en hektar. Större biflöden 
till Helgeån genom kommunen är Vieån, Almaån och 
Vinneå.

Helgeå 

Helgeå är Skånes största vattendrag med ett avrinnings-
område på 4 725 km2. Ån har sina källflöden i trakten av 
Rydaholm i Jönköpings län och sjön Femlingen i Krono-
bergs län. Helgeå är recipient för ett antal punktkällor i 
form av 34 kommunala avloppsreningsverk, 8 industri-
anläggningar och ett antal nedlagda avfallsanläggningar.

Diffusa utsläpp från vägtrafik, de areella näringarna i 
form av jord- och skogsbruk, torvbrytning med mera or-
sakar större utsläpp än punktkällorna. För att samordna 
den provtagning som krävdes av miljöfarliga (MF)-verk-
samheter med utsläpp i ån med stöd av miljöskyddslagen 
(ML) bildades Helgeåkommittén 1984. Antalet provtag-
ningspunkter och parametrar har skiftat över åren, men 
de viktigaste finns nu mångårig statistik för. Utöver en 
årsredovisning så har kommittén också gjort 10-årssam-
mandrag vilka visar att transporterna av fosfor och kväve 
till Hanöbukten minskat från cirka 70 ton fosfor per år 
1984 till cirka 55 och mängden kväve från cirka 3 200 
ton till cirka 2 700. 

Försurningen som under 1960-70 talen började visa sig i 
form av fiskdöd och där problemet till största delen visa-
de sig vara långväga transporter av svavel- och kväveför-
eningar krävde internationella åtgärder för att bemästra. 
Kraven på minskade utsläpp har varit lyckosam, men 

4.10  Vatten

Hässleholms kommun är en av Skånes mest sjörika kommuner. Här finns 84 sjöar som är större än en hektar, vilka totalt 
sett utgör en yta av cirka 40 km2. Närmare hälften av denna yta upptas av de fyra största sjöarna: Finjasjön (10,9 km2), 
Lursjön (3,6 km2), Skeingesjön (2,6 km2) och Vittsjön (2,2 km2). Skeingesjön delas liksom Tydingen, Värsjön och nio andra 
sjöar med grannkommuner. 

KAPITEL 4 - VATTEN

Större sjöar och vattendrag i Hässleholms kommun. Huvudavrin-
ningsområden: Helgeå - orange, Rönneå - grön, Lagan - gul

VA-strategier för Hässleholms kommun. Reviderad och antagen av kommunfullmäktige 2019-mm-dd. B18(24)

Hydrologi
I stort sett hela Hässleholms kommunyta (92%) 
tillhör Helgeåns huvudavrinningsområde och d är
med  Södra Östersjöns vattendistrikt En mindre 
del i väster tillhör Rönneåns respektive Lagans 
huvudavrinningsområde. Helgeå  som mynnar i 
Hanöbukten vid Åhus  är Skånes största vatten
drag vars avrinningsområde till en fjärdedel ligger i 
Hässleholms kommun Enligt Svenskt Vattenarkiv 
(SVAR)22 finns totalt 78 sjöar i kommunen vilka 
tillsammans utgör cirka 3% av dess yta, däribland 
Finjasjön, Vittsjön, Skeingesjön och Lursjön. 
Större bifl öden till Helgeå genom kommunen är 
Vieån, Almaån och Vinneå.

Naturgivna förutsättningar

Geografi 
Till ytan är Hässleholms kommun Skånes störs-
ta19, belägen i nordost. Huvudorten Hässleholm 
utgör en strategisk knutpunkt i Öresundsregionen 
med järnvägsförbindelser i fem riktningar, och 
med kommunens åtta stationsorter är pendlings-
möjligheterna goda. Flera åsar som sträcker sig 
genom kommunen gör topografi n varierande och 
landskapskaraktärerna omfattar allt ifrån slättbygd 
till mellanbygd och skogsbygd. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Kommunens läge i förhållande till huvudavrinningsom-
råden. I bakgrunden länsgränserna för Skåne, Halland, 
Kronoberg och Jönköping. 

Större sjöar och vattendrag i Hässleholms kommun.  
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då det tar lång tid att reparera historiska misstag har 
kommunen behövt kalka sjöar och vattendrag främst i 
den norra delen av kommunen. Kalkningsbehovet har 
minskat efterhand.
 
Finjasjön 

Finjasjön är en annan sjö som drabbats av mänsklig ak-
tivitet, dock på nära håll. Ett grundläggande problem är 
de sjösänkningar på drygt 2 meter som gjordes i slutet av 
1800-talet för att vinna mer odlingsmark till en svältan-
de befolkning. Detta orsakade ett bottensediment som 
sedan spätts på med flera decenniers avloppsutsläpp tills 
fullt utbyggt fyrstegsavloppsreningsverk 1972 och efter-
polering via den 30 hektar stora Magle våtmark 1995. 

Sedan 2009 regleras vattennivån sommartid med ett 
dämme i Almaån så att ett lågt vattenstånd under som-
martid inte ska orsaka fosforläckage genom vågrörelser 
och solnedträngning. Finjasjöns näringsrika tillstånd 
medförde massiva blomningar av cyanobakterier under 
1960-80-talet. Under 1980-talet bedrev kommunen ett 
muddringsförsök för att minska läckaget från sedimen-
ten. Då detta inte lyckades bildades en Finjasjögrupp 
som försökte identifiera och åtgärda den belastning som 
kom från tillflödena genom enskilda avlopp, gödsel-
spridning, avfallsdeponier med mera och stöd gavs för 
etablerande av skyddszoner.

För att minska den interna belastningen i sjön startades 
ett reduktionsfiske av vitfisk, främst mört och braxen 
1992. Initialt skedde detta i stor skala med partrålning 
och på några år plockades ca 400 ton vitfisk upp. Detta 
resulterade i en markant förbättrad situation. Algblom-
ningarna återkom dock strax efter att trålningen upphört. 

Sedan 2010 bedrivs ett mera etiskt och skonsamt fiske 
med passiva garn på våren vid mörtleken i mars och 
braxleken i maj. Resten av året ekolodas fisken då den 
samlats i stim och tas med not. Resultaten hittills är 
väldigt glädjande, före reduktionsfisket var fosforhalten 
i Finjasjöns utlopp under juni-augusti 170 mikrogram/l 
och den senaste 5-årsperioden 34 mikrogram/l. I ett av 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) finansierat projekt 
försöker vi fastställa vilken nivå vi behöver uppnå för att 
bibehålla Finjasjön i detta låga närsalttillstånd. Enligt de 
beräkningsmodeller som främst används (Vollenweider) 
så bör god status uppnås vid 37,5 mikrogram fosfor/liter. 
Då vi snitt i tillflödena ligger på ca 40 mikrogram/l så 
finns det skäl att fortsätta ansträngningarna med att re-
ducera belastningen från tillflödena parallellt med fortsatt 
reduktionsfiske.  

Ett förslag att anlägga våtmarker och betesmark på de 
åkrar på Hovdalafältet som ofta översvämmas och där 
grundvatten pumpas ut för att göra åkrarna bruknings-
bara bör effektueras dels för att minska belastningen på 
Finjasjön dels för att skapa trovärdighet i kraven mot 
enskilda lantbrukare att vidta åtgärder i form av våtmar-
ker, skyddszoner, anpassa val av gröda med mera.

GRUNDVATTEN 

Förutsättningarna för att kunna producera dricksvatten 
ur råvatten beror till stor del på tillgången till grund-
vatten av god kvalitet. Grundvattenmagasin återfinns i 
sprickrika eller sedimentära bergarter och grovkorniga 
jordarter såsom grus- och isälvssediment. I Hässleholms 
kommun kommer allt dricksvatten från grundvattnet 
vilket hämtas från ett antal råvattentäkter runt om i 
kommunen. Uttagsmöjligheterna varierar och beror 
av grundvattenbildningens hastighet samt bergartens/
jordartens magasineringsförmåga. Det tar lång tid för att 
återhämta och fylla på de stora grundvattenmagasinen. 
Risk för kvantitetsbrist i kommunens dricksvattenförsörj-
ning har de senaste åren uppkommit.

Rent grundvatten är en förnyelsebar men inte oändlig 
resurs. Om det tas upp mer vatten än vad som naturen 
tillför sänks grundvattennivån. Ute vid kusterna blir det 
mycket påtagliga konsekvenser med saltvatteninträng-
ning som gör vattnet odrickbart utan dyr avsaltning. 
I Hässleholms dricksvattenuttag kan det innebära att 
grundvattenbildning från ett betydligt större område som 
inte inryms i vattenskyddsområde och än där skyddsföre-
skrifter råder. I värsta fall kan vi ändra grundvattenström-
marna och få in vatten från förorenade områden. 

Den rättsliga prövning som gäller vårt tryggande av 
dricksvatten för framtiden går till på två sätt. Dels krävs 
det vattendom enligt Miljöbalken och denna prövas 
numera av Mark- och Miljödomstolarna (MMD) sedan 
Vattendomstolarna införlivades med MMD. Dels har 
VA-huvudmän möjlighet att ansöka hos kommun eller 
länsstyrelse om fastställande av vattenskyddsområde för 
att begränsa miljöfarlig verksamhet i dricksvattentäktens 
tillrinningsområde.  

KAPITEL 4 - VATTEN
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VATTENSKYDDSOMRÅDEN 

Hässleholms kommun försörjer sig med eget dricksvat-
ten från grundvattentäkter, djupborrade brunnar och 
grusfilterbrunnar. För att skydda grundvattentäkterna 
finns fastställda vattenskyddsområden med tillhöran-
de vattenskyddsföreskrifter. I Hässleholms kommun 
finns 18 vattenskyddsområden. 14 av dessa skyddar 
vattenförsörjningen till Hässleholms kommuns dricks-
vattenanläggningar, ett skyddar vattenförsörjningen till 
Osby kommuns dricksvattenanläggning och tre skyddar 
vattenförsörjningen till privata dricksvattenanläggningar 
(enskilt vatten).

Vattenskyddsområde delas in i primär, sekundär och 
tertiär skyddszon samt vattentäktzon. Vattenskyddsområ-
den värnas i enlighet med förskrifterna och vattenskydds-
områdets syfte. Generellt beräknas en påverkansrisk på 
100 dygn i primär zon med syfte uppnå rådrum vid akut 
förorening och ett år i sekundär zon med syfte bibehålla 
en hög grundvattenkvalitet eller förbättra kvaliteten. 
Tidigare beräknades inre skyddszon utifrån 2 månader 
och yttre skyddszon som nu 1 år. Det innebär att flera av 
våra skyddsområden har inre/primär skyddszon beräknad 
på 2 månader. Flera av vattenskyddsområdena behöver 
uppdateras geografiskt utifrån nyare beräkningsmodeller 
och ändrade faktiska uttag. Även skyddsföreskrifterna 
behöver uppdateras. 

Vattenskyddsområdet i Sösdala håller på att uppdateras, 
skyddsområdet har även utökats för att omfatta drick-
vattenuttagen i Fredriksberg, som idag saknar skydd. 
Skyddsområdet i Hässleholm vid Galgbacken har revide-
rats. 

Inom vattenskyddsområdena begränsas bland annat han-
tering och lagring av kemikalier och petroleumprodukter, 
användning av kemiska bekämpningsmedel och schakt-
ning. Regleringen i vattenskyddsföreskrifterna är unik för 
respektive vattenskyddsområde. Detaljplanering inom 
eller i anslutning till vattenskyddsområden ska överens-
stämma med vattenskyddsföreskrifterna.

Kommunen utreder en ny framtida huvudvattentäkt på 
Mjölkalångafältet. I framtiden kan även utökat vatte-
nuttag bli aktuellt i Vinslöv-Ignaberga. En kommunal 
vattenförsörjningsplan är under utarbetande och ingår 
som en del i kommunens VA-plan. 

Det långsiktiga skyddet för vattentäkter är svagt idag, och 
många andra intressen kan få företräde framför tryggad 
vattenförsörjning. Medvetenheten om vattenresursernas 
långsiktiga värde behöver öka och dricksvattnet behöver 
få ett mycket starkare skydd. 

KAPITEL 4 - VATTEN
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KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunen bör verka för att:
• Säkerställa tillgång på råvatten genom framtida vattenskyddsområden vid Mjölkalångafältet samt en utökning av 

markområde för Vinslöv-Ignaberga.
• Skydda grundvattnet i de stora grundvattenfyndigheter kommunen har i Vinslöv - Ignaberga och Tyringe - Mjöl-

kalånga för nuvarande och kommande generationers dricksvattenförsörjning.

KAPITEL 4 - VATTEN

KONSEKVENSER

Ekologiska konsekvenser
Planförslaget bedöms innebära positiva konsekvenser för vattentillgången i kommunen, då det föreslår att utöka 
befintliga vattenskyddsområden. Det bedöms också som positivt att kommunen lyfter behovet av att mer långsiktigt 
skydda vattentäkter, om detta görs kan det innebära en större säkerhet för vattentillgången i kommunen. På längre 
sikt ska kommunen verka för omdragning av väg 117 utanför Bjärnum och Vittsjö, vilket kan innebära positiva 
konsekvenser för vattenskyddsområdena i tätorterna då risken för utsläpp av farligt gods vid en eventuell olycka kan 
minska. Ställningstagandena bedöms vara i linje med det globala målet Rent vatten och sanitet för alla.

I aktuellt avsnitt görs inget ställningstagande avseende vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer. Detta bedöms inte 
medföra att miljökvalitetsnormer överskrids, men ett sådant ställningstagande skulle kunna bidra till att säkra en god 
vattenmiljö i kommunen.

Ställningstagandena är i linje med kommunens VA-strategi. De bedöms också vara i linje med det globala målet Rent 
vatten och sanitet för alla.
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     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER

KONSEKVENSER

...

 
Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen Bevarande och utveckling av sjöar och vat-
tendrag, grundvatten och vattenskyddsom-
råden kan påverka riksintressen och Natura 
2000 samt dess närområde negativt. 

Vid ändrad markanvändning där eventuella 
riksintressen eller Natura 2000-områden 
berörs ska en bedömning göras om den nya 
markanvändningen påtagligt kan skada 
riksintresset eller värdet. Åtgärder för att 
undvika påtaglig skada behöver vidtas om 
ändringar ska genomföras. Val av åtgärder för 
att undvika påtaglig skada varierar från fall till 
fall.

Natur och strandskydd Bevarande och utveckling av sjöar och 
vattendrag, grundvatten och vattenskydds-
områden kan påverka strandskydd, höga 
naturvärden och värdefull jord- och skogs-
mark negativt.

Även bevarande- och utvecklingsåtgärder kan 
behöva prövas enligt nedan:  
1. Nybyggnation ska inte förläggas inom 
strandskyddade områden. Föreligger särskilda 
skäl som kan medge dispens efter ansökan eller 
om byggnationen inte strider mot strandskyd-
dets syften kan nybyggnation tillåtas.  
2. Det bör alltid undersökas om det finns höga 
naturvärden inom området vid planering och 
vilka förutsättningar naturvärdena är beroende 
av för att vara fortsatt livskraftiga. 
3. Hushållning med jordbruks- och skogsmark 
ska eftersträvas. Innan jord- och skogsmark tas 
i anspråk för nya anläggningar ska en analys-
göras om det finns bättre alternativa lösningar 
och placeringar.

Kulturmiljö och arkeologi Bevarande och utveckling av sjöar och 
vattendrag, grundvatten och vattenskydds-
områden kan påverka kulturmiljöer och 
fornlämningsområden negativt.

Hänsyn ska tas till kulturvärdena på platsen 
och fornlämningsförekomsten ska utredas i ett 
inledande skede.  

Miljökvalitetsnormer Planförslaget i denna del medverkar inte till 
att uppsatta gränsvärden för 
miljökvalitetsnormer överskrids.

-   

Hälsa och säkerhet Planförslaget i denna del medverkar inte till 
en ökad risk för ohälsa och olyckor.

-

Sociala värden Åtgärder för bevarande och utveckling av 
sjöar och vattendrag, grundvatten och 
vattenskyddsområden skapar ett mer robust 
samhälle samt rekreativa värden. 

- 

Mellankommunala frågor Åtgärder för bevarande och utveckling av 
sjöar och vattendrag, grundvatten och 
vattenskyddsområden kan vara av mellan-
kommunal karaktär.

Grannkommuner ska höras vid prövning av 
ändrad markanvändning där de kan anses vara 
berörda och där det finns gemensamma 
vinster.

Övrigt Åtgärder för bevarande och utveckling av 
sjöar och vattendrag, grundvatten och 
vattenskyddsområden kan påverka privata 
markägare.

Samråd ska alltid ske med berörda privata 
markägare vid förslag på och prövning av 
ändrad markanvändning.   

KAPITEL 4 - VATTEN
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INNEHÅLL 

• Inledning
• Omgivningsbuller
• Vibrationer
• Miljökvalitetsnormer
• Transporter av farligt gods
• Miljöfarlig och farlig verksamhet
• Förorenade områden
• Radon
• Elektromagnetiska fält
• Ställningstaganden, konsekvenser och åtgärder 

INLEDNING

Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet. Hänsyn ska bland 
annat tas till människors hälsa, säkerhet och till olika 
risker. Att förtäta befintlig bebyggelse och att blanda 
bostäder, service och verksamheter så att det ligger nära 
varandra innebär många fördelar. Bland annat skapas 
levande stadsmiljöer och redan ianspråktagen mark kan 
användas mer effektivt. Det kan emellertid även innebära 
att människor utsätts för ökade risker som påverkar 
deras hälsa och säkerhet. Med god planering kan detta 
undvikas.
 
OMGIVNINGSBULLER

Buller är oönskat ljud och ett av våra största miljörelate-
rade folkhälsoproblem. Forskning visar att buller påver-
kar människors hälsa negativt genom påverkan av störd 
sömn vila, prestationsförmåga och inlärning. Buller kan 
också skapa stress och det finns visade samband mellan 
hjärt- och kärlsjukdomar och långvarig exponering av 
trafikbuller. I miljömålet ”God bebyggd miljö” anges att 
människor inte ska utsättas för skadliga ljudnivåer. Det 
gäller både trafikbuller och annat omgivningsbuller samt 
att ljudnivåer i inomhusmiljöer ska vara bra.

Hässleholms kommun eftresträvar att bygga bra bostäder 
med låg risk av negativ hälsopåverkan för de boende. Det 
kräver genomtänkt planering och löpande utvärdering av 
de bostadsområden som byggs. 

I Hässleholms kommun är det väg- och spårtrafik som 
främst skapar buller för boende och skolverksamhet. Det 
förekommer även omgivningsbuller från industrier och 
andra verksamheter exempelvis fritidsverksamheter som 
skytte och motorsport, som har en bullerpåverkan på 
omgivningen. 
 
Enligt Boverkets vägledning finns det i en planeringssitu-
ation möjlighet att anpassa bebyggelse till den omgivande 
bullersituationen. Det är viktigt att inte enbart klara 
lägsta godtagbara ljudkvalitet, utan att alltid sträva efter 
bästa möjliga ljudmiljö för de nya bostäderna.

Ändringar har gjorts i både plan- och bygglagen och mil-
jöbalken, vilket innebär en samordning vid bedömningen 
av olägenhet för människors hälsa gällande omgivnings-
buller. Det innebär att bullervärdena i detaljplaner och i 
bygglovsbeslut får bindande verkan i miljöbalkens tillsyn 
vid klagomål på omgivningsbuller. Om bullervärdena dä-
remot överskrids eller har beräknats på ett felaktigt sätt, 
kan tillsynsmyndigheten för miljöbalken ingripa med 
föreläggande om åtgärder. Det kan i förlängningen också 
ställas skadeståndsanspråk på kommunen. 

I de fall som de faktiska ljudnivåerna inte avviker från de 
fastställda bullervärdena som angivits i detaljplanen eller 
bygglovsbeslutet, krävs synnerliga skäl för att tillsyns-
myndigheten ska kunna agera i ett klagomålsärende om 
buller. 

4.11  Miljö, hälsa, säkerhet och risker

KAPITEL 4 - MILJÖ, HÄLSA, SÄKERHET OCH RISKER

Det är av största vikt att ta hänsyn till olika riskfaktorer vid planering av kommunens mark- och vattenanvändning. 
Farligt gods och miljöfarlig verksamhet ska lokaliseras så att de inte utgör någon risk för människan. Buller är den 
miljöstörning som berör flest människor i Sverige, inte minst i vår väg- och järnvägstäta kommun. Även andra 
miljöfrågor, mark- eller luftföroreningar och förekomst av radon måste utredas för att säkerställa en god livsmiljö. 

Buller från tåg i tätbebyggt område (Fotograf: Erik Mårtensson)
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Trafikbuller 

Hässleholm kommun är en kommun med många 
järnvägar och större vägar. Under 2018 genomfördes en 
kommunövergripande bullerkartläggning för väg- och 
järnvägstrafiken. Kartläggningen omfattar både statliga 
och kommunala vägar. Beräkningarna är utförda utifrån 
trafikflöden från 2018. Bullerkartläggningen omfattar 
dygnsekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå nattetid 
för väg- och spårtrafik separat, samt sammanvägda nivåer. 

Bullerkartläggningen är även kopplad till befolkningssta-
tistik, vilket redovisar antalet beräknade bullerexponerade 
i intervall om 5 dBA. Denna kartläggning ska använ-
das vid framtida detaljplanering, förhandsbesked och 
bygglovgivning. Trafikbullerkartläggningen utgör även 
ett bra underlag för det åtgärdsprogram som behöver tas 
fram. Ansvaret ligger på tekniska nämnden för kommu-
nala vägar. 

Bullerkartläggningen över väg- och järnvägstrafiken finns 
tillgänglig i kommunens GIS-underlag.

Inzoomad trafikbullerkarta från kommunens trafikbullerkart-
läggning med sammanvägd ekvivalent ljudnivå för väg-och 
spårbuller. 

KAPITEL 4 - MILJÖ, HÄLSA, SÄKERHET OCH RISKER

Inzoomad trafikbullerkarta från kommunens trafikbullerkart-
läggning med sammanvägd maximal ljudnivå för väg-och spår-
buller.

Inzoomad trafikbullerkarta vid Bjärnums skola från kommunens 
trafikbullerkartläggning med sammanvägd ekvivalent ljudnivå 
för väg-och spårbuller vid fasadpunkter.
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För bostadsbyggnader gäller att de ska lokaliseras till 
mark som är lämplig med hänsyn till möjligheterna att 
förebygga olägenhet för människors hälsa med hänsyn till 
omgivningsbuller. Extremt bullerexponerade platser bör 
undvikas. Byggnaderna och dess uteplatser ska också ut-
formas och placeras på lämpligast sätt för att få till stånd 
bästa möjliga ljudnivå i boendemiljön. Om inte detta är 
tillräckligt kan det vara nödvändigt att också ställa krav 
på bullerskyddsskyddsåtgärder.

Det är ofta möjligt att åstadkomma en betydligt bättre 
ljudmiljö än de värden som anges i förordningen, utan 
att göra avkall på andra kvaliteter. Det bör alltid efter-
strävas i planeringen.

För skolor och förskolors utemiljöer har Boverket år 
2015 tagit fram en vägledning (Gör plats för barn
och unga! En vägledning för planering, utformning 
och förvaltning av skolans och förskolans utemiljöer, 
Boverket 2015:8). Här beskrivs att det är önskvärt med 
ett dagsvärde på högst 50 dB ekvivalentnivå för de delar 
av skolgården som är avsedda för lek, rekreation och 
pedagogisk verksamhet. Övriga ytor rekommenderas ha 
högst 55 dBA ekvivalentnivå. Ljudmiljön har betydelse 
för barns utveckling och lärande.

Nybyggnation av järnväg och vägar 

Hässleholms kommun står inför flera framtida stora 
järnvägsutbyggnader. En ny stambana och dubbelspår 
på Skånebanan. Det är angeläget att boende i befintlig 
bebyggelse inte blir utsatt för bullervärden som inte är 
acceptabla ur hälsosynpunkt. 

Vid planering och anläggning av nya vägar eller järnvä-
gar, planerar kommunen efter riktvärden som anges i 
infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Vid nybyggna-
tion av infrastruktur kommer kommunen att ställa krav 
på åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse, så att rikt-
värdena enligt nedan uppfylls. Det gäller för både statlig 
som kommunal nybyggnation av infrastruktur. 

Nedanstående riktvärden bör normalt inte överskridas 
vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikin-
frastruktur.  

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till 

bostad
 
Regeringen redovisade i infrastrukturpropositionen 
1996/97:53 att vid tillämpning av riktvärden vid åtgär-

Trafikbuller vid ny bostadsbebyggelse och motsvaran-
de

Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostads-
byggnader, innehåller bestämmelser om riktvärden för 
buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid 
bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vid 
bedömningen om kravet på förebyggande av olägenhet 
för människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i 
planläggning, bygglov och förhandsbesked.
 
Utdrag av förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader nedan:

Buller från spårtrafik och vägar 

3 §   Buller från spårtrafik och vägar bör inte över-
skrida 

   1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbygg-
nads fasad, och
   2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i 
stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret 
inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

4 §   Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 
1 ändå överskrids bör 

   1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad 
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljud-
nivå inte överskrids vid fasaden, och
   2. minst hälften av bostadsrummen vara vända 
mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte över-
skrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
 
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 
9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen 
(2010:900) gäller i stället för vad som anges i första 
stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör 
vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudni-
vå inte överskrids vid fasaden. 

5 §   Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå 
som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör 
nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA 
maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 
06.00 och 22.00.

KAPITEL 4 - MILJÖ, HÄLSA, SÄKERHET OCH RISKER
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skol- och förskoleverksamheter ligger nära trafikerade 
vägar eller järnvägar. Vid förtätning av skol- och förskole-
verksamhet ska riktvärden för ny skolgård uppfyllas. 

Industri- och annat verksamhetsbuller

Bullerpåverkan från industrier och verksamheter samt 
ljud från teknisk utrustning, exempelvis fläktar och 
kompressorer är numera även reglerat samordnat i plan- 
och bygglagen och miljöbalken. Det innebär samma 
bullerutredningskrav på denna typ av buller som för 
trafikbuller vid detaljplanläggning bygglovsprövning och 
förhandsbesked.

Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus 
från industriell verksamhet och annan verksamhet med 
likartad ljudkaraktär (BFS 2020:2) ska tillämpas vid 
exempelvis bostads- och skolverksamhetsplanering. 

Boverket använder sig av tre bullerzoner för att definiera 
lämpligheten för bostäder och annan bebyggelse: 

• Zon A innefattar en ljudmiljö på under 50 dBA på 
dagtid och under 45 dBA kvälls- och nattetid. Här 
bör bostadsbebyggelse utan bulleranpassad utform-
ning kunna accepteras i planering och bygglovspröv-
ning.  

• Zon B ljudmiljön bör kunna medges upp till 60 
dBA dagtid, och 55 respektive 50 dBA kvälls- och-
nattetid. Här menar Boverket att bostadsbebyg-
gelse förutsätts bulleranpassas samt förses med en 
ljuddämpad sida.  

• Zon C bör enligt Boverket bostadsbyggnader inte 
medges med bullernivåer mer än 60 dBA dagtid, och 
över 55 respektive 50 dBA kvälls- och nattetid.

 
Dessa riktlinjer är även tillämpliga vid planläggning av 
exempelvis vårdlokaler eller skolmiljöer. Zon A anger 
exempelvis en önskvärd högsta bullernivå för de områden 
av skol- eller förskolegårdar som används rekreativt eller 
för pedagogisk verksamhet (50 dBA). Vägledningen ska 
tillämpas för de tidpunkter då lokalerna används.

Bullernivå inomhus

Ljudnivåer inomhus har samma krav som tidigare 30 
dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå 
vilket i bullerutsatta områden ställer stora krav på fasad 
och fönsterreduktion för att klara inomhusvärdena.

der i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Denna bedöm-
ning kvarstår.

Bullerhänsyn vid förtätning 
 
Vid förtätning i befintlig mångfunktionell bebyggelse är 
det ett krav att göra bullerutredning med bullerberäk-
ningar så tidigt som möjligt i detaljplaneläggningen om 
kommunen eller exploatören avser att bygga bostäder på 
bullerexponerade platser. Till underlag för utredningarna 
är den kommunövergripande ”Trafikbullerutredningen” 
och tillgänglig information om bullerstörande verksam-
heter från miljöavdelningens ärendehanteringssystem.  

I bullerutsatta lägen bör bostadsbebyggelsen utformas 
med skärmande fasader eller sluten kvartersstruktur för 
att ge möjlighet till bullerskyddande innergårdar. Av 
samma anledning bör punkthus undvikas i sådana lägen 
eftersom de sällan har genomgående lägenheter eller 
bullerskyddad utemiljö.

Hastigheten påverkar även bullernivån. Därför är det 
angeläget att kommunen beslutar om en hastighetsplan, 
eftersom en sänkning av hastigheten förrutom säkerhets-
aspekten även ger en positiv inverkan på ljudnivån för 
omgivningen.

Vid högtrafikerade vägar och järnvägar kan det finnas 
behov att avsätta mark för bullerskyddåtgärder för att 
kunna förtäta med nya bostäder, vårdboende eller skol-
verksamheter.

I Hässleholms kommun sker även förtätning av skolor 
och förskolor genom ny- och ombyggnation på befintliga 
skolområden. Många av befintliga detaljplaner är äldre 
och har allmänt ändamål (A) som planbeteckning för 
skolområden. Detaljplanerna har generösa planbestäm-
melser för byggnaders placering. Många av kommunens 

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny 
skolgård (friluftsvärden)
Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå 

för dygn (dBA)
Maximal ljudnivå 
(dBA, Fast)

De delar av gården som är 

avsedda för lek, vila och 

pedagogisk verksamhet

50 70

Övriga vistelseytor inom 

skolgården

55 701

 

1 Nivån bör inte överskridas mer än 5 gånger per maxtimme under ett 
årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas, exempelvis kl 
07.00-18.00
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VIBRATIONER

Trafik både på väg och järnväg kan ge upphov till 
markvibrationer som i förlängningen kan leda till vi-
brationsstörningar för närliggande bostäder. Det finns i 
huvudsak tre faktorer som påverkar vibrationer; vibra-
tionskällan, avstånd till källan och geologin.  

De bostäder som utsätts för höga och permanenta vibra-
tioner återfinns således utmed järnvägen och Trafikverket 
har därför valt att fokusera på järnvägsstråken när det 
gäller kartläggning av vibrationsstörningar. Skåneba-
nan mellan Hässleholm och Kristianstad utgör enligt 
Trafikverket en av dessa sträckor där vibrationer med 
nivåer över 0,7 mm/s kan förekomma och detta måste tas 
hänsyn till vid planerad bebyggelse längs denna järnvägs-
sträcka. Att i efterhand åtgärda vibrationsstörningar i 
bostadsbebyggelse är svårt.

MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors 
hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat 
en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för 
utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela 
landet. Det finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/
kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, 
bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och 
bens(a)pyren.

Sedan införandet av miljökvalitetsnormerna för 
luftkvalitet har alla kommuner skyldighet att kontrollera 
och ha kunskap om kommunens utomhusluftkvalitet. 
Där ingår att rapportera in uppgifter om luftkvaliteten 
till den nationella datavärden (SMHI) och att informera 
kommuninvånarna om halter av luftföroreningar som 
preciseras i luftkvalitetsförordningen.  
Hässleholms kommun är medlem i Skånes 
Luftvårdsförbund och deltar i samordnad kontroll 
av luftkvalitet. Genom att ingå i samverkansområdet 
uppfyller vi som medlemskommun samtliga krav 
enligt miljöbalken som är kopplade till kontroll av 
utomhusluften.

Luften i Hässleholm bedöms vara förhållandevis god och 
kommunen har inga föroreningshalter som överskrider 
miljökvalitetsnormerna.

I ”Årsrapporten för Hässleholms kommun – 2019” från 
Skånes luftvårdsförbund framgår att luftföroreningshalter 
för både kväveoxid och partiklar (PM10 och PM2,5) 
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ligger klart under miljökvalitetsnormen och den undre 
tröskeln i Hässleholms kommun och Hässleholms stad. 
Bakgrundsmätningar görs kontinuerligt i Hissmossa. 
Kompletterande mätningar har utförts i Hässleholms 
stad i ett trafikerat gaturum under 2019. Resultatet 
visade att NOx värdena låg på 24 µg7m3 och understeg 
miljökvalitetsnormen på 30 µg/m3.

Vägtrafiken och småskalig vedeldning är de dominerande 
utsläppskällorna i Hässleholms kommun. Vår kommun 
utmärker sig i jämförelse med hela Skåne. Höga 
partikelutsläpp kommer till största delen från småskalig 
vedeldning.  Vedeldning utgör 52 % av partikelutsläppen 
för PM 10 i Hässleholms kommun jämfört med 25 % 
inom samverkansområdet Skåne. Vägtrafiken är även en 
stor bidragande utsläppskälla för partiklar både PM 10 
och 2,5.

Vid en förtätningsutveckling av bostäder är det 
angeläget att inte öka partikelhalten i luften genom 
ökad uppvärmning av bostäderna genom småskalig 
vedeldning. Hälsoeffekterna från luftföroreningarna kan 
främst påverka luftvägarna hos astmatiker och barn som 
är en mer känslig grupp i befolkningen. Vid en tätare 
bebyggelsestruktur behöver uppvärmningsalternativ som 
exempelvis fjärrvärme och solenergi finnas vilka inte 
leder till en ökning av partikelutsläppen. Då bör även 
klagomål på vedeldning minska i tätorterna.

Förtätning av boendestrukturen i kommunen kan till 
viss del komma att påverka och öka trafikströmningarna 
lokalt i exempelvis vissa områden, dock inte i sådana 
nivåer att miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att 
överskridas.

Miljökvalitetsnormer för  omgivningsbuller 
 
Den 1 juli 2004 trädde förordning (2004:675) om 
omgivningsbuller i kraft. Förordningen genomför 
bullerdirektivet, Direktiv 2002/49/EG om bedömning 
och hantering av omgivningsbuller i svensk lagstiftning. 
Syftet med direktivet är att samordna bullerarbetet i 
EU genom gemensamma bullermått, gemensamma 
kartläggnings- och bedömningsmetoder, information 
till allmänheten och fastställda handlingsplaner 
(åtgärdsprogram). 

I förordningen om omgivningsbuller ställs krav på att 
Trafikverket och kommuner med mer än  
100 000 invånare ska kartlägga buller och upprätta 
åtgärdsprogram vart femte år. Naturvårdsverket ansvarar 
för att sammanställa och redovisa kartläggningarna och 
åtgärdsprogrammen till EU-kommissionen. 
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Trafikverket har skyldighet att kartlägga buller och 
upprätta åtgärdsprogram för järnvägstrafik vid järnvägar 
med en turtäthet på mer än 30 000 tåg per år. För 
Hässleholms kommuns del så omfattas Södra stambanan 
av Trafikverkets skyldigheter. 

Trafikverket har ett åtgärdsprogram för 2019-2023. Det 
framkommer i programmet att samhällsplanering och en 
tidig dialog med kommuner är viktigt i arbetet med att 
minska bullerstörningar. I Trafikverkets åtgärdsprogram 
finns även långa bullerskärmar, fasadåtgärder och inköp 
av utsatta fastigheter med. Bullerdämpande spårunderhåll 
är också en åtgärd som planeras.

Nya stambanan kommer att öka bullerpåverkan på 
befintliga bostäder som redan idag påverkas av buller 
men troligen även bullerpåverka bostäder och bebyggelse 
som idag inte ligger nära befintlig järnväg. Framtida 
bullerpåverkan beror på nya stambanas lokalisering 
och utformning. Nya stambanan ska ge utrymme 
för ökad godstrafik och regional trafik på befintliga 
södra stambanan. Det innebär att bullerpåverkan från 
godstrafiken och en ökad regional tågtrafik kommer att 
öka för befintliga och planerade bostäder nära befintliga 
stambanan.
 
Miljökvalitetsnormer för  vatten 

Syftet med EU:s ramdirektiv för vatten som antogs 
år 2000 är att skapa en helhetssyn på Europas och 
de enskilda ländernas vattenresurser och att få en 
enhetlig, sammanhållen och övergripande lagstiftning 
för förvaltning av vatten (sjöar, vattendrag, kustvatten 
och grundvatten). Sverige är indelat i fem vattendistrikt 
och huvuddelen av Hässleholms kommun avvattnas 
via Helgeåns vattendragssystem till Södra Östersjöns 
vattendistrikt.  
 
Hässleholms kommun har också avrinning i 
kommunens västra del till Rönne å och i nordväst 
till Lagan vilka båda mynnar i Västerhavets 
vattendistrikt. Vattenmyndigheterna tar 6-åriga 
beslut om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer för respektive vattendistrikt. 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är styrande för 
kommunernas planering och myndighetsutövning. Enligt 
Vattendirektivet är målet att alla vattenförekomster inom 
Hässleholms kommun ska uppnå minst god kemisk- och 
ekologisk status under förvaltningscykel 3 (år 2017 - 
2021). Inga åtgärder får vidtas som skulle innebära en 
försämring av en miljökvalitetsnorm. 

Vandring på Hovdala (Fotograf: InPhokus by Funke)
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TRANSPORT AV FARLIGT GODS 
 
Farligt gods transporteras såväl på vägarna som på 
järnvägarna i kommunen. På vägarna förekommer det 
främst transporter av farligt gods på särskilda utpekade 
och rekommenderade vägar. Farligt gods indelas i olika 
kategorier. Den vanligast förekommande substansen är 
petroleumprodukter som transporteras främst på väg. 
Beroende av var en olycka med petroleumprodukter 
inträffar får det olika konsekvenser. En olycka som 
inträffar inom ett vattenskyddsområde ger andra 
konsekvenser än andra olyckor. Det kan därför vara svårt 
att särskilt redogöra för exakt vilka konsekvenser som 
förekommer. Det kan dock konstateras att miljöskador är 
vanligt förekommande. 

Flera av kommunens vattenskyddsområden ligger längs 
de utpekade farligt godslederna både för vägar och 
järnvägar. Längs några av vägarna finns skyddsåtgärder 
med täta diken exempelvis vid Ignaberga och väg 21 
samt vid Sösdala och väg 23 medan det längs andra 
sträckor fortfarande helt saknas skyddsåtgärder. Det 
bedöms framförallt riskabelt där Skånebanan skär 
genom kommunens huvudvattentäkt Tyringe, som 
försörjer Hässleholm Tyringe, Bjärnum och Vinslöv med 
dricksvatten. Vägsträckor inom vattenskyddsområden 
behöver säkras i alla väg- och järnvägsprojekt.
Andra kemikalier och gaser som transporteras medför 
exempelvis explosionsrisk, risk för gasmolnsspridning 
av giftig och/eller brandfarlig gas, risk för omfattande 
brand i händelse av en olycka med farligt gods. Även här 
är platsen för olyckan avgörande för konsekvenser som 
uppstår och givetvis är risken för människors liv och 
hälsa större i områden där många personer stadigvarande 
vistas.  

Transporter av farligt god på väg
 
I Hässleholm är väg 21, väg 23, väg 24, väg 117 och väg 
119 utpekade som rekommenderade vägar för farligt 
gods. En del transporter på dessa vägar har målpunkter 
i Hässleholm, andra transporter passerar igenom 
kommunen. Det finns inget underlag som beskriver 
den exakta mängden och typen av farligt gods som 
transporteras på väg. Huvuddelen av transporterna rör 
petroleumprodukter för transporter eller uppvärmning. 
Övriga rör transporter till industri och gäller både 
kemikalier och gaser. 
 
Eftersom det finns betydande risker i samband med 
transporter av farligt gods, är det viktigt att dessa beaktas 
tidigt i samband med nyetablering eller ombyggnation 
i områden nära transportlederna. I Länsstyrelsens 
rapport Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen 

Ekologisk status för kommunens ytvatten -  sjöar och vattendrag 
- för perioden år 2017-2021. Flertalet vattendrag har måttlig 
status medan ett fåtal har otillfredsställande status (delar av 
Almaån). Källa: VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 

Även grundvattenförekomster omfattas av 
miljökvalitetsnormerna. Särskild hänsyn ska 
tas till vattenkvalitet och grundvattenbildning i 
inströmningsområden till grundvattenförekomster 
eftersom föroreningar i dessa områden löper störst risk 
att förorena grundvatten. 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ska vara 
vägledande för de åtgärder som behöver vidtas i syfte 
att uppnå miljökvalitetsnormerna. De åtgärder som 
kommunen kan genomföra är att använda sig av 
miljökvalitetsnormerna som verktyg i arbetet med 
planprocesser. 

I kommunens VA-strategi (2019) beskrivs vilka 
Riktlinjer, Strategiska val och Prioriteringsgrunder 
Hässleholms kommunfullmäktige beslutat.

Kommunen har nyligen också tagit fram en VA-plan,
vilken är en mer detaljerad handlingsplan för
hur kommunen ska kunna uppnå ett långsiktigt hållbart 
arbete med miljökvalitetsnorm för vatten.
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- bebyggelseplanering intill väg och järnväg med 
transport av farligt gods, RIKTSAM (Länsstyrelsen i 
Skåne Län, Skåne i utveckling 2007:06) ges exempel på 
skyddsavstånd till olika typer av markanvändning inom 
150 meter från farligt godsled.  
 
Vid nyetablering av områden inom 150 meter från 
den rekommenderade transportleden för farligt gods är 
det viktigt att riskerna med densamma beaktas. Detta 
görs lämpligen genom att tidigt i planprocessen, eller 
i samband med annan nyetablering, göra särskilda 
riskutredningar. På detta sätt skapas möjlighet att hantera 
riskerna i den fysiska planeringen. Känslig verksamhet 
så som skola, vård och liknande bör, om möjligt, 
planeras längre ifrån farligt godslederna. Det minsta 
fria avstånd som eftersträvas mellan bebyggelse och 
transportled är 30 meter vilket bland annat beror på att 
30 meters bebyggelsefritt ger en betydande reduktion av 
samhällsrisken.  

Transporter av farligt gods på järnväg

På järnvägssträckorna Södra stambanan, Skånebanan och 
Markarydsbanan transporteras farligt gods på järnväg. 
I rapporten Bebyggelseplanering intill järnvägar i 
Hässleholm - Studie av risker med transport av farligt 
gods, buller och vibrationer intill järnvägar i Hässleholms 

RV 24

RV 23

RV 21

VÄG 119

VÄG 117
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Transportleder för farligt gods samt vattenskyddsområden

stad, (Briab, 2017), görs en riskanalys med noggranna 
beräkningar av individ¬ och samhällsrisk som kan 
motivera avvikelse och reducering av Länsstyrelsens 
riktlinjer. Rapporten kommer hädanefter benämnas 
”Briabs rapport”. Förslag på skyddsavstånd till de olika 
järnvägssträckorna i Hässleholm redovisas utifrån olika 
säkerhetshöjande och riskreducerande åtgärder, såväl som 
utan åtgärder. Rekommendationerna redovisas för fyra 
kategorier av markanvändning, beroende på olika grad av 
känslighet.  

Baserat på utredningens beräkningar som bland annat 
har beaktat lokala förutsättningar och mängder farligt 
gods som transporteras på de olika järnvägssträckorna, 
rekommenderas skyddsavstånd om 50 meter från 
Södra stambanan, 40 meter från Skånebanan och 35 
meter från Markarydsbanan. Inom dessa avstånd är 
rekommendationen att fördjupade riskutredningar görs i 
samband med framtagande av detaljplaner, nyetablering 
och ombyggnationer. 

Vid framtagande av nya detaljplaner eller i samband med 
nyetablering och/eller ombyggnationer intill järnvägarna 
bör utgångspunkten vara att avgöra om området befinner 
sig närmare järnvägen än 150 meter eller inte. Därefter är 
det lämpligt att beakta om Briabs rapport är tillämpbar 
i det aktuella fallet/för aktuell detaljplan. Beroende på 
förutsättningarna kan antingen Briabs rapport användas 
som utgångspunkt i samband med planläggning/
nyetablering eller kan särskild riskutredning genomföras i 
det aktuella fallet.  
 
MILJÖFARLIG OCH FARLIG VERKSAMHET

Översiktsplanering ska genom planering av mark och 
vatten förebygga risker för hälsa och säkerhet.
Bostadsbebyggelse bör av många skäl avskiljas från 
industriell verksamhet, i synnerhet om denna hanterar
farliga ämnen eller på annat sätt medför störningar som 
kan leda till olägenhet för människors hälsa.  
 
Ambitionen att förtäta våra urbana miljöer, men 
också pröva möjligheten till ny markåtkomst för 
bostadsbebyggelse i närheten av verksamhetsområde 
eller i tidigare verksamhetsområde, ställer ökade krav 
på en förutseende och långsiktig planläggning på en 
övergripande nivå. Det är därför viktigt att ta hänsyn 
till miljöfarliga, störande och farliga verksamheter i 
kommunens planering.

I Hässleholms kommun är det miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden som har tillsynen över miljöfarlig
verksamheter och räddningstjänsten som har tillsyn över 
farliga verksamheter.
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Miljöfarlig verksamhet 

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, 
byggnader och anläggningar som kan ge upphov till 
utsläpp i mark och vatten eller som kan medföra 
olägenhet människor eller miljön. Det omfattar 
till exempel buller, lukt, utsläpp i vatten eller luft, 
vibrationer och ljusstörning. Definitionen av miljöfarlig
verksamhet finns i miljöbalken 9 kap. 1 §.

Miljöfarliga verksamheter delas i miljöprövnings-
förordningen in i olika prövningsnivåer, A-, B-, 
C- eller U-verksamheter. För att få anlägga och driva 
en miljöfarlig verksamhet krävs ett tillstånd eller en 
anmälan.  
 
• A-verksamheter tillståndsprövas av Mark-och 

miljödomstolen
• B-verksamheter tillståndsprövas av 

miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen
• C-verksamheter anmäls minst sex veckor före till 

miljö-och stadsbyggnadsnämnden
• U-verksamheter prövas normalt inte, en frivillig 

kan i förväg göras anmälan till miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden 

A och B-verksamheter som får tillstånd för sin 
verksamhet får även då en tillåtlighet eller rättighet 
att bedriva sin verksamhet på platsen och får påverka 
sin omgivning i den omfattningen som tillståndet och 
tillhörande villkor medger. C -verksamheter men även 
U-verksamheter får oftast ett föreläggande om
försiktighetsmått från miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
som ska följas. Dessa verksamheter har dock ingen
tillåtlighet eftersom de inte har ett miljötillstånd. Kraven 
på verksamheterna kan därför skärpas om störningarna 
förändras eller behöver begränsas på grund av påverkan 
på omgivningen.

Mindre miljöfarliga verksamheter som inte är 
anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen, 
det vill säga U-verksamheter, får starta sin verksamhet 
enligt miljöbalken utan att i förväg informera
tillsynsmyndigheten. 

Det kan därför i efterhand uppstå klagomål till 
tillsynsmyndigheten från omgivningen på verksamheter 
som är U-anläggningar med viss störningspåverkan. 
Det är angeläget att mindre miljöfarliga verksamheter 
som kan vara störande för sin omgivning lokaliseras 
till lämplig mark och byggnader. Om bygglov krävs för 
etablering av U-verksamheter och om det finns risk för 
störning, är det av stor vikt att föra en dialog om platsens 
lämplighet med sökande, bygglovavdelningen och 
miljöavdelningen. 

I Hässleholms kommun finns, 2022, en A-verksamhet 
29 B-verksamheter, 133 C-verksamheter och 70 
U-verksamheter (med regelbunden miljötillsyn). 
Därutöver finns ett stort antal U-verksamheter som inte 
har besök med regelbundenhet.

I kommunens kartsystem finns A, B C och vissa U 
verksamheter inlagda. Det flaggar upp med kort 
information om verksamheten. Kartinformationen 
ska användas initialt för bygglov, förhandsbesked och 
detaljplanering för att sedan fördjupa sig i omfattningen 
av omgivningspåverkan i miljöavdelningens 
ärendesystem. I detaljplaneringsarbetet ingår därefter 
utredning kring omgivningens risk för miljöpåverkan 
utifrån olika miljöaspekter såsom omgivningsbuller, 
luftutsläpp, förekomst av förorenad mark eller upplag 
med mera. Även verksamheters tillåtlighet ska självfallet 
beaktas, om ny bebyggelse kan samexistera, utan risker 
för påverkan åt båda hållen.
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Översiktskartan visar miljöfarliga verksamheter (A, B och C)
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Miljöfarlig verksamhet och förtätning

Vid förtätning i områden med mångfunktionell 
bebyggelse kan det finnas en konflikt och problematik 
med förtätad bostadsbebyggelse eller skol-och 
förskoleverksamhet och befintlig miljöfarlig verksamhet 
som kan orska störningar i form av exempelvis lukt, 
buller och risk för påverkan på luft och buller. Exempel 
på U-verksamheter är mindre lackeringsverksamhet eller 
bilverkstäder.

Vid ny detaljplaneläggning för omvandlingsområden 
från blandad bebyggelse som även innehåller miljöfarliga 
verksamheter per definition, måste ett större helhetsgrepp 
med inventering av befintliga verksamheter ske. Även 
möjlighet till att flytta verksamheter till lämpligare plats 
kan bli aktuellt i omvandlingsarbetet genom samråd och 
förhandling med fastighetsägare och kommunen.

Verksamheter som behöver större skyddsavstånd till 
omgivningen på grund av exempelvis industribuller, 
luftutsläpp och mycket tunga transporter, bör helst vara 
placerade i särskilda verksamhetsområden i orternas 
utkanter och nära större vägar för att inte orsaka 
störningar för bostäder och känslig bebyggelse.

Farlig verksamhet 

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamheter som innebär 
fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på 
människor eller miljön. Sådana anläggningar omfattas av 
skyldigheterna i 2 kap. 4§ i lagen om skydd mot olyckor 
(LSO). Det är länsstyrelsen som efter samråd med 
kommunen beslutar om vilka anläggningar i länet som 
ska omfattas av bestämmelserna om farlig verksamhet 
men räddningstjänsten är tillsynsmyndighet för farliga 
verksamheter enligt LSO. I Hässleholms kommun finns 
det idag (2022) fyra anläggningar som är klassade som 
farliga verksamheter enligt LSO. 

Även andra verksamheter än de som omfattas av 
skyldigheterna i LSO 2 kap. 4§ kan utgöra en fara för 
sin omgivning. Anläggningar och verksamheter som 
hanterar större mängder brandfarliga, explosiva och/eller 
brandreaktiva varor kan sprida stora mängder brandrök 
eller andra farliga ämnen vid en brand eller annan olycka. 
Dessa verksamheter behöver tillstånd enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor. I Hässleholms kommun 
är det Räddningstjänsten som hanterar frågor kring 
tillstånd och tillsyn utifrån LBE.
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Sevesoverksamhet 

Verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier 
kan omfattas av lagen och förordningen om åtgärder 
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. Denna lagstiftning kallas förenklat 
”Sevesolagstiftningen” efter staden Seveso i Italien där 
en stor olycka inträffade 1976. Syftet med lagstiftningen 
är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och 
den vänder sig till verksamheter som hanterar stora 
mängder kemikalier. Verksamheter som omfattas av 
”Sevesolagstiftningen” klassas per automatik som farlig 
verksamhet enligt LSO ska därför hanteras på samma sätt 
som andra farliga verksamheter i det fortsatta planarbetet. 

”Sevesolagstiftningen” är uppdelad i två kravnivåer, en 
högre och en lägre. Vilken kravnivå som verksamheten 
får beror på mängden kemikalier som hanteras vid 
anläggningen. Enligt ”Sevesolagstiftningen” har alla 
personer som löper risk för en allvarlig kemikalieolycka 
vid en Sevesoverksamhet på lägre respektive högre 
kravnivån rätt att få information om vilka risker som 
föreligger vid verksamheten, vilka säkerhetsåtgärder som 
ska vidtas, och hur de förväntas agera om en allvarlig 
olyckshändelse inträffar. 

Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet avseende 
att tillse att de bestämmelser som utfärdats utefter 
”Sevesolagstiftningen” efterlevs. I Hässleholms kommun 
finns idag (2021) tre verksamheter som omfattas av den 
lägre kravnivå.

Olycksrisker
 
Lagen (2003:7789 om skydd mot olyckor (LSO) tillkom 
år 2004. Lagen innebär bland annat att kommunens 
mål och planerade åtgärder till skydd mot olyckor ska 
preciseras i ett handlingsprogram som ska antas varje ny 
mandatperiod. 

Vid årsskiftet 2020/2021 trädde förändringar i LSO i 
kraft. Förändringarna innebär bland annat en förtydligad 
styrning av kommunernas verksamhet, bl.a. genom en 
utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB). MSB håller under 2021 på 
att färdigställa föreskrifter avseende kommunernas 
handlingsprogram enligt LSO, där det bl.a. tydliggörs 
hur kommunen ska beskriva och värdera riskerna inom 
kommunens geografiska område som kan föranleda 
räddningsinsatser. Som grund till denna beskrivning 
ligger en riskanalys med tillhörande riksinventering. 
Denna ska färdigställas under 2021.
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kunna planlägga för en lämplig markanvändning. Hur 
förorenad mark ska hanteras, regleras i miljöbalkens 
tionde kapitel. Utgångspunkten är att förorenaren 
ska betala sanering av marken. Men vem som bär 
ansvaret slutgiltigt för efterbehandling föregås oftast av 
omfattande och komplicerade ansvarsutredningar.

I Hässleholms kommun finns mark som har förorenats 
av tidigare verksamheter. Det gäller inte enbart platser 
där det funnits “traditionella industriverksamheter” utan 
även platser där det funnits andra typer av verksamheter 
exempelvis nedlagda kommunala avfallsdeponier, 
nedlagda plantskolor och skjutbanor. 

Platser där det inte har bedrivits någon formell 
verksamhet alls kan också vara förorenade av andra
anledningar, till exempel att marken i perioder har 
använts som upplag eller består av fyllnadsmassor.
Fyllnadsmassor kan vara svåra att känna till då det är 
historiska försyndelser och fyllnadsmassorna kan komma 
från källor utan koppling till ursprungsplatsen. Mark 
kan även ha förorenats genom spridning från andra 
föroreningskällor, exempelvis tidigare verksamheter samt 
längs järnvägar och vägar.

Många områden i Hässleholms kommun har MIFO-
klassats (Metodik för Inventering av Förorenade 
Områden) enligt Naturvårdsverkets metodik.
Riskklassningen baseras på en fyrgradig skala. Ett 
kontinuerligt arbete pågår och för närvarande har
350 objekt identifierats och klassificerats. 6 objekt har 
klassat med mycket hög risk (klass 1) och 60 objekt
har klassats med hög risk (klass 2). 154 objekt har inte 
ännu riskklassats av olika anledningar. Objekten finns i 
kommunens GIS-kartportal där man även kan få kort 
information om verksamheten och vilken riskklassning 
som gjorts av objektet. Objekten är utspridda 
över hela kommunen men med ökad frekvens vid 
verksamhetsområden.

Riskklass 1 – Mycket stor risk

Av de sex klass 1 objekten som klassats med mycket stor 
risk, ligger fem objekt i Hässleholms stad (utanför
planområdet) och ett objekt i Emmaljunga - Björstorps 
sågverk

Riskklass 2 - Stor risk

Kommunens objekt finns markerade i kommunens GIS-
karta med flaggad kort informationstext på varje objekt. 
I ortbeskrivningarna finns mer uppgifter om något 
förorenat område eventuellt kan utgöra hinder för 
översiktsplanen. 

Handlingsprogrammet enligt LSO, med underliggande 
riskanalys, kan vara ett viktigt underlag i det fortsatta 
arbetet med den fysiska samhällsplaneringen genom 
att tydliggöra kommunens förmåga till räddningsinsats 
samt vilka befintliga riskkällor som kan behöva beaktas 
vid framtida planarbeten, bygglovsprocesser och 
tillståndsärenden. 

Hässleholms framtida arbete med identifiering och 
bedömning av olycksrisker
 
Under 2021 påbörjas arbetet med en ny riskanalys som 
ska ligga till grund för kommunens handlingsprogram 
för skydd mot olyckor. Inom ramen för detta arbete 
kommer även riskobjekt som inte innefattas av 2 kap. 
4§ i LSO eller Sevesolagstiftningen (se nedan) att 
analyseras. När riskobjekt med tillhörande riskkällor 
är identifierade kan vidare analyser göras i samband 
med fortsatt planarbete, bygglovhandläggning samt vid 
bedömningar kopplade till hantering av brandfarlig och 
explosiv vara. Djupare analys av vilka skyddsåtgärder som 
behöver vidtas eller vilka verksamheter som bör, eller 
inte bör, etableras inom planområden bör göras enligt 
vägledningen från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) ”Samhällsplanering och riskhantering 
i anslutning till storskalig kemikaliehantering” (MSB, 
MSB1053 - reviderad 2017).  
 
I detta djupare analysarbete är det också viktigt att 
beakta att den totala riskbilden inte bara innefattas av 
den enskilda anläggningens eller verksamhetens risk. 
Det är även viktigt att man tittar på olika verksamheters 
riskbidrag och gör en samlad bild av den överlagrade 
risken. En annan aspekt att ta hänsyn till kan vara 
planering och placering av samhällsviktiga funktioner 
som inte får slås ut i händelse av en olycka på en farlig 
verksamhet. Även dominoeffekter av olika slag behöver 
beaktas. Med dominoeffekt menas här att en olycka 
som inträffar på ”fel” plats kan sätta igång en kedja av 
händelser hos närliggande riskkällor som snabbt eskalerar 
olycksförloppet och gör det värre. 

Riskanalysarbetet enligt LSO kommer även beakta 
tidigare identifierade risker kopplade till transportolyckor 
med farligt gods på väg och järnväg. Kommunen har 
även stora arealer med både skog och vattendrag/
sjöar vilket gör att risken för stora skogsbränder, höga 
vattenflöden och översvämningar också har identifierats 
som värda att beakta. 

FÖRORENADE OMRÅDEN

I samhällsplaneringen är det viktigt att tidigt ta hänsyn 
till och undersöka markens tidigare användning för att 
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Syftet med MIFO fas 1 och 2 är enligt Naturvårdsverkets 
handbok 4918 att identifiera och utreda ett område där 
det misstänks finnas historiska föroreningar. MIFO-
inventeringar är därmed bara en del av utredningen som 
behövs vid detaljplanläggning. Vid en detaljplanläggning 
behöver en markundersökning oftast kompletteras med 
en bedömning av undersökningens omfattning (enligt 
MIFO fas 1 och 2) om den är tillräcklig för att bedöma 
markens lämplighet för föreslagen användning eller om 
ytterligare utredningar krävs.
 
I kommunens GIS-underlag finns lager med Geo-
hydrologi, jordartskarta och annan relevant information 
som är viktiga att beakta i bedömning om spridningsrisk 
av föroreningar i samband med planering vid eller i 
förorenade områden.

Nedlagda deponier

Kommunens nedlagda deponier har inventerats och 
på 1980 och 90-talet. Det finns ett 20-tal deponier 
i varierande ålder och storlek. De har även ingått i 
MIFO-inventeringen. De nedlagda deponierna finns 
tillgänglig i kommunens GIS-underlag med information 
om varje objekt. Miljöavdelningen har tillsynen på dessa 
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deponier och ett flertal har kontrollprogram för att 
kontrollera läckage från deponin så att de inte påverkar 
omgivningen. Denna kontroll är även användbar i 
bedömningen om lämplighet att bygga i närheten av en 
nedlagd deponi.

Detaljplan och bygglov

Vid förtätning finns risk för att lucktomter och andra 
platser som förblivit obebyggda, särskilt centrala lägen, 
kan historiskt ha lämnats just för att man har funnit 
det olämpligt att bebygga. Där kan det föreligga risk att 
marken är förorenad. Vid i stort sett all förtätning och 
exploatering i bebyggd miljö bör man utgå ifrån att det 
finns en risk att marken kan vara förorenad.
Markundersökning behöver därför göras för varje ny 
detaljplan, åtminstone på en grundnivå: en historisk 
inventering och kompletterande markprovtagning 
med en riskbedömning för att visa markens lämplighet 
och eventuellt behov av saneringsåtgärder. Före 
saneringsåtgärder blir aktuell behövs oftast mer 
fördjupade markundersökningar utföras.
Förorenad mark ska saneras, men vilka åtgärder som 
krävs beror på vilken typ av förorening det rör sig om. 
Det beror även på vad marken används till för närvarande 
eller vad marken ska användas till i framtiden. 

Innan en ny detaljplan antas måste det förorenade 
området vara så väl undersökt att man vet att det 
är möjligt att sanera marken till Naturvårdsverkets 
riktvärden för den planerade markanvändningen. Det 
måste vara tekniskt möjligt att sanera och dessutom 
gå att genomföra till en rimlig kostnad. I det fall 
efterbehandlingsåtgärd krävs för att marken ska bli 
lämplig för det föreslagna ändamålet kan det säkerställas 
antingen genom att avhjälpandeåtgärder genomförs 
innan planen antas eller genom villkorat bygglov enligt 
PBL 4 kap. 14 

I längden är det en vinst för både miljö och människa 
med ny användning av förorenade markområden 
eftersom marken blir undersökt och sanerad. Det är en 
insats som leder oss en bit på vägen mot måluppfyllelse 
av miljömålet ”Giftfri miljö”. Exploatering av obyggd 
mark bör minimeras.

Utanför detaljplan och äldre detaljplaner 

Markens lämplighet när det gäller markföroreningar ska 
även undersökas och bedömas vid förhandsbesked och 
bygglovgivning utanför detaljplanelagt område.
I samband med förtätning och omvandling i 
mångfunktionell bebyggelse kommer markföroreningar 
att saneras vilket ger en positiv effekt ut miljösynpunkt.

Översiktskartan visar potentiellt förorenade områdeni kommunen
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MARKRADON

Radon från marken är den vanligaste källan till höga 
halter av radon i inomhusluft. I Sverige kommer 
radon från alunskiffer, uranrika graniter och jord som 
innehåller material från uranrika bergarter. Den luft som 
finns i marken innehåller alltid radon, men halterna kan 
variera. Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt 
i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig 
exponering för radongas ökar risken att utveckla 
lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att 
radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per 
år i Sverige och det är främst rökare som drabbas.

Boverkets byggregler anger att gränsvärdet för radonhalt 
och gammastrålning i nya byggnader är 200 Bq/m3 
inomhusluft respektive 0,3 µSv/h. Detta gäller för rum 
där människor vistas mer än tillfälligt. Boverket har 
även allmänna råd om hur byggnader ska utformas 
för att förebygga radonproblem. De ansvarar för 
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, där radon 
ingår.

I nybyggnation av bostäder är inläckage från marken den 
huvudsakliga källan till radon i inomhusluften. I äldre 
befintliga hus kan istället byggnadsmaterialet, blå
lättbetong som avger radongas, även bidra till en förhöjd
radongashalt i inomhusluften. Blåbetong användes 
mellan år 1929 och slutet av 1970-talet i ytterväggar, 
innerväggar och mellan bjälkar i hus.
Det finns ett nationellt miljömål om att alla bostäder ska 
ha en radonhalt under 200 Bq/m³ senast 2020.

Hässleholms kommun uppvisar enligt SGU:s (Sveriges 
geologiska undersökningar) mätningar generellt låg till 
medelhög risk för radon med få undantag. Specifika 
större områden med högre risk saknas, men lokal 
variation i uppmätta halter kan vara stor. Det framgår i 
SGU kartvisaren Gammastrålning, uran, som illustrerar 
uppmätta strålningshalter i berggrund och jordarter. I 
kartan visas ett specifikt områdes potential för förekomst 
av sönderfallsprodukterna Radium och Radon. En länk 
till kartan finns på kommunens hemsida.

Kommunen har även en kommunövergripande 
kartläggning av markradon som gjordes av Lunds 
universitet och Hässleholms kommun på slutet av 
1980-talet. Av den framkom tre områden där ligger 
halterna i normalriskintervallets övre del och lite däröver. 
Dessa områden ligger runt Verum, Tormestorp och 
Nävlinge.

I kommunens GIS-karta finns alla mätpunkter med 
värden inlagda från denna markradonundersökning. 

Geografiskt går det inte att avgränsa markradonhalten 
eftersom den istället varierar med geologin.
Markradonhalten inom de olika radonriskområdena 
varierar därför. Värden som ligger i normalriskintervallet 
innebär medelhöga markradonhalterna. Det 
betyder alltså inte att det är ”riskfritt”. Det krävs 
alltid en markradonundersökning för att ta reda på 
markradonhalten på specifika markområden.

Vid detaljplaneläggning utreds markradon övergripande 
vid planering av bostadsbyggnader och andra känsliga 
verksamheter som skola och vårdboende. I samband 
med bygglovsprövning krävs markradonundersökning. 
Vid förhöjda markradonnivåhalter anläggs byggnaden 
radonskyddat eller radonsäkert. Åtgärder för att begränsa 
inläckage av markradon behöver utföras. Exempelvis 
kan tätning av genomföringar i byggnaden vara en sådan 
åtgärd. Byggnaden bör även i övrigt göras så lufttät som 
möjligt mot marken. Dessa åtgärder ska kontrolleras efter 
att byggnaden är färdigställd genom en radonmätning i 
byggnaden. 

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT

Avseende magnetfält finns inget bestämt skyddsavstånd, 
istället bör försiktighetsprincipen tillämpas. I en tolkning 
från mark - och miljödomstolen anges att boende inte 
ska utsättas för magnetfält på mer än 0,4 µT (mikrotesla) 
från kraftledningar eller transformatorstationer.

Generellt kan sägas att ju högre spänning, desto större 
elektromagnetiskt fält samt att fältet avtar med avståndet. 
Genomsnittliga magnetfält i bostäder varierar mellan 
ungefär 0,05 µT och 0,1 µT. Högre värden än dessa 
kan förekomma i bostäder nära kraftledningar eller vid 
transformatorstationer, enligt Boverket m.fl. (2009). 

Hässleholms kommun tillämpar försiktighetsprincipen 
för elektromagnetiska fält vid anläggning av nya 
elanläggningar och byggnader. Det innebär att 
man detaljplaneringen strävar efter att utforma och 
placera byggnader och anläggningar för att begränsa 
exponeringen.
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KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunen bör verka för att:
Omgivningsbuller
• Förebygga olägenhter för människors hälsa med hänsyn till omgivningsbuller vid nyexploatering. 
• Anpassa bebyggelse i planeringen till den omgivande bullersituationen för att alltid eftersträva bästa möjliga ljudnivå 

för nya bostäder samt förskole- och skolverksamhet. 
• Uppnå en god ljudmiljö vid förtätning och byggande i mer bullerutsatta områden.
• Säkerställa god ljudmiljö kring utevistelseytor vid planering av nya områden för skolor, förskolor och vårdboende eller 

vid förtätning av dessa.
• Ta fram åtgärdsprogram för trafikbuller för kommunala vägar och hålla det aktuellt.  

Vibrationer
• Ta fram vibrationsutredningar i detaljplaneprocessen och bygglovsprövning vid byggande nära järnvägar eller planerade 

nya spår. 
 
Miljökvalitetsnormer
• Aktivt förbättra kommunens vattenförekomsters yt- och grundvattenkvalitet.  

Transport av farligt gods

Väg och Järnväg
• Öka trafiksäkerheten och vidta skyddsåtgärder i syfte att säkra vattenskyddsområden intill vägar och järnvägar. 

Samverkan behöver ske med Trafikverket och Länsstyrelsen.  
• Samråda med Räddningstjänsten tidigt i planprocessen, eller i samband med andra nyetableringar/ombyggnationer 

intill vägar och järnvägarna, i syfte att beakta risker i den fysiska planeringen. 

Miljöfarlig och farlig verksamhet
• Lokalisera ny miljöfarlig verksamhet med omgivningspåverkan och risk för störning till utkanter av orterna och i nära 

anslutning till större vägar. 
• Beakta handlingsprogrammet enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), med tillhörande riskbedömning, vid 

framtida planarbeten och nyetablering av områden.

Förorenade områden
• Vid exploatering av befintliga och nya markområden eller vid förtätning ska marken undersökas på föroreningar efter 

en utförd historisk inventering av markområdet. 

Elektromagnetiska fält
•     Hålla ett tillräckligt skyddsavstånd vid detaljplanering och bygglovsgivning till nybyggnation och anläggningar.  
•     Utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. 
• Inte placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.
• Begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella 

arbetsmiljöer. 
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KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser
Översiktsplanens ställningstaganden om att det inte endast är riktvärden för buller som ska klaras vid nyproduktion 
utan att en så bra ljudmiljö som möjligt ska eftersträvas bedöms som mycket positivt. Då riktvärdena är generösa utifrån 
ett hälsoperspektiv innebär ställningstagandet förutsättningar för en god ljudmiljö även vid nyproduktion. Det bedöms 
också som positivt att översiktsplanen uppmärksammar behovet av god ljudmiljö såväl vid nyproduktion av förskole- och 
skolgårdar och på befintliga vid förtätning. Det bedöms emellertid saknas ställningstaganden vad gäller bullersituationen 
vid befintliga bostäder och förskolor- och skolor i en situation då ingen förändring i omgivningen sker. 

Planförslaget innehåller också ställningstaganden vad gäller vibrationer, transport av farligt gods, miljöfarlig verksamhet, 
förorenade områden och radon som samtliga bedöms främja en god hälsa och livskvalitet vid exploatering av nya områden 
eller vid förtätning.

Sammantaget bedöms planförslaget medföra förutsättningar för positiva konsekvenser vad gäller folkhälsa och livskvalitet. 
Vad gäller buller bedöms det finnas behov att utöka kommunens viljeinriktning till att tydligare även omfatta befintlig 
bebyggelse och befintliga verksamheter. 

Ställningstagandena bedöms vara i linje med det nationella miljömålet God bebyggd miljö (preciseringen Hälsa och 
säkerhet) och det folkhälsopolitiska målet Boende och närmiljö, dock framförallt gällande ny bebyggelse.

Ekologiska konsekvenser
I planförslaget gör kommunen ställningstaganden kring att trafiksäkerheten och skyddsåtgärder för väg och järnväg inom 
vattenskyddsområden, vilket bedöms som positivt då det kan minska risken för negativ påverkan på vattenkvaliteten. 
Kommunen ska på längre sikt verka för omdragning av väg 117 utanför Bjärnum och Vittsjö, vilket kan innebära positiva 
konsekvenser för vattenskyddsområdena i tätorterna då risken för utsläpp av farligt gods vid en eventuell olycka kan 
minska.

Ställningstagandena är i linje med kommunens VA-strategi. De bedöms också vara i linje med det globala målet Rent 
vatten och sanitet för alla.
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     PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ STATLIGA INTRESSEN OCH ANDRA VÄRDEN SAMT HÄNSYN/ÅTGÄRDER

 
Värde 

 
Påverkan

 
Hänsyn/åtgärder

Riksintressen Åtgärder för att öka hälsa, säkerhet och 
minska risker kan påverka riksintressen och 
Natura 2000 samt dess närområde negativt. 

Vid ändrad markanvändning där eventuella 
riksintressen eller Natura 2000-områden 
berörs ska en bedömning göras om den nya 
markanvändningen påtagligt kan skada 
riksintresset eller värdet. Åtgärder för att 
undvika påtaglig skada behöver vidtas om 
ändringar ska genomföras. Val av åtgärder för 
att undvika påtaglig skada varierar från fall 
till fall.

Natur och strandskydd Åtgärder för att öka hälsa, säkerhet och 
minska risker kan påverka strandskydd, 
höga naturvärden och värdefull jord- och 
skogsmark negativt.

1. Nybyggnation ska inte förläggas inom 
strandskyddade områden. Föreligger särskilda 
skäl som kan medge dispens efter ansökan 
eller om byggnationen inte strider mot 
strandskyddets syften kan nybyggnation 
tillåtas.  
2. Det bör alltid undersökas om det finns 
höga naturvärden inom området vid plane-
ring och vilka förutsättningar naturvärdena är 
beroende av för att vara fortsatt livskraftiga. 
3. Hushållning med jordbruks- och skogs-
mark ska eftersträvas. Innan jord- och skogs-
mark tas i anspråk för nya anläggningar ska en 
analysgöras om det finns bättre alternativa 
lösningar och placeringar.

Kulturmiljö och arkeologi Åtgärder för att öka hälsa, säkerhet och 
minska risker kan påverka kulturmiljöer 
och fornlämningsområden negativt.

Hänsyn ska tas till kulturvärdena på platsen 
och fornlämningsförekomsten ska utredas i 
ett inledande skede.  

Miljökvalitetsnormer Planförslaget i denna del medverkar inte till 
att uppsatta gränsvärden för 
miljökvalitetsnormer överskrids.

Uppvärmning med fjärrvärme och solenergi 
bör prioriteras för att minimera partikelhalter-
na i luften som kan orsaka hälsoproblem för 
astmatiker, barn och andra känsliga grupper i 
befolkningen.

Hälsa och säkerhet Planförslaget i denna del minskar risk för 
ohälsa och olyckor.

-

Sociala värden Åtgärder för att öka hälsa, säkerhet och 
minska risker skapar ett mer robust 
samhälle. 

- 

Mellankommunala frågor Åtgärder för att öka hälsa, säkerhet och 
minska risker  kan vara av mellankommu-
nal karaktär.

Grannkommuner ska höras vid prövning av 
ändrad markanvändning där de kan anses 
vara berörda och där det finns gemensamma 
vinster.

Övrigt Åtgärder för att öka hälsa, säkerhet och 
minska risker kan påverka privata 
markägare.

Samråd ska alltid ske med berörda privata 
markägare vid förslag på och prövning av 
ändrad markanvändning.   
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KAPITEL 5
KONSEKVENS-
BESKRIVNING
Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska konsekvenserna av en 

översiktsplans genomförande bedömas. Här följer en översiktlig beskrivning 
av positiva och negativa konsekvenser som den föreslagna översiktsplanen 

för Hässleholms kommun kan komma att orsaka. 
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5.1 Sammanfattning

INLEDNING

Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till 
en ny översiktsplan. En översiktsplan är, enligt mil-
jöbedömningsfördordningens definition en plan som 
alltid kan antas innebära betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning ska därför genomföras för översikts-
planen och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
upprättas. Hässleholms kommun har efter samrådet valt 
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedöm-
ning där ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter 
konsekvensbedöms. Hållbarhetsbedömningen uppfyller 
miljöbalkens krav på miljökonsekvensbeskrivningar. Den 
har genomförts stegvis och skett integrerat med översikts-
planearbetet.

AVGRÄNSNING OCH METOD

Hållbarhetsbedömningens avgränsning har stämts av ge-
nom ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Skåne 
län. De miljöaspekter som då bedömdes som relevanta 
är: 

• Vattenfrågor
• Hållbara transporter
• Buller
• Friluftsliv

De sociala aspekter som bedömts vara relevanta är: 

• Folkhälsa och livskvalitet
• Jämlika livsvillkor
• Social samvaro

De ekonomiska aspekter som bedömts vara relevanta är: 

• Arbetsplatser
• Transporter, mobilitet, logistik
• Näringsliv
• Bostäder och verksamheter

I hållbarhetsbedömningen har fokus varit på att identifie-
ra hur situationen ser ut i kommunen idag för respektive 
aspekt och därefter bedömt konsekvenserna för vardera 
aspekten av planförslaget. I bedömningen har fokus varit 
på översiktsplanens ställningstaganden och på markan-
vändningskartan. Övrig delar av översiktsplanen har 
också ingått i bedömningarna men tillskrivs inte samma 
tyngd, då ställningstagandena och markanvändnings-
kartan utgör de konkretaste delarna av översiktsplanen 
och som bedöms få störst genomslag i den kommande 
planeringen.

Konsekvenserna bedöms med hänsyn till nationella mil-
jökvalitetsmål, riksintressen och skyddade områden,
miljökvalitetsnormer samt till de betydande miljöeffekter 
som genomförandet av planen kan antas medföra.
Konsekvensbeskrivningen ska också ge förslag på åtgärder 
för att förhindra eller minimera negativa miljöeffekter
av planförslagets intentioner, samt beskriva even-
tuella kumulativa effekter som kan uppstå. 

ALTERNATIV

Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt 6 kap 11 § 
miljöbalken innehålla en identifiering, beskrivning och 
bedömning av rimliga alternativ. I hållbarhetsbedöm-
ningen redovisas konsekvenserna av planförslaget och 
nollalternativet. Nollalternativet beskriver den förvän-
tade utvecklingen i kommunen om det nya förslaget till 
översiktsplan  inte antas. Nollalternativet innebär därmed 
att gällande översiktsplan fortsatt är det strategiska doku-
ment som ger vägledning vid planering av kommunens 
markanvändning. 

I översiktsplanen redogörs också för studerade alternativ 
till förslaget i ny översiktsplan:

• Spridd utveckling som innebär att utvecklingen 
blir jämnt fördelad över kommunens yta. Försla-
get bedöms innebära negativa konsekvenser då det 
skapar bilberoende och sämre förutsättningar för 
kollektivtrafik. Det innebär också att möjligheten 
att bygga effektiva tekniska anläggningar som vatten 
och avlopp blir svårare.

  
• Enkärning utveckling innebär att utvecklingen styrs 

mot Hässleholms stad. Det bedöms innebära risk 
för negativa konsekvenser då slitaget på stadens 
infrastruktur, parker och grönområden blir större. 
Förtätningen innebär också utmaningar kopplat 
till buller, klimatanpassning och kapaciteten i de 
tekniska systemen. Negativa konsekvenser kan också 
uppstå då förutsättningarna att leva och verka på 
landsbygden begränsas.

• Flerkärning utveckling innebär att utvecklingen styrs 
mot tätorterna i kommunen. Fokus är förtätning 
och utveckling i kollektivtrafiknära lägen. Förslaget 
bedöms medföra förutsättningar för utveckling av 
kommunens orter och landsbygd, ett effektivare 
nyttjande av mark, tekniska system och trafiksyste-
met, men medför utmaningar kopplat till förtätning, 
exempelvis buller. 
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Sammanfattningsvis bedöms alternativet med 
en flerkärnig utveckling, det vill säga förslaget i 
översiktsplanen, vara det alternativ som medför bäst 
förutsättningar för utvecklingen av hela kommunen 
och för miljön.  Det innebär bättre förutsättningar 
för hållbara resor, för förutsättningarna för en levande 
landsbygd samt för en hushållning av kommunens mark- 
och vattenresurser. 

KONSEKVENSER PLANFÖRSLAGET

Planförslaget innehåller mål, strategier och ställningsta-
ganden som skapar förutsättningar för miljömässig, social 
och ekonomisk hållbarhet. Den framtida markanvänd-
ningen ger relativt goda förutsättningar för att de som 
lever och verkar i kommunens tätorter och landsbygd ska 
kunna leva hälsosamt och hållbart. Att bygga vidare på 
befintliga strukturer och i huvudsak förtäta i befintlig be-
byggelse innebär generellt goda förutsättningar för mins-
kad klimatpåverkan samt hushållning med naturresurser 
och kommunala resurser. Att fokusera på utveckling av 
tätorterna skapar förutsättningar för en utveckling av 
orterna som kan leda till att en större del av kommunens 
invånare har nära till handel och service samt har goda 
möjligheter till att gå, cykla eller åka kollektivt till affä-
ren, skola, arbetet med mera. Att fokusera på utveckling i 
kollektivtrafiknära lägen skapar också förutsättningar för 
ytterligare utbyggnad av kollektivtrafiken. 

Ekologisk hållbarhet

Planförslaget bedöms på flera sätta skapa förutsätt-
ningar för en ekologiskt hållbar utveckling. Bostäder 
och personalintensiva verksamheter ska främst placeras 
i kollektivtrafiknära lägen genom förtätning. Detta, i 
kombination med satsningar på kollektivtrafik, bedöms 
kunna medföra positiva konsekvenser om det innebär att 
fler hållbara transporter görs. Förtätning bedöms också 
öka möjligheterna att gå och cykla då bostäder plane-
ras där service och verksamheter finns, vilket också är 
positivt ut klimatsynpunkt. Planförslaget har ett fokus 
på gång och cykel, bland annat genom att flera stråk 
pekas ut inom och mellan orter där gång- och cykelvä-
gar ska byggas ut. Förtätningen innebär också att större 
grönområden och tysta områden utanför tätorterna 
inte påverkas utan kan bevaras. Det är dock en risk att 
förtätning medför att grönområden inom tätorterna som 
har ett värde för rekreation exploateras. Sådana områden 
kan också utgöra spridningskorridorer och skapa viktiga 
ekosystemtjänster. Därför är det viktigt att prioritera 
vilka områden som ska exploateras när en tätort förtätas.

Planförslaget bedöms kunna medföra en hållbar dricks-
vattenförsörjning eftersom den har ett fokus på att säkra 
tillgången och kvaliteten på dricksvatten genom flera 
ställningstaganden. Nya områden pekas ut som reserv-
vattentäkter, vilket bedöms som positivt. I och med den 
förtätning som planförslaget föreslår skapas fler hårdgjor-
da ytor, vilket kan innebära en ökad belastning på vatten-
drag och grundvattentäkter. Dock innebär det att bostä-
der byggs där det finns ett utbyggt system för att hantera 
vatten och genom att också hantera dagvatten lokalt 
bedöms det inte innebära en risk för vattenkvaliteten.

Social hållbarhet

Översiktsplanen bedöms i flera avseenden skapa för-
utsättningar för en socialt hållbar utveckling av kom-
munen. Korta avstånd mellan bostad, arbete, skola och 
service främjar ett smidigt vardagsliv och folkhälsa då 
gång och cykel främjas. Satsningar på kollektivtrafik 
inom kommunen och i regionen skapar tillgänglighet för 
många grupper till arbete och service. Att rekreations- 
och friluftsområden och tillgängligheten till dessa ska 
utvecklas är positivt för folkhälsa och livskvalitet. Dock 
innebär fokus på förtätning även utmaningar kopplat till 
folkhälsa. Utbyggnad i kollektivtrafiknära lägen kan leda 
till fler som utsätts för höga bullernivåer, inte minst om 
kollektivtrafiken och övrig trafik också ökar. Det är dock 
positivt att översiktsplanen eftersträvar bättre ljudmiljö 
än vad riktvärdena tillåter. Tätare bebyggelse kan också 
leda till att luftföroreningar koncentreras med högre 
halter som följd. Mer hårdgjorda ytor lagrar värme vilket 
kan skapa lokala värmeöar vilket kan påverka hälsan, 
inte minst hos äldre. Förtätning innebär generellt också 
risk att grönytor som är viktiga för närrekreation tas i 
anspråk. 

Ur ett jämlikhetsperspektiv är det mycket i den nya 
översiktsplanen som bedöms som positivt, exempelvis 
satsning på kollektivtrafik, blandad bebyggelse och en 
variation i upplåtelseformer och satsning på service i 
tätorterna. Även ur ett barnperspektiv är mycket positivt, 
inte minst då planförslaget har flera ställningstaganden 
som berör betydelsen av utemiljöer anpassade efter barns 
behov och förutsättningar samt väl utformade gång- 
och cykelstråk till skolorna i orterna. I flera av orterna 
utgör större vägar som passerar genom orten en påtaglig 
barriär. Enligt översiktsplanen ska kommunen verka för 
attraktivare miljöer längs med vägarna, men det bedöms 
ändå som otydligt vilka de största barriärerna är och vad 
kommunen konkret ska göra för att överbrygga dem. 
Vägbarriärer bedöms som negativt för tillgängligheten, 
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inte minst för barn. Att väg 117 på sikt ska ledas förbi 
Bjärnum och Vittsjö bedöms därför som positivt.
Att bebyggelsen som tillkommer i i tätorterna ska inne-
hålla en variation av upplåtelseformer och bostadstyper, 
skapar förutsättningar för att kunna välja ett boende 
som passar ens behov samt kunna bo kvar inom orten 
hela livet. Variation av bostäder skapar också förutsätt-
ningar för att människor med olika bakgrund, behov 
och förutsättningar bor i samma område vilket skapar 
förutsättningar för en ökad integration och därmed social 
samvaro. Att tätorterna ska rustas upp och göras mer 
attraktiva i de centrala delarna innebär också förutsätt-
ningar för att fler ska röra sig där, passera och uppehålla 
sig. Detta skapar kontaktytor mellan människor, vilket 
också kan påverka den sociala samvaron. Dock finns det 
en generell risk med förtätning i att det kan leda till att 
markpriser ökar vilket både kan stänga ute såväl grupper 
med lägre betalningsförmåga som företag och verksamhe-
ter som har behov av billiga lokalhyror.

Ekonomisk hållbarhet

Planförslaget bedöms skapa förutsättningar för en fortsatt 
utveckling i de näringar som historiskt och idag är starka 
i kommunen. För att förverkliga målen planeras för en 
relativt kraftig befolknings- och sysselsättningsutveckling 
som sannolikt innebär framtida utmaningar för kommu-
nen. För att hantera en situation där befolkningsutveck-
lingen inte motsvarar förväntan krävs det en flexibilitet 
inom ramen för föreslagen markanvändning. Alternativt 
accepteras att tillämpliga kommunala investeringar går 
före befolkningsökningen och i någon mån skapar en 
extra dragningskraft till kommunen. Det kan i sin tur 
innebära ansträngningar för den kommunala ekonomin 
i det korta perspektivet och god strategisk medvetenhet 
och bra underlag som möjliggör långsiktighet. Långsik-
tighet krävs också för att säkra befintliga och framtida 
medborgares välmående och för att förbereda kommunen 
för kommande miljöutmaningar, inklusive klimatföränd-
ringar. 

Planen ger förutsättningar för en positiv befolkningsut-
veckling där alla åldersgrupper ska ha en valfrihet över 
sitt boende. Genom att i första hand bygga vidare på 
redan attraktiva bostadsområden skapas förutsättningar 
för att lyckas väl i att forma attraktiva stadsmiljöer, med 
närhet till kollektivtrafik, service och natur. Planförslaget 
innebär en viss ekonomisk risk då det är osäkert om den 
utveckling som avses i översiktsplanen kommer till stånd. 
Bedömningen är att om detta hanteras på ett medvetet  
sätt, med exempelvis flexibla planer, så kan planförslaget 
vara långsiktigt ekonomiskt hållbar.
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5.2 Inledning – miljöbedömning av översiktsplan

BAKGRUND

Miljöhänsyn i lagstiftningen – PBL 
och MB strävar åt samma håll

I miljöbedömningsförordningen (2017:966) anges att en 
översiktsplan normalt kan medföra betydande miljöpå-
verkan.  Därmed ska en strategisk miljöbedömning göras 
och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

En hållbar utveckling bygger på samspelet och balansen 
mellan ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. 
Portalparagrafen i plan- och bygglagen (PBL), som ihop 
med miljöbalken (MB) sätter ramarna för utformningen 
av översiktsplanen och hur dess miljöpåverkan beskrivs, 
handlar om att samhällsutvecklingen ska vara hållbar. 

Syftet med hållbarhetsbedömningen

Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljö-
aspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas (6 
kap 1 § miljöbalken).

Hässleholms kommun har valt att göra en hållbarhetsbe-
dömning av föreslagen översiktsplan. Att genomföra en 
hållbarhetsbedömning innebär ett bredare grepp än vad 
som krävs av en miljöbedömning enligt miljöbalken och 
plan- och bygglagen, men inkluderar även de delar som 
enligt lag ska ingå i en sådan. Syftet med att genom-
föra en hållbarhetsbedömning är att integrera samtliga 
hållbarhetsdimensioner i planeringen, vilket främjar en 
hållbar utveckling.

Gällande planer för fysisk plane-
ring i Hässleholms kommun

Gällande översiktsplan, ÖP 2007, har sedan antagandet 
aktualiserats och kompletterats med ett tematiskt tillägg, 
Tema vindkraft med aktualitetsförklaring (TÖP Vind-
kraft, 2009). Äldre fördjupade översiktsplaner finns för 
Bjärnum (1997), Sösdala (2002), Tyringe (1998) och 
Vinslöv (2005).  

ÖP 2007 med gällande tillägg samt fördjupade översikts-
planer för stationsorterna upphör att gälla i samband 
med att föreliggande översiktsplan vinner laga kraft. 

För staden Hässleholm antogs år 2018 Framtidsplan för 
Hässleholms stad (FÖP HLM), som är en fördjupad över-
siktsplan för staden. Denna kommer att fortsätta gälla 
och komplettera föreliggande översiktsplanförslag när det 

vunnit laga kraft. Även ett flertal tematiska strategier har 
på senare år utvecklats som underlag till översiktsplane-
arbetet, som trafikstrategier, kulturmiljöstrategi, grönst-
rategi, VA-strategi  och riktlinjer för bostadsförsörjning. 
Dessa  strategier gäller även fortsättningsvis. 

AVGRÄNSNING OCH METOD

Denna hållbarhetsbedömning fokuserar på de frågor som 
bedömts kunna orsaka betydande miljöeffekter på en 
övergripande nivå, identifierade på det avgränsningssam-
råd som hållits med länsstyrelsen. Det omfattar således 
inte alla typer av konsekvenser och inte på detaljerad 
nivå, vilket ofta är lämpligare att bedöma i kommande 
planprogram och detaljplaner. 

Konsekvensbeskrivningen inleds med en jämförelse 
mellan fyra olika alternativa utvecklingsscenarier. Jämfö-
relsen visar vilket scenario som på ett övergripande plan 
orsakar minst negativa konsekvenser och utgör huvudal-
ternativet. Förslaget till översiktsplan konsekvensbeskrivs 
sedan utifrån ett antal bedömningsgrunder jämfört med 
nollalternativet. 
 
Avgränsning av bedömda konsekvenser

Ett avgränsningssamråd genomfördes med länsstyrelsen 
2020-03-19. Avgränsningssamrådet ledde till följande av-
gränsning av miljökonsekvensbeskrivningen till samrådet:

• Vatten
• Hållbara transporter
• Buller
• Friluftsliv

Efter samrådet för översiktsplanen beslutade kommunen 
att utvidga miljökonsekvensbeskrivningen till en hållbar-
hetsbedömningen som även omfattar följande sociala och 
ekonomiska aspekter:

• Folkhälsa och livskvalitet
• Jämlika livsvillkor
• Social samvaro

• Arbetsplatser
• Transporter, mobilitet och logistik
• Näringsliv
• Bostäder och verksamheter
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tive hållbarhetsaspekt. I den samlade bedömningen görs 
också en bedömning av hur planen bidrar till de globala 
hållbarhetsmålen samt till de svenska miljömålen.  I 
kommande planeringsskeden (planprogram, detaljplaner 
etcetera) får det sedan avgöras om det finns behov av mer 
detaljerade utredningar och/eller upprättande av MKB 
för detaljplan.

Bedömningsgrunder

Konsekvenserna kommer att relateras till det värde som 
berörs, men också till miljöpåverkans relation till miljök-
valitetsnormer och miljömål samt övriga hållbarhetsfak-
torer. Bedömningsgrunderna redovisas tillsammans med 
förutsättningarna för de olika aspekterna.

Osäkerheter vid bedömning

En konsekvensbedömning är alltid förknippad med 
osäkerheter. Det finns dels genuina osäkerheter i alla 
antaganden om framtiden och det finns det osäkerheter 
förknippade med analytisk kvalitet och kunskapsläge, så 
kallade hävbara osäkerheter. 

Exempel på osäkerheter är att de underlag och källor som 
använts för miljöbedömningen kan vara behäftade med 
olika brister. Ett annat exempel gäller tolkningen och för-
ståelsen av översiktsplanen, både vad gäller mål, strategier 
och riktlinjer och markanvändningskartan. 

Konsekvenserna som beskrivs baseras på antagandet att 
ställningstaganden i översiktsplanen faktiskt får genom-
slag i planeringen. Verkligheten ser dock annorlunda ut. 
Det kan vara så att Hässleholms kommun inte har ensam 
rådighet över genomförandet av alla ställningstagan-
den, utan genomförandet kräver samarbete med andra 
aktörer. Vidare kan det vara så att förutsättningarna i 
kommunen förändras, politiskt eller ekonomiskt, vilket 
försvårar genomförandet. Därtill innebär själva utfallet av 
ställningstaganden att människor förändrar sitt beteende. 
Översiktsplanen bör därför ses som kommunens vil-
jeinriktning vad gäller utvecklingen av kommunen, och 
konsekvenserna uttrycks som att översiktsplanen skapar 
förutsättningar för en önskad förändring.

 

Tidsmässig avgränsning
 
Den tidsmässiga avgränsningen av konsekvensbeskriv-
ningen sträcker sig över samma tidsperiod som översikts-
planen, alltså fram till år 2040. 

Geografisk avgränsning
 
Hållbarhetsbedömningen omfattar i första hand samma 
geografiska område som översiktsplanen. För vissa aspek-
ter måste konsekvensbeskrivningen dock ha ett vidare 
perspektiv. Detta gäller exempelvis för aspekter som kan 
ha en påverkan utanför kommungränsen.

Rådighetsmässig avgränsning

Konsekvenser och åtgärder beskrivs  här i huvudsak 
utifrån vad en översiktsplan kan styra, och omfattar inte 
åtgärder som en kommun kan utföra inom andra ansvar-
sområden för att minska de negativa konsekvenserna av 
en förändring i den fysiska miljön. 

Nivå och skala för konsekvensbedömning

I bedömningen av Hässleholms nya översiktsplan har 
fokus varit på de ställningstaganden som beskrivs i över-
siktsplanen samt markanvändningskartan. Övrig text har 
också ingått i bedömningarna men tillskrivs inte samma 
tyngd, då ställningstaganden samt markanvändningskar-
tan antas vara det som framförallt får genomslag i den 
kommande planeringen.

I hållbarhetsbedömningen har fokus varit på att identi-
fiera hur situationen ser ut i kommunen idag för res-
pektive aspekt. På så sätt målas en nulägesbild upp som 
ger förståelse för de förutsättningar och de utmaningar 
som råder inom kommunen, kopplat till respektive 
aspekt. Därefter görs en bedömning av förslaget till ny 
översiktsplan, med tyngdpunkt på ställningstaganden 
och markanvändningskartan, och hur väl detta bedöms 
kunna påverka och styra utvecklingen så att utmaning-
arna hanteras och därmed kunna leda till en mer hållbar 
samhällsutveckling.

På grund av översiktsplanens översiktliga karaktär är det 
inte möjligt att göra detaljerade bedömningar. Därför är 
det inte heller möjligt att värdera konsekvenserna och 
beskriva dem som små, måttliga eller stora vilket annars 
är en slags praxis i konsekvensbedömningssammanhang. 
Konsekvenserna beskrivs som positiva eller negativa, och 
det framgår ur texten hur och på vilket sätt alternativen 
medför positiva eller negativa konsekvenser för respek-
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5.3 Alternativredovisning - fyra alternativa scena-
rier

Den största miljöpåverkan som uppstår när översiktsplanen genomförs är ny bebyggelse och ny infrastruktur. 
Jämförelsen av alternativen tar därför avstamp i vilka övergripande utbyggnadsstrategier som föreslås och som 
har stor bäring på bebyggelse och infrastruktur, medan huvudalternativet sedan bedöms på ett strategiskt plan 
utifrån bedömningsgrunderna och jämfört med nollalternativet. 

 Fyra scenarier presenteras för att beskriva och resonera 
kring alternativa utvecklingar för Hässleholms kommun 
(utom staden): 

• Scenario Nollalternativ – ÖP 2007 med gällande 
fördjupningar samt FÖP HLM

• Scenario 1 Spridd utveckling 
• Scenario 2 Enkärnig utveckling
• Scenario Huvudförslag – Flerkärnig utveckling 

(kompletterar laga kraftvunnen FÖP HLM) 

SCENARIO 1 - NOLLALTERNATIV

Nollalternativet innebär att utvecklingen sker i enlighet 
med gällande ÖP 2007, med tillhörande gällande för-
djupningar och tematiskt tillägg av översiktsplanen samt 
fördjupning av översiktsplanen för Hässleholms stad 
(som vann laga kraft 20 januari 2020). Sedan översikts-
planen antogs år 2007 har en hel del föreslagna åtgärder 
genomförts. 

Nollalternativet bedöms innebära att mer mark tas 
i anspråk än planförslaget till ny översiktsplan. Det 
innebär också en stor otydlighet i detaljeringsgrad men 
också en otydlighet mellan gällande fördjupningar och 
ÖP 2007. Detta försvårar handläggning av ärenden där 
översiktsplanen har betydelse,  att både otydligheten 
finns, samt att det kräver kontroll i flera olika handling-
ar och skeden. Avseende hållbara transporter innebär 
översiktsplanen från år 2007 en stor satsning på Pågatåg 
i samtliga stationsorter. Däremot saknas ett så kallat 
hela-resan-perspektiv för att se hela resan från dörr till 
dörr i ett helhetsperspektiv. Det innebär exempelvis att 
platser för pendlarparkeringar och cykelparkeringar vid 
de nya stationerna för att underlätta för smidiga byten 
mellan olika trafikslag inte pekas ut, men också att gång- 
och cykelvägar mellan tågstation och busstation inte har 
studerats och utvecklats i den utsträckning som hade 
behövts.

Nollalternativet saknar också strategier för hur bebyg-
gelse på landsbygden ska hanteras, samt att det saknas 
kunskap om områden som berörs av det omfattande 
pågående projektet med nya stambanor mellan Lund och 
Hässleholm. Nollalternativet skulle också innebära en 
större risk att riksintressen som är nya skulle riskera att 
påverkas eller påtagligt skadas eftersom de inte är belysta 
och bedömda i  översiktsplanen. 

Samlad bedömning

Otydligheterna i nollalternativet medför en risk för en 
ostrukturerad utveckling som riskerar att bli godtycklig. 
Det medför begränsade förutsättningar för att säkerställa 
att utvecklingen blir hållbar. 
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SCENARIO 2: SPRIDD UTVECKLING

En spridd utveckling skulle innebära att utvecklingen 
med nya bostäder blir proportionellt jämnt fördelat 
över kommunens yta. Satsningar görs spritt över hela 
kommunen  för att upprätthålla skola, servicefunktioner, 
infrastruktur, men också kommersiell service. Hässle-
holms stads roll som regional kärna i Skåne försvagas 
vilket innebär att regionala och nationella satsningar 
minskar. En spridd utveckling leder till högre bilberoen-
de och sämre förutsättningar för kollektivtrafik, vilket i 
sin tur skapar dåliga förutsättningar för klimathänsyn. 
Socialt kan detta också innebära ökade svårigheter för de 
som står utanför arbetsmarknad, studier, sysselsättning, 
fritidsaktiveter. Det finns en större risk för att vatten, 
dagvatten- och avloppsfrågor får ökande kostnader 
och inte går att etappindela på samma sätt som när det 
finns tydliga utvecklingsinriktningar. Satsningar blir på 

ett generellt plan också mer spridda vilket får effekter 
på många olika frågor, hållbart resande, buller, vatten, 
natur- och kulturvärden etcetera. 

Samlad bedömning

En  spridd utveckling skapar förutsättningar som kan 
leda till betydande negativa konsekvenser för den mil-
jömässiga hållbarheten, men också negativ påverkan på 
social och den ekonomisk hållbarhet.

Scenario 2: Spridd utveckling
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SCENARIO 3: ENKÄRNIG UTVECKLING

En enkärnig utveckling innebär att utvecklingen med nya 
bostäder styrs helt och hållet till Hässleholms stad. Stora 
delar av resurserna läggs på att utveckla stadens kvaliteter. 
Stadens roll i Skåne stärks och utvecklingen fokuseras på 
att bli en tillväxtmotor. 

Det innebär ett stort fokus på förtätning som också 
innebär större slitage på stadens infrastruktur, parker 
och grönområden. Det blir också sämre tillgång till ytor 
för rekreation och lek, då dessa i högre grad bebyggs. I 
byarna kan möjligheterna för att leva bli mer begränsade 
då underlaget för service riskerar att begränsas. Sats-
ningar på kollektivtrafiken riktas framförallt till och från 
Hässleholm till närliggande större städer istället för till 
stationsorterna. Detta skapar ett större bilberoende ut-
anför staden vilket minskar möjligheterna för ett jämlikt 
deltagande och möjligheter till arbetsmarknad, studier, 
sysselsättning, fritidsaktiveter. 

Satsningar sker i huvudsak i Hässleholm med närlig-
gande områden vilket kan medföra negativa effekter på 
exempelvis hållbart resande, buller, vatten, natur- och 
kulturvärden etcetera. Det ökar även slitaget och kostna-
der för underhåll. Klimatförändringarna blir mer påtag-
liga i staden med anledning av den ökade belastningen 
på systemet i form av ökad andel hårdgjorda ytor, skyfall, 
mer i anspråkstagande av grönområden och ett överbelas-
tat system. 

Samlad bedömning

En enkärnig utveckling skulle medföra en utveckling av 
kommunen som riskerar medföra negativa konsekvenser 
för både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 

Scenario 3: Enkärnig utveckling
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SCENARIO HUVUDALTERNATIV: 
FLERKÄRNIG UTVECKLING

I detta förslag till översiktsplan tas totalt sett mindre 
mark i anspråk jämfört med nollalternativet. Totalt 
föreslår  översiktsplanen att nya detaljplaner tas fram och 
genomförs för 750 nya bostäder i Hässleholms kommun, 
Hässleholms stad undantagen. Det finns gällande de-
taljplaner med kvarvarande byggrätt för drygt 1000 nya 
bostäder i kommunens stationsorter, stadsnära byar och 
byar på landsbygden. Inriktningen är förtätning, vilket 
är en nyckel till en mer hållbar utveckling samtidigt som 
det medför utmaningar som behöver hanteras för att för-
tätningen inte ska bli ohållbar, till exempel att förebygga 
bullerstörningar och säkerställa tillgång till närliggande 
natur.

Översiktsplanen  redovisar drygt 130 hektar tillkomman-
de verksamhets- och industrimark, som fördelas mellan 
stationsorterna utom Vittsjö. Några av dem angränsar till 
naturområde och tar oexploaterad mark i anspråk, främst 
skogsmark, vilket gör ställningstaganden för bullerfria 
miljöer och främjande av friluftslivet särskilt relevanta.

MOTIVERING AV VAL AV ALTERNATIV 

Sammanfattningsvis bedöms alternativet med en fler-
kärnig utveckling vara det alternativ som medför bäst 
förutsättningar för utvecklingen av hela kommunen. Att 
nybyggnation prioriteras i stationsnära lägen är en viktig 
förutsättning för detta. Att utveckla stationsorterna, vilka 
utgör kommundelscentrum, innebär att skola, service-
funktioner, infrastruktur, men också kommersiell service 
kan utvecklas i hela kommunen. Det innebär också att 
fler kan göra hållbara resor i sin vardag samt att befintliga 
natur- och rekreationsmiljöer tillvaratas. 

Alternativet innebär också bäst förutsättningar för att 
hushålla med mark- och vattenresurser. De effekter 
som beskrivs i kommunens vision, de tre övergripande 
målsättningarna i översiktsplanen och i utvecklingsinrikt-
ningen, bedöms har störst möjlighet att uppnås  med det 
flerkärniga alternativet.

Scenario huvudalternativ: Flerkärnig utveckling
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5.4 Sammanfattning av planförslaget

Förslaget till ny översiktsplan i Hässleholm kan beskrivas som ett Skåne i miniatyr, med en tydlig flerkärnig 
struktur där staden utgör en stark och komplett kärna. Hässleholms stad utvecklas i enlighet med den fördjupning 
av översiktsplan som vann laga kraft den 20 januari 2020, Framtidsplan för Hässleholms stad. Den fördjupade 
översiktsplanen för Hässleholms stad gäller även fortsättningsvis, parallellt med föreliggande översiktsplanförslag.

Översiktsplanen  är uppdelad i kategorierna stationsorter, 
stadsnära byar och landsbygdens byar. Stationsorterna 
är orter i kollektivtrafikstråk med mer än 1500 invånare 
och med tillgång till service och tjänster. Dessa ska enligt 
planförslaget förtätas.

Därefter följer de stadsnära byarna. Flera av dessa har 
goda kollektivtrafikförbindelser medan några saknar kol-
lektivtrafik helt. De stadsnära byarna har en god tillgäng-
lighet till staden och det utbud som finns där.

Landsbygdens byar har i vissa fall viss service och kollek-
tivtrafikförbindelser, men erbjuder samtidigt en annan 
boendemiljö än stadsnära byar, stationsorter och staden.

De större besöksmålen ska göras ännu mer attraktiva och 
tillgängliga. Friluftsområden och förbindelserna dem 
emellan ska utvecklas och skyddet av områdena förstärks. 
Kollektivtrafiken utvecklas och möjligheten att cykla 
mellan byarna förbättras. 

MÅLSÄTTNINGAR 2040

Hässleholmaren är stolt och mår bra

Det finns en vi-känsla och gemenskap i kommunen och 
vi  känner oss som Hässleholmare oavsett var i kommu-
nen vi bor. Det finns en förståelse och ödmjukhet för det 
ömsesidiga beroendet mellan den starka och kompletta 
staden, de servicetäta och attraktiva stationsorterna och 
den levande landsbygden. Vi är goda grannar och har 
givande samarbeten med andra kommuner.

Natur och kultur med höga biologiska och re-
kreativa värden skyddas och utvecklas

Den fantastiska naturen och våra rekreationsområden 
sätter oss på kartan. Kommunen klarar klimatföränd-
ringar genom anpassningsåtgärder och ligger i framkant 
när det gäller att använda ny teknik och forskning inom 
området.  Ekosystemtjänster, alltså nyttor som männ-
iskan kan tillgodogöra sig från naturen, tas tillvara och 
kompenseras för om de påverkas. 

Det infrastrukturella läget utvecklas och förbättras

Resandet är hållbart. Alla stationsorter har ökad turtäthet 
och det är kortare restider med buss och tåg. Det är lätt 
att ta sig från landsbygden till stationen i stationsorterna. 
Ny stambana Hässleholm-Lund är byggd. Skånebanan 
är utbyggd med dubbelspår till Kristianstad. Det är mer 
transporter på räls och mindre på väg. Arbetsmarknads-
regioner, tillgången till nöjen och möjligheter till studier 
är fler och utvecklade. Det är enkelt att åka tåg mellan 
Hässleholm och städer som Oslo, Göteborg, Jönköping, 
Hamburg och Halmstad.

PLANENS FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA 
RELEVANTA PLANER OCH PROGRAM 

Kommunal styrning

Översiktsplanförslaget tar sin utgångspunkt i kommun-
fullmäktiges vision samt i flertalet kommunala, nyligen 
antagna strategier för kommunens mark- och vattenan-
vändning.

Översiktsplaneringen relaterar också till övergripande 
styrning inom andra områden, till exempel hur politiska 
ställningstaganden i form av styrdokument. 

Regional styrning

I arbetet med framtagandet av översiktsplanförslaget har 
kommunen i många avseenden arbetat i linje med de 
regionala utvecklingsstrategierna. 

Hässleholms  kommun kännetecknas i planförslaget av 
sin tydliga flerkärnighet, där fortsatta satsningar på att 
stärka kommunens attraktivitet genom att bland annat 
satsa på smarta transportlösningar för att dra nytta av 
Skånes flerkärnighet, hållbart byggande nära kollektiv-
trafik och annan service, utveckling av kommunens orter 
utifrån deras unika förutsättningar och karaktärer samt 
utvecklingen som regional tillväxtmotor inom ramen för 
samarbetet Kristianstad-Hässleholm, utgör några av de 
regionalt viktiga inriktningarna.
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5.5 Översiktsplanförslagets betydande effekter och 
konsekvenser

För att relevanta hållbarhetsaspekter ska kunna beaktas i arbetet med översiktsplanen, och för att allmänhet 
och beslutsfattare ska kunna få kännedom om de betydande miljöeffekter som planen antas medföra, görs en 
hållbarhetsbedömning av översiktsplanförslaget. 

Konsekvenserna bedöms med hänsyn till nationella miljökvalitetsmål, riksintressen och skyddade områden, 
miljökvalitetsnormer samt till de betydande miljöeffekter som genomförandet av planen kan antas medföra. 
Konsekvensbeskrivningen ska också ge förslag på åtgärder för att förhindra eller minimera negativa miljöeffekter 
av planförslagets intentioner, samt beskriva eventuella kumulativa effekter som kan uppstå. 

MILJÖASPEKTER

Hållbara transporter

Förutsättningar och bedömningsgrunder 

Trafikens och infrastrukturens påverkan på miljötillstån-
det i Skåne är stor och transporterna är den största källan 
till utsläpp av växthusgaser. Hållbara transporter sam-
manfattar samhällets strävan att minska transportsektorn 
negativa klimat- och miljöpåverkan. Transporter kan bli 
mer hållbara genom att välja det energismartaste trans-
portslaget, de miljövänligaste bränslena, energieffektivi-
sera och undvika onödiga transporter. Samhällsplanering 
är ett av de viktigaste redskapen för att hantera trafik-
utmaningarna långsiktigt. Genom att samla ny bebyg-
gelse främst till befintlig bebyggelse skapas en hållbar 
bebyggelsestruktur. Likaså är det viktigt att erbjuda god 
kollektivtrafik och en god infrastruktur för gång- och 
cykeltrafik. Då finns förutsättningar att bostadsutbygg-
nad inte genererar nya personbils- och godstransporter, 
utan i stället stärker kollektivtrafikutvecklingen. Detta 
medför inte bara positiva effekter i miljön, utan också för 
människors hälsa. 

Hässleholms kommun är stor till ytan och har en stor an-
del landsbygd. Invånarna i Hässleholms kommun har ett 
högre bilinnehav än i många andra av landets kommuner 
och det finns en djupt rotad ”bilkultur”. Det innebär 
att satsningar på kollektivtrafik är särskilt viktiga för att 
samhällets transportrelaterade klimatpåverkan ska kunna 
minska, samtidigt som det krävs många parallella åtgär-
der och ett starkt beteendeförändringsarbete (mobility 
management) för att driva omställningen vidare när välde 
fysiska förutsättningarna är på plats.

Hässleholm har en försörjning av kollektivtrafik som i 
dagsläget är både bra och mindre bra beroende på var i 
kommunen man befinner sig. Samtliga stationsorter har 
tågtrafik som avgår en gång i timmen, varav två (Bjär-
num och Vittsjö) dessutom har busstrafik. I vissa orter 
går buss en gång per timme och tåg en gång per timme, 
vilket innebär halvtimmestrafik. I exempelvis Sösdala 
finns ingen busstrafik sedan tågstoppet etablerades, vilket 
har medfört försämrad tillgång till kollektivtrafik för dem 
som inte på ett enkelt sätt kan ta sig till tågstationen.

Cykelpendling är ett ekonomiskt, hälsosamt och mil-
jömässigt hållbart sätt att färdas på i vardagen, både för 
hela resan och för en del av resan, som vid transport till 
kollektivtrafik. Ett utbyggt cykelvägnät ger nya och bätt-
re möjligheter att cykelpendla, inte minst med elcykel 
mellan stationsorterna och staden. Cykelpendling gynnar 
inte bara den enskilda personens hälsa och ekonomi utan 
även miljö och samhällsekonomi. Dessutom syns en ök-
ande andel turister som föredrar att ta sig fram via cykel, 
vilket gör utbyggnaden av cykelvägnätet viktigt även för 
kommunen som ett besöksmål.

Konsekvenser planförslaget

Förtätning är en viktig aspekt i planförslaget för att 
undvika ianspråktagande av jungfrulig mark i samband 
med att kommunens invånarantal växer. Förtätning är 
samtidigt en lösning bland annat för att minska samhäl-
lets klimatpåverkan, genom att tillgången till kollektiv-
trafik förbättras och människor har närhet till service och 
handel vilket minskar behovet av transporter. I samtliga 
stationsorter föreslås större delen av den tillkommande 
bebyggelsen inom 1000 meter från station eller hållplats 
för kollektivtrafik. Förtätningen medför förutsättningar 
för ett ökat resandeunderlag och därmed ökad turtäthet 
i kollektivtrafiken, i synnerhet i Tyringe och Vinslöv där 
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nybyggnationen är som störst.  Därtill ska kommunen 
verka för att tågstationer etableras i samtliga orter utmed 
befintlig järnväg. Planförslaget skapar förutsättning för 
att andelen resor med kollektivtrafik kan öka, vilket 
bedöms kunna medföra positiva konsekvenser om det 
innebär att fler hålbara transporter görs.

Personalintensiva verksamheter föreslås placeras i 
stationsnära lägen för att förbättra möjligheterna till 
hållbart resande. Detta bedöms kunna medföra positiva 
konsekvenser om det innebär att fler hållbara transporter 
görs och därmed kunna bidra till samhällets minskade 
klimatpåverkan. 

I planförslaget prioriteras fotgängare och cyklister i likhet 
med trafikstrategin. I planförslagets markanvändnings-
karta ska gång- och cykelvägnäten kompletteras inom 
och mellan flera av orterna, vilket skapar förutsättningar 
för fler resor med cykel då cykelvägnäten blir säkrare och 
mer sammankopplat. Kopplingar inom stationsorterna 
för att förbättra hela-resanperspektivet innebär att gång- 
och cykel kan bli en del av resan med kollektivtrafik till 
detsinationer längre bort. Detta bedöms kunna medföra 
positiva konsekvenser om det bidrar till att fler gång- och 
cykelresor görs. Ökade  satsningar för att gynna cykel-
trafik ger direkta effekter samhällsekonomiskt i form av 
en friskare befolkning som orkar mer, lever längre, är 
friskare och arbetar i högre utsträckning. Kommunen 
ska på längre sikt verka för en omdragning av väg 117 i 
Bjärnum och Vittsjö. Om det genomförs kan det skapa 
bättre förutsättningar för hållbara resor för oskyddade 
trafikanter i orterna.

Hässleholms kommun har en geografiskt ganska omfat-
tande landsbygd, där det saknas lösningar för hållbart 
resande. I planförslaget görs ställningstagenden kring 
pendelparkeringar och laddinfrastruktur. Båda dessa åt-
gärder kan leda till fler hållbara transporter om det leder 
till att sträckorna som körs med fossildrivna transporter 
minskar, vilket bedöms som positivt. I planförslaget ang-
es också att transportintensiva verksamheter bör lokali-
seras i anslutning till riksvägar, detta bedöms kunna med-
föra positiva konsekvsner då transporterna kan bli mer 
effektiva och även samordnas med andra verksamheter. 
Ett tidigare föreslaget verksamhetsområde för verksamhe-
ter mellan Bjärnum och Vittsjö tas bort, vilket påverkar 
transporterna positivt. 

Planförslaget bedöms inte orsaka att gränsvärden för 
utomhusluft överskrids. Läs mer i avsnitt Påverkan på 
miljökvalitetsnormer. Transporternas påverkan på hälsa på 
grund av buller bedöms i avsnitt Folkhälsa och livskvalitet.

Konsekvenser nollalternativet

ÖP 2007 beskriver nollalternativet för kommunens 
övergripande fysiska planering (FÖP för Hässleholms 
stad ej inkluderad då den gäller i både nollalternativ och 
planförslag). Där är inriktningarna för transporter inte 
lika väl avgränsade. Föreslagna planskilda korsningar 
med järnväg eller stängning av plankorsningar är inte 
genomförda, vilket ger en osäkerhet i framtida planering 
och handläggning huruvida de ska genomföras eller ej. 
Det ger också begränsade möjligheter att röra sig som 
oskyddad trafikant, exempelvis i Vinslöv där flera plan-
skilda korsningar med väg och järnväg inte är utbyggda 
i enlighet med gällande översiktsplan. Ett stort verk-
samhetsområde mellan Bjärnum och Vittsjö finns kvar, 
vilket riskerar öka trafiken på redan belastade väg 117. 
Flera andra områden exempelvis i Tyringe (som förbifart 
väg 21 och utredningsområde för förbindelse Malmövä-
gen-Skyrupsvägen) planeras utvecklas på ett sätt som inte 
främjar miljöanpassade transporter.

Nollalternativet skulle innebära att det inte görs några 
satsningar för ökad turtäthet med kollektivtrafiken och 
kopplingen mellan buss och tåg saknas i de orter som har 
både och. Det har inte så starkt fokus på att förtäta i sta-
tionslägena som planförslaget, vilket innebär svårigheter 
att förhandla om förbättrad turtäthet i stationsorterna.

I gällande översiktsplan saknas också tydliga strategier 
för landsbygden vilket i förlängningen kan innebära ett 
större bilberoende. Det så kallade hela-resanperspektivet 
saknas, exempelvis pekar det inte ut pendlarparkeringar 
och cykelparkeringar vid de nya stationerna för att un-
derlätta för smidiga byten mellan olika trafikslag. Gång- 
och cykelvägar mellan tågstation och busstation har inte 
förstärkts i den uträckning som hade behövts. 

Sammantaget visar nollalternativet på en inriktning som 
missgynnar de hållbara transporterna, till skillnad från 
översiktsplanförslaget som har ett stort fokus på just 
detta. 

Förslag till åtgärder

• Kommunen bör på ett tydligare sätt koppla de 
hållbara transporternas betydelse för en minskad 
klimatpåverkan samt sätta mål för minskad klimat-
påverkan.

KAPITEL 5 - KONSEKVENSBESKRIVNING



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling294   • 

Vattenmiljö 

Beskrivning och bedömningsgrunder

Hässleholms kommun försörjer sig med eget dricksvat-
ten från grundvattentäkter, djupborrade brunnar och 
grusfilterbrunnar. För att skydda grundvattentäkterna 
finns fastställda vattenskyddsområden med tillhöran-
de vattenskyddsföreskrifter. I Hässleholms kommun 
finns 18 vattenskyddsområden. 14 av dessa skyddar 
vattenförsörjningen till Hässleholms kommuns dricks-
vattenanläggningar, en skyddar vattenförsörjningen till 
Osby kommuns dricksvattenanläggning och tre skyddar 
vattenförsörjningen till privata dricksvattenanläggningar 
(enskilt vatten). Flera av vattenskyddsområdena behöver 
uppdateras geografiskt utifrån nyare beräkningsmodeller 
för skyddszoner och ändrade faktiska uttag. Även skydds-
föreskrifterna behöver uppdateras.
 
Dricksvattenförsörjningen kan i dag inte anses vara 
robust på kort eller lång sikt. En stor del av Hässleholms 
kommuns yta är landsbygd där många har egna brunnar. 
Många hushåll kunde sommaren 2018 vittna om sinande 
brunnar på grund av långvarig torka. Samtidigt utgör en 
stor del av kommunens yta odlingsmark, som vanligt-
vis bevattnas med dricksvatten trots att vatten av lägre 
kvalitet hade kunnat användas, exempelvis till potatis och 
sockerbetor. 

För Hässleholms kommuns del kan dricksvattenbrist 
förebyggas bland annat genom att grundvattnet skyddas 
från föroreningar eller för högt uttag i förhållande till 
påfyllningstakten. Föroreningar och brist kan ha olika 
orsaker, till exempel klimatrelaterade genom långvariga 
värmeböljor och torrperioder, skyfall eller generellt ett 
högt uttag för bevattning av grödor och liknande. Bland 
annat i Hästveda har det tidigare uppstått dricksvatten-
brist, vilket kan innebära att ytterligare nybyggnation 
kan behöva avvakta nya lösningar för en långsiktigt 
hållbar dricksvattenförsörjning.

Möjligheten till en robust dricksvattenförsörjning kan 
påverkas av många faktorer. Olika orsaker yttrar sig ofta 
i slutänden som dricksvattenbrist, vilket kan ge stora ne-
gativa konsekvenser i samhället. Därför är det viktigt att 
utöver det som kan styras genom fysisk planering också 
beakta själva användningen av dricksvattnet, vilket dock 
innebär åtgärder som sträcker sig utanför kommunens 
rådighetssfär. 

Hässleholms kommun har en antagen VA-strategi och 
dess ställningstaganden är inkluderade i nuvarande 
planförslag. Här finns exempelvis tydlig vägledning för 

hur nuvarande verksamhetsområden ska hanteras, hur 
dagvattenhanteringen ska göras mer hållbar, riktlinjer för 
VA-utbyggnad samt handlingsplan i väntan på VA-ut-
byggnad, likaså handlingsplan för enskild VA-försörjning 
och vattenförsörjningsplan. 

Konsekvenser planförslaget

Planförslaget bedöms innebära positiva konsekvenser för 
vattentillgången i kommunen, då det föreslår att utöka 
befintliga vattenskyddsområden. Det bedöms också som 
positivt att kommunen lyfter behovet av att mer långsik-
tigt skydda vattentäkter, om detta görs kan det innebära 
en större säkerhet för vattentillgången i kommunen i ett 
längre perspektiv. Planförslaget omfattar ställningstagan-
den avseende skydd av grundvatten, vilket är postivit då 
det på ett övergripande plan ger stöd för att den faktiska 
utvecklingen bidrar till en robust dricksvattenförsörjning 
och att miljökvalitetsnormerna underskrids. Samtliga 18 
råvattentäkter ligger inom något av kommunens vatten-
skyddsområden. 

Ny bebyggelse planeras inom vattenskyddsområde Igna-
berg i Vinslöv, där mark som idag är jordbruksmark pekas 
ut som område för bostadsbebyggelse. Vid bebyggelse 
inom vattenskyddsområdet behöver särskilda hänsyn tas i 
detaljplaneskedet för att inte riskera negativa konsekven-
ser på vattenskyddsområdet. Inom övriga vattenskydds-
områden planeras ingen ny bebyggelse. Det blir dessutom 
särskilt relevant att tillse att byggnation även i nära anslut-
ning till vattenskyddsområdet vidtar försiktighetsåtgärder 
för att skydda grundvattnet. Kommunen ska verka för att 
väg 117 genom Bjärnum och Vittsjö dras om. Om detta 
genomförs bedöms det innebära positiva konsekvenser för 
vattenskyddsområdena i tätorterna då risken för utsläpp 
av farligt gods vid en eventuell olycka kan minska.

Översiktsplanförslaget anger att den mark som ska 
exploateras i orterna kan förväntas vara förorenad och 
att nybyggnation främst ska ske där försörjningssyste-
men redan är utbyggda. Planförslaget anger även att i 
detaljplaneskedet ska utredningar tas fram för områden 
med markföroreningar och vid behov ska de saneras. 
Det bedöms som positivt då det begränsar risken för att 
grundvattnet förorenas. Ställningstagande görs om att 
vara restriktiv med tillstånd för markvärmeanläggningar 
inom vattenskyddsområde, med tanke på just dricksvat-
tenförsörjningen.

Översiktsplanförslaget utgår från förtätning som strategi 
för utbyggnaden i kommunen. Förtätning innebär fler 
människor på samma yta, vilket gör att belastningen på 
ledningsnäten för dricksvatten och avloppsvatten ökar. 
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En ökad andel hårdgjord yta medför dessutom högre 
krav på lokalt omhändertagande av dagvatten för att 
undvika översvämning. I planförslaget anges att all ny 
bebyggelse ska omfattas av långsiktigt hållbara lösningar 
för bland annat dagvatten. Det bedöms medföra förut-
sättningar för att utvecklingen av kommunens tätorter 
kan genomföras utan att äventyra vattenkvaliteten i kom-
munens vattenförekomster. Kan utvecklingen av hante-
ringen av dagvatten i kommunen leda till en minskad 
föroreningsbelastning av kommunens vattenförekomster 
medför det positiva konsekvenser.  

Ny bebyggelse innebär också att dricksvatten-, avlopps- 
och dagvattensystem måste dimensioneras upp. Om inte 
avloppsreningsverken klarar att rena vattnet tillräckligt 
riskerar kommunens sjöar och vattendrag att bli över-
gödda vilket redan i dag är ett problem. I stort sett all ny 
bebyggelse planeras där tillfredsställande avloppslösning-
ar kan lösas, eftersom inriktningen utgår från förtätning. 
Under förutsättning att ledningsnäten för vatten och 
avlopp är tillräckligt dimensionerade för att hantera 
detta bedöms konsekvenserna bli positiva, inte minst 
med tanke på miljökvalitetsnormer och minskad risk för 
avbrott i dricksvattenförsörjningen, till exempel på grund 
av brist eller förorening. Om avloppsreningsverk och 
ledningsnät inte byggs ut i den utsträckning som krävs så 
kvarstår risken för att kommunens sjöar och vattendrag 
blir övergödda på grund av utsläpp av otillräckligt renat 
avloppsvatten från enskilda avlopp, men också på grund 
av bräddning i samband med att ledningsnäten inte 
klarar belastningen från kraftiga skyfall.

I och med att kommunen utgörs av mycket landsbygd 
innebär enskilda avlopp en påverkan på vattenkvaliteten 
i kommunens vattenförekomster. I översiktsplanförslaget 
anges att kommunen genom information, rådgivning 
och tillsyn ska verka för att allmänna, gemensamma och 
enskilda avlopp uppfyller krav på rening och utformning. 
Det bedöms kunna leda till positiva konsekvenser då det 
ger förutsättningar för att minska påverkan från enskilda 
avlopp på vattenförekomsterna i kommunen. 

På ett övergripande plan bedöms översiktsplanförslaget 
vara i linje med kommunens VA-strategier, vilket innebär 
att flertalet vattenrelaterade konsekvenser för såväl männ-
iska som miljö kan undvikas. Översiktsplanen innehåller 
inga övergripande ställningstaganden som bedöms ge 
direkt negativ påverkan på grundvattenförekomsterna, 
utan omfattar tvärtom ställningstaganden för att skydda 
dessa. I översiktsplanen görs också ställningstagandet att 
den kommunala vattenförsörjningsplanen ska stämmas 
av mot Regional vattenförsörjningsplan för Skåne samt 
att kommunens VA-planeringen ska stämmas av mot 

närliggande kommuners planer. Detta bedöms som 
positivt då det är viktigt med ett övergripande synsätt för 
att säkra tillgången.

Planförslaget bedöms inte orsaka att gränsvärden för 
vattenkvalitet överskrids. Läs mer i avsnitt Miljökvali-
tetsnormer. Se även de vattenrelaterade miljömålen i 
avsnitt Målanalys. 

Konsekvenser nollalternativet

ÖP 2007 beskriver nollalternativet för kommunens över-
gripande fysiska planering (FÖP för Hässleholms stad ej 
inkluderad då den gäller i både nollalternativ och plan-
förslag). Där beskrivs inte lika tydligt hur grundvatten 
ska skyddas eller hur VA-hanteringen ska utvecklas, vilket 
innebär en ökad risk för en sårbar dricksvattenförsörj-
ning och att relaterade miljökvalitetsmål och miljökvali-
tetsnormerna för vatten motverkas. Det är heller inte ett 
lika starkt fokus på förtätning, vilket medför konsekven-
ser som att VA-nätet behöver byggas ut ytterligare för ny 
bebyggelse istället för att som vid förtätning utnyttja det 
effektivare. 

Nollalternativet bedöms medföra större negativa konse-
kvenser för dricksvattenförsörjningen än översiktsplan-
förslaget, i synnerhet eftersom det inte omfattar inrikt-
ningarna i den VA-strategi som nu är antagen. 

Förslag till åtgärder 

• Det bör framgå i översiktplanförslaget att grund-
vattenskyddet ska vara prioriterat framför all annan 
markanvändning, för att säkra en långsiktigt robust 
dricksvattenförsörjning.

• Säkerställ tydlighet avseende krav på lokalt omhän-
dertagande av dagvatten i planeringen, inte bara 
genom infiltration utan också genom lagring. För 
att motivera exempelvis en öppen dagvattenlösning 
som berikar miljön kan även ekologiska och sociala 
nyttor behöva vägas in i beräkningarna. 

• Utreda vad som kan påverkas inom ramen för 
översiktlig planering vad som behöver styras på 
annat sätt, till exempel genom VA-taxan eller hur 
kommunen ställer sig i yttranden avseende dricksvat-
tenuttag. 

• Det kan pekas ut lämpliga områden för anläggning 
av nya reningsdammar, eller vilka kriterier dessa 
områden ska uppfylla.
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Konsekvenser planförslaget

I översiktsplanförslaget anges att en friluftsstrategi ska 
utvecklas, då denna styrning i dag saknas. Detta bedöms 
kunna leda till positiva konsekvenser då en sådan utgör 
ett underlag för kommunens fysiska planering och bidrar 
till lösningar för andra samhällsutmaningar. Genom att 
planera för friluftsliv kan kommunen samtidigt göra 
insatser för bland annat folkhälsa, klimatanpassning, 
utbildning, natur- och kulturmiljövård, ekosystemtjäns-
ter och turismutveckling. De ställningstaganden som 
görs avseende friluftsliv och naturvärden går i linje med 
befintliga underlag i form av naturvårdsstrategier och 
grönstrategier. 

Översiktsplanen framhåller vikten av att bevara fri-
luftsvärden och föreslår nya områden. Det skapar förut-
sättningar för att tillgången till friluftsliv kan säkerställas 
men också utvecklas. Att friluftsområdena dessutom 
kopplas samman med kollektivtrafiknätet skapar ock-
så förutsättningar för ett utvecklat friluftsliv som även 
tillgängliggörs för fler grupper. Det kan också medföra 
andra positivta effekter så som en stärkt besöksnäring 
och bevarade av natur- och kulturmiljöer för dagens och 
kommande generationer. Exploaterad natur är svår att 
återställa, varför det är särskilt viktigt ur ett hälso- och 
miljöperspektiv att den sammanhängande naturen beva-
ras. Friluftslivets värden ökar också med rika kulturmil-
jöer. Ofta går dessa hand i hand med naturmiljöer och 
skapar förutsättningar för biologisk mångfald. Därför 
finns det flertalet ställningstaganden som syftar till att 
bevara och utveckla kulturmiljöer, vilket bedöms vara 
positivt för höga friluftsvärden. 

Till varje stationsort pekas minst ett viktigt naturom-
råde ut, vilket är positivt då deras värden lyfts. Dock 
ges områdena inget permanent eller starkt skydd, vilket 
är en osäkerhet inför framtiden. Översiktsplanförlaget 
innehåller också ställningstaganden för att bevara tysta 
och bullerfria miljöer, vilket skapar förutsättningar för 
utvecklandet av friluftslivet i kommunen. 

Förtätning innebär generellt en risk att bostadsnära 
grönområden och natur exploateras. Av den anledningen 
är det positivt att översiktsplanen innehåller ställnings-
tagande om att värna det gröna i den bebyggda miljön 
samt ställningstagande att det ska finnas tillgänglig natur 
inom tvåhundra meter från varje tätortsbostad. Det 
bedöms kunna begränsa negativa effekter av förtätning, 
och potentiellt även medföra positiva effekter om den 
tätortsnära grönstrukturen kan förstärkas. Tillgång till 
bostadsnära natur skapar förutsättningar för positiva häl-
sokonsekvenser, men också till att växt- och djurlivet får 

Friluftsliv

Förutsättningar och bedömningsgrunder

En vanlig definition av friluftsliv är att det är vistelse 
utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande 
och naturupplevelse utan krav på tävling. Grundläggande 
för friluftslivet är att det finns natur att vara i, det vill 
säga tillgång till natur. Att naturen är tillgänglig på olika 
sätt är också en förutsättning och där är allemansrätten 
en grundförutsättning. Det är också viktigt att naturen är 
av god kvalitet.

Friluftsliv bidrar till ökad folkhälsa och förståelse för 
naturen. Möjligheter till friluftsliv kan också höja ett 
områdes attraktivitet och skapa regional utveckling och 
arbetstillfällen genom exempelvis naturturism. Att ha 
grönområden och natur i närheten av bostäder och skola 
har positiva effekter på hälsan. 

Kommunen har en nyckelroll i att skapa förutsättning-
ar för ett välfungerande friluftsliv. Genom långsiktig 
planering och löpande verksamhet kan kommunen säkra 
tillgång, tillgänglighet och kvalitet i natur- och kultur-
landskapet för människors utevistelse. Kommunen kan 
skapa förutsättningar för friluftslivet genom bland annat 
fysisk planering, markinnehav, skötsel, aktiviteter inom 
skola och omsorg, stöd till friluftsorganisationer, dialog 
och i näringslivsutveckling. Det saknas i dag en beslutad 
strategi för kommunens friluftslivsutveckling. 

Friluftsvärdena är av stor betydelse för Hässleholms kom-
mun, som för många associeras just till den vackra och 
tillgängliga naturen. Hässleholms kommun har en mång-
fald av naturtyper, vilka utgör en stor kvalitet och bidrar 
till kommunens attraktivitet, människors välmående och 
den biologiska mångfalden. Friluftsvärden räknas som ett 
allmänt intresse, och bedöms också inom ramen för rik-
sintressen. De är också en del av det nationella folkhäl-
somålet och är starkt förknippade med allemansrätten. 

Hässleholms kommun har tio sammanhängande så 
kallade storområden för natur och friluftsliv. Två av dessa 
sammanfaller också med områden som är av riksintresse 
för friluftslivet. Skåneleden går genom kommunen i två 
olika sträckningar – Kust-till-kustleden och Nord-Syd-
leden. Utöver de större områdena och lederna finns även 
14 naturreservat i kommunen samt flertalet vandlingsle-
der i kommunens naturområden.  Hässleholms kommun 
har gjort en kartläggning av buller och bullerfria områ-
den och  kommunen har flera, relativt stora så kallade 
tysta områden, vilket är en viktig del i upplevelsen av 
naturområden. 
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större sammanhängande ytor och korridorer att förflytta 
sig inom vilket gynnar den biologiska mångfalden.  

Översiktsplanen omfattar, som beskrivet ovan, flera 
ställningstaganden som medför förutsättningar för en ut-
veckling av friluftslivet i kommunen och därmed positiva 
konsekvenser. Emellertid är det viktigt att förändringar 
genomförs med varsamhet och med hänsyn till ekosys-
temtjänster som de gröna och blåa värdena och biologisk 
mångfald ger. Det är viktigt att se över spridningskorri-
dorer, stärka och utveckla grönstrukturen samt kompen-
sera förlorade gröna värden med motsvarande värden i 
samband med exploatering. Det innebär att ställnings-
tagandena kan uppfattas som motstridiga, och det bör 
förtydligas hur dessa ska avvägas mot varandra när det 
blir skarpt läge att prioritera. 

Se  även avsnittet om Folkhälsa och livskvalitet för 
kopplingen mellan friluftsliv och hälsa samt Påverkan på 
riksintressen och skyddade områden där till exempel Riksin-
tresse friluftsliv beskrivs.

Konsekvenser nollalternativet

ÖP 2007 beskriver nollalternativet för kommunens 
övergripande fysiska planering (FÖP för Hässleholms 
stad ej inkluderad då den gäller i både nollalternativ och 
planförslag). Där är inriktningarna för friluftslivet inte 
lika väl avgränsade. I nollalternativet saknas motiv och 
resonemang för strandskyddets avgränsning, vilket kan 
innebära att den allemansrättsliga marken och framkom-
ligheten begränsas. Det saknas också fokus på tätortsnära 
naturreservat, vilka är viktiga för människors välmående. 
Ställningstaganden finns för att bevara tysta miljöer, 
vilket har lagt en god grund för att även fortsättningsvis 
kunna bevara dessa. De bullerfria områden som anges i 
planförslaget motsvarar dem i nollalternativet, då ställ-
ningstagandena har fungerat väl och inga nya störande 
verksamheter har etablerats i kommunen. Däremot har 
flera verksamhetsområden i nollalternativet utgått i plan-
förslaget eftersom de ligger nära tysta områden. Därför 
bedöms planförslaget medföra ett starkare skydd för de 
bullerfria och tysta miljöer som finns i kommunen. 

Nollalternativet är inte lika inriktat mot att bevara och 
utveckla den tätortsnära naturen, behålla sammanhållna 
naturområden och gröna och blå värden. Därför görs be-
dömningen att översiksplanförslaget i högre utsträckning 
bidrar till att friluftsvärdena i kommunen bevaras och 
utvecklas för såväl dagens som framtidens invånare.   

Ekosystemtjänster finns inte med som begrepp i nolla-
lternativet även om dess innebörd finns med på många 

olika sätt. I planförslaget ges ekosystemtjänsterna ännu 
en dimension genom att synliggöra att det handlar 
om naturens värde för människan. Det är av stor vikt 
att detta framgår, inte minst som incitament för att ge 
naturmiljöerna ett ännu starkare skydd. Därför be-
döms planförslaget bidra till ett rikt friluftsliv och höga 
friluftsvärden på ett mer omfattande sätt än nollalterna-
tivet.  

Förslag till åtgärder

• Omvandla tätortsnära grönområden till naturreser-
vat för att långsikigt säkra tillgången till grönområ-
den för tätorternas invånare. 

• Ta fram skydd för områden där det finns både riks-
intresse för friluftslivet och/eller där det finns större 
sammanhängande områden samt bullerfria miljöer 
för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen.

• Gör en kartläggning av ekosystemtjänster för att 
kunna prioritera områden vid eventuella konflikter. 

• Förtydliga hur motstridiga ställningstaganden ska 
avvägas mot varandra när det blir skarpt läge att 
prioritera, till exempel avseende grönområden och 
bebyggelse i den bebyggda miljön. 

Vandring genom alsumpskogen längs Alslingan på Hovdala 
Vandringscentrum (Fotograf: InPhokus by Funke)
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SOCIALA ASPEKTER

Folkhälsa och livskvalitet

Förutsättningar och bedömningsgrunder

Folkhälsa är, till skillnad mot individens hälsa, ett sam-
lingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. En 
god folkhälsa innebär att hälsan är så god som möjligt 
och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt bland olika 
grupper i samhället. 

Människors hälsa bestäms på individnivå av arv, kön, 
ålder och levnadsvanor. På samhällsnivå påverkas indivi-
dens hälsa till exempel av tillgång till arbete, utbildning, 
kultur, fritid och sjukvård, men också av miljörelaterade 
faktorer så som luftkvalitet och buller. Insatser på sam-
hällsnivå kan också påverka individen indirekt genom att 
individen ges ökade förutsättningarna att göra hälsosam-
ma val, till exempel gå eller cykla istället för att ta bilen. 

En översiktsplan kan påverka förutsättningarna för en 
god hälsa hos befolkningen på flera olika sätt. Bland 
annat genom att planera så att miljön till exempel stödjer 
ett fysiskt aktivt liv, ger förutsättningar och beredskap för 
utbildning och verksamheter samt genom att lokalisera 
bostäder, men även skolor, förskolor, serviceboenden och 
vårdlokaler, så att de inte påverkas negativt av till exem-
pel buller och luftföroreningar. 

En stor del av befolkningen lever idag ett stillasittande 
liv och når inte upp till de rekommendationer för fysisk 
aktivitet som finns ur hälsosynpunkt.

Ett rörligt och aktivt liv kan stödjas genom till exem-
pel tillgång till gång- och cykelvägar, promenadvänliga 
stads- och bostadsmiljöer, lekmiljöer och sport- och 
fritidsanläggningar. Även grön- och vattenområden ger 
möjlighet till fysisk aktivitet, men också till vila och åter-
hämtning samt möten mellan människor. Även tillgång 
till kultur och möjligheter till kulturutövning. Avstånd 
och tillgänglighet till dessa strukturer och funktioner är 
avgörande faktorer för människors möjlighet att ta del av 
och använda dessa.  

Orterna i Hässleholms kommun har generellt god till-
gång till grönområden för rekreation och friluftsliv samt 
olika anläggningar för fysisk aktivitet. Föreningslivet är 
välutvecklat med olika typer av verksamheter. I orterna är 
gång- och cykelvägar utbyggt i olika grad. Överlag består 
det av kortare sträckor inom orterna samt i vissa fall av 
cykelväg till närliggande orter. 

Utbildning, arbete och försörjning är grundläggande för 
människors livskvalitet. För allas möjlighet till utbildning 
och försörjning är variationen på utbudet av utbildnings- 
och arbetsplatser avgörande. Goda kommunikationer 
och bra resvägar är också nödvändiga för att kunna ta 
sig till och från arbete och utbildning och för att kunna 
nå en större utbildnings- och arbetsmarknadsregion. 
En variation av kommunikationsmöjligheter behövs för 
att möta olika målgruppers möjlighet att resa. Barn och 
unga ska helst kunna ta sig till skolan på egen hand och 
resvägen till skolan ska därför vara tillgänglig. 

Konsekvenser planförslaget

I översiktsplanen finns ställningstaganden som syftar till 
att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik. Bland annat 
är fokus på att utveckla orterna i kollektivtrafiknära lägen 
och det föreslås utbyggnad av gång- och cykelvägar både 
inom orterna och mellan orterna. I översiktsplanen finns 
även ställningstaganden som stärker kvaliteten i, och till-
gängligheten till, natur- och grönområden. Bland annat 
pekas sju viktiga tätortsnära naturområden ut. 

Vid förtätning finns det en generell risk att grönområden 
tas i anspråk och att slitaget på kvarvarande ytor ökar, 
vilket försämrar kvaliteten. Därför är det positivt att 
översiktsplanen innehåller ställningstagande att befintliga 
grönområden ska värderas högt vid förtätning, samt att 
barns behov av bostadsnära friytor särskilt ska beaktas i 
planeringen. 

Sammantaget stödjer dessa ställningstaganden en aktiv 
mobilitet, skapar förutsättningar för olika grupper av 
människor att transportera sig och ökar tillgängligheten 
till grönområden och natur, och bedöms därmed medfö-
ra förutsättningar för positiva konsekvenser för folkhälsa 
och livskvalitet. 

I översiktsplanen finns ställningstaganden att tätorterna 
ska utvecklas för att bli mer attraktiva, bland annat ge-
nom upprustning och utformning av genomfartsgatorna 
samt tydliggjorda entréer till tätorterna i kommunen. Att 
miljön upplevs som attraktiv och tillgänglig innebär att 
fler kan ta till sig den, känna att man är välkommen och 
därmed ta del av den. Detta bedöms kunna medföra att 
känslan av stolthet och samhörighet med kommunens 
tätorter kan öka vilket innebär positiva konsekvenser för 
livskvaliteten.

I översiktsplanen föreslås gång- och cykelvägar som bland 
annat syftar till att stärka tillgängligheten till attraktiva 
målpunkter för rekreation, exempelvis Lursjön. Ambi-
tionen är också att populära målpunkter för besöksnä-
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ringen ska utvecklas. Det är positivt att utveckling för 
friluftsliv sker både för invånare och turister. Om fler kan 
få möjlighet till fysisk aktivitet och ta del av attraktiva 
målpunkter för rekreation och friluftsliv bedöms det 
medföra förutsättningar för positiva konsekvenser vad 
gäller folkhälsa. 

I översiktsplanen planeras framförallt att kommunens 
tätorter ska utvecklas genom förtätning i de centrala 
delarna. I stationsorterna ska det stationsnära området 
utvecklas med arbetsplatser. I nuläget finns det lediga 
lokaler i orternas centrala delar och översiktsplanens 
ställningstagande är att ortskärnorna ska utvecklas med 
personintensiva och publika verksamheter samt de-
taljhandel. I markanvändningskartan finns även utpekade 
utvecklingsområden för verksamheter, framförallt lokali-
serade invid väg 23 och väg 21. Dessa ger främst indus-
triverksamheter med omgivningspåverkan möjlighet att 
växa och utvecklas. 

Sammantaget bedöms översiktsplanen medföra förutsätt-
ningar för en utveckling av näringslivet i orterna, och då 
framförallt i de större stationsorterna, vilket har potential 
att skapa fler arbetstillfällen. 
 
Hässleholms kommun har i nuläget goda kommuni-
kationer till stora delar av regionen. Översiktsplanen 
omfattar ställningstaganden som syftar till att förbättra 
kommunikationerna och då inte minst från stationsorter-
na och orter med busstrafik. Därtill har översiktsplanen 
ambitionen att alla orter längs med befintlig järnväg ska 
utvecklas med station. Det finns också ställningstaganden 
om att stärka hela-resanperspektivet. Detta är positivt 
eftersom, t.ex. färre byten mellan trafikslag, kan öka 
attraktiviteten för kollektivtrafiken. 

Sammantaget bedöms översiktsplanen medföra förutsätt-
ningar som både stärker möjligheten att öka tillgången 
till arbetstillfällen i kommunens orter samt till arbetstill-
fällen i Hässleholms stad och längre bort i regionen. Att 
förbättra möjligheten till försörjning har stor betydelse 
för livskvaliteten och ställningstagandena bedöms därför 
skapa förutsättningar för positiva konsekvenser. 

Ställningstagandet att buller särskilt ska beaktas vid för-
skolor, skolor, lekplatser, parker med mera är positivt och 
innebär en strävan att miljöer som är betydelsefulla för 
barn ska ha en god ljudmiljö. Det är också positivt med 
ställningstaganden om att bullriga verksamheter ska loka-
liseras i redan bullerpåverkade miljöer samt att bostäder 
inte ska lokaliseras i närheten av bullrande verksamheter. 
Förtätning i centrala lägen nära kollektivtrafik innebär 
utmaningar då bullernivåerna kan vara höga. Därför be-

döms det som särskilt positivt att översiktsplanen belyser 
att den bästa möjliga ljudmiljön ska eftersträvas och inte 
endast att klara lagkravet, då gällande riktvärden tillåter 
bullernivåer som kan vara skadliga för hälsan. Förtätning 
kan också leda till att luftföroreningar ackumuleras med 
höjda halter som följd. Förtätning och ökad andel hård-
gjorda ytor, i kombination med att grönytor blir mindre, 
kan också leda till att temperaturen lokalt kan bli hög, 
så kallade värmeöar, vilket kan påverka hälsan inte minst 
för barn och äldre. I och med att översiktsplanen saknar 
ställningstaganden som syftar till att hantera sådana 
utmaningar finns det risk för att genomförandet av över-
siktsplanen kan leda till negativa hälsokonsekvenser.

Väg 117 är en utpekad led för farligt gods, med mycket 
tung trafik, som går genom Bjärnum och Vittsjö, vilket 
påverkar trafiksäkerheten vilket kan medföra konsekven-
ser i form av ökad barriärverkan och därmed försämrad 
tillgänglighet inom orten. Det bedöms som positivt 
att översiktsplanen uppmärksammar detta och föreslår 
åtgärder för att förbättra säkerheten längs med vägen. På 
längre sikt är översiktsplanens ambition att väg 117 ska 
ledas förbi Bjärnum och Vittsjö. Kan väg 117 upplevas 
som säkrare att vistas vid samt att passera, och på längre 
sikt upphöra att gå genom Bjärnum och Vittsjö, kan det 
bidra till ökade förutsättningar för att utveckla attraktivi-
teten i centrala delarna av Bjärnum och Vittsjö. Det kan 
vara positivt för exempelvis  publika verksamheter och 
andra typer av mötesplatser, men också tillgängligheten 
till målpunkter inom orterna då vägen skär genom dem. 
Ställningstagandet bedöms skapa förutsättningarna för 
positiva konsekvenser för människors hälsa och livskvali-
tet i berörda orter. 

Konsekvenser nollalternativet

I likhet med förslaget till ny översiktsplan omfattar nolla-
lternativet ställningstaganden om att utveckla grönområ-
den i anslutning till de större orterna (i planförslaget an-
givna som stationsorter) samt utveckling av friluftsliv och 
rekreation i kommunen som helhet, inte minst kring de 
viktiga besöksmålen som Hovdalaområdet och Lursjön. 
Enligt nollalternativet är det angeläget att bygga cykel-
vägar mellan de större orterna, samt till förskola, skola 
och arbetsplatser. Nollalternativet innehåller ställnings-
taganden som främjar fysisk aktivitet och som på ett 
övergripande plan är samstämmiga med de i nytt förslag 
till översiktsplan. Nollalternativet och dess ställningsta-
ganden är dock betydligt mindre utvecklade jämfört med 
nytt förslag till översiktsplan och till skillnad mot detta 
pekas inte heller cykelvägar inom tätorterna ut i markan-
vändningskartan.  
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Vad gäller hälsosamma miljöer beskriver nollalternativet 
att väg 117 ska flyttas och gå utanför Vittsjö och Bjär-
num. Det skulle skapa bättre boende- och vistelsemiljöer 
i dessa orter, inte minst ur bullersynpunkt men också 
i allmänhet vilket skulle kunna öka attraktiviteten att 
välja att gå eller cykla. Vad gäller buller i övrigt så berör 
nollalternativet buller översiktligt. I jämförelse med 
nytt förslag till översiktsplan så skulle genomförandet 
av nollalternativet skapa förutsättningar för betydligt 
hälsosammare vistelse- och boendemiljöer i Vittsjö och 
Bjärnum. På grund av avsaknad av tydliga ställningsta-
ganden av gäller buller bedöms nollalternativet medföra 
risk för högre bullernivåer vid nybyggnation av bostäder, 
men också vid förskolor och skolor än med nytt förslag 
till översiktsplan.

I likhet med nytt förslag till översiktsplan pekas det ut 
ytor för verksamhetsområden i anslutning till de större 
orterna. Ytorna bedöms på ett övergripande plan motsva-
ra varandra varför konsekvenserna vad gäller tillgång till 
arbetstillfällen bedöms som lika. Då de båda alternativen 
innebär utbyggd kollektivtrafik med både tåg och buss så 
bedöms även tillgängligheten till arbetstillfällen i Hässle-
holm och övriga regionen vara likvärdig. 

Sammantaget bedöms de båda alternativens innehåll 
som har bäring på hälsa och livskvalitet vara likartat. 
Skillnaden som framgår tydligast är att det nya förslaget 
till översiktsplan är betydligt mer utvecklat. Då det ger 
en bättre vägledning för utvecklingen av kommunen är 
bedömningen därför att det nya förslaget till översikts-
plan innebär bättre förutsättningar för en utveckling som 
främjar folkhälsan. 

Förslag på åtgärder och fortsatta arbetet 

• För att säkerställa att inga grönområden som är 
betydelsefulla i orterna tas i anspråk vid förtätning 
föreslås att en grönplan tas fram som omfattar 
samtliga orter i kommunen. Den skulle med fördel 
kunna utvidgas till en ekosystemtjänstanalys för att 
ge ett bredare grepp om orternas grönstruktur.

Jämlika livsvillkor 

Förutsättningar och bedömningsgrunder

Planförslaget kan påverka livsvillkoren för olika grupper 
i samhället på olika sätt dels genom var lokalisering av 
bostäder och verksamheter sker, dels genom vilken typ 
av bostäder som planeras eller vilket fokus som läggs på 
olika transportslag. 

Ur ett socialt perspektiv är det viktigt att ny bebyggelse 
kompletterar befintlig och möjliggör en blandning av 
hustyper, upplåtelseformer och prisnivåer. Blandade 
bostadsformer och upplåtelseformer i en ort kan tillgo-
dose det varierande behovet som människor har under 
olika tidpunkter i livet samt minska segregationen. Det 
är också betydelsefullt att bebyggelsen fungerar för så 
många som möjligt, och inte minst för personer med 
funktionsvariationer så att så många som möjligt har 
möjlighet att ta del av och delta i samhället på så lika 
villkor som möjligt.

I kommunens tätorter råder ett överskott på bostäder. 
Samtidigt redogör översiktsplanen för att bostadsbehovet 
är stort bland personer som har svårt att komma in på 
bostadsmarknaden, exempelvis unga vuxna, äldre, nyan-
lända svenskar och hemlösa. Det finns alltså ett behov av 
billiga bostäder och då framförallt hyreslägenheter. 

En orts uppbyggnad och funktion påverkar möjligheter-
na till ett bra och rikt vardagsliv. Det handlar om hur or-
ten är organiserad så att vardagens aktiviteter, som att ta 
sig till jobbet, handla mat, motionera, leka, umgås med 
vänner, ta del av kultur- och fritidsliv, är lätta att hantera 
för så många som möjligt av kommunens invånare. Den 
lokala servicen utgör en viktig bas för det sociala livet, 
men människor behöver också kunna ta sig till arbets-
platser och utbildningar som ligger längre ifrån bostaden. 
Goda kommunikationer är därför också viktiga för ett 
fungerande vardagsliv. Det gäller även möjligheten att 
kunna ta sig till större kultur- och fritidsanläggningar 
med mera. Människors tillgång till bil är generellt sett 
ojämnt fördelat, varför utvecklingen av kollektivtrafik 
och cykelinfrastruktur är väsentligt för att möjliggöra för 
alla människor att kunna transportera sig. 

Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättig-
heter) innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter 
för barn. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag 
i Sverige. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som 
kan sammanfattas i fyra principer; Alla barn har samma 
rättigheter och lika värde, Barnets bästa ska beaktas vid 
alla beslut som rör barn, Alla har rätt till liv och utveck-
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gelse ska placeras så att de vänder sig mot publika gatu-
rum. Det skapar kontakt mellan den som befinner sig på 
gatan och bebyggelsen vilket bedöms påverka upplevelsen 
av trygghet positivt. Kvinnor brukar uppleva otrygghet 
i högre grad än män, och också vidta åtgärder för att 
hantera den upplevda otryggheten, exempelvis genom att 
undvika vissa miljöer. Kan utemiljöerna i kommunernas 
tätorter upplevas tryggare bedöms det inte minst påverka 
tjejers och kvinnors möjlighet att vistas och ta del av det 
offentliga och därmed medför det positiva konsekvenser 
för jämställdheten. Vidare omfattar översiktsplanen ställ-
ningstaganden om att det ska skapas fler offentliga platser 
(exempelvis platser, torg och platser för spontanidrott). 
Det bedöms vara positivt inte minst för unga tjejers fritid 
då de i mindre grad brukar delta i föreningsaktiviteter 
och oftare efterfrågar platser att vara på.

Barnperspektivet är synligt och uppmärksammas i 
översiktsplanen. Ställningstaganden finns om att främ-
ja barns mobilitet, exempelvis säkra skolvägar och att 
fotgängare ska prioriteras särskilt vid skolor och försko-
lor. Barnperspektivet ska också värnas i utformningen 
av transportsystemet. Att det planeras för utbyggt gång- 
och cykelvägnät inom och mellan orterna främjar också 
barn och ungas mobilitet och fysisk aktivitet. Det finns 
ställningstaganden för att stärka förutsättningarna för 
fysisk aktivitet, exempelvis beakta barns behov av friytor 
i anslutning till skola och förskola samt att skapa fler 
platser för lek och idrott och fördela tillgängligheten till 
dem jämnt i orterna. Utvecklas miljöerna i kommunens 
tätorter enligt ställningstaganden, bedöms det innebära 
en utveckling av den fysiska strukturen som svarar mot 
de utmaningar som generellt föreligger vad gäller barns 
möjlighet till att röra sig på egen hand samt till fysisk ak-
tivitet. Ställningstagandena skapar därmed förutsättning-
ar för positiva konsekvenser vad gäller jämlika livsvillkor 
i kommunens tätorter. 

Äldreperspektivet uppmärksammas också i översiktspla-
nen. Ställningstaganden finns om att utforma boende-
miljöer som bland annat svarar mot äldres behov och att 
skapa attraktiva och anpassade utemiljöer inom äldre-
omsorgen. Vidare ska kommunen verka för att skapa 
attraktiva bostäder för äldre. Att gång- och cykelvägnätet 
ska byggas ut inom orterna bedöms också främja äldres 
mobilitet och fysiska aktivitet då det kan leda till ökad 
tillgänglighet, och en utvecklad kollektivtrafik bedöms 
också främja äldres mobilitet. Att det ska skapas fler 
offentliga mötesplatser i orterna, till exempel torg och 
parker, bedöms också som positivt för äldre då det kan 
stimulera utevistelse och skapa strukturer för social 
samvaro. Sammantaget bedöms översiktsplanen skapa 
strukturer som kan medföra positiva konsekvenser för 
den äldre befolkningen i orterna.

ling samt Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och 
få den respekterad. I den fysiska planeringen innebär 
detta bland annat att barnperspektivet ska synliggöras 
och beaktas på alla nivåer i stadsbyggandet. 

Konsekvenser planförslaget

Översiktsplanens ambition är att öka variationen av bo-
stadsformer och bostadsstorlekar i orterna. Ny bebyggelse 
ska framförallt tillkomma i kollektivtrafiknära lägen och 
en mix av bostäder, kontor, handel och lättare verksam-
heter ska eftersträvas. Översiktsplanen uppmärksammar 
också att utvecklingen av samhället skapar nya behov av 
bostäder, exempelvis att andelen äldre kommer öka och 
att det blir vanligare att leva i andra familjekonstellatio-
ner än den traditionella kärnfamiljen. Översiktsplanens 
ställningstaganden visar att kommunen ska verka för att 
nya bostäder främst placeras i kollektivtrafiknära lägen 
och ny bebyggelse ska bidra till blandade funktioner med 
varierat utbud av boendeformer, storlekar och upplåtelse-
former, framförallt i kollektivtrafiknära lägen. Särskilt ska 
nyproduktion av hyresrätter i olika storlek samt bostäder 
till äldre uppmuntras. Översiktsplanens ställningstagan-
den bedöms överlag svara mot de utmaningar som finns 
i kommunen vad gäller bostadsförsörjningen, och skapar 
förutsättningar för att fler ska kunna hitta en bostad som 
passar den enskilda personens behov. Kan fler få tillgång 
till en bostad, som också passar den enskilda personens 
behov, innebär det positiva konsekvenser vad gäller jäm-
lika livsvillkor.  

Översiktsplanen visar att kommunen ska verka för en 
utveckling av service och kommunikationer i flera av 
tätorterna, vilket framförallt ska ske genom förtätning 
och utveckling av de centrala delarna av orterna och av 
stations- och kollektivtrafiknära lägen. Ur ett jämlik-
hetsperspektiv är det positivt att grundläggande service 
finns i närområdet. Det innebär att tillgängligheten ökar, 
inte minst då det inte ställer krav på att transportera sig 
längre sträckor, varför fler kan ta del av den. Översikts-
planen visar med ställningstaganden att kommunen har 
ambitionen att förstärka kollektivtrafiken vad gäller både 
buss- och tågtrafik. I markanvändningskartan pekas även 
nya cykelbanor ut både inom orterna och mellan dem. 
Det kan leda till positiva konsekvenser ur ett jämlikhets-
perspektiv då det skapar ett transportsystem som fler kan 
ta del av.

Översiktsplanen innehåller ställningstaganden som 
bedöms stärka jämställdheten i kommunen. Kommunen 
ska verka för jämställda, trygga och tillgängliga offentliga 
miljöer och att trygghet ska belysas ur ett jämställdhets-
perspektiv. Mer konkret är ställningstaganden att bebyg-
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Konsekvenser nollalternativet

I nollalternativet ska kommunen framförallt fokusera 
på att utveckla kommunens tätorter och landsbygd med 
attraktiva bostäder, som hästgårdar, sjönära bostäder och 
omvandling av fritidsboende. Det är möjligtvis en god 
strategi för att öka inflyttningen till kommunen, men 
sett ur ett jämlikhetsperspektiv och utifrån hur behovet 
av bostäder ser ut inom kommunen så innebär en sådan 
strategi negativa konsekvenser då det gynnar människor 
som redan har goda förutsättningar att hitta en bostad.

Behovet av äldreomsorg beskrivs och det är positivt att 
barns behov av väl utformade förskole- och skolgårdar får 
särskilt utrymme i nollalternativet. Utöver dessa grupper 
berörs jämställdhet, men endast mycket översiktligt i det 
inledande kapitlet. Nollalternativet ger således begränsat 
stöd för hur den efterföljande planeringen ska eller kan ta 
hänsyn till olika grupper behov och förutsättningar, och 
risken är att utsatta gruppers behov inte får genomslag i 
planeringen, vilket kan medföra negativa konsekvenser 
vad gäller jämlikhet. 

Nollalternativet omfattar ställningstaganden om att verka 
för en utbyggd busstrafik samt utbyggnad av gång- och 
cykel. Sådana åtgärder innebär en utveckling av trans-
portsystemet som gynnar många olika grupper, och då 
inte minst de med begränsade resurser, vilket bedöms 
kunna medföra positiva konsekvenser ur ett jämlikhets-
perspektiv. 

Sammantaget bedöms nollalternativet vara mindre 
utvecklat jämfört med det nya förslaget till översiktsplan 
är vad gäller kommunens viljeinriktning att ta hänsyn 
till den variation av behov som finns inom befolkningen. 
En utveckling av kommunen i enlighet med nytt förslag 
till översiktsplan bedöms därför medföra bättre förutsätt-
ningar för jämlika livsmiljöer jämfört med nollalternati-
vet.

Förslag till åtgärder

• Generellt beskriver ställningstagandena vad kommu-
nen ska verka för. Emellertid skulle det bli tydligare 
om översiktsplanen också beskrev hur och med vilka 
verktyg kommunen ska arbeta med för att operativt 
styra mot uppfyllelse av ställningstagandena. Det 
kan exempelvis röra sig om att barnkonsekvensana-
lyser ska genomföras, att sociala konsekvensanalyser 
ska genomföras, att fördjupade ortsanalyser ska 
genomföras etcetera. Att rikta åtgärderna, exempel-
vis till särskilda skeden i planeringen, ger tydlighet 
och också ett ägarskap vilket minskar risken för att 
frågan hamnar mellan stolarna. 

Social samvaro

Förutsättningar och bedömningsgrunder

Med social samvaro menas här möjligheten och förut-
sättningarna för människor att röra sig och ta del av det 
offentliga rummet, att mötas, se varandra och se och 
uppleva skillnader. På så sätt kan förutsättningar skapas 
för en ökad förståelse och acceptans för den mångfald 
som finns i vårt samhälle idag. Grundläggande för detta 
är att den byggda miljön upplevs som säker och trygg att 
röra sig i. Därtill skapar stråk och platser, om de utveck-
las så att de innehåller en variation i hur de kan användas 
och vad de erbjuder, förutsättningar för att personer med 
olika bakgrund och/eller behov rör sig och befinner sig 
på samma plats vid samma tidpunkter. Den fysiska pla-
neringen kan också ha som ambition att motverka såväl 
fysiska som mentala barriärer.

För att skapa möjlighet till social samvaro måste de 
offentliga rummen ge tillträde för alla. Den fysiska pla-
neringen behöver öka tryggheten i stadsrummet genom 
att skapa översikt och orientering samt förutsättningar 
för att platser och stråk blir befolkade under så många av 
dygnets timmar som möjligt.

Barriärer kan uppstå av till exempel vägar, järnvägar, 
vattendrag eller topografi. Ur socialt hänseende kan det 
vara viktigt att minska barriärer så att målpunkter i orten 
blir nåbara för flertalet via gång och cykel och så att olika 
stadsdelar integreras med varandra. 

I flera av orterna i Hässleholms kommun utgör större 
vägar och järnvägar barriärer. Hur stor barriäreffekten 
är av en väg beror både på flöde och hastighet på vägen 
samt av vägens utformning. Upplevelsen av en barriärs 
storlek påverkas också av behovet och viljan att korsa 
vägen och den enskildes förmåga. Detta innebär att 
barriäreffekter kan påverkas både genom ombyggnation 
och sänkt hastighet, men också genom lokalisering av 
målpunkter till platser där barriärer är få. Vid nyexplo-
atering finns möjligheter att förbättra och utveckla även 
befintliga miljöer och bygga bort barriärer. Vid nyexploa-
tering är det även viktigt att inte skapa nya barriärer. 

Konsekvenser planförslaget

Översiktsplanen har som ambition att utveckla attraktiva 
miljöer genom att sträva efter många olika funktioner 
och aktiviteter på platser så att så många människor som 
möjligt har anledning att befinna sig på platsen. Det kan 
exempelvis handla om en plats att sitta på, en lekplats, 
konstverk att beskåda, musik att höra, mat att äta, 
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historia att uppleva eller människor att möta. Översikts-
planens ställningstaganden pekar ut att de centrala och 
kollektivtrafiknära lägena ska utvecklas till att bli mer 
funktionsblandade och dynamiska miljöer med publika 
verksamheter, arbetsplatser, detaljhandel, mötesplatser 
etcetera. Samlat bedöms detta vara positivt och skapa 
förutsättningar för social samvaro genom social och 
funktionell blandning, som kan komma stora delar 
av befolkningen till del, och därmed medföra positiva 
konsekvenser.

Inslag av olika funktioner har potential att skapa levande 
ortsmiljöer, men när orter förtätas höjs generellt också 
markpriserna i de bebyggda områdena, vilket kan leda till 
ett mer segregerat verksamhets- och bostadsmönster. Det 
är inte heller ovanligt att de offentliga rummen genomgår 
en upprustning i sin vilja att attrahera nya boende, verk-
samheter och besökare till staden. Detta är något som 
behöver tas i beaktning vid förtätning och åtgärder vidtas 
om kommunen vill behålla verksamheter och bostäder 
med lägre betalningsförmåga i de centrala delarna. 

Genom de flesta av orterna i kommunen går en större 
väg och i vissa fall också järnväg. Både den fysiska struk-
turen och trafiken skapar barriäreffekter och är något 
som till viss del lyfts i översiktsplanen. Det saknas ställ-
ningstaganden som direkt avser överbryggandet av barri-
ärer, men översiktsplanen bedöms ändå beröra utmaning-
en i och med ställningstaganden om att genomfartsgator 
ska utformas som vackra och trygga. För respektive ort 
finns det också ställningstaganden som syftar till att göra 
genomfartsgatorna attraktiva. Satsningar på ny gång- och 
cykelinfrastruktur föreslås i översiktsplanen. Det är dock 
svårt att bedöma i vilken omfattning föreslagna satsning-
ar minskar de barriärer som finns. Detta beror främst på 
att det är otydligt vilka som är de mest problematiska 
barriärerna som behöver byggas bort/minskas. 
 
Översiktsplanen har som utgångspunkt att alla ska känna 
sig som Hässleholmare oavsett var man bor. Därtill ska 
översiktsplanen verka för att utvecklingen av orterna ska 
ta hänsyn till och bevara det befintliga. Sådana åtgär-
der bedöms kunna stärka känslan av tillhörighet bland 
befolkningen både i ett lokalt men också i ett bredare 
perspektiv, vilket kan stärka samhörigheten och samman-
hållningen. Realiseras översiktsplanens ambitioner att 
skapa mer levande centrummiljöer med mötesplatser, ar-
betsplatser etcetera kan det också leda till att fler av kom-
munens invånare ser och möter varandra vilket också kan 
stärka känslan av samhörighet. Översiktsplanen pekar ut 
cykelvägar mellan vissa av orterna vilket kan påverka det 
sociala utbytet mellan orterna då det skapar förutsätt-
ningar för att röra sig mellan dem, och då framförallt för 

barn och unga som annars är begränsade av kollektivtra-
fik eller föräldrar som skjutsar. Det är också något som 
kan påverka samhörigheten i kommunen. Sammantaget 
bedöms översiktsplanen innehålla ställningstaganden 
som om de realiseras skapar förutsättningar för positiva 
konsekvenser för den sociala samvaron både i orterna och 
i kommunen som helhet.

Konsekvenser nollalternativet

I nollalternativet beskrivs det för stationsorterna att dessa 
behöver utvecklas för att öka attraktiviteten i de centrala 
delarna. I Bjärnum beskrivs det att nedgångna byggnader 
och miljöer behöver rustas upp och att miljöerna kring 
torget behöver utvecklas och i Vittsjö handlar det om 
att stärka småstadskaraktären samt förtäta i centrum. 
Sådana åtgärder kan skapa förutsättningar för mer levan-
de ortskärnor där fler möts och ser varandra. Det kan 
också främja en ökad stolthet för orten, vilket kan stärka 
känslan av tillhörighet och samhörighet med orten och 
dess invånare. 

Väg 117 beskrivs som en barriär som negativt påverkar 
orterna den passerar. För att hantera problemet med väg 
117 behöver flyttas i Bjärnum och Vittsjö. Att leda om 
väg 117 har dock bedömts vara för dyrt att genomföra 
varför det sannolikt inte kommer ske, utan åtgärder likt 
de i det nya förslaget till översiktsplan kommer sannolikt 
att föreslås och om möjligt genomföras. 

Nollalternativet beskriver det som viktigt med en utbygg-
nad av cykelvägar mellan de större orterna i kommunen. 
Sådana åtgärder bedöms kunna stärka det sociala utbytet 
mellan orterna, framförallt för ungdomar, vilket kan 
stärka känslan av samhörighet med närliggande orter och 
kommunen som helhet.

Sammantaget bedöms nollalternativet föreslå åtgärder 
som i det nya förslaget till översiktsplan har vidareut-
vecklats och fördjupats. Därför bedöms en utveckling 
av kommunen med nollalternativet kunna bidra till att 
stärka den sociala samhörigheten i kommunen, men 
inte med samma utväxling som det nya förslaget skapar 
förutsättningar för.

Förslag till åtgärder 

• Översiktsplanen skulle bli tydligare om den tydligare 
redovisar de mest betydande barriärerna att över-
brygga.
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EKONOMISKA ASPEKTER

Arbetsplatser

Förutsättningar och bedömningsgrunder

Ökad sysselsättning skapar förutsättningar för ökade 
skatteintäkter. Fler arbetsplatser inom kommunen kan 
också bidra till andra intäkter så som lokalhyra och 
markförsäljning och kan sålunda bidra till kommunens 
ekonomi. Fler arbetsplatser och fler sysselsatta ökar 
ekonomisk aktivitet inom det näringsliv som är aktivt i 
kommunen. I och med en ökande befolkning kommer 
det behövas beredas plats för arbetsplatser. Det är dock 
svårt för kommunen att planera för näringslivets utveck-
ling eftersom det styrs av faktorer utanför kommunens 
rådighet. Tydliga ställningstaganden i översiktsplanen 
kan emellertid bidra till att stärka förutsättningar för 
utvecklingen av näringslivet i kommande planeringspro-
cesser. 

Konsekvenser planförslaget

Översiktsplanen öppnar för en utveckling av arbetsmark-
naden. Översiktsplanen pekar ut de stationsnära områ-
dena som viktiga att utveckla med mindre verksamheter 
och handel medan större och störande verksamheter be-
reds plats för i verksamhetsområden utanför orterna, ofta 
med nära anslutning till större regionala vägar. Därutöver 
pekas besöksnäring ut som en viktig bransch att värna 
och utveckla. Om tillväxtförutsättningar inom olika 
branscher förändras till det sämre kan översiktsplanen 
innehålla risker i form av att nya verksamhetsområden 
inte efterfrågas eller att omvandling till innerstad inte 
kan genomföras. Ett framtida utfall med lägre efterfrågan 
på verksamhetsområden och innerstadsmiljöer behöver 
översiktsplanen kunna omhänderta.

Planförslaget redogör för en del åtgärder som samver-
kansprocesser med bland annat Region Skåne som syftar 
till att möjliggöra med pendling till och från Hässleholm 
och dess större orter och på så sätt öka sysselsättningen. 
De infrastrukturella och geografiska förutsättningarna i 
kommunen medför också mycket goda pendlingsmöjlig-
heter. Dock innebär ambitionerna utmaningar eftersom 
kommunens rådighet är liten och innebär beroenden 
mot andra planeringsaktörer. Den enskildes vilja att 
pendla längre sträckor kan också påverka, men kan vara 
något som kan komma att förändras i och med Coro-
na-pandemin som kan innebära att möjligheten till he-
marbete kan öka. Det bedöms därför som särskilt positivt 
att kommunen ska verka för att bredband/fiber ska vara 
helt utbyggt till år 2024, eftersom en god internetupp-

koppling är en förutsättning för distansarbete.

Översiktsplanens intentioner medför även utmaningar i 
kommande planeringsskeden då ytor för nya arbetsplat-
ser ska planläggas. Generellt finns det alltid osäkerheter 
i hur planprocesser faller ut men vad gäller näringslivet 
så handlar osäkerheter mer specifikt om osäkerheter vad 
gäller marknadskrafter som råder för företagsetableringar 
och expansioner. Vidare föreslås att lokalt belägna verk-
samhetsområden kan omvandlas till bostadsområden och 
då kan vissa verksamheter behöva flytta ut. Detta medför 
en situation där vissa arbetsplatser flyttas eller upphör 
till förmån för nya. Utfallet av sådana processer är inte 
enkelt att förutse och är något som behöver beaktas i 
fortsatt planering och näringslivsdialog. 

Vad gäller besöksnäringen antas den stärkas av översikts-
planens ställningstaganden och markanvändning. Ytor 
för besök och rekreation lyfts fram och säkras i markan-
vändningen vilket ger förutsättningar för att besöksnä-
ringen kan utvecklas. Besöksnäringen är helt beroende 
av att de värden som branscherna bygger på säkras, vilket 
behöver beaktas i fortsatt planering och näringslivsdialog.

I översiktsplanen beskrivs areella näringar som jord- och 
skogsbruk vara en av de stora näringarna i kommunen 
sett till antalet arbetstillfällen. Översiktsplanen konstate-
rar att jordbruksmarken är betydelsefull och ska värnas, 
framförallt genom att utbyggnad sker genom förtätning 
av sammanhållen bebyggelse. En sådan strategi bedöms 
generellt som positiv för bevarandet av sammanhängan-
de jordbruksmark. Emellertid innebär översiktsplanen 
att jordbruksmark tas i anspråk men då framförallt i 
anslutning till tätorterna. Översiktsplanens saknar dock 
motivering till att ianspråktagandena utgör väsentliga 
samhällsintressen och att detta inte går att uppfylla 
genom att ta annan mark i anspråk. Att detta saknas 
innebär svårigheter för den efterföljande planeringen i 
och med att motiveringen av väsentligt samhällsintresse 
och utredning av alternativ lokalisering behöver göras då 
istället. Det skapar onödigt utredningsarbete och risken 
att exploatering av marken inte är möjlig kan leda till att 
resurser används på ett ineffektivt sätt.

Sammantaget bedöms översiktsplanen medföra förut-
sättningar för en hållbar arbetsmarknad och ett hållbart 
näringsliv i kommunen, vilket har potential att under-
stödja en växande sysselsättningsgrad inom en bredd av 
branscher. 
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Konsekvenser nollalternativet

Nollalternativet innehåller en strategi som omfattar 
arbete, handel och näringsliv. Strategin omfattar bland 
annat att områden för verksamheter pekas ut, att stärka 
förutsättningarna för areella näringar och stärka förut-
sättningarna för utvecklad kollektivtrafik med exempelvis 
tågstopp och stärka busstrafiken i på landsbygden. Det 
finns också en strategi för turism som bland annat visar 
att kommunen ska verka för att stärka de tre områdena i 
kommunen som bedöms ha hög potential. 

Sammantaget bedöms nollalternativet i likhet med nytt 
förslag till översiktsplan skapa förutsättningar för en 
utveckling av näringslivet i kommunen och därmed 
arbetstillfällen. I det stora hela överlappar de två alterna-
tiven om än med olika formuleringar. Skillnader ligger 
dock i att det nya planförslaget öppnar för en mer diver-
sifierat näringsliv om ambitionerna med utveckling av de 
stationsnära lägena förverkligas samt att det innehåller 
ställningstaganden om utbyggnad av fiber. Skulle utveck-
lingen i kommunen göras i enlighet med nollalternativet 
skulle sådan utveckling behöva ske utifrån andra utgångs-
punkter, exempelvis mer marknadsdrivna, vilket riskerar 
att begränsa utbyggnaden om till exempel utbyggand av 
fiber inte bedöms som företagsekonomiskt lönsam. 

Förslag till åtgärder

• Vid kommande detaljplanering av verksamhetsområ-
den samt eventuell omvandling i kommunens orter 
bör flexibilitet vara en ledstjärna för att möjliggöra 
en robust markplanering som kan hantera ett förän-
derligt näringsliv. 

• Det rekommenderas att utpekat markanspråk på 
jordbruksmark ses över och bedöms utifrån om det 
utgör ett väsentligt samhällsintresse (jmf proposition 
1985/86:3) samt om alternativa lokaliseringar inte är 
möjliga.

• Det rekommenderas att översiktsplanen utvecklas 
med ställningstaganden som syftar till värnandet och 
utvecklandet av areella näringar.  

Transporter, mobilitet, logistik

Förutsättningar och bedömningsgrunder

Transporter har stor betydelse för välstånd och välbefin-
nande eftersom det främjar möten och sociala aktiviteter. 
En lång restid kan verka hämmande för att sådana möten 
och aktiviteter äger rum. Snabbare transporter, effekti-

vare mobilitet och bättre logistik innebär att varor och 
tjänster, men också människor kan förflyttas dit de ska 
på ett effektivt sätt – och på så sätt öka sannolikheten att 
dessa möten blir av. Effektiva transporter främjar ökade 
ekonomiska värden genom sänkta transaktionskostnader. 
Förbättrad mobilitet och logistik är sätt att effektivisera 
transporterna och kan ytterligare minska transaktions-
kostnaderna och öka den ekonomiska nyttan för alla 
grupper i samhället. 

Det är generellt positivt med minskade restider och ökad 
transporteffektivitet, men förutsättningar och priori-
teringar ser olika ut för olika trafikantgrupper. Det är 
viktigt att hela vägen till målet räknas och att delar eller 
hela resan också kan vara en del av upplevelsen/målet, 
särskilt för icke-pendlingsresor. På senare år, och i synner-
het under Corona-pandemin, har det blivit uppenbart 
att många transporter som tidigare har setts som ofrån-
komliga kan ersättas med internetuppkoppling och att 
e-handel och leveranser av varor och tjänster ersätter 
individuella resor. Det är viktigt att ta med sig dessa 
trender in i transportplaneringen eftersom de sätter ett 
visst förändringstryck även på utformningen av traditio-
nell transportinfrastruktur. Förändringstrycket kan både 
gå mot ökade och minskade transporter, beroende på 
vilka effekter som dominerar. Planering för transporter, 
mobilitet och logistik hänger nära samman. 
Planering av transporter, mobilitet och logistik är ekono-
miskt hållbar om den är kostnadseffektiv (givet de krav 
och mål som finns), rätt dimensionerad efter behov och 
anpassade efter kommunens roll i regionen och landet, 
det vill säga anpassade efter det större systemperspektivet. 

Konsekvenser planförslaget

Översiktsplanen innebär förbättrad infrastruktur. I mar-
kanvändningskartan pekas lokala och regionala cykelstråk 
ut och i ställningstaganden ska kommunen verka för 
förbättrade möjligheter till pendling med tåg och buss, 
bland annat genom att på sikt planera för stationer i 
orter längs med järnvägen. Utveckling av regionala cykel-
stråk bedöms vara positiva eftersom dessa tillgängliggör 
arbets-, studie-, upplevelse- och konsumtionsmarknader 
på ett hållbart sätt.

Trafiken och dess markanspråk kommer inte kunna öka 
linjärt med befolkningsökningen utan befintlig infra-
struktur behöver utnyttjas effektivare. I översiktsplanen 
är det tydligt att förutsättningarna för gång och cykel 
samt kollektivtrafik ska utvecklas. I de centrala delarna 
av orterna ska icke-motoriserade trafikanter få högre 
prioritet än idag. 
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De ställningstaganden som översiktsplanen innehåller 
som berör transporter och mobilitet bedöms medföra 
förutsättningar för en ökad mobilitet och kortare restider 
för framförallt resor med kollektivtrafik och gång och 
cykel, som också omfattar olika gruppers behov. Fokus 
på utveckling av de kollektivtrafiknära lägena samt på 
hela-resanperspektivet bedöms också som viktigt för 
effektiva resor. Effektiva resor kan öka attraktiviteten och 
därmed skapa underlag till tätare kollektivtrafik. 

Konsekvenser nollalternativet

Nollalternativet innebär i likhet med nytt förslag till 
översiktsplan att förutsättningarna för kollektivtrafik för-
bättras. Kommunen ska verka för förbättrad busstrafik på 
landsbygden. Därtill beskrivs det som angeläget att bygga 
ut cykelbanor mellan orterna i kommunen, vilket också 
till viss del är gjort idag. 

Sammantaget innebär nollalternativet och nytt förslag 
på översiktsplan ambitiösa ställningstaganden vad gäller 
transporter och mobilitet. Nytt förslag till översiktsplan 
bedöms som mer utvecklat, och den stora skillnaden 
bedöms ligga i att det nya förslaget bygger vidare på 
nollalternativet. Det bedöms innebära att om nollalter-
nativet skulle fortsätta gälla skulle det till viss del saknas 
ställningstaganden för vidare utveckling av mobiliteten i 
kommunen vilket skulle kunna hämma utvecklingen.

Näringsliv 

Förutsättningar och bedömningsgrunder

Näringslivet och andra icke-kommunala verksamhe-
ter ställer krav på kommunal planering och mark, och 
bidrar i hög grad till att det skapas olika värden i kom-
munen, såväl direkt kommunekonomiska som indirekt 
samhällsekonomiska. Kommunen kan främja en tillväxt 
inom näringslivet genom att tillgodose behov av mark 
och infrastruktur och olika kringservice som behövs. 
Sådana satsningar är förknippade med risker eftersom 
ställningstaganden och markanvändningsstrategier inte 
med säkerhet kommer bärkraftiga och konkurrenskrafti-
ga företag till godo. 

Planering för näringslivets och andra verksamheters be-
hov är ekonomiskt hållbar om den förväntas generera till-
växt och därtill hörande intäkter som kommer kommu-
nen och dess invånare till del på både kort och lång sikt. 
 
Konsekvenser planförslaget

Ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning är centrala 

för kommunen och ett starkt och diversifierat näringsliv 
säkrar arbetstillfällen och befolkningens välfärd. 

Ställningstaganden och markanvändningen pekar på att 
kommunen ska ha en god planberedskap med detaljpla-
nelagd och byggklar mark för näringslivets olika behov. 
Det bedöms som ekonomiskt hållbart att ha marginal 
i planeringen för en utveckling som avviker från det 
förväntade, givet att det även finns en god beredskap 
och flexibilitet för att markbehoven kan bli mindre än 
förväntat. 

Det bedöms också som positivt att översiktsplanen 
tydliggör vikten av att den typ av näringsliv och verk-
samheter som faktiskt finns i kommunen och bedöms 
viktiga för kommunen på olika sätt ska fortsätta kunna 
utvecklas. Det bedöms också som positivt att turism- och 
besöksnäringen ska främjas och utvecklas. En utveckling 
av besöksnäringen kan skapa ökad efterfråga på kring-
tjänster som boende, restauranger och annan service, 
vilket kan skapa fler arbetstillfällen men också stärka 
underlaget för lokal service. 

En oklarhet är om tillräcklig hänsyn ges till verksamheter 
som kan tänkas gynnas av den tekniska utvecklingen och 
ökade digitaliseringen. Ställningstagandena i planförsla-
get ger visst stöd för det, med satsningar på bredband 
bland annat. Av den anledningen kan det vara bra att 
vara flexibel i då det kan vara svårt att förutspå vilken typ 
av verksamheter som är morgondagens mest framgångsri-
ka. En tydlig trend är dock e-handelns påverkan på
handeln. Utifrån planförslaget är det därför positivt att 
det skapas möjlighet att etablera exempelvis handel och 
logistik i nära anslutning till det regionala vägnätet. 

Generellt bidrar diversifiering och möten, vilket över-
siktsplanen ämnar främja till, ekonomisk aktivitet. Det 
gäller såväl näringslivssammansättning som handelsutbud 
och bostadsutbud. Det är centralt att hitta rätt diversifie-
ring och rätt mötesplatser givet de lokala förutsättning-
arna. Översiktsplanens ställningstaganden och markan-
vändningsförslag bedöms peka i denna riktning och staka 
ut en ekonomisk hållbarhet. 

Konsekvenser nollalternativet

I nollalternativet pekas områden ut för verksamheter och 
det finns tydliga strategier för utvecklingen av näringsli-
vet i kommunen. Det finns särskilda strategier för areella 
näringar och besöksnäringen. 

Sammantaget bedöms nollalternativet och nytt förslag 
till översiktsplan i dessa avseenden vara lika och medföra 
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likartade förutsättningar för näringslivet i kommunen. 
Skillnaden ligger framförallt i att nollalternativet inte har 
ett lika tydligt fokus på förtätning och utveckling av de 
centrala delarna av tätorterna. Därtill saknar nollalterna-
tivet strategier och ställningstaganden som syftar till att 
stärka förutsättningarna för ett alltmer internetbaserat 
näringsliv med krav på uppkoppling men också lagerut-
rymme för den växande e-handeln. Det bedöms innebära 
att en utveckling av kommunen enligt nollalternativet 
skulle sakna stöd för denna utveckling av näringslivet.

Förslag till åtgärder
• Det bör övervägas om översiktsplanen behöver 

utvecklas för att öka beredskapen för hur ändrade 
konsumtionsmönster kan få på behovet av han-
delslokaler och lagerlokaler.

• Vid kommande detaljplanering av verksamhetsområ-
den samt omvandling i orterna bör detaljplaneringen 
vara flexibel för att möjliggöra en markplanering 
som kan hantera ett föränderligt näringsliv. 

Bostäder och verksamheter

Förutsättningar och bedömningsgrunder

Boende och verksamheter utgör den huvudsakliga 
grunden för ekonomisk aktivitet i kommunen. Det är 
invånarnas efterfrågan på varor och tjänster som skapar 
förutsättningar för företag och verksamheter. En förut-
sättning för detta är att det finns bostäder som svarar mot 
invånarnas och potentiella invånares behov samt lokaler 
som svarar mot befintliga och potentiella företags. En 
ekonomiskt hållbar bostadsplanering och verksamhets-
planering förutsätter att det finns såväl behov och eko-
nomisk efterfrågan på det som planeras, samt att denna 
efterfrågan är tillräcklig för att täcka de investeringar som 
krävs. 

Översiktsplanen tar höjd för en befolkningsökning på 
cirka 800 personer i de stationsnära byarna till år 2030. 
Detta medför i sin tur behov av cirka 350 bostäder i de 
stationsnära byarna. Till år 2040 bedöms bostadsbehovet 
öka i landsbygdens byar med cirka 750 nya bostäder. 
Generellt är det en utmaning i kommunen att få unga 
vuxna att bo kvar eller flytta till kommunen. Det tycks 
också vara svårt att locka personer att bygga ny bostad i 
någon av byarna. En ökad befolkning kan ställa krav på 
en av utökad offentlig service i form av vård, skola och 
omsorg. 
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Konsekvenser planförslaget

Planförslaget bedöms innebära satsningar avseende nya 
bostäder för att möta planerad befolkningsutveckling. 
Variation av boendeformer i blandad bebyggelse är 
positivt då det skapar förutsättningar och valfrihet för 
olika grupper i samhället, men också för verksamheter att 
etablera sig. 

Översiktsplanen har flera ställningstaganden som syftar 
till att öka attraktiviteten i orterna på landsbygden. 
De centrala delarna ska förtätas och utvecklas med en 
variation med bostäder och handel, de ska utvecklas med 
torg, parker, lekplatser etcetera för att skapa mötesplat-
ser. Genomfartsgatorna ska utformas för att öka trivsel 
och trygghet. Sådana ställningstaganden är i grunden 
positiva och skapar förutsättningar för ökad attraktivitet 
och inflyttning och därmed ökad ekonomisk aktivitet. 
Det goda läget i regionen med goda kommunikationer i 
kombination med en ökad efterfråga att bo lantligt och 
förbättrade förutsättningar att kombinera kontorstid 
med hemarbete, bedöms också innebär goda grundför-
utsättningar att locka till sig nya invånare, och då inte 
minst unga vuxna med barn. Höga bostadspriser i Lund, 
Malmö och Helsingborg bör också öka efterfrågan på 
boende längre bort från de stora arbetsmarknaderna. 
Dock föreligger problemet med att attrahera människor 
att flytta till landsbygdens orter, vilket innebär en risk att 
utvecklingen av landsbygdens orter inte kan ske i enlig-
het med översiktsplanens intentioner. Det föranleder att 
det kan finnas behov att kommunen utvecklar en strategi 
för utvecklingen av orterna då det vid ny bebyggelse kan 
finnas skaleffekter som gör att vissa volymer av invånare, 
arbetsplatser, offentlig service, teknisk försörjning med 
mera behöver uppnås för att satsningarna ska bli kost-
nadseffektiva. Kommunen kan ta beslut om att utveckla 
snabbare än vad befolkningsutvecklingen kräver. Det 
bör då ske på ett medvetet sätt. Sådana beslut förutsätter 
indirekt att alternativanvändning av resurser prioriteras 
lägre. All ny bebyggelseutveckling skapar också behov av 
drift och underhåll, exempelvis vägar och gator och andra 
tekniska system och anläggningar, samt nya kommunala 
välfärdsanläggningar. Detta behöver räknas in i huruvida 
förslagen är ekonomiskt hållbara, vilket inte låter sig gö-
ras i detta tidiga skede. Givet att fler bostäder och utökad 
kommunalt ansvar för vård, skola, omsorg och tekniska 
anläggningar bidrar till fler invånare och fler arbetsplatser 
kan översiktsplanens intentioner dock ses som ekono-
miskt hållbara.

Skulle befolkningstillväxt och sysselsättningstillväxt bli 
lägre än förväntat är det av stor betydelse att översiktspla-
nens föreslagna markanvändning är flexibel och möjlig 
att anpassa efter förändrade förutsättningar. 
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Konsekvenser nollalternativet

Nollalternativet innehåller strategier och ställningstagan-
den som syftar till att stärka både bostadsutvecklingen 
och verksamheter. Emellertid fokuserar nollalternativet 
på att öka attraktiviteten i kommunen genom att satsa på 
mer exklusiva boenden som sjönära boende och hästgård. 
Vad gäller verksamheter bedöms nollalternativet framfö-
rallt fokusera på utveckling genom nya verksamhetsom-
råden, areella näringar och besöksnäringen.

Sammantaget så bedöms utvecklingen med nollalter-
nativet riskera att bli mer ensartad jämfört med nytt 
förslag till översiktsplan som omfattar ett starkare fokus 
på förtätning och utveckling av ortskärnorna med mer 
varierat utbud av bostäder och verksamheter. Utveck-
las kommunens tätorter enligt nollalternativet bedöms 
förutsättningarna för en mer diversifierad och dynamisk 
bostads- och arbetsmarknad vara sämre. Det kan få 
konsekvenser för den ekonomiska aktiviteten då färre kan 
komma att flytta till orterna vilket i sin tur kan medföra 
att attraktiviteten för företag att etablera sig minskar. Det 
kan också begränsa underlaget för service som dagligva-
ruhandel, mindre restauranger men också för förskola, 
skola och kollektivtrafik kan och service i orterna. 

Förslag till åtgärder

• Utveckla översiktsplanen med strategier för utveck-
lingen av kommunens tätorter med syftet att öka 
attraktiviteten för inflyttning.

• Vid kommande detaljplanering av bostäder och 
offentlig service samt omvandling i tätorterna bör 
flexibla planprogram föregå detaljplanering för att 
möjliggöra en robust markplanering som kan hante-
ra ett föränderligt samhälle. 
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5.6 Målanalys

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa 
ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. I Sverige finns också de nationella miljökvalitetsmålen 
och folkhälsopolitiska målen att ta hänsyn till. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 
generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd 
som ska uppnås i ett generationsperspektiv. Miljökvalitetsmålen ska vägleda statliga myndigheters och andra 
samhällsaktörers åtgärder på miljöområdet. Enligt 6 kap 5 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning 
innehålla uppgifter om hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn. För den nya 
översiktsplanen har följande globala hållbarhetsmål, nationella miljömål, nationella folkhälsopolitiska mål 
bedömts vara relevanta.

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL

Nedan görs en målanalys av de globala hållbarhetsmålen. 
Analysen görs på de målen där den fysiska planeringen 
bedöms ha störst möjlighet att påverka eller understödja.

Mål 2. Ingen hunger.
Bedöms både styras mot och motverkas genom ambitio-
nen om att förtäta och bevara jordbruksmark samtidigt 
som jordbruksmark tas i anspråk.

Mål 3. God hälsa och välbefinnande.
Bedöms styras mot genom fokus på gång och cykel samt 
utveckling av rekreationsområden.

Mål 5. Jämställdhet.
Bedöms styras mot genom att kommunen ska verka för 
tryggare miljöer, offentliga miljöer med mötesplatser och 
utvecklad kollektivtrafik.

Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla. 
Bedöms kunna styras mot en säker dricksvattenförsörj-
ning.

Mål 8. Anständiga arbetsvill-
kor och ekonomisk tillväxt. 
Bedöms styras mot genom att kommunen ska verka för 
ett stärkt näringsliv, inte minst inom besöksnäringen, och 
förutsättningar för en diversifiering genom utbyggnad av 
bredband och förtätning. 

Mål 9. Hållbar industri, innova-
tioner och infrastruktur.
Bedöms styras mot genom att bebyggelse planeras i kol-
lektivtrafiknära lägen och infrastrukturåtgärder. Vidare 
styr ställningstaganden och markanvändningen mot en 

ökad branschbredd och digitalisering.
Mål 10 Minskad ojämlikhet.
Bedöms styras mot genom att kommunen ska verka 
för utbyggnad av gång- och cykel, stärkt kollektivtrafik, 
diversifierat bostadsutbud och hälsosamma skolmiljöer.

Mål 11. Hållbara städer och samhällen. 
Bedöms styras mot genom bland annat fokus på utveck-
ling av kommunens tätorter, blandad bebyggelse och 
upplåtelseformer.

Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att be-
kämpa klimatförändring och dess påverkan.
Bedöms styras mot genom satsningar på gång- och cykel 
samt förbättrade förutsättningar för resor med kollektiv-
trafik genom utbyggnad i kollektivtrafiknära lägen och 
att kommunen ska verka för utvecklad kollektivtrafik. 
Dock saknas tydliga ställningstaganden för hur kommu-
nen ska verka för en minskad klimatpåverkan.

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 
Målet bedöms styras mot genom fokus på förtätning, nya 
naturreservat och utpekande av tysta och orörda områ-
den. 
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MILJÖKVALITETSMÅL

Nedan följer en bedömning av hur översiktsplanen 
förhåller sig till de relevanta miljökvalitetsmålen samt 
huruvida översiktsplanen medverkar eller motverkar 
möjligheterna att uppnå målen.

Begränsad klimatpåverkan.
Bedöms styras mot genom översiktsplanens inriktning att 
utveckla förutsättningarna för hållbara transporter genom 
förtätning i kollektivtrafiknära lägen, utveckla hela resan 
perspektivet, utveckla gång- och cykelvägnätet samt verka 
för förbättrad kollektivtrafik. 

Bedöms kunna motverkas genom fortsatt bilberoende 
på landsbygden i kombination att det saknas ställnings-
taganden hur kommunen ska verka för att begränsa 
klimatpåverkan.

Grundvatten av god kvalitet
Bedöms styras mot genom nya vattenskyddsområden och 
att vattenskyddsföreskrifterna ska följas vid exploatering. 
Det är också positivt att kommunen verkar för att mins-
ka mängden grundvatten för bevattning i jordbruket.

Bara naturlig försurning
Bedöms styras mot genom att bebyggelse planeras i 
kollektivtrafiknära lägen vilket skapar förutsättningar för 
ett ökat resande med kollektivtrafik. Ökad andel gång 
och cykel medför också färre resor med bil som släpper ut 
kväveoxider som bidrar till försurning.

Ingen övergödning
Bedöms styras mot genom att statusen i vattenföre-
komster inte ska försämras. Behöver dock utvecklas så 
att åtgärder tydliggörs och även omfattar hantering av 
befintlig påverkan på vattenmiljön. Kan motverkas av en 
ökad andel hårdgjorda ytor.

Levande skogar
Bedöms styras mot genom att översiktsplanen skyddar 
tätortsnära natur och värnar storområden.

Ett rikt odlingslandskap.
Målet bedöms motverkas genom att jordbruksmark tas i 
anspråk. 

God bebyggd miljö
Bedöms styras mot genom fokus på kollektivtrafik, gång 
och cykel, minska bullerpåverkan, utveckling av närrekre-
ation, stärka kulturvärden i den bebyggda miljön. 

Målet bedöms kunna motverkas något till följd av ian-
språktagande av jordbruksmark. 

Ett rikt djur- och växtliv
Bedöms styras mot genom att nya naturreservat ska eta-
bleras och att storområden ska värnas. Att ny bebyggelse 
framförallt sker genom förtätning begränsar också risken 
för påverkan på växt- och djurlivet.

Frisk luft 
Bedöms styras mot genom satsningar på exploatering i 
kollektivtrafiknära lägen, kollektivtrafik och gång- och 
cykel vilket kan bidra till minska mängder luftförore-
ningar. 

Giftfri miljö
Bedöms styras mot då marken vid exploatering ska 
saneras ner till gällande riktvärden. 

Levande sjöar och vattendrag 
Bedöms generellt sett styras mot då översiktsplanen 
gäller i enlighet med kommunens VA-strategi samt att 
den kommunala planeringen ska bidra till att miljökva-
litetsnormerna uppfylls. Mer specifikt skulle styrningen 
kunna förbättras genom att översiktsplanen identifierar 
åtgärder för att minska påverkan från jordbruksmark och 
enskilda avlopp.

Myllrande våtmarker 
Påverkan bedöms kunna begränsas då exploatering 
framförallt sker genom förtätning. Det bör dock framgå 
tydligare i översiktsplanförslaget hur våtmarker ska hante-
ras, både i fråga om bevarande och utveckling och i fråga 
om kompensation. 

NATIONELLA FOLKHÄLSOMÅL
Bedöms styras mot genom översiktsplanens fokus på att 
komplettera bostadsutbudet samt på blandade upplåtel-
seformer vilket möjliggör för fler att välja ett boende som 
passar dem. Fokus på förtätning och utveckling av tätor-
ter bedöms också styra mot målet då det skapar förutsätt-
ningar för exempelvis närhet till service för en stor del av 
kommunens invånare. Fokus på att utveckla närrekreation 
med exempelvis naturreservat i varje stationsort bidrar till 
en hälsofrämjande boendemiljö.

Målen bedöms kunna motverkas då översiktsplanen pekar 
ut områden för bostäder i bullerutsatta miljöer, samt om 
förtätning leder till att värdefull närnatur tas i anspråk.
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RIKSINTRESSEN

Ett  område som har pekats ut som riksintresse ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess vär-
den, det vill säga värden som har betydelse från allmän 
synpunkt och som inte kan återskapas om de förstörs. 
Hänsyn ska tas till riksintresset oavsett om en planerad 
verksamhet sker innanför eller utanför det redovisade 
områdets gränser. 
I utpekade riksintressen ingår flertalet skrivningar om 
både strandskydd och naturreservat inom kommunen. 
Dessa inkluderas inte i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Riksintressen kommunikationer

Geografiskt sammanfaller planområdet med flertalet 
riksintressen för kommunikationer,  bland annat järn-
vägar (Södra stambanan, Skånebanan, Markarydsbanan, 
Hässleholm C med flera), vägar (riksväg 21, riksväg 23, 
riksväg 24, väg 117) samt i närheten av fyra flygplatser (i 
Kristianstad, Ängelholm, Eslöv och Ljungbyhed).

I översiktsplanförslaget anges att kommunen godtar 
riksintressena och avser undvika sådana åtgärder som 
kan innebära att de skadas eller som påtagligt försvårar 
tillkomsten och utnyttjandet av dem, samt i aktuella fall 
genomföra samråd med försvarsmakten.  Bedömningen 
görs att planförslagets ställningstaganden i huvudsak inte 
står i konflikt med riksintressena för kommunikationer.   

Riksintresse naturvård

Geografiskt sett sammanfaller planområdet med tolv 
riksintressen för naturvård:

• Bröna Myr 
• Hörlinge Ängar, Vieån, Ubbalt 
• Stensmyr-Vejshultamyr
• Fäjemyr 
• Värsjön
• Tykarpsgrottan
• Åraslövs mosse
• Ringelislätt
• Basaltkuppen Lönnebjär
• Basaltkuppen Lunden
• Basaltkuppen Ballran
• Ella

I översiktsplanförslaget anges att kommunen godtar rik-
sintressena och bedömningen görs att förslaget inte står i 

konflikt med riksintressena för naturvård.

Riksintresse friluftsliv

Geografiskt sett sammanfaller planområdet med två 
riksintressen för friluftsliv: Vittsjöarna-Vieån-Skeinge-
sjön samt Hovdala-Finjasjön. Riksintresse är geografiskt 
avgränsade områden som har nationellt viktiga värden 
och kvaliteter, reglerade i miljöbalkens 3 kap. 6 §. Riks-
intresset för friluftsliv FM 22 Vittsjöarna-Vieån-Skeing-
esjön sammanfalller även med riksintresse för naturvård 
Hörlinge ängar, Vieån, Ubbalt (beslut av Naturvårdsver-
ket februari 2000).

Hovdalaområdet är numera också utpekat som riksintres-
se för friluftslivet.

I översiktsplanförslaget anges att kommunen godtar riks-
intressena  och bedömningen görs att förslaget inte står i 
konflikt med riksintressena för friluftsliv. 

Riksintresse kulturmiljö

Geografiskt sett sammanfaller planområdet med två 
riksintressen för kulturmiljövärden; Skeingeborg-Brun-
kelstorp och Gumlösa-Hälleberga backe-Sinclairsholm. 

I översiktsplanförslaget anges att kommunen godtar riks-
intressena och  bedömningen görs att förslaget inte står i 
konflikt med riksintressena för kulturmiljö.

Riksintresse totalförsvar
Inom  planområdet finns tre riksintressen för totalförsva-
ret som kan redovisas öppet:

• Påverkansområde övrigt (Hästveda)
• Påverkansområde övrigt (öster väg 23 mellan Sösdala 

och Tormestorp) 
• Påverkansområde väderradar 

I översiktsplanförslaget anges att kommunen godtar rik-
sintressena  och avser undvika sådana åtgärder som kan 
innebära att riksintresset påtagligt skadas. 

Riksintresse vindbruk

Geografiskt sett sammanfaller planområdet med två riks-
intressen för vindbruk: Nävlingeåsen och Matterödsåsen. 

I översiktsplanförslaget anges att kommunen inte godtar 

5.7 Påverkan på riksintressen och skyddade områ-
den 
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riksintressena. Området vid Matterödsåsen bör utgå då 
det bland annat har höga naturvärden. Området vid 
Nävlingeåsen bör utgå då det finns höga naturvärden 
inom området, bland annat rödlistade fladdermöss. 

Riksintresse värdefulla ämnen

Geografiskt sett sammanfaller planområdet med ett riks-
intresse för värdefulla ämnen; Ignaberga kalk. 

I översiktsplanförslaget konstateras att kalkbrytningen i 
framtiden kan komma att stå i konflikt med en av kom-
munens huvudvattentäkter, Ignaberga-Hässleholm på 
Kristianstadslätten. Denna försörjningskonflikt behöver 
utredas. 

NATURA 2000-OMRÅDEN

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden som 
innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skydds-
värda ur ett europeiskt perspektiv. De åtgärder som är 
nödvändiga för att målsättningen ska kunna uppnås bör 
genomföras inom vart och ett av de utsedda områdena. 

I Hässleholms kommun finns idag sexton Natura 
2000-områden enligt Art- och habitatdirektivet, av vilka 
många sammanfaller med riksintresse naturvård:

• Skeingesjön
• Hörlinge ängar
• Verum
• Mölleröd
• Ubbalt
• Stensmyr
• Vejshulta myr
• Fäjemyr
• Bjärnum
• Åraslövs mosse
• Store mosse
• Angsholmasjön
• Maglö ekar
• Skeingeborg
• Värsjön 
• Västra Malshult 

I översiktsplanförslaget anges en utvecklingsinriktning 
till 2040 om att natur och kultur med höga biologiska 
och rekreativa värden skyddas och utvecklas, och ett 
ställningstagande görs att områden med höga natur- 
och friluftsvärden ska skyddas. Natura 2000-områdena 
bedöms därför inte påverkas negativt av planförslagets 
genomförande.   

Konsekvenser

Ett område av riksintresse ska enligt miljöbalkens tredje 
kapitel skyddas mot åtgärder som kan försvåra att områ-
det utnyttjas för ett visst ändamål samt mot åtgärder som 
påtagligt kan skada dess värden. I översiktsplanförslaget 
framgår att kommunen godtar samtliga riksintresseområ-
den med undantag för: 

• Ignaberga kalkbrott
• Matterödsåsen
• Nävlingeåsen 

Att skyddet av dricksvattentäkten Ignaberga-Hässleholm 
enligt översiktsplanen ska väga tyngre än riksintres-
set som omfattar kalkbrytningen i Ignaberga bedöms 
innebära positiva konsekvenser vad gäller tillgången till 
dricksvatten av god kvalitet. Det anges dock inte hur 
kommunen ska agera avseende riksintresset i förhållan-
de till kommunens långsiktiga dricksvattenförsörjning. 
Detta behöver utredas. 

Vad gäller kommunens ställning gentemot riksintresse-
områdena för vindkraft pekas alternativa områden ut i 
översiktsplanen. Bedömningen är att förutsättningarna 
för vindkraft inom kommunen kvarstår men anpassas 
bättre till andra allmänna intressen som friluftsliv och 
naturvård.

PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer  är gränsvärden för föroreningsni-
våer eller störningsnivåer som människor och natur kan 
utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse. 

Miljökvalitetsnormer finns fastställda för utomhusluft, 
vattenförekomster, fisk- och musselvatten, havsmiljö och 
omgivningsbuller. Enligt 2 kap. 10 § plan- och byggla-
gen (PBL) ska byggplaner följa de miljö-kvalitetsnormer 
som meddelats med stöd av 5 kap. MB och tillhörande 
föreskrifter. Om gränsvärdena överskrids ska åtgärdspro-
gram tas fram. 

De mest relevanta miljökvalitetsnormerna för detta plan-
förslag berör utomhusluft och vattenförekomster.

Utomhusluft

Syftet med miljökvalitetsnormer för luftkvalitet utomhus 
är att skydda människors hälsa och miljö mot luftförore-
ningar. Det finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/
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kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, 
bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och 
bens(a)pyren. 

Luften i Hässleholms kommun bedöms vara förhållande-
vis god och inga föroreningshalter överskrider miljökva-
litetsnormerna. Vägtrafiken och småskalig vedeldning är 
de dominerande utsläppskällorna i Hässleholms kom-
mun.

I ”Årsrapporten för Hässleholms kommun - 2018” från Skå-
nes luffvårdsförbund framgår att luftföroreningshalter för 
både kväveoxid och partiklar (PM10 och PM2,5) ligger 
klart under miljökvalitetsnormen och den undre tröskeln 
i Hässleholms kommun och Hässleholms stad. 

Konsekvenser

Vid förtätning riskerar partikelhalten i luften att öka 
lokalt på grund av mer vedeldning och mer trafik. En tä-
tare bebyggelse kan också försvåra luftgenomströmning-
en vilket kan leda till att föroreningar koncentreras, med 
högre halter som följd. Med utgångspunkt i nuläget då 
halterna är långt under miljökvalitetsnormerna bedöms 
det inte föreligga någon risk att den tillkommande be-
byggelsen med dithörande trafikalstring etcetera medför 
en sådan ökning att någon miljökvalitetsnorm riskerar att 
överskridas.

Vid större stadsutvecklingsprojekt kan det dock vara 
relevant att utreda påverkan på luftkvalitet för att säker-
ställa att miljökvalitetsmålet Frisk luft, som är betydligt 
strängare än miljökvalitetsnormerna, klaras. Särskilt 
viktigt bedöms det vara i centrala lägen med närhet till 
större genomfartsvägar.

Vattenförekomster 

Syftet med EU:s ramdirektiv för vatten som antogs år 
2000 är att tillse en enhetlig, sammanhållen och över-
gripande lagstiftning för förvaltning av vatten (sjöar, 
vattendrag, kustvatten och grundvatten). 

Enligt Vattendirektivet är målet att alla vattenförekom-
ster inom Hässleholms kommun ska uppnå minst god 
kemisk och ekologisk status under förvaltningscykel 3 (år 
2016 - 2021). Inga åtgärder får vidtas som skulle innebä-
ra en försämring av en miljökvalitetsnorm. 

Miljökvalitetsnormer för vatten uttrycks enligt följande: 

• Ekologisk status (god eller hög)
• Ekologisk potential (god eller maximal), för  konst-

gjorda och kraftigt modifierade ytvattenförekomster
• Kemisk status (god) 

Även grundvattenförekomster omfattas av miljökvali-
tetsnormerna. Särskild hänsyn ska tas till vattenkvalitet 
och grundvattenbildning i inströmningsområden till 
grundvattenförekomster, eftersom  föroreningar i dessa 
områden löper störst risk att förorena grundvatten.

Grundvattenförekomsterna i kommunen har idag en god 
status. När det gäller sjöar och vattendrag varierar den 
kemiska och ekologiska statusen. Endast ett fåtal har god 
ekologisk status i dagsläget och ingen har god kemisk 
status. 

Konsekvenser

Faktorer som påverkar vattenkvaliteten är exempelvis 
utsläpp från verksamheter och jordbruk, dagvattenut-
släpp och enskilda avlopp.  Därför är det särskilt viktigt 
att påverkan från dessa källor minskar. 

Föreslagen utbyggnad i översiktsplanen bedöms inte in-
nnebära att en sådan påverkan på något av kommunens 
vattenförekomster att den kan leda till en försämring av 
en miljökvalitetsnorm. Utbyggnad görs framförallt inom 
områden som är försörjda med kommunalt vatten och 
avlopp. Översiktsplanen innehåller också ställningsta-
ganden om att efterföljande planering ska genomföras så 
att miljökvalitetsnormerna följs. Därtill ska sanering av 
förorenad mark ske vid omvandling i tätorterna. Dock 
saknas det i översiktsplanen åtgärdsförslag för att hantera 
den betydande påverkan på vattenmiljön som härrör från 
jordbruket.
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5.8 Samlad bedömning

KUMULATIVA EFFEKTER

Kumulativa (sammanvägda) konsekvenser inträffar när 
effekter från flera källor samverkar. Var för sig kan dessa 
effekter kan vara acceptabla, men sammantagna kan de 
innebära en alltför stor påverkan för att förändringen ska 
vara rimligt att genomföra. 

Förtätning innebär många fördelar både för miljön men 
också socialt och ekonomiskt, vilket också visat sig i 
hållbarhetsbedömningen. Ur ett hälsoperspektiv kan 
emellertid förtätning innebära flera olika utmaningar. I 
översiktsplanen bedöms följande påverkan kunna sam-
verka och medföra kumulativa effekter för hälsan: 

• Förtätning kan medföra högre bullernivåer då 
trafiken, både persontrafik och kollektivtrafik, kan 
öka. Att fler bor centralt gör också att fler kan bli 
bullerstörda.

• Förtätning kan leda till att luftföroreningar kan 
koncentreras om luftväxlingen begränsas. 

• Förtätning kan leda till en högre andel hårdgjorda 
ytor, men också att grönytor blir mindre, vilket kan 
medföra att värmeöar uppstår och att fördröjning 
och avledning av dagvatten försvåras.

• Förtätning kan medföra att trafiksäkerheten påverkas 
i och med ökad trafik.

I värsta fall kan dessa olika påverkan samverka och leda 
till negativa hälsoeffekter. De som är mest utsatta bedöms 
vara äldre och barn. Äldre är särskilt utsatta då de gene-
rellt har sämre motståndskraft, och bedöms vara särskilt 
känsliga för höga tempereraturer. Barn är särskilt känsliga 
för luftföroreningar. Barn är också särskilt utsatta efter-
som hälsoeffekter på grund av buller och luftföroreningar 
sker på lång sikt. Barn är också särskilt utsatta för risker 
i trafiken, vilket medför att osäkra miljöer kan begränsa 
deras möjlighet att på egen hand rör sig i sitt närområde.

Vad gäller kumulativa hälsoeffekter är emellertid be-
dömningen att risken är liten att dessa kommer uppstå 
i en sådan omfattning att de kommer utgöra betydande 
problem. Det beror på flera orsaker, men framförallt på 
grund av att den förtätning som översiktsplanen medger 
är begränsad. Därtill är miljön i orterna idag bra och om-
givande skog innebär förutsättningar för både luftväxling 
och att höga temperaturer kan begränsas. 

SAMMANFATTNING AV 
HÅLLBARHETSKONSEKVENSER

Planförslaget innehåller flera mål, strategier och ställ-
ningstaganden som ger förutsättningar för miljömässig, 
social och ekonomisk hållbarhet. Den framtida markan-
vändningen ger relativt goda förutsättningar för att de 
som lever och verkar i Hässleholms kommun ska kunna 
leva hälsosamt och hållbart. Att bygga vidare på befint-
liga strukturer och i huvudsak förtäta i befintlig bebyg-
gelse innebär generellt goda förutsättningar för minskad 
klimatpåverkan samt hushållning med naturresurser och 
kommunala resurser. Att fokusera på utveckling av kom-
munens tätorter, innebär förutsättningar att en stor del 
av kommunens invånare har nära till handel och service 
samt har goda möjligheter till att gå, cykla eller åka kol-
lektivt till affären, skola, arbetet med mera. Att fokusera 
på utveckling i kollektivtrafiknära lägen skapar också 
förutsättningar för ytterligare utbyggnad av kollektivtra-
fiken då resandeunderlaget kan bli större. Planförslaget 
har flera positiva konsekvenser kopplat till social och 
ekonomisk hållbarhet, men också kopplat till naturmiljö, 
klimatpåverkan och hälsa. 

Att utveckla och förtäta kommunens tätorter innebär 
dock generellt utmaningar kopplat till att ny mark tas 
i anspråk för exploatering och att en ökad befolkning 
innebär en ökad påverkan och resursförbrukning.  
Specifikt för översiktsplanen för Hässleholms kommun 
bedöms genomförandet leda till negativa konsekvenser 
vad gäller resurshushållning och matförsörjning i och 
med att jordbruksmark tas i anspråk. I översiktsplanen 
framgår det inte hur kommunen följer bestämmelserna 
i 3 kap. 4 § miljöbalken om skydd av jordbruksmark. 
Det innebär att genomförandet av översiktsplanen kan 
leda till en innefektiv hushållning med naturresurser. Det 
innebär också en risk för att översiktsplanens intentioner 
inte går att genomföra i och med att prövning av 
väsentligt samhällsintresse och lokalisering behöver göras i 
efterföljande planeringsprocesser.

Utmaningar finns också kopplat till hälsa men baserat på 
förutsättningarna i kommunens tätorter bedöms sanno-
likheten för betydande negativa konsekvenser vara liten. 
Dock passerar större vägar med tung trafik, ibland med 
farligt gods, genom de flesta av tätorterna vilket innebär 
utmaningar kopplat till säkerhet men också trivsel och 
tillgänglighet. I flera avseenden visar översiktsplanen att 
kommunen ska verka för att minska den negativa påver-
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kan, bland annat genom att skapa attraktiva miljöer längs 
vägarna samt att verka för att väg 117 dras om utanför 
tätorterna. Dock kommer flera av vägarna fortsatt vara 
trafikerade med tung trafik och då översiktsplanen inte 
beskriver hur vägarnas barriärverkan ska överbryggas 
bedöms tillgängligheten, och då framförallt för barn och 
unga, vara fortsatt begränsad. 

Översiktsplanen behandlar långsiktiga, strategiska frågor 
för markanvändning och byggande och omfattar många 
olika hänsyn och intentioner. Intressekonflikter uppstår 
när åtgärder och markanvändning för att styra mot ett 
intresse innebär att möjligheten försämras att uppnå ett 
annat intresse. De huvudsakliga intressekonflikterna i 
översiktsplanen är de mellan:

Bebyggelseutveckling kontra bevarande av  
jordbruksmark 

Översiktsplanen tar jordbruksmark i anspråk för be-
byggelseutveckling. Ur hushållningssynpunkt bedöms 
ianspråktagandet av jordbruksmarken som negativt då 
jordbruksmark inte går att återskapa på någon annan 
plats. Förlust av jordbruksmark kan i förlängning begrän-
sa möjligheten till livsmedelsproduktion samt innebära 
att värden kopplade till natur- och kulturmiljö samt 
ekosystemtjänster kopplade till odlingslandskapet går 
förlorade.

För att hantera intressekonflikten behöver kommunen 
redovisa att ianspråktagandet av jordbruksmark utgörs av 
ett väsentligt samhällsintresse (se proposition 1985/86:3) 
som inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. Det vore också positivt om översiktsplanen 
innehöll en utbyggnadsprioritering som innebar att jord-
bruksmark tas i anspråk för exploatering i sista hand. 

Förtätning kontra människors hälsa och  
välbefinnande

Intentionen om en tätare bebyggelse i orterna och 
framförallt stationsorterna innebär en potentiell intres-
sekonflikt mellan förtätningens positiva sidor (närhet, 
gemensam teknisk försörjning, kollektivtrafikunderlag, 
stimulerande livsmiljöer, trygghet med mera) och risken 
att människor exempelvis utsättas för ökad biltrafik och 
buller lokalt, minskat dagsljusinsläpp och att närnatur-
mark minskar eller utsätts för ökat slitage.

För att undvika negativa aspekter av förtätning och stärka 
de positiva effekterna kan en förtätningsstrategi med 
tydliga ställningstaganden vid förtätning komplettera 
översiktsplanen. En grönplan som omfattar varje ort 

skulle förtydliga vilka ytor som är viktiga att bevara för 
närrekreation, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. 

Ortsutveckling kontra ekonomisk hållbarhet

Intentionen att förtäta och utveckla orterna, och då sär-
skilt stationsorterna, kan innebära en potentiell intresse-
konflikt i och med att det kan krävas betydande sats-
ningar från kommunen för att öka attraktiviteten, vilket 
kan behöva ske innan någon inflyttning sker som då kan 
börja generera intäkter som kan täcka utgifterna. Det är 
också möjligt att den inflyttning som sker inte täcker upp 
för de utgifter som krävs i och med att det rör sig om 
en relativt begränsad befolkningsökning och föreslagna 
åtgärder bedöms kunna bli relativt omfattande. 

I och med att en kommun har begränsade resurser 
innebär satsningar alltid att en alternativ användning 
av resurserna behöver väljas bort. Ett sätt att hantera 
intressekonflikten är att kommunen tar ställning till och 
tydliggör att en utveckling av kommunens orter är av en 
sådan strategisk betydelse att den får medföra kostnader 
som eventuellt inte täcks upp av en ökad inflyttning och 
ökade intäkter i form av inkomstskatt, och därmed inne-
bär att andra satsningar kan bli svårare att genomföra. 

FORTSATT ARBETE OCH UPPFÖLJNING
   
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en miljökonsekvens-
beskrivning innehålla en redogörelse för de åtgärder som 
planeras för uppföljning och övervakning av den bety-
dande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller 
programmet medför. Uppföljningen av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av översiktsplanen i 
realiteten ger bör så långt som möjligt kopplas till befint-
liga tillsyns-, miljölednings och övervakningssystem. Det 
innebär att vidare åtgärder bör baseras på de resultat som 
övervakningen ger gällande aspekter såsom bullernivåer, 
luftkvalitet, status i vattenförekomster med mera. Det ger 
underlag till vilka ytterligare åtgärder och strategier som 
behöver tas fram.
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BILAGOR
Bilagorna består av en sammanfattning av den regionala 

utvecklingsstrategin och regionplan för Skåne, riksintressenas 
värdebeskrivningar , information om sekretessbilaga och 

 Länsstyrelsens granskningsyttrande  
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RIKSINTRESSEN 
 
INNEHÅLL 

• Inledning
• Riksintresse naturvård
• Riksintresse kulturmiljövården
• Riksintresse friluftsliv
• Riksintresse värdefulla ämnen och mineral
• Riksintresse energiproduktion
• Riksintresse kommunikationer
• Riksintresse för totalförsvarets militära del
• Natura 2000 

 

INLEDNING

Områden av riksintresse är statliga intressen. Boverket 
har det övergripande ansvaret för riksintressena och läns-
styrelsen tillsynsansvaret enligt plan- och bygglagen.  
 
Den 23 januari 2020 aviserade regeringen att flera 
myndigheter fått uppdraget att se över vilka områden de 
bedömer vara av riksintresse. Tanken är att översynen ska 
leda till att områden av riksintresse kraftigt minskar, både 
vad gäller antal och sammantagen area. De myndigheter 
som får uppdraget är Naturvårdverket, Riksantikvarie-
ämbetet, Statens Energimyndighet, Tillväxtverket och 
Trafikverket. Boverket samordnar översynen. Översynen 
ska delredovisas senast den 20 november 2020 och slut-
redovisas senast den 15 september 2021. 
 
Bakgrund

Bestämmelserna om riksintressen infördes samtidigt som 
plan- och bygglagen trädde i kraft 1987. När plan- och 
bygglagen infördes så var ett av de viktigaste syftena att 
decentralisera ansvaret för planläggningen och för den lo-
kala miljön till kommunerna. En förutsättning för detta 
var att staten även fortsatt hade en möjlighet att bevaka 
frågor av nationell betydelse, vilket framför allt kom att 
ske genom riksintressen. 

Utpekade riksintressena består främst av geografiska 
områden och anläggningar som är av nationell bety-
delse. Områdena kan vara viktiga av olika skäl, men 
det gemensamma är att de innehåller värden som är så 
ovanliga att de gör områdena unika för hela landet. De 
utpekade områdena kan också vara viktiga ur ett natio-

nellt perspektiv för framtida exploatering t.ex. för större 
vägar eller vindkraft.

Riksintressesystemet bygger på att det tas fram kunskap 
om områdenas värden och på en aktiv dialog mellan 
stat och kommun, där staten redovisar sina anspråk och 
intressen och där kommunerna aktivt förhåller sig till 
dem i samhällsplaneringen. Bestämmelserna syftar till att 
främja en från ekologisk, social och samhällsekonomisk 
synpunkt god hushållning med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt. 

 
En långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi 
och råvaror kan kopplas till uttalandet i Brundtlandkom-
missionens rapport om att kommande generationer ska 
ha möjlighet att tillfredsställa sina behov och ha tillgång 
till de resurser de behöver. Hushållning med resurser i 
den översiktliga planeringen kan exempelvis handla om 
att värna jordbruksmarken för framtida odlingsbehov 
och att skapa utrymme för anläggningar för hållbar en-
ergiproduktion. Det är också viktigt att skapa utrymme 
för anläggningar för återbruk och återvinning av råvaror. 
God hushållning kan även innebära att skydda opåverka-
de och ekologiskt känsliga mark- och vattenområden från 
exploatering.

Bilaga 1 -  Riksintressen

Riksintresse är ett mark- eller vattenområde som är utpekat av staten då det anses viktigt ur nationell synvinkel och värt 
att skydda. Det kan vara ett område, en plats eller ett enstaka objekt.

BILAGA 1 - RIKSINTRESSEN

BEGREPPET ”GOD HUSHÅLLNING”

Begreppet ”god hushållning”: I lagstiftningen 
används begreppet ”god hushållning”:

PBL 2 kap 3 § Planläggning enligt denna lag ska 
med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- 
och klimataspekter samt mellankommunala och 
regionala förhållanden främja en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten, energi och råvaror 
samt goda miljöförhållanden i övrigt.

MB 3 kap 1 § Mark- och vattenområden skall 
användas för det eller de ändamål för vilka områ-
dena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet 
och läge samt föreliggande behov. Företräde skall 
ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning.
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Dessa så kallade hushållningsbestämmelser har direkt 
verkan enbart vid prövning av exploateringsföretag som 
i lagens mening innebär ny eller ändrad markanvänd-
ning, till exempel att skogs- och jordbruksmark ersätts 
av tätortsbebyggelse. Vid fortsatt markanvändning av 
hittillsvarande slag har bestämmelserna endast en rådgi-
vande funktion. Miljöbalkens 1 kap 2 §, anger i vilka fall 
hushållningsbestämmelserna är tillämpliga.
 
Riksintressen enligt MB 3 och 4 kap  

Bestämmelser om områden av riksintresse återfinns i mil-
jöbalkens kapitel 3 och 4 (MB 1998:808) om hushåll-
ningsbestämmelser. När det gäller riksintressena enligt 
tredje kapitlet miljöbalken så är det de centrala verken 
som har ansvaret för att lämna uppgifter till länsstyrelsen 
om sina respektive riksintressen. Något sådant ansvar 
finns det inte för de geografiskt utpekade riksintressena i 
4 kapitlet. När det gäller dessa riksintressen är det istället 
länsstyrelsen som ensam företräder statens intressen. 
 
Bestämmelserna om riksintressen ska tillämpas vid beslut 
enligt tretton olika lagar. Det är först när det fattas ett 
beslut enligt någon av de tretton lagarna som det fastslås 
att ett område verkligen är av riksintresse, fram tills dess 
är det bara ett anspråk som kan ifrågasättas.

De tretton lagarna är:
1. Ellagen (1997:857)
2. Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
3. Lagen (1978:160) om vissa rörledningar
4. Lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och 

avlysning av allmän farled och allmän hamn
5. Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter
6. Lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
7. Lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
8. Luftfartslagen (2010:500)
9. Miljöbalken (1998:808)
10. Minerallagen (1991:45)
11. Naturgaslagen (2005:403)
12. Plan- och bygglagen (2010:900)
13. Väglagen (1971:948)

Ett riksintresseområde är inte permanent utan kan revi-
deras utifrån ny kunskap. Ett utpekat riksintresseanspråk 
enligt miljöbalken 3 kapitlet har inte rättsverkan förrän 
ett beslut fattas av domstol, statlig myndighet, regeringen 
eller en kommun enligt någon av de 13 lagar som ska 
tillämpa hushållningsbestämmelserna. 

BILAGA 1 - RIKSINTRESSEN

Riksintressesystemets utformning och användning 
 
Riksintressesystemet är utformat så att det ska vara möj-
ligt att föra en dialog kring hur och på vilket sätt riksin-
tresseanspråken ska kunna integreras och bedömas mot 
andra allmänna intressen i samhällsplaneringen. För att 
riksintressesystemet ska fungera är det viktigt att ansprå-
ken är begränsade och har väl utvecklade värdebeskriv-
ningar som är anpassade efter aktuella förutsättningar.

Ett riksintresse kan bara vägas mot andra riksintressen, 
inte mot intressen som kommunen bedömer som viktiga 
i allmänhet. Även om ett riksintresse har getts företräde 
framför ett annat riksintresse, så innebär det inte att man 
helt kan bortse från det vikande intresset. Även i den 
situationen ska man så långt som möjligt undvika en 
påtaglig skada.

Förbudet mot att vidta åtgärder som kan påtagligt skada 
riksintresset gäller oberoende av om den planerade 
åtgärden vidtas inom eller utanför det utpekade riksin-
tresseområdet. Det är åtgärdens påverkan på områdets 
riksintressanta värden som ska bedömas och som avgör 
åtgärdens tillåtlighet. Därför ska ett riksintresseområde 
inte innehålla några ”buffertzoner”.

BEGREPPET ”TILLGODOSE” 

Begreppet ”tillgodose”: I lagstiftningen används be-
greppet ”att riksintresset ska tillgodoses”. Vid olika 
prövningar enligt PBL har riksintresset ansetts vara 
tillgodosett om riksintresset inte påtagligt skadas.

PBL 3 kap 4 § Kommunen ska i översiktsplanen 
redovisa de förhållanden som med hänsyn till de 
allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsentlig 
betydelse för sådana beslut som avses i 2 § andra 
stycket. Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljö-
balken ska alltid redovisas. Av planen ska det även 
framgå hur kommunen anser att riksintressen ska 
tillgodoses.
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Riksintressen enligt 3 kapitlet miljöbalken –  
Riksintressen för olika sektorer

I hushållningsförordningen finns de 12 myndigheter 
angivna som har ansvar att göra sin bedömning av vilka 
områden som är av riksintresse för olika sektorer enligt 3 
kap. miljöbalken. 
 
De tolv berörda centrala verken är: 
1. Försvarsmakten (FM)
2. Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB)
4. Naturvårdsverket (NV)
5. Post- och telestyrelsen (PTS)
6. Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
7. Sametinget
8. Statens Energimyndighet (EM)
9. Strålsäkerhetsmyndigheten (SM)
10. Sveriges geologiska undersökningar (SGU)
11. Tillväxtverket
12. Trafikverket (TrV) 

BEGREPPET ”PÅTAGLIG SKADA” 

Begreppet ”påtaglig skada”: ”: I lagstiftningen an-
vänds begreppet påtaglig skada bara i samband med 
natur- och kulturmiljön. När det gäller de övriga 
riksintressena används begreppet påtagligt försvåra. 
För att åtgärden ska vara otillåten så måste skadan 
vara påtaglig/försvårad, det vill säga skadan måste 
vara av en viss dignitet. Däremot behöver det inte 
vara säkert att skadan verkligen inträffar, det räcker 
med att åtgärden kan medföra en påtaglig skada för 
att den ska vara otillåten. För att en åtgärd ska anses 
medföra en påtaglig skada så ska den antingen ha 
bestående negativ inverkan på det aktuella intresset 
eller tillfälligt ha mycket stor negativ påverkan på 
detta.   

MB 3 kap 6 § Mark- och vattenområden samt 
fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Beho-
vet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller 
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i 
första stycket.

De nationella myndigheternas beslut om riksintressen får 
ses som anspråk som processas vidare av länsstyrelserna 
som samlat företräder staten. 

Nedan listas de områden av riksintresse som redovisas i 3 
kapitlet miljöbalken. I tabellen visas även ansvarig myn-
dighet och relevans för Skåne ur ett regionalt perspektiv.

Riksintressen som rör totalförsvarets militära del 
har en särställning

Totalförsvaret är överordnat andra riksintressen och har 
därmed en särställning. Om ett område eller en del av ett 
område behövs för en anläggning för totalförsvaret har 
försvarsintresset företräde framför andra riksintressen. 
Försvarsmakten ska erbjudas samråd vid all planläggning 
och bygglovsprövning inom påverkansområde övrig för 
att kunna bevaka riksintresset. Inom påverkansområ-
de för väderradar behöver Försvarsmakten endast få in 
remisser gällande höga objekt.

Höga objekt riskerar att störa dessa funktioner och därför 
är hela landet samrådsområde för höga objekt. Samråd 
ska alltid ske med Försvarsmakten i ärenden som avser 
byggnader och andra objekt som är högre än 20 meter 
över marken och belägna utanför sammanhållen be-
byggelse, samt högre än 45 meter inom sammanhållen 
bebyggelse. Försvarsmakten ska kontaktas i tidiga skeden 
i sådana plan- och byggärenden, vilket bör framgå av 
översiktsplanen eller ett planeringsunderlag som är knu-
tet till översiktsplanen.

Översyn av riksintressena 

Den 23 januari 2020 aviserade regeringen att flera 
myndigheter fått uppdraget att se över vilka områden de 
bedömer vara av riksintresse. Tanken är att översynen ska 
leda till att områden av riksintresse kraftigt minskar, både 
vad gäller antal och sammantagen area. De myndigheter 
som får uppdraget är Naturvårdverket, Riksantikvarie-
ämbetet, Statens Energimyndighet, Tillväxtverket och 
Trafikverket. Boverket samordnar översynen. Översynen 
ska delredovisas senast den 20 november 2020 och slut-
redovisas senast den 15 september 2021.

Området av riksintresse ska uppfylla något av 
följande kriterier:

1. Området hyser värden av stor nationell vikt.
2. Området behövs för att uppfylla Sveriges 

internationella åtaganden eller
3. Området behövs för att genomföra eller 

upprätthålla nationellt viktiga strukturer.

BILAGA 1 - RIKSINTRESSEN
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Riksintressen (RI) som redovisas i 3 kapitlet miljöbalken

Områden av nationellt intresse och riksintresse (RI) enligt 
3 kap. miljöbalken 

Lagstiftning Ansvarig 
myndighet

Relevant för  
Hässleholms 
kommun

Stora (opåverkade) mark. och vattenområden MB 3 kap 2§ - Ej RI, men ska skyddas 
så långt som möjligt

Ekologiskt särskilt känsliga områden MB 3 kap 3§ - Ej RI, men ska skyddas 
så långt som möjligt

Jord- och skogsbruk av nationell betydelse MB 3 kap 4§ - Ej RI, men ska skyddas 
så långt som möjligt

Yrkesfiske, vattenbruk & rennäringen: 
- Yrkesfiske hav
- Yrkesfiske sjöar
- Yrkesfiske vattendrag
- Yrkesfiske hamn
- Yrkesfiske kust
- Rennäringen

MB 3 kap 5§
HaV
HaV
HaV
HaV
HaV
Sametinget

- Nej
- Nej
- Nej
- Nej
- Nej
- Nej

Naturvärden, kulturmiljövärden, friluftslivet & tätortsnära 
grönområden: 
- Naturvården
- Kulturmiljövården
- Friluftslivet
- Tätortsnära grönområden

MB 3 kap 6§  
 
 
NV/HaV
RAÄ
NV/HaV
NV

 
 
 
- Ja 
- Ja 
- Ja 
- Nej

Värdefulla ämnen och material MB 3 kap 7§ SGU - Ja

Anläggningar för: 
- Industriell produktion
- Energiproduktion (vindkraft)
- Energidistribution 
- Kommunikationer (flygplats, hamn, järnväg, sjöfart, väg)
- Kommunikationer (elektronisk)
- Vattenförsörjning
- Avfallshantering
- Slutlig förvaring av kärnbränsle och kärnavfall

MB 3 kap 8§
Tillväxtverket
EM
EM
TrV
PTS
HaV
NV
SM

- Nej 
- Ja 
- Nej
- Ja
- Nej
- Ja
- Nej
- Nej

Totalförsvaret:s militära del:
- Område av betydelse för totalförsvarets miliära del
- Influensområden riksintressen (väderradar, luftrum)
- Stoppområden (vindkraft, höga objekt)
- Områden med särskilt behov av hinderfrihet
- Sjöövningsområden  
 

MB 3 kap 9§ FM/MSB  
- Ja
- Ja
- Nej
- Nej
- Nej

Riksintressen (RI) som redovisas i 4 kapitlet miljöbalken

Rörligt friluftsliv MB 4 kap 2§ Lst - Nej

Obruten kust MB 4 kap 3§ Lst - Nej

Högexploaterad kust MB 4 kap 4§ Lst - Nej

Obrutet fjäll MB 4 kap 5§ Lst - Nej

Skyddade vattendrag MB 4 kap 6§ Lst - Nej

Nationalstadspark MB 4 kap 7§ Lst - Nej

Natura 2000
- Fågeldirektivet SPA
- Art- och habitatdirektivet SCI, Rikstäckande – ej älvar
- Art- och habitatdirektivet SCI, Älvar BD län
- Art- och habitatdirektivet SCI, Älvar AC län

MB 4 kap 8§ Lst
- Ja 
- Ja 
- Nej
- Nej

BILAGA 1 - RIKSINTRESSEN



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling322   • 

RIKSINTRESSE NATURVÅRD (3 KAP.  6§ MB)
 
Områden som är av riksintresse för naturvård pekas ut av Naturvårdsverket. Områdena omfattar de mark- och 
vattenområden som anses vara de mest värdefulla områdena ur ett nationellt perspektiv enligt de kriterier 
som Naturvårdsverket satt upp. Särskild hänsyn skall ges behovet av grönområden i eller i närheten av tätorter.  
 
Områden av riksintresse för naturmiljön ska skyddas mot  sådana åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön. Med 
påtaglig skada på naturmiljön avses påtaglig skada på värden i naturmiljö som har betydelse från allmän synpunkt och som 
inte kan återskapas eller ersättas om de en gång förstörs.  
 
Inom kommunen finns följande områden av riksintresse för naturvård: Basaltkuppen Ballran, Basaltkuppen Lunden, 
Basaltkuppen Lönnebjär, Bröna Myr, Ella, Fäjemyr, Hörlinge ängar, Vieån, Ubbalt, Ringelislätt, Stensmyr – Vejshultamyr, 
Tykarpsgrottan, Värsjön, Åraslövs mosse.  

 
       Kommunens ställningstagande  

• Kommunen godtar riksintressena och bedömer att planförslaget inte står i konflikt med utpekade riksintressen för 
naturvård. 

• Hur kommunen ser till att riksintresset tillgodoses 

• Vid ändrad markanvändning där riksintressen för naturvård berörs ska en bedömning göras om den nya 
markanvändningen påtagligt kan skada riksintresset eller värdet. Åtgärder/ändringar för att undvika påtaglig skada 
vidtas om det är nödvändigt och möjligt. Val av åtgärder för att undvika påtaglig skada varierar från fall till fall. 

SAMMANFATTNING AV 
RIKSINTRESSEOMRÅDENAS 
VÄRDEBESKRIVNINGAR 

1. BRÖNA MYR  

Bröna myr är en värdefull platåformigt välvd mosse. I 
området finns också ett topogent kärr.

2. HÖRLINGE ÄNGAR, VIEÅN, UBBALT  

Hörlinge ängar ligger utmed Vieån som består av 
vidsträckta mader och översvämmade ängsmarker. I 
anslutning till maderna finns en skogbevuxen mosse. 
I området ligger också mad vid sjö samt sumpskog. 
Ån har ett meandrande lopp och på vissa ställen finns 
äldre meanderslingor. I maderna dominerar blåsstarr, 
flaskstarr, trådstarr och vasstarr. Vass dominerar stora 
ytor. I vegetationen i översvämningsmarkerna återfinns 
trådtåg, kärrdunört, mannagräs, smörblomma, brunven 
med mera. Hela objektet är påverkat av flera diken 
och kanaliseringar. Andra smärre ingrepp är väg- och 
ledningsdragningar.

Representativt odlingslandskap med lång 
hävdkontinuitet. Ängsbruk förekommer. Inom Malshult-

Gullarp Brunkelstorp-Skeingesjön-Vieån-området, på 
sidvallsängarna vid Gullarps ängar, återfinns art- och 
individrika växtsamhällen med arter som ängsvädd, 
ältranunkel, kärrviol, hirsstarr och blodrot. Hörlinge 
ängar är ett värdefullt limnogent strandkomplex med 
högt värderade våtmarkstyper i form av mad vid sjö, mad 
vid vattendrag, tidvis översvämmad mark och sumpskog. 
Området har dessutom vissa ornitologiska värden. 
Meander och korvsjö.

3. STENSMYR – VEJSHULTAMYR 

Området är ett typexempel på nordskånskt myr- och 
skogsområde med mycket dålig avrinning på grund av 
terrängens planhet. 

Stensmyr är myrkomplex bestående av svagt välvda 
öppna och skogbevuxna mosseytor, kärrdråg, laggkärr 
och en centralt belägen tjärn. Från tjärnen löper fyra 
kärrdråg dominerande av flaskstarr, ängsull, myrlilja och 
blåtåtel. Två mindre höljemosseytor med stort inslag av 
tuvull, förekommer i nordväst. Övriga öppna mosseytor 
domineras av ris. Ställvis förekommer lösbottenhöljor 
med vitag och sileshår. Mindre kärrdråg och laggar finns 
framför allt i östra kanten. Tjärnen omges av flaskstarr 
och trådstarr. Vit näckros i tjärnen. Spelplats för orre. 

BILAGA 1 - RIKSINTRESSEN
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5. VÄRSJÖN

6. TYKARPSGROTTAN

7. ÅRASLÖVS MOSSE

2. HÖRLINGE ÄNGAR, VIEÅN, UBBALT 

1. BRÖNA MYR

8. RINGELISLÄTT

9. LÖNNEBJÄR

9. LUNDEN

9. BALLRAN

3. STENSMYR - VEJSHULTAMYR

4. FÄJEMYR

10. ELLA
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Äldre torvtäkter finns i södra delen av det mot söder 
löpande stora dråget, som är dikat i kanten. Väg och 
kraftledning korsar norra delen. Norr om kraftledningen 
är torvmarken dikad. Stensmyr dräneras till Helgeån, 
mot söder via Gylsbäcken till Rammsjön och Rökeån, 
mot ost via Bälabäcken till Hårsjöbäcken och 
Vittsjösystemet. 

Vejshulta myr är ett myrkomplex bestående av rismosse, 
skogsmosse, topogena kärr och en tjärn. Rismossarna 
hyser områden med riklig förekomst av martallar. 
Ställvis förekommer mjukmatt- och lösbottenhöljor 
med bland annat småsileshår och vitag. I övrigt 
dominerar ljung, klockljung, tuvull och kråkris. Kärr 
av flaskstarr eller ängsullstyp. Vissa kärrytor domineras 
av trådstarr. Fläckvis förekommer myrlilja och bladvass. 
Tjärnen kantas av ett smalt bälte av flaskstarr. Vit 
och gul näckros i tjärnen. De långsmala mosseytorna 
i öster omges av ett åslandskap. Här förekommer 
stora lösbottenmjukmatthöljor. Lokalt dikad i mindre 
omfattning. Torvtäkt och avbaning i östra delen. Myren 
dräneras till Helgeån, via bäckar till Gårdsjön och 
Rökeån.

Stensmyren och Vejshulta myren är ett mångformigt 
värdefullt myrkomplex med högt värderade topogena 
kärr, svagt välvda mossar och platåformigt välvda mossar.

4. FÄJEMYR 

Fäjemyren är ett mångformigt mossekomplex där 
den södra delen är utformad som en excentrisk 
mosse. Myren har öppna och vidsträckta mosseplan 
där höljevegetationen överväger. Vitagen utgör det 
dominerande inslaget i höljorna och tuvull och ris 
kännetecknar tuvorna. Södra och nordvästra delarna 
domineras av ristuvvegetaion. Centralt finns en mindre 
skogsklädd yta. Den nordvästra laggen är bred. Kärret 
karaktäriseras delvis av flaskstarr, delvis av myrlilja 
och ängsull. Spelplats för orre. Häckningslokal för 
ljungpipare, storspov och nattskärra. Enstaka större 
diken finns i kantområdena. Mindre torvtäkter finns i 
myrmarkens östra del. Fäje myr dräneras till Helgeån, via 
bäckar till Hörlingeån och Rökeån samt till Gårdsjön. 
Myren har vissa ornitologiska värden.

Fäjemyren är ett mångformigt, värdefullt mossekomplex. 
Objektet domineras av excentriska mossar men värdena 
ligger i ett topogent kärr. Myren har också ornitologiska 
värden.

5. VÄRSJÖN

Värsjön är en sjö av fiolentyp med klart vatten men inte 

näringsfattig. Den har en rik rosettvegetation (lobelia). 
Stränderna är ganska branta moränstränder, utan vassar. 
Vid utloppet finns ett sandområde där den sällsynta 
algen Nostoc zetterstedti förekommer. Sjön är inte sänkt. 
pH ligger vid ca 7.0. Den kalkas numera. Huvudsakliga 
tillflödet är grundvatten förutom ett par mindre 
tillflöden. Tillrinningsområdet är litet cirka tre gånger 
sjöns yta. Värsjön avvattnas via Osbäcken, Vittsjösjöarna 
och Verumsån till Helgeå. I Värsjön förekommer rikligt 
med flodkräfta. Storlom och fiskgjuse häckar i området
Värsjön är en klar och mesotrof sjö. 

6. Kalkstensgrottorna vid Ignaberga

Tykarpsgrottorna ligger vid Ignaberga vid väg 21. 
”Grottorna” är sedan länge nedlagda underjordiska 
kalkbrott med pelarsalar och gångar inom ett 
flera tunnland stort område. I ”grottorna” pågår 
bildning av stalaktiter och stalagmiter. Den största av 
”grottorna” har nu blivit en spännande och välbesökt 
turistattraktion, men är också av stort geologiskt 
intresse genom de fossil som bevarats i kalkstenen och 
ett välbevarat kulturhistoriskt dokument över flera 
århundrandens arbete av människorna i denna bygd.
Bechsteins fladdermus övervintrar i de grottor som 
ej visas för turister, där temperaturen förblir lämplig. 
Igenfyllda grottmynningar har öppnats för att förbättra 
förhållandena för fladdermössen. 

Området vid Ignaberga vidare mot Kristianstad och 
Bromölla har en kalkrik geologi med rika fossilämningar. 
Området har därför goda förutsättningar för att kunna 
utvecklas till en geopark. Detta innebär en möjlighet 
för hållbar regional tillväxt, landsbygdsutveckling och 
ett sätt att locka besökare samt sprida kunskap om 
jordens historia och geologins betydelse för samhällets 
utveckling. Det är också ett bra sätt att stärka områdets 
identitet.

7. ÅRASLÖVS MOSSE 

Åraslövs mosse är ett kärrområde i närheten av Vinslövs 
samhälle. Tidigare torde här ha bedrivits ängsslåtter och 
torvtäkt. För närvarande är de sanka partierna stadda 
i igenväxning, främst genom invandring av björk. 
Inom högre belägna delar förekommer fragment av 
ängslövskog. Vegetationen växlar inom mossen från 
fattigkärr till extremrikkärr. Området har också inslag av 
sumpskog. De gamla igenvuxna torvgravarna uppvisar 
en sällsynt orkiderikedom och totalt lär tolv orkidéarter 
ha påträffats inom området, bland annat den sällsynta 
Dactylorchis ochroleuca i massförekomst. Småfågellivet 
är mycket rikt på mossen. Åraslövs mosse är en våtmark 
med högt värderade rikt topogena kärr och sumpskog, 
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Ubbalts naturreservat ingår i riksintresset Hörlinge Ängar- Vieån - Ubbalt.

trots de stora ingreppen av torvtäkt. 

8. RINGELISLÄTT 

Kalkstensbrott. Fossilförande konglomerat tillhörande 
övre krita. Lagrens orientering och konglomeratet som 
sådant tyder på jordskorperörelser hos Nävlingeåsen 
under krittiden. Kritkalkbrott i santonlagret.

9. BASALTKUPPERNA LÖNNEBJÄR, LUNDEN OCH 
BALLRAN  

Större basaltförekomster i form av så kallade kupper 
(rester av vulkankratrar) förekommer på ett 50-tal platser 
i Skåne län. Kupperna är huvudsakligen belägna inom ett 
begränsat område i centrala Skåne. Basaltförekomsterna 
har vanligen formen av runda eller långsträckta kullar. 
I anslutning till flera basaltkupper har i samband med 
landisens avsmältning bildats en moränsvans, drumlin, i 
lä av basaltkuppen. 

Då vulkanen bildades och basalten trängde upp genom 
jordskorpan bildades runt utbrottskanalen tuffkäglor. 
Tuff är en porös bergart, som består av fin aska och 
klumpar, så kallade vulkaniska bomber. Denna lösare 
bergart har sedermera till största delen eroderats 
bort och nu återstår endast den hårdare och mot 
erosion motståndskraftigare basalten. De nuvarande 
basaltkupperna utgör alltså endast rester av vulkanernas 
kärnpartier - utbrottskanaler.
De för Sverige unika basaltkupperna bildades troligen 
under två skilda vulkaniska aktivitetsperioder, dels 
för 130-170 milj år sedan, dels för 80-100 milj år 

sedan. Basalten ger vid vittring upphov till en bördig 
vittringsjord, vilket medför särskilt gynnsamma 
betingelser för en rik flora.

10. ELLA  (Ligger i Höörs kommun) 

De representativa odlingslandskapen Fulltofta, 
Funderset, Rörum, Gunnarp, Hagstad och 
Hjällaröd ligger i skogs- och mellanbygd och är 
exempel på bland annat godslandskap, småskaligt 
och äldre odlingslandskap. Utvalda områden med 
naturbetesmarker är Gunnarp, Mjälaströ och Hjällaröd. 
Dessa områden utgörs av buskrik utmark, annan öppen 
utmark, öppen hagmark, blandlövhage, björkhage och 
betad skog. Här finns vegetationstyper som rödvenäng, 
rödvenhed, tuvtåtelfuktäng och stagghed. De delvis art- 
och individrika växtsamhällena hyser arter som knägräs, 
slåttergubbe, darrgräs, loppstarr, grönvit nattviol och 
backtimjan.

Fulltofta, Funderset, Rörum, Gunnarp, Hagstad och 
Hjällaröd utgör tre representativa odlingslandskap 
i skogs- och mellanbygd. Utvalda områden med 
naturbetesmarker är Gunnarp, Mjälaströ och Hjällaröd. 
Dessa områden utgörs av buskrik utmark, annan öppen 
utmark, öppen hagmark, blandlövhage, björkhage och 
betad skog. Här återfinns delvis art- och individrika 
växtsamhällen med hävdgynnade arter som slåttergubbe 
och knägräs. Svenstorps mosse är värdefull som 
platåformigt välvd mosse och svagt välvd mosse. Den har 
även vissa botaniska värden.

BILAGA 1 - RIKSINTRESSEN



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling326   • 

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖVÅRDEN (3 KAP.  6§ MB)
 
Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården beslutas av Riksantikvarieämbetet. De utpekade riksintresseområdena 
ska utgöra tydliga exempel på olika historiska verksamheter och processer och ska tillsammans avspegla hela landets historia.  
 
Områden av riksintresse för kulturmiljövården ska skyddas mot sådana åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. Med 
påtaglig skada på kulturmiljön avses påtaglig skada på värden i kulturmiljön som har betydelse från allmän synpunkt och 
som inte kan återskapas eller ersättas om de en gång förstörs. I bedömningen av en åtgärd ingår även frågor om hur mycket, 
på vilket sätt och för hur lång tid åtgärden kan inverka negativt på de värden som utgör grunden för riksintresset. 
 
I Hässleholms kommun finns två riksintressen för kulturmiljövården: Skeingesjön och Gumlösa- Hälleberga backe – 
Sinclairsholm.  
 
 
       Kommunens ställningstagande 

• Kommunen godtar riksintressena och bedömer att planförslaget inte står i konflikt med utpekade riksintressen för 
kulturmiljövården. 

• Hur kommunen ser till att riksintresset tillgodoses 

• Vid ändrad markanvändning där riksintressen för kulturmiljövården berörs ska en bedömning göras om den nya 
markanvändningen påtagligt kan skada riksintresset eller värdet. Åtgärder/ändringar för att undvika påtaglig skada 
vidtas om det är nödvändigt och möjligt. Val av åtgärder för att undvika påtaglig skada varierar från fall till fall. 
 

SAMMANFATTNING AV 
RIKSINTRESSEOMRÅDENAS 
VÄRDEBESKRIVNINGAR 

1. SKEINGEBORG-BRUNKELSTORP  

Området utgör ett omväxlande skogs- och 
odlingslandskap med höga biologiska och 
kulturhistoriska värden. Kring byarna finns ett 
variationsrikt landskap med flera stengärdsgårdar, 
betesmarker och betespräglad skog. Inom området 
finns välbevarade och samlade bymiljöer med oskiftade 
karaktärer, samt välbevarade gårdsmiljöer. 

Borgen, en medeltida borgruin från 1600-talet, 
visar traktens forna betydelse i fortifikatoriskt och 
kommunikationshistoriskt hänseende. Betesmarkerna 
kring herrgården blir periodvis översvämmade och 
används fortfarande. Skeingesjön ingår i Helge ås 
vattensystem och ligger i nordöstra delen av Hässleholms 
kommun. Området kring sjön är delvis skogbevuxet. 
Delar av den äldre typen av kulturlandskap med 
periodvis översvämmade våtmarker, som fortfarande 
nyttjas för betesdrift, är bevarade.
 

Skeingeborg ligger på Borgön i Skeingesjön. Av 
anläggningen kvarstår en kraftig, åttkantig mur.
Den var tidigare närmare fem meter hög och försedd 
med väktargång på krönets insida. Skeingeborg 
uppfördes under 1100-talet men slutade att användas 
under 1200-talet. 

Borgens byggherre är inte känd men det finns troligen 
ett samband mellan borgen och Björkeberga län, som 
tillhörde ärkebiskopen i Lund under senmedeltiden. 
Borgens funktion är inte klart utredd. Den kan ha varit 
en kontrollpunkt längs de medeltida handelsvägarna, 
centrum i ett godskomplex eller möjligen mittpunkt i 
den järnhantering som var utbredd i dessa trakter under 
medeltiden.

Björkeberga 

Vid medeltidens slut fanns ett Björkberga län som under 
1500-talet övergick till adelsgods, först med Björkeberga 
och sedan som Skeinge som huvudgård. Björkeberga 
gård präglas av 1800- och 1900-talen. Av det äldre 
byggnadsbeståndet kvarstår en ladugård byggd 1740. 
Längan har en ålderdomlig konstruktion med så kallad 
sidomesula, det vill säga takbärande sidostolpar. 
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1. SKEINGEBORG- 
BRUNKELSTORP 

2. GUMLÖSA- 
HÄLLEBERGA BACKE-
SINCLAIRSHOLM
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Skeinge 

Skeinge säteri uppfördes omkring 1640 och fick 
sin nuvarande karolinska utformning vid mitten av 
1700-talet. Gården består av en huvudbyggnad och två 
friliggande flyglar längst i norr. Söder om dessa ligger två 
mindre paviljonger, följda av ekonomibyggnader. 

Huvudbyggnaden och flyglarna är uppförda i gulputsad 
timmerkonstruktion. Uppfarten till Skeinge kantas av 
tuktade avenbokshäckar och utmed allmänna vägen 
finns ett karaktäristiskt mönster av alléer. Strax intill 
herrgården ligger en privat begravningsplats.

Hovgården 

Hovgården ligger nordväst om Skeingesjön. Gården 
är fyrlängad och ekonomibyggnaderna är uppförda i 
skiftesverk enligt äldre mönster.

Gullarp (del av riksintresset som ligger i Osby 
kommun) 

Gullarp är en samlad liten by som inte berörts så mycket 
av skiftena. Här finns flera välbevarade gårdar med 
trähus i traditionell stil samt vällagda stengärdsgårdar 
och bibehållna fägator som löper norrut in mot skogen. 
I de södra nu skogbevuxna delarna mot Gullarpssjön och 
Helge å finns flera spår efter slåtterängar som troligen 
använts gemensamt av flera byar. I byn finns en äldre ek, 
flera hamlade träd och odlingsrösen.

Brunkelstorp (del av riksintresset som ligger i Osby 
kommun) 

Byn Brunkelstorp är en samlad bymiljö där delar av 
den äldre bebyggelsen är välbevarad. Byn omges av 
ett småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap med 
vällagda stengärdesgårdar, hamlade träd och välbevarade 
hagmarker med flera slåtter och betesgynnade arter i 
floran.

2. GUMLÖSA-HÄLLEBERGA BACKE-SINCLAIRSHOLM 

Området ligger i slättlandskapet vid Almaån öster om 
Hässleholm. I söder övergår landskapet i skogbevuxna 
kullar. Det speglar flera olika skeden av kulturlandskapets 
historia. Fornborgen pekar på orostider under 
förhistorisk tid, kyrkobyggnaden på den medeltida 
kyrkomakten, herrgården på det feodala samhället och 
odlingslandskapet på den agrara strukturomvandlingen 
under 1800-talet. Kyrkan är Nordens äldsta daterade 
tegelkyrka. 

Hälleberga backe 

Hälleberga backe, som är bevuxen med bokskog, 
avtecknar sig tydligt i den flacka omgivningen. På krönet 
av backen finns lämningar av en fornborg, uppförd 
någon gång mellan mitten av 400-talet och slutet av 
700-talet. Håligheterna i berget skall enligt traditionen 
tyda på äldre försök till gruvdrift.

Gumlösa kyrka 

Den röda tegelkyrkan i Gumlösa socken är Nordens 
äldsta daterade tegelkyrka. Den invigdes 1192 och är 
enligt äldre mönster uppförd på en höjdplatå, där den 
ursprungligen var ännu mer dominerande i landskapet.

Sinclairsholm
 
Sinclairsholm, söder om ån, består av en huvudbyggnad 
med två fasta och två friliggande flyglar samt ett stort 
antal ekonomilängor. Namnet Sinclairsholm syftar på 
Anders Sinclair, som under tidigt 1600-tal på platsen 
lät bygga en sätesgård. Mycket talar för att det i trakten 
fanns en motsvarighet redan under äldre medeltid. 

Den storman som lät bygga Gumlösa kyrka bör ha haft 
en större och ståndsmässig gård i kyrkans närhet. Den 
nuvarande utformningen med brant tak och gulputsade 
fasader fick Sinclairsholm på 1950-talet, då man sökte 
återställa byggandens karolinska 1700-tals utseende.  
 
Omfattande dikningsföretag kring Almaån genomfördes 
under 1860–1870-talen. Den nya jordbrukstekniken 
krävde större och mer ändamålsenliga ekonomibyggnader 
varför man rev den gamla ladugården, strax söder om 
huvudbyggnaden och uppförde nya längor. Några i 
gråsten och tegel stammar till sina äldsta delar från denna 
tid.  
 
En dekorativt utformad port markerar den gamla 
inkörsporten. Anläggningen har i modern tid 
kompletterats med nya längor.  
 
En äldre stenvalvsbro, som är belägen i gårdens trädgård, 
anger landsvägens tidigare sträckning. Bron bär två 
inskriptionstavlor vilka anger byggnadsåren 1810 och 
1832. Den togs ur bruk under 1950-talet när Almaåns 
lopp ändrades.  

BILAGA 1 - RIKSINTRESSEN



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling •   329

Den röda tegelkyrkan i Gumlösa socken är Nordens äldsta daterade tegelkyrkaDen röda tegelkyrkan i Gumlösa socken är Nordens äldsta daterade tegelkyrka

 
Flera äldre byggnader som mejeri, smedja och bostadshus 
för de anställda är bevarade. De är i huvudsak byggda i 
gråsten men även brädfodrade träbyggnader förekommer. 
Skolhuset väster om Hälleberga backe ansluter i sin 
utformning till Sinclairsholms huvudbyggnad, vilket är 
vanligt i miljöer av det här slaget. I utkanterna av ägorna 
finns flera torp och arrendegårdar. De bäst bibehållna har 
ett traditionellt byggnadsskick med röd brädfodring.
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SAMMANFATTNING AV 
RIKSINTRESSEOMRÅDENAS 
VÄRDEBESKRIVNINGAR 
 
1. Vittsjöarna-Vieån-Skeingesjön 

Vittsjöarna, Vieån och Skeingesjön utgör ett 
sammanhängande vattensystem omgivet av ett tilltalande 
och varierat landskap. På Verumsåsen öster om Vittsjön 
är marken småkuperad och präglas av tätt liggande 
åsformationer med ryggar i flera riktningar. 

Odlingslandskapet längs stränderna präglas av långvarig 
hävd och längs Vieåns naturligt slingrande lopp finns 
äldre slåttermarker bevarade. Skeingesjöns fiskfauna 
är synnerligen artrik. Runt sjön häckar ett antal olika 
sjöfåglelarter och området är även attraktivt för rastande 
fåglar. Våtmarksområdet Hörlinge ängar består av tidvis 
översvämmade ängsmarker och ålderdomliga mader, 
vilka har mycket höga biologiska värden.
 
Skåneleden går genom delar av området och där finns 
även flera andra strövstigar. Vid Verum finns den 
populära Vieåleden som är en vandring på totalt 11 km 
i en rik natur- och kulturbygd. Leden går bland annat 

RIKSINTRESSE FRILUFTSLIVET (3 KAP.  6§  MB)

Naturvårdsverket är den myndighet som beslutar om landområden ska vara riksintresse för friluftsliv och Havs- och 
vattenmyndigheten beslutar om vattenområden som är riksintresse för friluftsliv. För att ett område ska vara av 
riksintresse för friluftslivet ska det ha stora friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och 
kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten.  
 
Områden av riksintresse för friluftslivet ska skyddas mot sådana åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön. Med påtaglig 
skada på naturmiljön avses påtaglig skada på värden i naturmiljö som har betydelse från allmän synpunkt och som inte kan 
återskapas eller ersättas om de en gång förstörs.  
 
I Hässleholms kommun finns två områden utpekade som riksintressen för friluftslivet: 1. Hovdala – Finjasjön och 2. 
Vittsjöarna – Vieån – Skeingesjön.  
 
      Kommunens ställningstagande 

• Kommunen godtar riksintressena och bedömer att planförslaget inte står i konflikt med utpekade riksintressen för 
friluftslivet. 

• Hur kommunen ser till att riksintresset tillgodoses 

• Vid ändrad markanvändning där riksintressen för friluftslivet berörs ska en bedömning göras om den nya 
markanvändningen påtagligt kan skada riksintresset eller värdet. Åtgärder/ändringar för att undvika påtaglig skada 
vidtas om det är nödvändigt och möjligt. Val av åtgärder för att undvika påtaglig skada varierar från fall till fall.

Vittsjöarna är av riksintresse för friluftslivet  
(Foto: Fotograf Daniel/Daniel Larsson)
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1. VITTSJÖARNA-VIEÅN-SKEINGESJÖN 

2. HOVDALA – FINJASJÖN 
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antal leder med olika längd och svårighetsgrad finns i 
området och Skåneleden har flera sträckningar här. Längs 
den populära och bitvis lättillgängliga Finjasjöleden 
får man uppleva allt från Finjasjöns vattenbryn och 
Hovdalas öppna fält till vackra ek- och bokskogar.  
 
I skogarna runt Hovdala går en mountainbikebana 
på drygt 37 km i en varierad terräng. I området löper 
även flera ridstigar och ett stort antal skogsbilvägar. 
Geochaching förekommer inom området. Vid Finjasjön 
finns badplatser och fisket, särskilt från båt, är bra. Flera 
fågeltorn finns vid sjön. 

Området är lättillgängligt med bil och flera 
parkeringsplatser finns. Buss stannar på hållplatser i 
nära anslutning till Finjasjöleden. Hässleholm är en 
knutpunkt för tåg och hit kommer man lätt från Skåne 
och andra delar av Sverige. I området finns enklare 
rastplatser och anordningar för friluftslivet. I och i 
anslutning till området finns ett varierat utbud av 
restauranger och caféer. 
 

förbi Skeingeborgs unika borgruin och Hörlinge ängars 
utemuseum. Längs med leden finns informationstavlor 
om områdets natur- och kulturvärden. En kanotled går 
från Vittsjöområdet längs Vieån till Skeingesjön där 
den fortsätter ut i Helge å. Möjlighet till bad- och båtliv 
finns vid flera av sjöarna. De höga naturvärdena och 
det rika fågellivet lämpar sig väl för naturstudier och 
fågelskådning, och i anslutning till Hörlinge strandängar 
finns ett handikappanpassat fågeltorn. Fisket i sjöarna är 
bra och erbjuder stor variation. 

Området kan nås med bil och flera olika 
parkeringsplatser finns. Inom området finns flera 
rastplatser och vid Skåneleden i naturreservatet Ubbalt 
finns en lägerplats för enklare övernattning.

2. Hovdala – Finjasjön 

Hovdala naturområde och Finjasjön söder om 
Hässleholm erbjuder ett variationsrikt och spännande 
landskap med vida vyer, slutna skogar, höjder och 
dalgångar. Området har en lång kulturhistoria och med 
lämningar från sten-, brons- och järnåldern vilka berättar 
om att området varit en öppen odlingsbygd under 
mycket lång tid.  
 
Centralt i området ligger Hovdala slott som är ett av de 
främsta minnesmärkena från snapphanetiden i Skåne 
och spelade en viktig roll under krigen mellan Sverige 
och Danmark på 1600-talet. Under den senare halvan 
av 1900-talet har militär övningsverksamhet kombinerat 
med extensivt bete skapat ett unikt öppet landskap där 
de sandiga markerna har blivit en åtråvärd miljö för 
många sällsynta växt- och djurarter.  
 
Hovdalaåns dalgång är en av Sveriges artrikaste 
fladdermuslokaler. Den relativt grunda slättsjön 
Finjasjön är en av Skånes största sjöar med en numera 
god vattenkvalitet. Sjön och dess omgivningar är mycket 
fågelrika med ett stort antal häckande och rastande 
arter. Vid Finjasjöns västra strand finns en stor och 
sammanhängande strandskog med höga biologiska 
värden. 

Göingeåsen är en bergsrygg som sedan länge är känd 
för sin vackra ädellövskog. Från Spraglerödsbranten och 
hela vägen upp till krönet 150 meter över havet finns 
mer eller mindre kalt berg. Trots sitt läge nära tätorten 
kan man uppleva tystnad och stillhet inom stora delar av 
Hovdalaområdet. 

Inom och i anslutning till Hovdalaområdet finns 
möjlighet att utöva en mängd olika friluftsaktiviteter och 
området lockar såväl lokalbefolkning som turister. Ett 
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SAMMANFATTNING AV 
RIKSINTRESSEOMRÅDETS VÄRDEBESKRIVNING 

Ignaberga kalk

Kalkstensfyndigheten i Ignaberga är riksintresse för 
exploatering sedan år 1994. Fyndigheten innehåller 
högkvalitativ kalk. 

RIKSINTRESSE VÄRDEFULLA ÄMNEN OCH MINERAL (3 KAP.  7§  MB)

Fyndigheter som innehåller värdefulla ämnen eller material kan utpekas som riksintressen av SGU. Vid utpekande och 
detaljavgränsning av en fyndighet som riksintresse för värdefulla ämnen eller material krävs omfattande undersökningar och 
gedigen dokumentation av fyndigheten för att SGU ska kunna göra bedömningen om fyndigheten är av riksintresse.  
 
Områden som innehåller fyndigheter av värdefulla ämnen eller material som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa. Inom sådana områden får kommuner och statliga myndigheter inte planera för 
eller lämna tillstånd till verksamheter som kan förhindra eller påtagligt försvåra ett utnyttjande av mineralresurserna.  
 
I Hässleholms kommun finns ett område utpekat som riksintresse för värdefulla ämnen: Ignaberga kalk 
 

• Kommunens ställningstagande 

• Kalkbrytningen kan i framtiden komma att stå i konflikt med en av kommunens huvudvattentäkter Ignaberga-
Hässleholm på Kristianstadslätten. Vattentäkten är en av Skandinaviens större grundvattentillgångar. Kommunen avser 
värna dricksvattenintresset.

• Hur kommunen ser till att riksintresset tillgodoses 

• Det finns ett miljötillstånd att bryta kalk vid Ignaberga i ytterligare 25 år och detta kan ske med fortsatt aktsamhet 
och i samförstånd med kommunens uttag av kommunalt dricksvatten utan att grundvatten kvaliteten försämras. 
Kommunen ser på sikt att vattnet i grundvattensjön kan utgöra ett framtida råvatten för Hässleholms kommuns 
dricksvattenförsörjning. En juridisk utredning behövs för att klargöra vattendomens reglering mellan intressenterna. 
Syftet är att förbättra möjligheterna för samexistens mellan riksintresset för kalkbrytning och kommunal 
dricksvattenförsörjning i framtiden. 
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IGNABERGA KALK
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SAMMANFATTNING AV 
RIKSINTRESSEOMRÅDENAS 
VÄRDEBESKRIVNINGAR

1. Matterödsåsen 

En liten del av ett område som är riksintresse för 
vindbruk går in i Hässleholms kommun där Klippan, 
Höörs och Hässleholms kommuner möts. Området 
var tidigare en mindre del av ett av fyra områden 
i kommunen som pekats ut som lämpliga för 
vindkraftsutbyggnad, men genom ett tilläggsbeslut 
kvarstår endast de andra tre, se avsnittet Teknisk 
försörjning, Energi.
 
2. Nävlingeåsen 

En del av Nävlingeåsen är riksintresse för vindbruk. 
Riksintresset överlappar till stor del med riksintresse för 
totalförsvarets militära del som är överordnat riksintresse 
för vindbruk.

RIKSINTRESSE VINDBRUK (3 KAP.  8§  MB)

Energimyndigheten är den myndighet som har uppdraget att ta fram områden på land och till havs som ska vara av 
riksintresse för vindbruk.  
 
Riksintressen för vindbruk anges för att de har särskilt goda förutsättningar för vindbruk ur ett nationellt perspektiv, för att 
de behövs för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället och/eller för landsdets behov av viss energiproduktion. Angivna 
riksintresseanspråk är framtagna med hänsyn till försörjningstrygghet och ur ett energisystemperspektiv. 

I Hässleholms kommun finns två områden utpekade som riksintressen för vindbruk: 1. Matterödsåsen och 2. Nävlingeåsen.  

• Kommunens ställningstagande 

• Kommunen godtar inte riksintresset i sin helhet, utan gör bedömningen att de utpekade riksintresseområdena behöver 
tas bort. Området vid Matterödsåsen bör utgå då området har höga naturvärden och då bebyggelsen är relativt tät. 
Området vid Nävlingeåsen bör även utgå då det påverkar många allmänna intressen och andra riksintressen enligt 
kommunens bedömning.

• Hur kommunen ser till att riksintresset tillgodoses 

• Kommunen planlägger inte för mark- och vattenanvändning som påverkar riksintresset negativt. 
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2. NÄVLINGEÅSEN
1. MATTERÖDSÅSEN
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BILAGA 1 - RIKSINTRESSEN

RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER (3 KAP.  8§ MB)
 
Trafikverket bedömer vilka områden som är av riksintresse för trafikslagens anläggningar. Trafikverket ska efter samråd med 
länsstyrelser, Boverket och andra berörda myndigheter, lämna uppgifter om områden som Trafikverket bedömer vara av 
riksintresse för kommunikationer. Trafikverket stöttar länsstyrelsen i deras arbete med att bevaka utpekade riksintressen.  
 
Riksintresse för kommunikationer är avsett att säkra funktionell transport på väg, järnväg, i luften och till sjöss. 
Riksintressen utpekade av Trafikverket gäller för mark-och vattenområden för både befintliga, planerade och framtida 
kommunikationsanläggningar. 
 
I Hässleholms kommun finns följande riksintressen för järnvägen:
• Markarydsbanan
• Skånebanan
• Södra Stambanan

I Hässleholms kommun finns följande riksintressen för terminaler:   
• Hässleholm

I Hässleholms kommun finns följande riksintressen för planerade och framtida banor:   
• Jönköping-Malmö

I Hässleholm kommun finns följande riksintresse för stationer med resandeutbyte
• Hässleholms C
• Stationerna i Ballingslöv, Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö
• Kommande station för Nya Stambanan, är riksintresse för kommunikationer.

I Hässleholms kommun finns följande riksintressen för vägar:
• Väg 21
• Väg 23
• Väg 24
• Väg 117 

I Hässleholms kommun påverkas av följande riksintressen för flygplatser (MSA-ytor med radien 55 km från 
flygplatsen):
• Kristianstads flygplats
• Ängelholm-Helsingborgs flygplats
• Malmö-Sturup 

• Kommunens ställningstagande 

• Kommunen godtar riksintressena och bedömer att planförslaget inte står i konflikt med rikintresset för 
kommunikationer (järnvägar, planerade framtida banor, terminaler, stationer, vägar och flygplatser). 

• Hur kommunen ser till att riksintresset tillgodoses

• Kommunen avser undvika sådana åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten och utnyttjandet av anläggningar 
som utgör riksintresse för järnväg, planerade framtida banor, terminaler, stationer, vägar och flygplatser. Erforderligt 
avstånd mellan bebyggelse och de riksintressanta väg och järnvägarna ska hållas. Vid ny markanvändning som kan 
påverka anläggningar av riksintresse, ska såväl påverkan på riksintresseområdet som influensområdet beaktas.
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RIKSINTRESSEOMRÅDENAS GENERELLA 
FUNKTIONSBESKRIVNINGAR 

 
JÄRNVÄGAR 
 
Järnvägarna Södra stambanan, Skånebanan och 
Markarydsbanan är av riksintresse för kommunikationer. 
Järnvägen är också riksintresse för godstransporter. 
Centralt i Hässleholm finns en rangerbangård/
växlingsbangård av riksintresse. En höghastighetsbana 
mellan Jönköping och Malmö finns utpekad som 
framtida kommunikationsanläggning av riksintresse. 
Det är dock först då det finns en beslutad utredning 
och en vald korridor för en höghastighetsbana samt 
en precisering av riksintresset, som åtgärden får 
statusen planerad kommunikationsanläggning av 
riksintresse. Samtliga stationer med resandeutbyte inom 
kommunen, inklusive kommande station för Nya 
Stambanan, utgör riksintresse för kommunikationer.

Markarydsbanan  

Markarydsbanan, som sträcker sig mellan Eldsberga 
och Hässleholm, är en viktig förbindelse mellan 
Västkustbanan och Södra Stambanan för godståg. Även 
viktig omledningsbana för persontåg.

Skånebanan 

Skånebanan sträcker sig mellan Helsingborg och 
Kristianstad och förbinder Västkustbanan, Södra 
stambanan samt Blekinge Kustbana och har därmed en 
interregional betydelse.  
 
Södra Stambanan
 
Södra stambanan är av internationell betydelse och 
ingår i det utpekade TEN-T nätet. Banan sträcker sig 
från Stockholm till Malmö och är mycket viktig för 
person- och godstrafik. Banan ingår även i det utpekade 
strategiska godsnätet. Strax söder om Järna delar sig 
banan i två grenar, en via Katrineholm och en via 
Nyköping. I Åby, öster om Norrköping, förenas de igen. 
Banan är dubbelspårig och elektrifierad. 
 

PLANERADE OCH FRAMTIDA BANOR 
 
En tänkt framtida höghastighetsjärnväg från 
Jönköping till Malmö och vidare mot Köpenhamn. 

Vinslövs station och Skånebanan 

(Fotograf: Fotograf Daniel/Daniel Larsson)
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TERMINAL 

Hässleholm

Växlingsbangård i knutpunkt mellan Södra Stambanan, 
Markarydsbanan och Skånebanan. Kombiterminalen 
som utpekas är nyetableringen i nordost. 

JÄRNVÄGSSTATIONER
 
Hässleholm C

Växlingsbangård i knutpunkt mellan Södra Stambanan, 
Markarydsbanan och Skånebanan. Resandeutbyte 
internationell och nationell trafik. Resandeutbyte 
regional och lokal trafik. Ingår i funktionsanpassat 
nät. Riksintresseanspråket avser utbredningen av hela 
spårområdet för den aktuella platsen.

Ballingslöv, Bjärnum, Hästveda, Sösdala, 
Tyringe station, Vinslövs och Vittsjö stationer

Resandeutbyte regional och lokal trafik.

 
VÄGAR  

Riksväg 21  

Väg 21 utgör en förbindelse mellan regionala centra, 
vilket innebär att vägen är av särskild regional betydelse. 
Vägen utgör en del av förbindelsen mellan Kristianstad 
och Helsingborg/Halmstad.  

Riksväg 23 

Väg 23 utgör en förbindelse mellan regionala centra, 
vilket innebär att vägen är av särskild regional betydelse. 
Väg 23 utgör en del av en viktig förbindelse mellan 
Malmö/Lund/Kristianstad, Växjö och Linköping. 

Riksväg 24 
 

Väg 24 utgör förbindelse mellan regionala centra, vilket 
innebär att vägen är av särskild regional betydelse. 
Sträckan binder samman Nordöstra Skåne med 
Halmstad. 

Väg 117 

Väg 117 är av särskild betydelse för regional eller 
interregional trafik. Vägen är en viktig länk från E4 till 
de östra delarna av Skåne.

BILAGA 1 - RIKSINTRESSEN

FLYGPLATS

Flygplatser av riksintresse med MSA-ytor inom 
Hässleholms kommun (radien 55 km). 
 
Kristianstads flygplats 
 
Flygplatsen är av fundamental regional betydelse.

Ängelholms-Helsingborgs flygplats 
 
Behovet av flygplatskapacitet för att säkerställa framtida 
utveckling av utrikestrafiken i Öresundsregionen 
motiverar att flygplatsen är ett utpekat riksintresse.

Remittering vid fysisk planering och projekte-
ring av höga byggnader och objekt 

Berörda flygplatser: Hässleholms kommun 
ligger inom den MSA-påverkade zonen (60 km) 
som omger såväl Kristianstads, Ängelholms och  
Ljungbyheds flygplatser som Hässleholms och Es-
lövs flygfält. Alla nya byggnader och byggnadsob-
jekt som medger en totalhöjd över 20 meter, ska 
remitteras till flygplatserna i de fall de är berörda.

Luftfartsverket: Även Luftfartsverket i egenskap 
av sakägare ska ges möjlighet att yttra sig avseende 
CNS-utrustning (utrustning för kommunika-
tion, navigation och övervakning) för luftfarten. 
Om berörda flygplatser bedömer att det krävs en 
flyghinderanalys, ska en sådan genomföras och 
bekostas av kommunen.  
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Remittering vid fysisk planering och projektering av höga byggnader och objekt 

Försvarsmakten: Remittering av fysiska planer, bygglov och planer för byggnadsobjekt ska även göras till Försvars-
makten för en lokaliseringsbedömning, om planen medger en höjd på en byggnad eller objekt som är:  
 • Inom tätort: högre än 45 meter 

• Utanför tätort: högre än 20 meter  

För påverkansområden gäller: 

• Inom påverkansområde övrigt behöver Försvarsmakten få in alla plan- och lovärenden

• Inom påverkansområde för väderradar behöver Försvarsmakten endast få in remisser gällande höga objekt 

Före byggstart, då bygglov eller miljötillstånd finns, ska i angivna fall alltid en ”flyghinderanmälan” (enligt luft-
fartsförordningen SFS2010:770) göras till Försvarsmakten. Från den 1 november 2010 trädde Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om markering av byggnader, master och andra föremål (TSFS 2010:155) i kraft. 
Dessa föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller 
vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda hinderbegränsade ytor.

RIKSINTRESSE FÖR TOTALFÖRSVARETS MILITÄRA DEL (3 KAP.  9§  MB)

Försvarsmakten är den myndighet som beslutar om utpekade områden av riksintresse och områden av betydelse för 
totalförsvarets militära del. Riksintressen för totalförsvarets militära del omfattar dels riksintressen som kan redovisas 
öppet, dels riksintressen som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, 
kommunikations- och underrättelsesystem. 
 
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Mark och vattenområden som har betydelse för 
totalförsvaret ska så långt som möjligt  skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.  
 
Inom planområdet finns tre riksintressen som kan redovisas öppet (se karta):
1. Påverkansområde övrigt (Hästveda)
2. Påverkansområde övrigt (öster väg 23 mellan Sösdala och Tormestorp) 
3. Påverkansområde väderradar 

Riksintresset kan framför allt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Hela landets 
yta är därför samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför och högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse.  
 
      Kommunens ställningstagande 

• Kommunen godtar riksintressena och bedömer att planförslaget inte står i konflikt med utpekade riksintressen för 
totalförsvarets militära del. 

• Hur kommunen ser till att riksintresset tillgodoses  

• Komunen avser undvika sådana åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av totalförsvarets 
anläggningar. Mark och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret ska så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Alla plan- och bygglovsärenden avseende höga objekt 
skickas på remiss till Försvarsmakten. 
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BILAGA 2 - RIKSINTRESSEN

1. PÅVERKANSOMRÅDE ÖVRIGT 
(HÄSTVEDA)

2. PÅVERKANSOMRÅDE ÖVRIGT 
(ÖSTER VÄG 23 MELLAN 
SÖSDALA OCH TORMESTORP) 

3. PÅVERKANSOMRÅDE 
VÄDERRADAR
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NATURA 2000 (4 KAP.  8§  MB)

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Natura 2000-områden utses av regeringen med stöd av två EU-
direktiv, fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet. Natura 2000-områden är av riksintresse. 
 
Syftet med Natura 2000 är att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden. Genom bevarande och förbättring av 
naturmiljön. För att nå det målet ska alla EU-länder utse särskilda områden, Natura 2000-områden, som tillsammans ska 
bilda ett ekologiskt sammanhängande nätverk. Dessa områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda 
ur ett europeiskt perspektiv. De åtgärder som är nödvändiga för att målsättningen ska kunna uppnås bör genomföras inom 
vart och ett av de utsedda områdena. Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande 
sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-naturområde.
 
I Hässleholms kommun finns 20 områden utpekade som Natura 2000-områden enligt Art- och habitatdirektivet, många 
sammanfaller med riksintresse naturvård:  

1. Skeingesjön 
2. Hörlinge ängar
3. Verum
4. Mölleröd
5. Ubbalt
6. Stensmyr
7. Vejshulta myr
8. Fäjemyr
9. Bjärnum 
10. Åraslövs mosse
11. Store mosse 
12. Angsholmasjön 
13. Maglö ekar
14. Skeingeborg
15. Värsjön 
16. Västra Malshult
17. Brantaberg-Oreberget
18. Grottorna vid Ignaberga
19. Göingeåsen
20. Hovdala. 

 
      Kommunens ställningstagande 

• Kommunen godtar riksintressena och bedömer att planförslaget inte står i konflikt med Natura 2000-områden. 
Naturvärdena i Natura 2000-områden ska bevaras och utvecklas och eventuella förändringar inom eller intill Natura 
2000-områdena ska inte påverka naturvärdena negativt.

• Hur kommunen ser till att riksintresset ska tillgodoses 

• Vid ändrad markanvändning där Natura 2000-områden berörs ska en bedömning göras om den nya 
markanvändningen påtagligt kan skada riksintresset eller värdet. Åtgärder/ändringar för att undvika påtaglig skada 
vidtas om det är nödvändigt och möjligt. Val av åtgärder för att undvika påtaglig skada varierar från fall till fall. 

BILAGA 1 - RIKSINTRESSEN
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16. VÄSTRA MALSHULT

10. ÅRASLÖVS MOSSE

12. ANGSHOLMASJÖN

17. BRANTEBERG- 
OREGERGET

13. MAGLÖ EKAR

8. FÄJEMYR

9. BJÄRNUM

5. UBBALT

7. VEJSHULTAMYR

15. VÄRSJÖN

1. SKEINGESJÖN
14. SKEINGEBORG

2. HÖRLINGE ÄNGAR

3. VERUM
4. MÖLLERÖD6. STENSMYR

20. HOVDALA

18. GROTTORNA 
VID IGNABERGA

11. STORE MOSSE

19. GÖINGEÅSEN
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RIKSINTRESSE  FÖR VATTENFÖRSÖRJNING (2 KAP. 8§ MB)

Områden som är av riksintresse för vattenförsörjningar pekas ut av Havs- och vattenmyndigheten. Områden som är av 
nationell betydelse kan pekas ut som riksintresse för olika ändamål. Områdena omfattar de mark- och vattenområden som 
anses vara de mest värdefulla områdena ur ett nationellt perspektiv enligt de kriterier som Havs- och vattenmyndigheten 
har satt upp.

Områden av riksintresse för vattenförsörjning ska skyddas mot sådana åtgärder som kan påtagligt skada 
vattenförsörjningen. Påtaglig skada kan innebära åtgärder som kan medföra att nyttjandet av riksintresset påtagligt 
försvåras. 

I Hässleholms kommun finns ett riksintresse för vattenförsörjning, Bolmentunneln. Information om riksintresset redovisas 
i sekretessbilagan. 

 
      Kommunens ställningstagande 

• Kommunen godtar riksintresset och bedömer att planförslaget inte står i konflikt med utpekat riksintresse.

• Hur kommunen ser till att riksintresset ska tillgodoses 

• Kommunen avser att verka för att undvika sådana åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten och utnyttjandet 
av området som utgör riksintresse för vattenförsörjning. Vid ny markanvändning som kan påverka området av 
riksintresse för vattenförsörjning ska eventuell påverkan på riksintresseområdet och dess påverkansområde utredas 
och beaktas. 

BILAGA 1 - RIKSINTRESSEN
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Säkerhetshoten mot Sverige har ökat under de senaste 
åren och Säkerhetspolisens bedömning är att de kommer 
fortsätta öka de närmaste åren (Årsbok, Säkerhetspolisen 
2020). Den snabba digitaliseringen i kombination 
med den polarisering vi sett i omvärlden, samt en 
tillväxt i extremistmiljöer skapar en sårbar situation där 
information som riskerar att skada samhället kan komma 
att hamna i händerna på organisationer som vill skada 
eller i värsta fall förstöra det samhälle vi lever i idag.
Svenska myndigheter, där även kommunerna räknas 
in, har ett ansvar att minska sårbarheten och för att 
möjliggöra och öka motståndskraften för hot mot alla 
nivåer i samhället (Prop 2020/21:30). I propositionen 
lyfts det civila försvaret som en av grundstenarna för 
totalförsvaret.

I dessa mål ingår för kommunens del att säkerställa de 
viktigaste samhällsfunktionerna som kommunen har 
ansvar för, att upprätthålla nödvändig försörjning och 
att flera kommunala verksamheter kan fortsätta och 
bedriva sin verksamhet i så lång utsträckning som möjligt 
i händelse av krig, kris eller annan påfrestning i samhället 
i fred. Kommunen ska även kunna bidra till det militära 
försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår 
omvärld. 

Genom att förstärka säkerhetsskyddet och 
informationssäkerheten i kommunala verksamheter kan 
kommunen minska risken för att yttre påverkan eller att 
informationsbortfall kommer att påverka kommunens 
ansvarsdelar inom totalförsvaret negativt.

Kommunen har därför valt att med stöd av 
Offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) 18 
kap 13 § lägga delar av informationen som bidrar till 
helhetsbilden för översiktsplanen som en sekretessbilaga.

Detta för att möta behovet hos de behöriga handläggare 
som behöver informationen för att kunna ha tillgång till 
ett korrekt beslutsunderlag, men samtidigt möta behovet 
av att informationen inte kan utnyttjas i syfte att skada 
kommunens-, länets- eller rikets totalförsvarsförmåga.
Den information som beskrivs i bilagan och omfattas av 
sekretessen är:

• Information om Bolmentunnelns utsträckning
• Information om Tekniska anläggningars utbredning

”Ansträngningarna och viljan som krävs för att hålla 
Sverige säkert är inte tillräckliga. Det här är ingenting 
som kan vänta. Hoten är reella och de finns här och 
nu. Fler måste göra mer och tänka steget längre.” – Klas 
Friberg, Säkerhetspolischef.

Bilaga 2 - Sekretessbilaga

För att möta de konkurrerande behoven av att handläggarna i kommunen behöver tillgång till information för att 
ta korrekta beslut, samtidigt som viss del av den informationen kan användas till men för kommunen, regionen 
eller riket, har kommunen beslutat sig för att lyfta ut delar av översiktsplanen i en sekretessbilaga. 

Eftersom bilagan är sekretessbelagd kommer begäran om utlämning av handlingen därför sekretessprövas. Detta 
med stöd av Offentlighet- och sekretesslagen (OSL). 

BILAGA 2 - SEKRETESSBILAGA
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Bilaga 3 - Länsstyrelsens granskningsyttrande

BILAGOR - LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE
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BILAGOR - LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE
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PROCESS OCH 
MEDVERKANDE

I  kapitel  6  finns en bilaga med riksintressenas värdebeskrivningar, 
länsstyrelsens granskningsyttrande samt en lista över medverkande i 

översiktsplanearbetet .
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TIDPLAN 

Byggnadsnämnden gav 2017-02-14 § 23 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över, 
uppdatera och digitalisera den kommunövergripande 
översiktsplanen för Hässleholms kommun. 
Samråd pågick 2020-06-29 - 2020-10-30. 
Granskning är planerat till fjärde kvartalet 2021. 
Antagande är planerat till våren 2022.

METODIK  

Processen med att ta fram en översiktsplan ger 
möjligheter att diskutera och väga olika intressen mot 
varandra och därigenom landa i en gemensam målbild 
och gemensamma strategier för att nå målbilden. Det 
krävs ett flertal strategiska planeringsunderlag för att 
möjliggöra arbete med översiktsplan och dessa ska tas 
fram och uppdateras löpande. Denna översiktsplan har 
kunnat luta sig på flera ämnesstrategier och ämnesplaner. 

Processen för att ta fram en översiktsplan är reglerad 
i plan - och bygglagen (PBL). Processen ska ske med 
insyn och stor möjlighet till inflytande från medborgare, 
myndigheter, företag och organisationer. Detta avses 
bidra till ett bättre beslutsunderlag och starkare 
förankring i de beslut som fattas, vilket i sin tur ger 
förbättrade möjligheter för målbilden och strategierna att 
genomföras.

Avvägningar mellan olika intressen och synpunkter 
har gjorts av kommunala tjänstepersoner och politiker. 
Olika intressen har olika tyngd i konkurrensen om vad 
som ska utvecklas eller bevaras på en plats. Till exempel 
har riksintressen stor tyngd eftersom de är nationellt 
prioriterade. Politikerna är alltid ytterst ansvariga för de 
ställningstaganden som görs.

Processen inleddes med att byggnadsnämnden i 
februari 2017 (BN 2017-02-14 § 23) beslutade 
att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över, 
uppdatera och digitalisera den kommunövergripande 
översiktsplanen för Hässleholms kommun. 
(Byggnadsnämnden heter numera Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret har 
bytt namn till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.)

Projektet planerades och en projektplan godkändes 
av styrgruppen till årsskiftet 2018–2019. Under 
våren och sommaren 2019 har arbetsgruppen arbetat 
med insamling av material, medborgardialog genom 
inlyssningsrunda och digital dialogkarta på kommunens 
webbplats. Flera möten har också hållits med 
referensgrupper och olika ämnesexperter.

Under hösten 2019 och våren 2020 var arbetet inriktat 
på att ta fram samrådsförslaget, som sedan skickades 

Hässleholms kommuns översiktsplaneprocess

PROCESS OCH MEDVERKANDE

Arbetet med översiktsplanen för Hässleholms stad följer planprocessen för översiktsplanering som anges i 
plan - och bygglagen (PBL). Processen ska ske med insyn och stor möjlighet till inflytande från medborgare, 
myndigheter, företag och organisationer. Detta avses bidra till ett bättre beslutsunderlag och starkare förankring i 
de beslut som fattas, vilket i sin tur ger förbättrade möjligheter för målbilden och strategierna att genomföras.

Illustration över de olika stegen i processen för att ta fram en översiktsplan för Hässleholms kommun 

Inysningsrunda Samråd Granskning Antagande Laga kraft

vår-sommar 2019 vår-höst 2020

Här är vi nu!

höst 2021 & våren 2022 vintern 2023

Dialog och
faktainsamling

våren 2023

Dialog om
samråds- 
förslag 

Dialog om
gransknings- 
förslag 

Färdigt 
förslag
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ut på remiss. Samrådet varade mellan 29 juni 2020 – 
30 oktober 2020. I samband med att översiktsplanen 
skickades på samråd tog kommunen fram en film som 
handlade om varför vi planerar. Se gärna den!  

Efter samrådet kom planförslaget att kompletteras och 
omarbetas till en granskningshandling utifrån inkomna 
synpunkter och yttranden, som också sammanställs och 
bemötts i en samrådsredogörelse. 

Under hösten 2021, mellan 27 september - 28 
november, var förslaget tillgängligt för granskning. Under 
granskningen anordnader tre digitala dialogmöten och 
ett fysiskt ÖP-mingel där allmänheten hade möjlighet att 
ställa frågor om förslaget till tjänstepersoner. 

Efter granskningen kom planförslaget att omarbetas och 
vissa större ändringar genomfördes i förslaget vilket har 
motiverat en förnyad granskning. Inkomna yttranden 
från granskningen 2021 har sammanställts och bemötts i 
ett särskilt utlåtande. 

Enligt projektets preliminära tidplan förväntas antagande 
ske första kvartalet 2023. Först beslutas om godkännande 
i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och därefter beslutas 
om antagande i Kommunfullmäktige.

Efter antagande tillkännages beslutet på kommunens 
anslagstavla under 3 veckor, då överklaganden också 
kan ske. Översiktsplanen kan efter antagandebeslutet 
endast överklagas med anledning av fel i handläggningen. 
Den kan inte överklagas i sak, då den inte är juridiskt 
bindande.

Efter laga kraft-besked gäller Översiktsplanen för 
Hässleholms kommun tillsammans med Länsstyrelsens 
granskningsyttrande som biläggs översiktsplanen. 
De politiska ställningstaganden som gjorts ska sedan 
följas och vara vägvisare för kommunens fortsatta 
utveckling. Översiktsplanen genomförs genom att dess 
ställningstaganden arbetas in i verksamhetsmål och 
budgetprocesser.

Detta planförslag är i huvudsak uppbyggt enligt 
Boverkets ÖP-modell 2.1. Det innebär att beskrivningen 
utgår från aspekterna utvecklingsinriktning, mark- och 
vattenanvändning respektive Riksintressen och andra 
värden. Förutom mindre lokala anpassningar använder vi 

i planen de begrepp som Boverket föreslår.

Översiktsplanearbetet ska ske med öppenhet och 
insyn. Målet är att nå en bred förankring genom en 
demokratisk process. Processen är lagstadgad i plan- 
och bygglagen och innebär samråd, granskning och 
antagande. I vår process har vi även lagt till en tidig 
inlyssning.

REPRESENTATION I PROCESSEN UR ETT 
JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV 

I arbetet med kommunens översiktsplan har fördelningen 
mellan kvinnor och män som deltagit i processen 
kartlagts och jämförts med siffror från processen med 
den tidigare översiktsplanen:

Representation kvinnor/män i arbetet med 
översiktsplanen  (2020)  (2006)
   ♀	 ♂	 ♀	 ♂
Arbetsgrupp  5 3 - -
Styrgrupp  4 5 0 9
Övriga medverkande 41 43 7 11
Politisk referensgrupp 6 9 0 6
Ref.grupp koncernledn.  9 10 - -
Ref.grupp kommuner 7 7 - -
Totalt   72 78 7 29

Kommunen ser positivt på att nuvarande 
översiktsplaneprocess har varit jämställd och tagits 
fram genom stort samarbete mellan olika aktörer. 
Förhoppningen är att det jämställda breda samarbetet, 
både internt och externt leder till att översiktsplanen 
blir långsiktigt hållbar och det strategiskt viktiga 
styrdokument som det ska vara i en kommun.

PROCESS OCH MEDVERKANDE
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Beställare: 
Byggnadsnämnden  
(numera Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)

Projektledare:  
Nina Jakobsson, planarkitekt (fr. om. 2022-01-01
Nicole Henriksdotter, plankoordinator (fr.om. 2021-06-
01 t.o.m 2021-12-31)
Kristina Westlin, planarkitekt (fr. o. m. 2021-02-01)
Jessica Dahl, planarkitekt (fr. o. m. 2020-06-27 t.o.m. 
2021-01-31)
Maria Månsson Brink, översiktsplanearkitekt  
(t.o.m. 2020-06-26)

Arbetsgrupp:   
Anna Lindqvist, GIS-ingenjör 
Anette Moberg, miljöinspektör 
AnnaLena Olausson, kommunikatör  
(t.o.m. 2020-03-31) 
André Olbers, trafikplanerare  & bitr. projektledare
Karolina Persson, trafikplanerare (t.o.m 2021-02)
Johan Pihel, GIS-ingenjör
Sven-Inge Svensson, miljöutredare (mars 2020- 
december 2020)

Styrgrupp:  
Linda Granqvist, mät- och GIS-chef
Torbjörn Håkansson, miljöchef (fr. o. m 2020-03-01)
Jan Karlsson, miljö- och stadsbyggnadschef,  
projektägare (t.o.m. 2020-03-31) 
Marie Nilsson, planchef (fr. o. m. 2019-10-16)
Bengt-Arne Persson, kommundirektör
Gertrud Richter, planchef, projektägare  
(t.o.m. 2019-09-30)
Sven-Inge Svensson, miljöchef (t.o.m. 2020-02-29)
Mats Svensson, teknisk chef
Helena Östling, miljö- och stadsbyggnadschef, 
projektägare (fr. o. m. 2020-04-01) 

Övriga medverkande: 
AM-tryck 
Klass 6A på Bjärnums skola
Yrkesprogrammen på gymnasieskolan Jacobsskolan 
Vidar Albinsson, folkhälsostrateg
Jenny Alm, samhällsvägledare
Stefan Alvedal, gatuchef
Predrag Amanovic, fastighetsstrateg
Andreas Ask, planarkitekt
Per-Ole Asklund, byggnadsinspektör
Malin Backman, planarkitekt

Viktor Bernhardsson, mark- och exploateringsingenjör
Åsa Bjerstedt, miljöinspektör
Linnéa Björk, planarkitekt
Tomas Carlström, filmskapare, CCJ kommunikation 
Jens Christian, Fotograf  
Helén Clargården, kommunikatör
Paul Dettwiller, bygglovhandläggare
Ludvig Einarsson, enhetschef EU-kontoret
Jan Elofsson, GIS-ingenjör
Elsa Enetjärn, röstskådespelare i filmen om översiktlig 
planering
Karolina Engquist, verksamhetsutvecklare
Ida Flygare, destinationsutvecklare 
Johan Funke, InPhokus by Funke, fotograf
Magnus Gjerstad, jurist
Eva Günther, bygglovhandläggare
Veronica Haagen, trafikingenjör
Ylva Hartman Magnusson, planarkitekt
Eva Hedenfelt, miljöstrateg
Richard Heingard, projektledare 
Sandra Holm, näringslivsutvecklare 
Sherif Hosny, planarkitekt 
Emma Isacsson, VA-ingenjör 
David Johansson, bygglovshandläggare/inspektör
Elin Johnsson, enhetschef 
Thomas Johnsson, fotograf
Henrik Johansson, lantmätare
Carina Jönsson Lindholm, destinationsutvecklare
Ingela Karlsson Blomén, bebyggelseantikvarie
Sofie Kling Mathiasson, planarkitekt 
Carina Koskinen, nämndsekreterare
Karl Lahtela, mark- och exploateringsingejör 
Daniel Larsson, fotograf
Alexander Lindahl, planarkitekt 
Stefan Lindgren, utredningschef VA 
Madeleine Meiby, planarkitekt
Melissa Millbourn, förebyggandechef
Cecilia Müllern-Aspegren, verksamhetsutvecklare 
Rikard Muth, upphandlingschef
Eva Nilsdotter, f.d. lantmäterichef
Charlotta Nilsson, bygglovskoordinator
Ronny Nilsson, gatuchef
Anna Nordstrand, destinationsutvecklare
Anna Nordström, f.d. plankoordinator
Anders Nählstedt, räddningschef
Eva Ohlstenius, näringslivs- och utvecklingsstrateg
Jens Olsson, slottschef
Kristofer Olsson, mark- och exploateringsingenjör
Johan Osberg, tekniker
Tobias Oscarsson, verksamhetsutvecklare

Medverkande

PROCESS OCH MEDVERKANDE



Översiktsplan för Hässleholms kommun - Förnyad granskningshandling •   355

Niklas Persson, biträdande barn- och utbildningschef 
Sven Persson, swelo.se, fotograf
Stina Pettersson, inspirationsföreläsare, Ramböll
Hampus Ragnar, brandingenjör
Emma Ragnarsson, kommunikatör
David Reimers, projektsamordnare
Gertrud Richter, samhällsstrateg
Andreas Roxhag, näringslivsutvecklare
Jakob Ruter, mark- och exploateringschef
Robert Samuelsson, byggchef 
Jonas Sjögren, GIS-ingenjör
Anna Sjöholm, drog- och brottsförebyggande samordnare
Justina Strömquist, grundskollärare
Gunnar Swärdh, markingenjör
Christer Söderling, parkingenjör
Kristina Uddman, samhällsvägledare
Tobias Ullmark, enhetschef
Caroline Wendel, energi- och klimatrådgivare
Ewa Wendt, samhällsvägledare
Malin Wiik, kommunikatör
Lars-Erik Williams, ekolog
Reza Zargari, bygglovshandläggare
Dolores Öhman, hållbarhetscoach
Bjarne Öhrling, projektledare
Rasmus Reppen, praktikant (januari-mars 2019)

Politisk referensgrupp:
Kommunstyrelsens arbetsutskott:
Lars Johnsson, kommunstyrelsens ordförande (m)
Hanna Nilsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
(sd)
Lena Wallentheim, kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande (s)

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens arbetsutskott:
Kenny Hansson, miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
ordförande (m)
Paul Thurn, miljö- och stadsbyggnadsnämndens 1:e vice 
ordförande (sd)
Lars Olsson, miljö- och stadsbyggnadsnämndens 2:e vice 
ordförande (c) 

Parlamentariska gruppen:
Ulf Berggren, gruppledare (sd)
Robin Gustavsson, gruppledare (kd)
Agneta Olsson Enochsson, gruppledare (L), ersättare 
Thomas Haraldsson
Lena Svensson, gruppledare (c), ersättare Johan 
Hammarqvist
Björn Widmark, gruppledare (FV)

Magnus Åkerborn, gruppledare (v)
Dolores Öhman, gruppledare (mp), ersättare Arberesha 
Sabani 

Referensgrupp koncernledningen:
Elisabeth Aidemark, kanslichef
Rolf Bengtsson, barn- och utbildningschef
Jan-Ole Engkvist, arbetsmarknad- och 
kompetensutvecklingschef
Kent Johannesson, VD HIBAB
Sus Lantz, socialchef
Hanna Gardell, kommunikationschef 
Tony Hadarsson, fiberchef
Anneli Larsson, omsorgschef
Stefan Larsson, tillväxtchef
Emma Nordwall, räddningschef
Johan Palmqvist, IT-chef
Stephan Persson, VD Hässlehem AB 
Anders Rosengren, kultur- och fritidschef
Liselotte Stålhandske, VD Hässleholms Vatten AB
Eva-Lotta Svensson, ekonomichef
Sven Carlsson, VD Hässleholm Miljö AB 
Marie Söderqvist, personalchef

Referensgrupp grannkommuner:
Katja Berg, chef strategisk planering, Örkelljunga 
kommun
Mattias Bjellvi, stadsarkitekt, Perstorps kommun
Per Blomberg, planeringsarkitekt, Kristianstad kommun 
Sandra Cornmark, planarkitekt, Östra Göinge kommun 
Johanna Holgersson, planarkitekt, Östra Göinge 
kommun
Karin Kallioniemi, samhällsplanerare/kommunarkitekt, 
Höörs kommun
John Karlsson, miljö- och byggchef, Markaryds kommun
Anton Klacka, samhällsplanerare, Höörs kommun
Caroline Kroeker, planarkitekt, Hörby kommun
Ann-Mari Lindberg, landskapsarkitekt, Kristianstad 
kommun
Anders Siversson, plan- och byggchef, Östra Göinge 
kommun
Kettil Svensson, planarkitekt, Osby kommun
Louise Tallberg, planarkitekt, Markaryds kommun
Martin Tång, planarkitekt, Klippans kommun

PROCESS OCH MEDVERKANDE
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OTRYCKTA KÄLLOR 

Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala 
utvecklingsstrategi (remissversion), 2019, Region Skåne 
Styrning för grön omställning i Hässleholms kommun - 
Miljöstrategi, 2019, Hässleholms kommun (ej antaget, 
endast idébank och underlagsmaterial.)
Antal bostäder med start- och slutbesked, åren 2015-
2019, ByggR 2020-22

Bygdeutvecklingsplaner
Bygdeutvecklingsplan för Bjärnum, 2020, Förstudie 
genom Leader, ”Attraktivare orter i Hässleholms 
kommun”
Bygdeutvecklingsplan för Hästveda med omnejd, 
2020, Förstudie genom Leader, ”Attraktivare orter i 
Hässleholms kommun”
Bygdeutvecklingsplan Vinslövs tätort, 2020, Förstudie 
genom Leader, ”Attraktivare orter i Hässleholms 
kommun”
Bruttolistor Tyringe, 2020, Förstudie genom Leader, 
”Attraktivare orter i Hässleholms kommun”
Sösdala bygdeutvecklingsplan, 2020, Förstudie genom 
Leader, ”Attraktivare orter i Hässleholms kommun”
Vittsjö – själ, hjärta och tradition, men också 
gemenskap, natur och framåtsträvan, 2020, Förstudie 
genom Leader, ”Attraktivare orter i Hässleholms 
kommun”

Muntliga källor
Dialogmöte med grannkommunernas planerare, 2019-
04-04 och 2019-05-06 
Dialogresa 2017
Inlyssning på Bjärnums skola, klass 6A, 2019-11-07

Inlyssning på Jacobsskolan, 2019-12-11
Inlyssningsrunda, tidig medborgardialog med drygt 250 
personer i arton orter under tolv dagar: 
- Tyringe 2019-03-18
- Vittsjö 2019-03-29
- Emmaljunga 2019-03-29
- Bjärnum 2019-04-05
- Vinslöv 2019-04-11
- Hästveda 2019-04-12
- Sösdala 2019-04-18
- Ballingslöv 2019-04-26
- Vankiva 2019-04-26

- Finja 2019-05-03
- Västra Torup 2019-05-03
- Tormestorp 2019-05-10
- Hovdala 2019-05-10
- Ignaberga 2019-05-14
- Stoby 2019-05-14
- Hörja 2019-05-17
- Röke 2019-05-17
- Hässleholm 2019-05-24 
Referensgruppsmöten med politiker, 2019-09-02, 2019-
09-16, 2019-09-30, 2019-10-14, 2020-02-12, 2020-02-
26, 2020-03-18, 2020-03-31 och 2020-05-27 
Referensgruppsmöte med koncernledning, 2019-10-25 
och 2020-05-08 
Workshop med politiker och tjänstepersoner, 85 
inbjudna deltagare, 2019-03-05

Elektroniska källor
www.greatercph.se/, Greater Copenhagens webbplats, 
2020-02-20 
www.hassleholm.se, Digital karta, tidig medborgardialog 
genom synpunkter på karta, drygt 120 inkomna 
synpunkter, 2019-09-12 – 2019-06-27  
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/, 
Naturvårdsverkets karttjänst med skyddad natur, 2020-
05-20
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sveriges-aldsta-bor-
i-vittsjo, Vetenskapens värld om Vittsjö i den blå zonen, 
2020-04-07

https://tillvaxtverket.se/download/18.8942b14175e06c-
642b15a71/1606119333824/Pandemins%20
effekter%20p%C3%A5%20hotell-%20
och%20logiverksamhet_2020.pdf  
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Översiktsplaner
Att leva, uppleva, arbeta och lära i Hässleholms 
kommun – Utvecklingsstrategier för mark- och 
vattenanvändningen – Hässleholms kommuns 
översiktsplan, 2007, (aktualitetsförklarad 2017), 
Hässleholms kommun 
Framtidsplan för Hässleholms stad – Fördjupning av 
Hässleholms kommuns kommuntäckande översiktsplan, 
antagen 2018, laga kraft 2020, Hässleholms kommun
Tillägg till Översiktsplan för Hässleholms kommun, 
2007 Tema Vindkraft, 2009, Hässleholms kommun 

Källor och litteratur
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Översiktsplan för Bjärnums tätort, 1997, Hässleholms 
kommun
Översiktsplan för Sösdala tätort, 2002, Hässleholms 
kommun
Översiktsplan för Tyringe tätort, 1998, Hässleholms 
kommun

Översiktsplan för Hässleholms tätort inkl. Finjasjön 
och Finja, Vankiva, Stoby och Tormestorp, 1995, 
Hässleholms kommun

Strategier
Grönstrategier för Hässleholms stad och större 
stationsorter, 2017, Hässleholms kommun 
Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun, 2020, 
Hässleholms kommun
Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Hässleholms 
kommun, 2017, Hässleholms kommun
Strategiskt näringslivsprogram för Hässleholms kommun, 
2012, Hässleholms kommun
Trafikstrategier för Hässleholms kommun, 2017, 
Hässleholms kommun
Tre Naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun, 
2020, Hässleholms kommun
VA-strategier för Hässleholms kommun, 2019, 
Hässleholms kommun

Ämnesspecifika planer
Bostads- och markförsörjningsplan för Hässleholms 
kommun, 2020, Hässleholms kommun
Grönplan för park- och naturområden i Vinslövs tätort, 
2004, Hässleholms kommun
Miljöåtgärder i Hässleholms kommunkoncern 2017–
2018 – Handlingsplan, 2017, Hässleholm
Utökning av VA-verksamhetsområden i Hässleholms 
kommun, 2009, Hässleholms kommun

Program
Miljömålsprogram för Hässleholms kommun  
Naturvårdsprogram för Hässleholms kommun – 
Programdel, 2005, Hässleholms kommun 
Naturvårdsprogram för Hässleholms kommun – 
Områdesbeskrivningar, 2005, Hässleholms kommun

Kartor
Hovdala & Mölleröd Naturområden, Historia och 

framtid – natur och äventyr, 2012, Hässleholm
Vedema för skogens vänner, Stiftelsen skånska 
landskap 

Övrigt kunskapsunderlag 
Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i 
Skånes kommuner, 2015, Länsstyrelsen i Skåne 
Bullerfria områden inom Hässleholms kommun - 
rapport, 2020, Tyréns, Malmö

Bättre plats för arbete Boverkets allmänna råd, 1995, 
Boverket
Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029, 2018, Region 
Skåne
Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala 
utvecklingsstrategi, 2014, Region Skåne
Energi- och klimatplan för Hässleholms kommun, 2009, 
Hässleholms kommun
Fokus landsbygd – samspelet mellan stad och land i det 
flerkärniga Skåne, 2017, Region Skåne
Gör plats för barn och unga! En vägledning för 
planering, utformning och förvaltning av skolans och 
förskolans utemiljöer, Boverket 2015:8
Handlingsprogram för grön infrastruktur, 2018, 
Länsstyrelsen i Skåne, Malmö
Hur stärker vi Skånes regionala kärnor och 
tillväxtmotorer? 2012, Region Skåne
Kristianstad + Hässleholm – Skånes nya tillväxtmotor, 
2016, Skåne Nordost
Landskapsanalys Hässleholms kommun, 2005, Ramböll, 
Malmö
Naturvårdsstrategi för Skåne, 2015, Länsstyrelsen i 
Skåne, Malmö
Planberedskap i Skåne – en inventering i större orter, 
2015, Länsstyrelsen i Skåne, Malmö 
 
Policybeslutgällande skyddsavstånd till reningsverk, 
2008,  Hässleholms Vatten AB
Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018–
2029, Region Skåne
Riktlinjer för exploaterings- och markanvisningsavtal, 
2017, Hässleholms kommun
Riktlinjer för förskolegårdar i Hässleholms kommun,  
Hässleholms kommun
Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun, 
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2019, Hässleholms kommun
Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – 
Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport 
av farligt gods, 2007, Länsstyrelsen i Skåne
Rätt tätt – En idéskrift om förtätning av städer och orter, 
2016, Boverket
Skånebilden – våra gemensamma utgångspunkter, 2015, 
Region Skåne m.fl. 

Skånska åtgärder för miljömålen – Regionalt 
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012–2016, 
Länsstyrelsen i Skåne
Stationsnära läge, 2010, Länsstyrelsen i Skåne m.fl.
Stationsnära läge 2.0 – gemensamma principer för att 
stärka Skånes stationsnära lägen, 2018, Länsstyrelsen i 
Skåne m.fl.
Strategier för det flerkärniga Skåne – Strukturbild för 
Skåne, 2013, Region Skåne
Strategi för ett hållbart transportsystem 2050, 2017, 
Region Skåne
Strategisk plan med budget 2020 och flerårsplan 2021–
2022, 2019, Hässleholms kommun
Så reser vi i Hässleholms kommun – 
resvaneundersökningen 2018, 2019, Region Skåne
 

Så reser vi i Skåne - resvaneundersökningen 2018, 2019, 
Region Skåne
Trafikverkets åtgärdsprogram för buller
Värda att vårda – Byggnader och miljöer i Hässleholms 
kommun, 1986, Hässleholms kommun 
Årsrapport för Hässleholms kommun - 2018 - Kontroll 
av luftkvalitet inom samverkansområdet Skåne, 2018, 
Skånes luftvårdsförbund mfl. 
Ägardirektiv för Hässlehem AB, 2020, Hässleholms 
kommun

Lagar

Miljöbalk, SFS 1998:808, Stockholm 
Plan- och bygglag, SFS 2010:900, Stockholm
Lag om Förenta nationernas konvention om Barnets 
rättigheter (Barnkonventionen), SFS 2018:1197
Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
(2014). Stockholm: Näringsdepartementet. (SFS 2014: 
899) (2 kap 4§)
Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000). 
Stockholm: Näringsdepartementet. (SFS 2000:1383)
Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
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(2010). Stockholm: Näringsdepartementet. (SFS 
2010:879
 

Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778, Stockholm
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Vägen framåt (Fotograf: Helen Clargården)
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