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Förord 

Denna översiktsplan för Sösdala tätort med omgivningar ersätter den 
kommunomfattande översiktsplanen (antagen 1990-12-17) för 
motsvanmde del. 

Planen består av: 
o plankarta med beteckningar 
o denna beskrivning 

Samrådsrcdogörelsen och utlåtandet ingår som särskilt kapitel. 

Planen bygger på ett omfattande underlagsmaterial. Detta underlagsmaterial finns 
tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 
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1 Ny översiktsplan för Sösdala behövs 

1.1 Planens roll 

Utbyggnad av en tätort sker i samspel mellan privata initiativ och insatser från samhällets sida, i 
första hand kommunen, Kommunen påverkar utvecklingen på många sätt - genom den dagliga 
driften och dess vcrksamhetsplanering (barnomsorg, utbildning, fritid mm), genom investeringar 
(i gator, byggnader mm) samt genom tillståndsprövning och ti11syn (av privat byggande mm). 

Kommunen tar ett helhetsgrepp över en orts framtid genom au upprätta en översiktsplan. Kom
munen är enligt Plan- och bygglagen skyldig att ha en aktuell översiktsplan över hela kommunen. 
Hässleholms kommun har valt att fördjupa översiktsplanen för en ort i taget. 

En översiktsplan anger gnmddragen i användning av mark- och vattenområden samt bebygge1se
utvcckling. Planen antages av kommunfullmäktige och utgör alltså ett politiskt stä11ningstagande. 

Översiktsplanen är vägledande men inte bindande för efterföljande beslut. Slutligt ställningsta
gande - i en detaljplan, ett bygglov, ett fäkttillstånd, en vattendom osv. - ska vara en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, Översiktsplanen vägs då in i beslutet eftersom den anger 
de allmänna intressena ur kommunens synvinkel. 

1.2 Arbetsformer och tidplan 

Den nu gällande översiktsplanen (omrädesplan enligt dåvarande terminologi) för Sösdala antogs 
av kommunfullmäktige 1985-0 l-28. När den kommunomfattande översiktsplanen antogs 1990 
fördes områdesplanen in som en del i översiktsplanen utan ändringar. Översiktsplanen för Sösda
la är alltså snart 15 år gammal, och behöver förnyas utifrån dagens förutsättningar. 

Byggnadsnämnden gav 1996-11-12 stadsarkitektkontoret i uppdrag att revidera översiktsplanen 
för Sösdala. Projektledare för planarbetet är planeringschef Bo Mårtensson tillsammans med 
planingenjör Kerstin Christensson. Arbetet har på nära håll följts av en lokal referensgrupp, ut
sedd av byggnadsnämnden och sammansatt av politiker från Sösdala, 

En utställningsversion av planen presenteras härmed, Om inte utställningen leder till några in
vändningar som leder till revidering, beräknas planen antas av kommunfullmäktige hösten 2001. 

1.3 Planens disposition 

Översiktsplanen består av en plankarta i skala I: 15 000. Kartan finns längst bak i denna rapport. 
Till planen hör också denna beskrivning. 

! Texter som direkt redogör för planens ställningstaganden redovisas inom ram. ---------~----~-------,-~---·-----·-----
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1.4 Mycket kort sammanfattning av planen 

o Planen huseras på att Sösdala får tågslopp inom en snar framtid, 

o Synintrycket från väg 23 måste vara positiv!, hela sträckan förbi Sösdala. 

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

o Ny bostadsbebyggelse möjliggörs nordväst om centrum inom bekvämt gångavstånd till sta
tionen. Minst 20 bostäder ryms. Planen pekar dessutom ut ytterligare mark för bostadsbyg
gancle, lite längre mot nordväst. 

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

e Nytt område för industri och andra verksamheter möjliggörs också i nordöstra delen av sam
hället, vid grustaget och med tillfart från norra infarten. 

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

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

e Idrottsområdet kring Hanåsvallen kan utökas norrut 

• Detaljhandeln hålls samlad kring torget och närliggande kvarter. 

e Tågplattformar samt GC-tunnel under järnvägen och bör placeras enligt alternativ 3. 

• Rv. 23 ska ligga kvar i nuvarande sträckning. 

e Ett område av särskild betydelse för kulturrninnesvården avgränsas i centrala Sösdala. 

• Hög prioritet ges åt att behålla och förnya gatuaJICerna. 

• Avfallsanläggningen ges ny tillfart från Sträntevägen. 

• Sösdalas viktigaste rekreations- och idrottsområde i nordväst stärks, och knyts starkare sam
man med Lillsjödalsområdet. 

o 50 ha jordbruksmark tas i anspråk när planen blir genomförd. Ytterligare 10 ha berörs om de 
strategiska områdena byggs ut. 
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2 Några av planens viktigaste frågor 

2.1 Tätorten 

Sösdala tätort har ca 1700 invånare. Orten har under senare år upplevt minskning i antalet invåna
re och antalet arbetstillfällen. Men Sösdala har goda utvecklingsförutsättningar. Här finns flera 
framgångsrika företag. Sös<lala ligger dessutom vid södra stambanan och skulle, genom närheten 
till Malmö-Lundregioncn, kunna bli mycket attraktivt för barnfamiljer. 

I detta kapitel diskuteras tre av <le viktigaste frågorna planen haft att utgå från: Tågtrafik; Sösda
las två delar; Väg 23. 

2.2 Tågtrafik 

I flera år har många Sös<lalabor och Hässleholms kommun lagt ner mycket arbete på att få tåg
stopp i Sösdala. Så länge inga tåg stannar, är järnvägen bara en belastning för orten, med buller
och barriäreffekter. 

Flera familjer känner sig lockade att flytta till Sös<lala, tack vare <len lilla ortens goda miljö och 
<le låga fastighetspriserna. Men de dåliga kommunikationerna till Malmö-Lund kyler ner intres
set. Detta sku11e ändras i ett slag om Sösdala fick tä.gstopp vid tider som är attraktiva för pendlare. 

Tågstopp kommer alltså att generera en positiv befolkningsutveekling för Sösdala. Detta är ange
läget för att butiker och annan service ska kunna leva vidare. 

Men det har inte gått att få gehör för tanken på tågstopp. Skånetrafiken och SJ har prioriterat kor
ta restider mellan de större orterna via Kustpilen framför att ge fler orter tågförbindelse. Att för
länga Pågatågstrafiken till orter norr om Höör, skulle bli alldeles för dyrt, har det hävdats. 

Arbetet på att få tågstopp fortsätter dock. Möjligheterna bör öka i och med att Skåne blivit ett län 
med en trafikhuvudman. Planen baseras därför pä att Sösda\a verkligen får tågstopp inom en rim
lig tidsperiod. Detta påverkar bl.a. detaljer kring spåren vad gäller planskild korsning, utrymmen 
för plattformar mm. Men det innebär också att nya bostäder placeras nära stationen, för tågpend
larnas skull. (Kap 3.2) 

Planen baseras på att Sös<lala får tågstopp inom en snar framtid. 

2.3 Sösdalas två delar 

Järnvägen delar Sös<lala i två delar. Den mest befolkade delen, där också skolor och nästan all 
kommersiell service finns, ligger väster om järnvägen. 
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Förbindelsen mellan de två delarna har förbättrats genom den nya planskilda korsningen strax 
söder om stationen. Dessutom förbereds en ny GC-tunnel (se kap 6.2). Trots detta är det viktigt 
att ingen ny bostadsbebyggelse tillkommer öster om järnvägen. Fler bostäder skulle kunna locka 
till sig service. Men för au Sösdala ska kunna behålla ett konkurrenskraftigt centrum, är det vik
tigt att butiker mm hålls samman. Till detta kommer trafiksäkerhetsproblemen, som försvåras ju 
fler bostäder, särskilt med barnfamiljer, som hamnar på motsatt sida järnvägen i förhållande till 
skolor mm. 

Ingen ny bostadsbebyggelse bör alltså placeras öster om järnvägen. 

Däremot är det lämpligt att placera nya industrier och andra arbetsplatser öster om järnvägen. I-lär 
finns gott om mark, god tillgänglighet från stora vägen samt möjligheter att exponera sig mot 

_väg 23. _ -----------------------------------------·------

2.4 Väg 23 

Väg 23 (Malmö-Hässleholm-Växjö och vidare upp i Småland) passerar alldeles öster om Sösdala. 
Vägen utgör Sösdalas viktigaste förbindelse med omvärlden, med två infarter. 

I bö1jan på 90~talet påbörjade vägverket en studie med syfte att ge väg E4 en ny sträckning. Tidi
gare var det naturligt att korsa Öresund via färjorna Helsingborg-Helsingör. Med en fast Öre
sundsförbindelsen Malmö-Köpenhamn, blir det en omväg att köra via Helsingborg. E4:an tänktes 
därför dras tvärs genom Skåne och ansluta till nuvarande E4:a i Ljungbytraktcn. Mellan Malmö 
och Hässleholm, skulle väg 23 användas som ungefärlig sträckning för nya E4:an. 

Den planerade ombyggnaden av väg 23 till motorväg ledde till att den nuvarande sträckningen 
inte bedömdes lämplig. Olika alternativ studerades, bl.a. skulle vägen dras några hundra meter 
öster om nuvarande sträckning i höjd med Sösdala. 

Genom riksdagsbeslut stoppades id6n om ny E4, men planer på att skapa en viktig trafikled mel
lan Ljungby och Malmö levde vidare ett antal år. Successivt har dessa planer tonats ner, bl.a. där
för att Vägverket har fått betydligt minskade ramar för sin nybyggnadsvcrksamhet. 

Väg 23 förbi Sösdala är idag 12 meter bred. (Normal vägstandard är 13 meter.) Detta ger problem 
vid de två avfarterna mot samhället. Det behöver åtgärdas ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

[Phl7~~isar att väg 2-3 ska ligga kvar i n~~~;a~~-;tili~kning. Se också kapitel 6.4. -~] 

2.5 Ansiktet utät 

Sösdalas viktigaste skyltfönster är vyn från väg 23. Vyn utgörs idag av ett flackt och lummigt 
odlingslandskap, starkt påverkat av några tråkigt placerade flerfamiljshus. 

Det intryck flerfamiljshusen ger av ett lite ödsligt samhälle U!an egen karaktär, kan ändras genom 
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att trädplantera en del av den åkermark som ligger närmast husen. Detta skulle också vara positivt 
för dem som bor i husen. 

Planen föreslår att flerfamiljshusen vid södra infarten bäddas in i ett grönområde. Se kap 7 .3 

Efterhand som det planerade verksamhetsområdet öster om järnvägen byggs ut, ges Sösdala ett 
helt nytt ansikte längs väg 23. 

!synintrycket från väg 2~ måste vara positiv"t, hela sträckan förbi Sösdala.j 

Även om Sösdala är ett prydligt samhälle, finns det alltför många skönhetsfläckar, inte minst 
vanvårdade hus och tomter. För att samhället ska bli attraktivt för nya invånare, måste detta åt
gärdas i samverkan mellan fastighetsägare, invånare och kommunen. 
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3 Befolkning och bostäder 

3.1 Befolkningsutveckling 

Sösdala tätort har ca 1700 invånare, Befolkningsutvecklingen har inte varit särskilt positiv de 
senaste åren. Befolkningsprognosen tyder inte bcller på att folkmängden kommer att öka särskilt 
mycket. 

Tabell Befolkningsu/vecklingen i Sösdala, Häsrveda och ViWjö tätorter samt hela kommunen. 
Absoluta tal och relativa tal. 

1990 1995 1997 1999 
Sösdala 1836 1777 1719 1700 
Hästvcda 1823 1771 1728 1696 
Vittsjö 1873 1752 1704 1680 
Hela kommunen 49106 49790 49261 48803 

Sösdala 100 93,6 92,6 
Hästveda !00 94.7 93,0 
Vittsjö 100 90,9 89,6 
Hela kommunen 100 100,3 99.3 

Tabell Pendling (arbetsresor) till och från Sösdala, Hästveda och Vittsjö. Årsys 96 

Sösclala 
Hästveda 
Vittsjö 

Antal utpendlare 
297 
498 
456 

3.2 Bostadsförsörfning 

Antal inpendlare 
601 
366 
292 

Nettopendling 
+304 
- 132 
- 164 

I Sösdala finns idag en tiotal lediga småhustomter i kommunens ägo. De ligger nästan alla i om
rådet kring Åkervägen/Ängsvägen, i tätortens nordvästra kant, ca I km från centrum, Det är barn 
att köpa och bö1ja bygga. Det är dock flera år sedan någon tomt såldes senast. Förutom kommu
nens tomter finns dessutom flera privata obebyggda tomter. Till detta kommer att llera av tomter
na - bebyggda och obebyggda - kan styckas upp och ge plats för ytterligare bostäder 

Sösdala har alltså en mycket god mark- och planreserv för byggande av nya bostäder- åtminstone 
småhus - i relation till dagens efterfrågan och förväntade befolkningsutvecklingen. Men om Sös
dala får bra tågförbindelser med Malmö/Lund k.m efterfrågan öka snabbt. Sannolikt kommer att 
efterfrågas både bostäder ute på landsbygden och bostäder som ligger med järnvägsstationen 
inom bekvämt räckhåll. 
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När det blir dags för detaljplanering av tillkommande bostadskvarter, avgörs vilka hustyper som 
ska byggas. Sösdala ska kunna utvecklas med både enfamiljs- och flerfamiljhus, i en eller två 
våningar. 

Därför pekas i planen ut två nya bostadsområden - för hus i en eller två våningar : 

Ett område sydost om Sträntcvtigcn (om omrädet byggs med friliggande småhus rymmer det ca 
20 tomter.) 

Ett område nordväst om Sträntevägen som byggs ut i en senare etapp (området har getts beteck
ningen strategiskt område på plankartan). 

De geotekniska förhållandena i området sydost om Sträntevägen är översiktligt kartlagda. (VIAK 
1982- 12-08), Marken består av sand, med ett tunt ytlager torv. Utredningens slutats är: "Hela 
området kan sägas bestå av fäst mark och erbjuder ur grundläggningssynpunkt inga problem." 

Närheten mellan det nya bostadsområdet (sydost om Sträntevägen) och omlastningsst<ltionen för 
avfall har studernts särskilt noga. I samarbete med Tekniska kontoret och Miljöförvaltningen har 
konstaterats att anläggningen i princip inte har några effekter på närmiljön och att bostadsbebyg
gelse därför skulle kunna placeras så nära som 100 meter från dess yttergräns. Dock har ett av
stånd på minst 200 meter eftersträvats. 

Det är viktigt att de nya bostäderna och omlastningsstationen avskärmas visuellt från varann, i 
första hand genom trädplantering i ett här föreslaget mellanliggande grönområde. 

Som framgår av plankartan och illustrationsskissen har området utformats så att det rymmer drygt 
20 småhustomter. Flera av kvarteren lämpar sig dock också för tätare bebyggelse. Den exakta 
utformningen väljs i dctaljplaneskedet. Bl.a. ska då mer i detalj beaktas gällande detaljplan (med 
flera obebyggda tomter) samt de dungar och annan vegetation som finns i området. Bl.a. bör om 
möjligt "Skolskogen" sparas, som visas på illustrationsskissen (reviderad efter planutställningen). 

Hustyp i området sydväst om Sträntevägen, väljs i detaljplaneskedet, beroende på efterfrågan. 

Planutformningen kan bli väsentligt annorlunda än den som visas i figur på förra sidan. 

Kommunen äger merparten av marken i området. Området lir lätt att bygga ut med teknisk för
söijning. Området kan utökas mot sydväst om omlastningsstationen flyttas. Se kap 8.3. 

Ett område nordväst om Sträntevägcn, avsätts alltså som strategiskt område för framtida bostads
byggande. Detta omräde har stora utvccklingsmöjligheter. Här krävs detaljerad arkeologisk un
dersökning av delar av området före planläggning. 
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4 Arbetsplatser och nya verksamhetsområden 

4.1 Nuvarande näringsliv 

Sösdala är en industriort. 1996 fanns drygt l 000 jobb i Norra Mcllby församling, varav me1varten 
i själva Sösdala. De största företagen i Sösdala är industriföretag med Backers och Dux i spetsen. 
Sösdala har varit relativt förskonat från drastiska nedläggningar med undantag för Yoghurtfabri
ken som stängdes för några år sedan. 

Tabell Antal personer som har arbete i N. Mellbyförsamling, fördelade på olika branscher 
(Dagbefolkning. Årssys 96 och ärssys 98) 

1996 1998 
Jordbruk, skogsbruk 31 46 
Tillverkning 555 513 
Byggverksamhet 19 27 
Handel och kommunikationer 173 170 
Förctagstjiinster och finansiell verks. 25 25 
Utbildning och forskning 53 58 
Vård, omsorg 151 152 
Personliga och kulturella tjänster 38 36 
Offentlig förvaltning+ ej specificerat 4 10 

Summa 1051 1037 

Av de Sösdalabor som har ett jobb, har 55% sitt jobb i Sösdala (1996). Det är en hög självför
sörjningsgrad i jämförelse med andra orter av samma storlek. Hästveda och Vittsjö, som är lika 
stora som Sösdala, är självförsö1jande vad gäller jobb till 25% respektive 32%. 

Sösdala är också en inpendlingsort, dvs. det är fler som åker till Sösdala för att arbeta, än som 
åker därifrån. För Hästveda och Vittsjö är förhållandena de omvända. 

4.2 Utökning av befintliga områden väster om järnvägen 

Sösdalas viktigaste industriområde ligger i ett band längs västra sidan av järnvägen. Här finns ett 
litet område (ca l ha) med planlagd, ännu osåld mark som lämpar sig för verksamheter. Detta är 
f.n. Sösdala enda markreserv för verksamheter. Intilliggande område (2 ha) är också planlagt för 
verksamheter. Det är dock så rikt på fornlämningar, att det istället görs till grönområde. 

I bandet längs järnvägen finns också Sösdalas två största företag Backers och Dux plus några 
småföretag. För närvarande har inget av dessa företag några egentliga utbyggnadsmöjlighcter. 
Detta är inte bra, även om någon utbyggnad inte verkar vara nära förestående. 

13 



11111111111 I I I I 
0 150 JOO 450 600 750 
Skala 115000 

1100 M 

SÖSOALA 
fflm Bet verksamhet 
™1 Ny Industri 
T • • .I Strategiskt omr~de för industri 



Enda möjliga utbyggnadsriktningen är norrut. I översiktsplanen från l 985 är området norr om 
Dux därför utpekat som framtida industriområde. Detta område är dock ett vackert och intressant 
område ur ekologisk synpunkt. Det finns därför anledning att freda det från exploatering. Men i 
avvägningen mot behovet att ge ortens företag utvecklingsmöjligheter, prioriteras trots allt en 
utbyggnad. Noggrann avgränsning av byggbar mark (bl.a. kravet på 40 meters säkerhctszon mot 
järnvägen) samt konsekvensbeskrivning, görs vid kommande detaljplanering. 

För industriområdet längs västra sidan av järnvägen anvisar planen expansionsmöjlighet norrut, 
ett område på ca 6 ha. Området reserveras för utvidgning av närliggande företag. 

Strax norr om norra infarten, ligger en arealkrävande bilskrotningsfirma. Området mellan bilskro
ten och norra infarten är förberett för expansion av bilskrotcn eller för att användas för någon 
annan verksamhet. Förra översiktsplanen behandlade inte detta område. 

Området är relativt välbeläget m.h.t. trafiksäkerhet, avstånd till grannar mm. Det finns därför 
ingen anledning att motsätta sig att bilskrotcn ligger kvar och kanske expanderar, eller att områ~ 
det används för annan industri eller liknande. Kommunen kommer dock inte att engagera sig i att 
exploatera området. Om det krävs detaljplanläggning, lcdningsutbyggnad mm. fal1cr alltså detta 
på markägaren. 

Norr om bilskroten , längs vägen mot Brönnestad finns flera fornåkrar. 

Området mellan bi]skrotningen och Norra infarten, redovisas som nytt verksamhetsområde i pla
nen. 

4.3 Nytt verksamhetsomräde öster om järnvägen. 

Öster om järnvägen ligger bl.a. f.cl. Yoghurtfabrikens lokaler samt L1ntmännens, ett stort träd
gårdsmästeri och andra företag inriktade på storskalig handel. 

Kommunen har idag ingen färdig industrimark i Sösdala (utöver I ha som finns på västra sidan). 
Detta är naturligtvis en nackdel, även om det idag inte finns någon klar efterfrågan på sådana 
tomter. Men förändringar kan komma snabbt och därför måste planen anvisa minst ett nytt indu
striområde på lämplig plats. 

Naturlig placering av nya industritomter är öster om järnvägen, bl.a. med hänsyn till au vägtrans
porterna - som nästan alltid sker via väg 23 - då inte behöver gå genom samhället. Dessutom kan 
företag etablerade i detta område exponera sig mot väg 23. 

Under planarbetets gång har tre alternativ studerats, ett kring grustäkten, ett kring f.d, Yoghurtfa
briken samt ett söder om södra infarten. 
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Utbyggnadsområde i söder 

Som första utbyggnadsområde pekar planen ut området söder om södra infarten. Området är at
traktivt genom att det är välexponerat mot Rv 23. Genom en medveten utformning, med bLa. 
riklig trädplantering, blir området också ett positivt ansikte för Sösdala. För au skapa ett attraktivt 
område, kommer samråd att ske med bl.a. Vägverket. 

Området ger dessutom god exploateringsekonomi, bl.a. på grund av den flacka terrängen och 
enkla tillfartsförhållanden. Området ägs till väsentlig del av kommunen. 

Den del av området som ligger närmast järnvägen, kommer ca 200 m från bostadshusen på andra 
sidan järnvägen. Dessutom finns tre bostadshus i änden av Industrigatan, det närmst ca I 00 m 
från plangränsen. Dessa hus ligger ännu närmre befintliga verksamheter längs Industrigatan. 

Området har pekats ut som intressant i länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering (klass 3-
område). Riksantikvarieämbetet har i särskild utredning (UV Syd rapport 2000:102) konstaterat 
att området inte rymmer några fornlämningar som kan påverka fortsatt exploatering. 

Området omfattar ca 17 ha kvartersmark. 

Bredden pä grönområdet mellan väg 23 och verksamhetsområdet, har angetts till 60 meter. 

En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts (Geo~Service). Förutsättningarna för planerad 
industribebyggelse är mycket goda inom den större västra och norra delen av området. I öster och 
sydost är de geotekniska förhållandena varierande. Här behövs noggrann geoteknisk undersök
ning i samband med detaljplaneläggning. - Byggnader i området bör utföras utan käl1are. 

F.n. täcker skyddsområdet för (reserv)vattentäkten del av området. Täkten kan komma all av~ 
vecklas (se kap. 8.2). Så länge skyddsområdet finns kvar, kan exploatering inom del av området 
behöva avvakta eller utformas med särskilda hänsyn. 

Strategiskt område i nordost 

Planen pekar också ut ett strategiskt område (ca 7 ha) att byggas ut för verksamheter i nordöstra 
delen av samhället, kring gmstäklen. Tillfart sker från norra infarten. Om området byggs ut, kan 
det sedan expandera vidare mot sydväst, längs järnvägen. 

Initialkostnaderna, innan området kan tas i anspråk, är relativt höga, inte minst genom de topo
grafiska förhållandena och de länga ledningar för vatten och avlopp som behövs. Även drifts
kostnaderna blir högre än i övriga områden som pekas ut i denna plan. 
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Området kring f.d. Yoghurtfabriken. 

Planen pekar inte ut några utbyggnaJsmöjlighetcr för f.cl. Yoghurtfabriken eller Lantmännens, 
utöver de som ryms inom befintliga tomter. De två nämnda områden i söder och nordost, bedöms 
lämpligare för utbyggnad. Däremot kan Ld. Yoghurtfabriken och Lantmännen mycket väl ligga 
kvar och utvecklas i sina nuvarande lägen. 

Eftersom nya etableringar inte tillkommer, behöver heller inte Farrngatim byggas ut, vilket före
slogs i förra översiktsplanen. 

4.4 Grustäkt 

I norra delen av planområdet, öster om järnvägen, finns en grustäkt med tillfart från Norra infar
ten. 

Planen förutsätter att täkten kan brytas färdigt enligt gällande täktplan. Därefter bör återställning 
ske med inriktningen att området ska kunna användas för verksamheter - se ovan. 
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5 Övriga verksamheter 

5. 1 Barnomsorg och skola 

Barnomsorgen är väl utbyggd. Lillgården kan i framtiden behöva utökas. 

Lejonskolan - LM-skola i centrala Sösdala - ligger trångt. Åtgärder har nyligen vidtagits för att 
förbättra situationen. Tomten är dock fortfarande för trång. 

Olika alternativ har studerats under upprättandet av översiktsplanen. Frågan är dock inte mogen 
för slutligt ställningstagande. Istället anges ett tudelat utredningsområde. Inom detta område, eller 
del därav, bör utvidgningsbehovet kunna lösas. 

Vannarödsskolan med dess tomt lir väl dimensionerad. Möjligheter till ytterligare utbyggnad bör 
dock säkerställas. 

Möjligheterna att utöka Leijonskolans tomt studeras vidare. Planen anger ett tudelat utrednings
område inom befintligt och ett angränsande kvarter. 

Den obebyggda hörntomten som gränsar till Lillgården och Vannrödsskolan, avsäus för skolän
damål 

5.2 Idrott och friluftsliv. 

Idrottsområdet kring Hanåsvallen, omfattar en liten och två stora gräsfotbollsplaner och en mind
re grusfotbollsplan samt två tennisbanor och ridanläggning. Från fritidsförvaltningen har fram
förts önskemål om att översiktsplanen ska möjliggöra utvidgning av området, bl.a. med ytterliga
re en bollplan samt ett utökat område för ridanläggningen, 

Planen anvisar ett område som möjliggör utökning norrut av idrottsområdet kring Hanåsvallen. 

Simhall finns vid Vannarödsskolan. 

Området kring motionsslingan knyter samman Sösdala tätort med det viktiga rekreationsornrådet 
kring Lillsjödal. Det har därför getts särskild beteckning i planen. Se kap. 7 .3. 

En föreningsdriven skjutbana finns i nordöstra delen av planområdet, på privat mark. Banan har 
mycket begränsad verksamhet och i översiktsplanen förutsäus nu att den kommer att avvecklas. 

19 



J 

11111111111 I I I I 
o 50 100 150 200 250 M 
Skala 1'5000 

' 

Sösdala Skolor och daghem 
t5o<X?l 
W/'/'.1 
l"'"""""I ::;;;:;:;:;:: 

Befintliga skolor och daghem 
Utökning av skoltomt 
Utredningsomräde för utökning av skoltomt 



34,1 

11111111111 I I I I 
0 150 JOO {J;O 600 750 
Skala 115000 

2,15 
A 

1500 M 

SÖSDALA - Idrottsanläggningar 
~ Bef idrottsanläggning 
~'SJ Nytt idrottsomr~de 

4•1 



5.3 Omsorg 

Björkhaga, kommunens servicehus för äldre, har nyligen byggts om. Eventuella utbyggnadsbe~ 
hov ryms inom elen befintliga tomten. Troligen behöver dock ingen utbyggnad göras. 

Planen anvisar ingen utvidgning av befintligt område för äldreomsorg. Björkhagas nuvarande 

tomt är tillräckli_g. _____ --------------------

5.4 Centrumservice 

Samhället är väl försöijt med detaljhandel, i relation till ortens storlek. Den allmänna trenden i 
mindre tätorter, är att specialaffärerna fär allt svårare att konkurrera med stora köpcentra, vilket 
även Sösdala fött känna av. Sösdala har dock hyggliga förutsättningar för att få behålla detaljhan
del, särkilt dagligvaruförsö1jning. Starka konkurrenter är dock Hässleholm och Höör, inte minst 
stormarknaden Bilema. 

Sösdala centrum ligger väl sammanhållet kring torget på nordvästra sidan om järnvägen. Genom 
ett olyckligt beslut av posten, hamnade postservicen på andra sidan järnvägen för några år sedan. 

Kommersiell och mman service placeras så sammanhållet som möjligt i centrala Sösdala, väster 
om järnvägen. Skrymmande handel, typ trädgårdsmästeri, byggvaruhus mm. kan ligga på annan 
plats i samhället, t.ex. öster om järnvägen, som ju också är fallet idag. 

Någon handelsetahlering ute vid väg 23 bör inte medgivas, åtminstone inte för dagligvaruhandel. 
Läget vid väg 23 skulle visserligen kunna bli attraktivt, men detaljhandeln inne i Sösclala skulle 
sannolikt slås ut nästan helt. 

L-D_e_ta_lJ~· l_ia_n_d--e_h_1 __ ha--" ! __ I s __ s'-a--m __ l __ accd__ck--·r--i n-"g'--"to'-'r~gc_t_o_c_h_,_, a_· 1_· 1i'-'g"'g"a __ n, __ le'--'-k __ va--'cc'tc'-1--·. ____________ ] 
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6 Trafik 

6.1 Järn vägen 

Södra stambanan, dubbelspårig, är en mycket kraftig barriär genom smnhällct. Planeringen måste 
givetvis utgå från att banan ligger kvar. Dessutom eftersträvas som nämnts tågstopp. 

I senaste utredningen om tunneln genom Hallandsåsen, framför Banverket att det kan bli aktuellt 
att förse södra stambanan söder om Hässleholm med ett tredje spår. Detta skulle krävas om tun
neln inte byggs. Då tänks godstågen på Västkustbanan gå via Hässleholm. 

Trycket på Södra Stambanan ökar söder om Hässleholm, även om Hallandsåstunneln byggs. Det 
är för kommunen av vitalt intresse att kapaciteten på stambanan utökas i takt med den tilltagande 
trafiken. Därför behöver kommunen i sin planering förbereda för ett tredje spår. Givetvis faller 
det på Banverket att svara för alla kostnader om ett tredje spär genomförs helt eller delvis. Enligt 
Banverkets bedömning behövs dock inte ett tredje spår. utan det räcker att bygga ett rnötesspär 
någonstans mellan Sösdala och Höör. 

I denna plan har inte redovisats var ett eventuellt tredje spår genom Sösdala bör placeras och 
konsekvenserna av detta för annan verksamhet. Kommunen kommer att ta initiativ till en särskild 
studie om Södra stambanans utbyggnadsförutsättningar i hela sträckan Hässleholm - Tjörnarp. 

Beträffande buller från järnvägen se kap. 9.2 

6.2 Perronger. GC-väg under järnvägen. Pendlarparkering. 

En hett diskuterad fråga under planarbetet har gällt var tågperrongerna ska placeras och den plan
skilda GC-väg som behövs i norra änden av perrongerna. 

GC-vägen ska dels tjäna syftet att underlätta gångtrafik till och från perrongerna, dels fungera 
som en förbindelse mellan Sösdalas två delar. Genom de avstängningar av järnvägskorsningar 
som skett av trafiksäkerhetsskäl i samband med alt X2000 bötjade trafikera stambanan har Sösda
la blivit mer uppsplittrat. Det är därför nödvändigt att skapa en planskild och trafiksäker korsning 
för fotgängare och cyklister, så placerad att den verkligen drar till sig alla de som behöver korsa 
järnvägen och för vilka viadukten vid södra in forten ligger för långt söderut. 

Olika alternativ har utretts och varit föremål för samråd. Nu föreslås att perronger, GC-tunncl och 
GC-vägar byggs i huvudsak enligt alternativ 3 - se fig. 

När Sösdala får tågförbindelser, behöver tågpendlare från Sösdalaområdet, som inte bor inom 
gång- och cykelavstånd från stationen, en bra parkering. Denna parkering bör ligga mycket nära 
stationen. 
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Planen anvisar plats för pendlarparkering, 20 platser på västra sidan och I O på östra. 

Perronger med tillhörande GC-tunnel och GC-vägar byggs i huvudsak enligt alternativ 3. 

6.3 Kollektivtrafik 

Som nämnts flera gånger, är tågstopp av vital betydelse, inte bara för att förbättra kollektivtrafik
situationen betydligt - utan för hela Sösdalas utveckling .. 

Till dess tågen stannar är många Sösdalabor beroende av buss för att kunna förflytta sig till och 
från samhället. Från Sösdala går bussar i två riktningar, mot Hässleholm och Höör (linje 534). 

Sösdala busstation ligger strax norr om järnvägsstationen. Den är väl utbyggd för nuvarande tra
fik. Bussen till/från Hässleholm passerar genom en stor del av samhället, bl.a. förbi Vannaröds
skolan. Sösdala har därmed också en sporadisk tätortstrafik. 
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6.4 Väg23 

~---------- -------------------------~ 
Väg 23 förutsätts ligga kvar i nuvarande sträckning med ungefär samma standard som idag. Dock 
behövs trafiksäkerhetshöjancle åtgärder vid avfarterna, bl.a. på grund av att vägbanan bara är 12 
meter bred mot normala 13 meter. 

Nya utfarter mot väg 23 kan inte bli aktuella, med hänsyn till väg 23:s betydelse som viktig tra
fikled ur nationell synpunkt. 

6.5 Gatunätet i samhället 

För utt öka trafiksäkerheten kan högsta tillåtna hastighet behöva sättas till 30 km/tim i delar av 
tätorten, åtminstone intill skolorna. Detta kan kräva vissa ombyggnader utöver skyltning. 

För att minska trafiken genom bostadskvartcr, behöver avfalls.anläggningen ges ny tillfört. Se 6.8. 

Korsningen Sträntevägen/Norra infarten är idag utformad så att trafiken Sösdala-Brönncstad är 
överordnad. De i särklass flesta bilarna kör dock Sösdala-Hässleholm (el, v .v .). 

Provisoriska gatuavstängningar runt Leijonskolan bör åtgärdas. 

Korsningen Storgatan/Sträntevägen kan bli problematisk efterhand som det byggs mer bostäder i 
grannskapet. En rondell vore lämplig åtgärd. 

Korsningen Sträntevägen I Notrn infarten byggs om så att trafikströmmen Hässleholrn-Sösdala 
blir överordnad (se plankartan) 

Gatuavstängningarna vid Långgatan - Torggatan permanentas genom Tekniska kontorets försorg. 

Korsningen Fanngatan I Södra infarten åtgärdas för att förbättra sikten mol tunneln (se 6.7) 

Tekniska kontoret bör utreda om det är motiverat att införn zoner med 30 km/tim i Sösdala. 

Rondell byggs i korsningen Sträntevägen I Storgatan. ~~---------------" 

6.6 Cykelvägar 

Det finns i Sösdala flera separata gång- och cykelvägar. Av trafiksäkerhetsskäl hehöver fler GC
vägar byggas. Gång- och cykcistråk som ofta används av skolbarn prioriteras, särskilt när dessa 
ligger längs gator med mycket trafik. 

Nya GC-vägar föreslås längs Sträntevägen, Uinsmansgatan (öster om järnvägen), t~nder järnv~ä
gen (se 6.2) samt utmed Torggatan till Föreningsgatan. GC-förbindelse till N. Mellby är angelä-
gen. __ _ 
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6.7 Farmgatan 

Fanngatan är idag huvudinfart till bostadskvarteren sydost om järnvägen, norr om södra infarten. 
Den utgör också tillfart till fal. Yoghurtfabriken och till Lantmännen. 

Byggnadsnämnden har fött brev om att Farmgatan bör förlängas norrut fram till norra infarten. 
Detta skulle förbättra miljön och trafiksäkerheten för de boende längs nuvarande Fanngatan. I 
förra översiktsplanen för Sösdahl föreslogs också en sådan förlängning. Nuvarande trafikbelast
ning motiverar dock inte en sådan utbyggnad. Genom att utbyggnad av Lantmännens respektive 
f.d. Yoghurtfabriken inte möjliggörs i planen (utöver vad som är möjligt på befintliga tomter) 
kommer trafiken knappast att öka. 

Någon utbyggnad av Farmgatan behövs inte. Däremot bör korsningen Fanngatan I Södra infarten 
åtgärdas för att förbättra sikten mot tunneln (sänk gatan) 

6.8 Ny tillfart till sorteringsan/äggningen 

Nuvarande tillrart till sopsorteringsanläggningen går via Skolgatan. Även om trafiken inte är sär~ 
skilt omfattande, är det inte lämpligt att ha tillfarten via en smal bostadsgata. 
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7 Natur- och kulturmiljö 

7. 1 Jordbruk 

Sösdala ligger i ett jordbrukslandskap i Skånes s.k. mellanbygd. Dungar och skogs bestånd består 
till stor del av lövträd. Terrängen är flack, omkring 95 meter över havet. Strax väster och öster 
om samhället rinner två mindre vattendrag nomlt mot Finjasjön. 

Den mark inom planområdet som inte används för bebyggelse eller infrastruktur, utgör till stor 
del åker- och betesmark. De föreslagna utbyggnadsområdena ligger därför ofta på jordhruksmark. 
Enda alternativen till detta vore att bebygga de dungar och skogspartier som finns inom räckhåll. 
Detta hade varit till stor nackdel för tätortens invånare och för flora och fauna. 

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

Inom eller i direkt anslutning till planområdet finns fyra brukningscentrn. Dessa, samt lantbruk i 
närheten av planområdet bedöms kunna leva vidare och utvecklas, även om en del jordbruksmark 
tas i anspråk. 

Planen syftar inte till att ändra förutsättningarna för gödsling och kemisk bekämpning. Detta re
gleras i generell lagstiftning. Så fönge ingen utbyggnad sker, är alltså förutsättningarna oföränd
rade. När däremot detaljplanering och utbyggnad påbö1jas, tas ny mark i anspråk och nya zoner 
kommer att gränsa till bostaclsbebyggelse. De utbyggnadsområden som redovisas i denna plan, 
överensstämmer ganska väl med tidigare plan för Sösdala (upprättad 1984, bekräftad 1990). 

7.2 Naturvärden 

En översiktlig bedömning av naturvärden är gjord i de områden som enligt planförslaget berörs 
av tätortsutbyggnad. I denna bedömning utpekas 
• områden som inte bör bebyggas 
• områden som eventuellt inte bör bebyggas. Ytterligare inventering av dessa områden bör ske. 

Av de "områden som inte bör behyggas" har översiktsplanen ändå angett att ett sådant bör explo
ateras. Det gäller området norr om Dux, enda utbyggnadsmöjligheten för detta företag. (Se kap 
4.2). Övriga områden av denna typ har fredats. 

7.3 Parker i tätorlen 

Sösdalas viktigaste parker är Esplanaden, Järnvägsparkcn, Slottsparken samt parkerna vid 
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Fågels{mgsgatan. 

Gatua\leerna i centrala Sösdala är viktiga för miljön i Sösdala, 

Sloltsparken är tomtmark i gällande deta~jplan. För att säkerställa parkens funktion och skötsel 
krävs en detaljplaneändring. 

Norr om Slousparken och OK Tuvans stuga ligger ett område med en damm. Dammen fylldes 
delvis igen på 80-ta\et, efter klagomål från boende i närliggande villaområde. Man var rädd om 
barnens säkerhet. Dammen och närområdet bör nu återskapas. (ldeförslag finns upprättat av land
skapsarkitekterna Berg & Reijcr). Området är dessutom en viktig länk mellan tlitorten och Lill
sjödalsornrådct. I området finns också ett stort område med fornåkrar (som bör skyltas upp). 

Området mellan Farmgatan och Rv 23 utgörs idag till största delen av jordbruksmark. Den odlade 
jorden ligger bl.a. kloss på flerfamiljshusen vid Villagatan/Byggmästaregatan. Detta ger Sösdala 
ett tråkigt ansikte ut mot Rv 23. Detta kan åtgärdas genom att göra området mellan Farmgatan 
och Rv 23 till grönområde. Nära korsningen Farmgatan/Byggmästaregatan läggs ett utjämnings
rnagasin för dagvatten {se kap 8.1) i det nya grönområdet. 

Nytt grönområde skapas mellan Fanngatan och R v 23. 

Detaljplanen ändras, så att Slousparkens funktion säkerstlills. 

Hög prioritet ges åt behålla och förnya gatualleerna i centrala Sösdala. 

Dammen och området kring denna, norr om Slottsparken, återställs som grönområde, 

7.4 Kulturvärden 

När riksdagen beslutade att södra stambanan skulle byggas, valdes en sträckning som hade som 
ett av sina syften att bryta ny bygd. Längs banan växte därför upp många nya samhällen, på plat
ser dlir det m.h.t. restider mm. var lämpligt att lägga en station. 1859 invigdes bandelen Höör
Sösdala. 

Platsen för stationen avgjordes av att godsägare F.O. Kruse på Oskarsfarm skänkte mark för än
damålet. 1863 byggdes det nuvarande stationshuset. Kring stationen, på banans västra sida, ut
vecklades en stadsplan, inspirerad av järnvägsarkitckten Edelsvärds idealplan. 

Mycket av detta finns bevarat idag och Sösdala utgör i sina centrala delar ett tidstypiskt och 
ovanligt väl bevarat stationssamhälle, bl.a. med karaktäristiska gatuallfrr och ett järn vägstorg 
mitt för stationen. Värdet av dessa miljöer har dokumenterats i flera inventeringar och tidigare 
planer. Sösdala är av regionalt intresse för kultmminnesvården. 
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Översiktsplanen avgränsar ett område i centrum, inom vilket det är särskilt viktigt att ta kulturhi
storiska hänsyn vid om- och nybyggnad av hus, gator och parker. Detta kommer att beaktas vid 
detaljplanerevideringar för centrala Sösdala. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~--~~ 

Sösdala gamla by, öster om Rv. 23, består av en liten bybildning med ett tiotal bostadshus, vissa 
verksamheter mm. Den gamla bytornten (RAÄ 280) är fast fornlämning. 

Sösdala gamla by kan med fördel kompletteras med enstaka bostadshus. Placering och utform
ning av bebyggelse ska ske i god överensstämmelse med befintlig bebyggelse. Detaljplan erford
ras troligen inte. 

Vannaröds slott med omgivande parkområde är ett kulturhistoriskt värdefullt område. Slottet ägs 
av bygdegårdsföreningen. 

Riksantikvarieämbetet har under samrådsskedet avgett ett fylligt yttrande. Bl.a. påpekades beho
vet av kartläggning av föreslagna utbyggnadsområdens eventuella konflikter med fornlämningar. 
En sådan kartläggning har därefter gjorts. Resultatet av denna, har förts in under respektive del i 
denna plan. 

Inom planområdet finns ett drygt 20~tal kända fornlämningar, se kartor på följande två sidor. 
Dessutom finns en förteckning över fornlämningarna på sid 41. 

Inom planområdet finns rester av vägnätet som det såg ul innan järnvägen byggdes (karta nästa 
uppslag). Det påverkas inte av de nya områden och andra förändringar som översiktplanen före
slår. 
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8 Tekniska system 

8.1 Avloppssystemet 

Sösdalas avloppsreningsverk ligger alldeles öster om väg 23. Verket är tillräckligt utbyggt, både 
vad gäller kapacitet och rcningsgrad, för att klara elen utbyggnad av samhället som nu föreslås. 

Lokaliseringen av föreslagna nya utbyggnadsområden stämmer väl med befintligt avloppsnfä. 
För det planerade industriområdet söder om södra infarten krävs dock ganska omfattande lcd
ningsutbyggnad. 

Avloppsvattnet från det planerade bostadsområdet sydväst om centrum, måste pumpas bort, men 
befintliga pumpst.itioner kan använd.is. 

Dagvattennätet har vissa kapacitetsproblem. Tekniska kontoret har utrett möjligheterna all anläg
ga ytterligare utjärnningsrnagasin på lämpliga platser. Det är viktigt tttl dessa utformas så att de 
blir positiva tillskott i Sösdalas grönområden. 

Planen redovisar lägen för tre nya utjärnningsmagasin -dagvattenbassänger. En av dessa kan 
genomföras bara om berört skyddsområde för vattentäkt upphävs. 

Reningsverket behöver utvidgas för att möjliggöra övergång från kemikaliehaseradc reningspro
cesser till ekologiska. 

Ett område intill reningsverket har avsatts för anläggande av en våtmarksanläggning för rening nv 
spillvatten. 

Utbyggnaden av reningsverket herör strandskyddat område. Dispens är motiverad, eftersom om
rådet saknar intresse ur allemansrättslig synpunkt och inte har några uttnlnde biologiska värden. 

8.2 Vattenförsörjning 

Sösdalns vattenförsö1jning sker idag frfönst från en grundvattentäkt alldeles intill södra avfarten 
från väg 23. För området finns fastställt skyddsområde (se fig.). Skyddsområdet genomkorsas av 
väg 23. 

För Sösdalas vauenförsörjning används ytterligare en täkt vid Fredriksberg, ca 2 km sydost om 
Sösdala och utanför planområdet. Undersökning har gjorts av eventuellt framtida vattentäktsom
d\.de sydost om Fredriksherg. 

Sösdalas vattenförsörjning ska på sikt till större delen baseras på täkten i Fredriksberg och ev, 
nya täkter sydost därom. 
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8.3 A vfallsan/äggning 

Kommunens enda avfallsanläggning med deponering finns i Vankiva, nära Hässleholm. I Sösdala 
och kommunens övriga större tätorter, finns en anläggning för matlagning och omlastning av 
avfallet. Allt avfall transporleras sedan vidare. 

Under planarbetets gång har diskuterats om Sösdalaanläggningen borde flyttas längre från sam
hället, för att ytterligare minska risken för störningar på omgivningen. Men störningarna är som 
framgått mycket små. Dessutom är del värdefullt att den ligger så lättillgängligt nära samhället. 
Ju längre bort den ligger, desto större blir riskerna för att avfall blir liggande på industri~ och bo
stadstornter. 

För att minska risken för trafikstörningm byggs dock en ny tillfart till anläggningen, se 6.8. 

Om behovet att expandera bostadsbyggelscn sydost om Sträntcvägen blir större än vad planen 
redovisar, behöver avfallsanläggningen flyttas i framtiden. Tekniska kontoret bör få i uppdrag att 
studera kostnaderna för en flyttning och föreslå ny placering, t.ex. inom det verksc1mhetsområdc 
som i framtiden kan skapas kring nuvarande grustäkten i nordost. 

8.4 Energitörsörjning 

Sydkraft svarar för eldistributionen. 

Vänneförsörjning sker via individuella anläggningar och små gruppcentraler. Underlaget är allde
les för litet för att med nuvarande energipriser överväga uppbyggnad av fjärrvärme i någon del. 

Däremot kan finnas möjligheter att anordna s.k. närvärme, genom samordning mellan och med 
större anläggningar (kommunala, stöffe företag mm.) Ökad biobränsleanvändning och effektivi
sering av energianvändningen är målet. 
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9 Särskilda aspekter 

9.1 Konsekvenser av planen 

1 Plan- och bygglagen anges att en översiktsplans konsekvenser ska belysas särskilt. Konsekven
serna framgår av de bedömningar som redovisats i hela plantexten. De viktigaste konsekvenserna 
sammanfattas dock i kap 9.1 och 9.2: 

Sösdala har idag ca 1700 invånare och nästan 1000 arbetstillfällen. Om planen blir fullt utbyggd, 
kommer antalet invånare fortfarande inte att ha överstigit 2000. Utvecklingen av antalet anställda 
är svårare att bedöma. Även om all företagsmark går åt, kan antalet anställda minska. Men med 
en optimistisk bedömning, ökar antalet sysselsatta med 50%. 

Resultatet av detta blir ett Sösdala med relativt små förändringar i förhållande till idag. 

Socialt innebär en utbyggnad enligt planen bara fördelar. F.n. minskar befolkningen med de kon
sekvenser det innebär för åldersstruktur, framtidstro mm. Ett tillskott av barnfamiljer vore posi
tivt. 

Kommunalekonomiskt är det en belastning att utveckla många tätorter samtidigt. Men kommu
nen har många tätorter och de måste få utvecklas. Snarast gäller det att vända en nedåtgående 
trend. Utbyggnad av Sösdala enligt planen leder inte till att några investeringströsklar passeras. 

Om planens utbyggnadsornrådcn förverkligas, tas ca 70 ba mark i anspråk för bebyggelse, an
läggningar och parkmark. Av dessa är drygt 50 ha produktiv jordbruksmark. Om även de strate
giska områden byggs ut, tas ytterligare ca 15 ha i anspråk, varav 10 hajordbruksmark. 

9.2 Hälsa och säkerhet 

Sösdala lir ett relativt hälsosamt och säkert samhälle att leva i. Och den utveckling som planen 
föreslår, försämrar inte denna situation. 

Radon 

Sösdala ligger i ett område med normal risk för markradon. 

Berggrunden under Sösdala består av gnejs och diabasgångar. Tunnajurassiska sediment kan 
eventuellt förekomma. Jordarterna utgör:,; huvudsakligen av morän. Analyser av uranhalten i om
givningens bäckvattenväxter uppvisar något förhöjda värden. Av de 7 stycken markradon
mätningar som gjorts i och omkring Sösdala, överstiger endast ett värde 30 kBq/m3. Den mät
ningen gjordes pä moränjord. Mätningarna gjordes på ett djup av 0,7 meter. Sösdala ligger alltså 
inom ett område med normalradonrnark, mark med en radonhalt i jordluften av cirka I O 000-50 
000 Bq/ rn3. 
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Trafiksäkerhet 

Antalet trafikolyckor i Sösdala är ytterst litet Störst risk för allvarliga olyckor, finns vid de båda 
korsningarna med Rv 23. 

Flensburgsgatan över järnvägen stängdes för några år sedan. Detta har lett till en stor omväg för 
gång och cykeltrnfikanter. Därför förekommer det tyvärr au folk bereder sig väg över spåren trots 
staket. Situationen kommer att förbättras när GC-tunneln står klar. 

När lokaltåg/regionaltåg böijar stanna i Sösdala, uppstår en klar säkerhetsrisk. X2000 kommer att 
susa förbi i hög hastighet, samtidigt som människor kan råka vistas på perrongen. Detta problem 
delar Sösdala med flera andra stationer längs stambanan. 

För au förbättra situationen ytterligare för de oskyddade gatutrafikanterna, föreslås fortsatt ut
byggnad av gång- och cykelvägnätct samt eventuellt införande av 30-km/tim-zoncr. 

Emissioner 

Trots att Sösdala är en typisk industriort, är arbetsställena koncentrerade på betydligt färre platser 
än vad som är fallet it.ex. I3järnum. Det innebär också att Sösdala har mindre av konflikter mel
lan företag ocb närboende. 

Södra stambanan genom samhället är en mycket påtaglig bullerkälla. X2000 samt - särskilt natte
tid - långa och tunga godståg är särskilt störande. Trafiken på banan kommer dessutom att öka, 
särskilt om tunneln genom Hallandsåsen inte byggs. 

Enligt Banvcrkets beräkningar från 1991 överskrids högsta acceptabla bullervärden för befintlig 
miljö (en!. prop. l 996/97:53) för många fastigheter i Sösdala. Åtgärder är motiverade. 

Miljönämnden kommer au fortsätta följa bullersituationen längs järnvägen och avkräva I3anvcr
ket bullerskyddsåtgärdcr, genom plank mm. där detta är motiverat. 

De nya bostäder som föreslås i denna plan, ligger tillräckligt långt från järnvägen. Däremot är det 
inte rimligt au befintliga bostäder som ligger i en zon kring järnvägen, ska flyttas av bullerskäl. 
Det måste varajärnvägstrafiken som anpassas till tätorten och inte tvärtom (även om Sösdala har 
sin tillkomst att tacka järnvägen för). 

Miljökvalitetsnormer gällande kvävedioxid, svaveldioxid och bly är uppfyllda eftersom trafikbe
lastningen inte är särskilt stor i Sösdala. Översiktplanen kommer inte att förändra detta. 

39 



Farligt gods 

Viktiga trafikleder för transport av farligt gods som berör Sösdala, är R v 23 och Södra stamba
mm. Den planerade stängningen av vuttentäkten minskar risken för negativa konsekvenser av en 
olycka där. 

Det är inte realistiskt att försöka bli av med tågtransporterna av farligt gods genom Sösdala. Där
för gäller det bl.a. att tillämpa ett högt säkerhetstänkande vid utformning av järnvägens närmiljö. 

9.3 Riksintressen 

Södra Stambanan och Rv 23 är utpekade som rikintressen i beslut av Banverkct 2000-04-06 och 
Vägverket 1999-09-10. 

9.4 Mellankommunala intressen 

Planområdet går mycket nära gränsen för Höörs kommun. Tätorterna Sösdala och Tjörnarp ligger 
5 km frän varann, förbundna via Rv 23 och Sträntevägen. Utveckling av Sösdala i enlighet med 
detta förslag till översiktsplan, bedöms inte skapa några problem för Höörs kommun. Planen har 
sänts pfi samråd till Höörs kommun. 

Höörs och Hässleholms kommuner samverkar för att förbättra kommunikationerna i avsnittet 
Höör-Tjörnarp-Sösdala. Detta är dock ingen utmaning för den fysiska planeringen. Infrastruktu
ren är väl förebcredd. Det är trafikcringen som saknas. Kommunerna r?tr inte på Skånetrafiken. 

9.5 Genomförande 

De anvisade markområdena för bostäder och verksamheter, bedöms räcka i flera decennier, lit
minstone om de senaste årens utveckling i Sösdala tas som måttstock. Om Sösdala får bra tågför
bindelser, kan efterfrågan på bostäder komma att öka snabbt, vilket kan leda till att planen behö
ver ses över inom några är. 

Översiktplanen är mycket ungefärlig i sin redovisning av genomförandet. Endast en viss ord
ningsföljd anges för utbyggnad: Först bör de utpekade utbyggnadsområdena (för bostäder respek
tive verksamheter) byggas ut i sin helhet. Därefter tas de strategiska områdena i anspråk. 

Kommunen måste dock vara lyhörd för efterfrågan, och kunna påbörja utbyggnad inom ett av de 
strategiska områden, innan motsvarande utbyggnadsområde är fullbyggt. Kommunens samlade 
erfarenheter visar att en sådan flexibilitet är nödvändig, om den alls ska kunna få några etable~ 
ringar eller nya bosättningar. 

Genomförandefrågor i övrigt, hanteras inom ramen för det årliga budgetarbetet (års- och treårs
budget). 
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Fornlämningar inom översiktsplaneområdet 
Sösdala tätort, Hässleholms kommun 

RAÄ3 
RAÄ40 
RAÄ 175 
RAÄ 176 
RAÄ177 

RAÄ 205 
RAÄ 206 

RAÄ 223 

RAÄ 224 
RAÄ226 
RAÄ 227 
RAÄ228 
RAÄ 229 
RAÄ 230 

RAÄ 240 
RAÄ 252 

RAÄ 253 
RAÄ 254 

RAÄ 257 
RAÄ277 

RAÄ278 
RAÄ 279 

RAÄ 280 

RAÄ 306 

Gravröse? Mycket osäker.eventuellt är det ett odlingsröse 
Fyndplats för keramikkärl, stenålder. Platsen har kallats Tors backe 
Stenvalv bro 
Område med namn "Himmelkull". Nu till största delen ödelagd av grustlikt mm. 
Område med namn "Hunnarörsbackama". "MRör-" = stenrör kan syfta på ett 
gravfält eller röjningsröseområde från förhistorisk tid. 
Grav. Stensättning, troligen järnålder. 
Fossil likermark, övergivna åkerytor, samt ca 50 röjningsrösen och en sten
sträng. 
Fossil åkermark bestående av övergivna åkerytor, varav tre st)'cken bandfonniga 
som begri:1nsas av terrasser, ca 200 röjningsrösen. 
Älvkvarnsförekomst på berghäll. 
Fomllimningsliknande anläggningar, troligen sentida röjningsrösen. 
Fyndsamling av flintverktyg och keramik påträffade 30°50 m i S..SV riktning. 
Milstolpe och fyndsamling i slottsparken. 
Älvkvamsförekomst bestående av minst 10 älvkvarnar. 
Fossil flkermark bestående av övergivna åkerytor och ca 10 röjningsrösen. Om
rådet betecknas som fragmentarisk fomllUnningsmiljö. 
Fossil åkermark besffiende av övergivna äkerytor och ca 100 röjningsrösen. 
Älvkvarns förekomst, två st. Grav?. en fragmentarisk domarring. Skärvstensfö
rekomst, dvs skörbrända stenar (bronsåJder-jämålder?). Ett röse, eventuellt 
röjningsröse. 
Hög; osäker fornlämning som möjligen kan vara en grav. 
Osäker uppgift om en grav i form av domarring som skulle tagits bort i början 
av 1970-talet. 
Grav i form av rund stensättning, troligen järnålder. 
By~ och gårdstomter. Vannaröds by enligt 1859 års karta samt två ensamlig~ 
gande gårdar. Byn i.1r känd sedan 1499. 
Rest sten som kan vara sentida. 
Gärdstomter. Östra. Mellersta respektive Västra Kärrhusets tomter enligt karta 
frlln 1821. Äldsta skriftliga belägg är från 1651. 
By- och gårdstomt. Sösdala bytomt och ensamliggande gård enligt 1815 års 
korta. Älds!a skriftliga belägg frän 1368. 
Röjningsröseområde. 

Röjningsröseområden dateras vanligen till jilrnålder o.ch medeltid. Älvkvarnar, eller 
skålgropar som de också kallas, brukar ligga i närheten av bronsåldersboplatser. 

Samtliga fornlämningar ligger i Norra Mellby socken. 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Mars 2001 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

tillhörande 

Översiktsplan för Sösdala tätort, Hässleholms kommun, Skåne län. 200la03D30 

ALLMÄNT 
Byggnadsnämnden beslöt 1999-12-14 att med upprättat förslag till översiktsplan smnråda med 
myndigheter och andra berörda. Samrådet har bedrivits med formella och informella kontakter, 
skrivelser och planmaterial. Den formella samrådsfasen avslutades den 15 mars 2000. 

INKOMNA YTTRANDEN 
20 skriftliga yttrande har kommit in under smnrådsskedet. Denna samrådsredogörelse är uppställd 
ämnesvis. För vmje citerat/refererat påpekande hänvisas till respektive yttrande med förkortning
ar. 

Bmw 
BUN 
GBF 
IL 

JM 
KE 
KS 
LRF 
Lst 
M 
MN 
MP 
Oms 
RAÄ 
RegSk 
SJ 
Sktr 
SR 
TK 
V 

Banverkel 
Barn- och utbildningsnämnden 
Göingebygdens biologiska förening 
Imrc Lörincz tillsamnmns med Sölve Jönsson, Lennart Nilsson, Thomas Nilsson, 
Anna Lundberg och Niklas Lundberg. 
Johan Moden 
Kommunekologen. 
Kurt Sköld. 
Lantbrukare i Adscke, Skea, Ella, Vannaröd och Elimä 
Uinsstyrelsen 
Moderaterna i Sösdala 
Miljönämnden 
Miljöpartiet. 
Omsorgsnämnden 
R i ksan tik varieäm betet 
Region Skåne 
Skrivelser från dels Sölve Jönsson, dels Anna och Niklas Lundberg. 
Skånetrafiken 
Sösdalaortens ryttarförening. 
Tekniska kontoret 
Vänsterpartiet i Hässleholm 
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SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER ÄMNESVIS. 

Verksamhetsområden 
*************************************************************************** 
Starkaste sakliga invändningarna mot planen, gäller förslaget att lägga en nytt verksamhetsområ
de i södra delen av samhället, mellan väg 23 och järnvägen. 
• Lst s 4, Industri i sydväst - ingår i område som getts klass 3 i ängs- och hagmarksinvcnter

ingen. Bör anges i planen. 
e GBF. Avstyrker nytt industriområde i sydväst. Motsätter sig att södra industriområdet omfat

tar Svarte backe. Svarte backe bör istället bli naturvårdsområcle. 
e KE Ta inte med Svarte backe i industriområdet. 
e LRF Vill inte att ett nytt industriområde byggs i söder, bl.a. för au det tar i anspråk jord-

bruks mark som behövs för berörda gårdar. Lägg det i norr istället. 
• MP Motsätter sig södra industriområdet. 
Kommentar. Fördelarna med södra induslriområdet bedöms fortfarande vara så stora att planen 
inte ändras i detta avseende. Däremot undantas Svarte backe och närområdet. - Hänvisa i texten 
till ängs- och hagmarksinventeringen. 
*************************************************************************** 
• MN. Anlägg inte industriområde där det fortfarande finns kvar skyddsområde för vattentäkt. 
Kommentar. Delar av området berörs av skyddsområde för vattentäkt. Detta bör kunna avveck
las när Sösdalas vattenförsö1jning slutligt lösts, Så länge skyddsområdet finns kvar, kan det dock 
påverka den ordning i vilken områdets olika delar exploateras. 
*************************************************************************** 
• TK avråder från exploatering av industri i norr, m.h.t. anläggningskostnader och driftskostna-

der. 
Kommentar: Området bör ändå finnas kvar i planen som strategiskt område för framtida indu
stri. I plantexten tilläggs att även driftskostnaderna blir höga för detta område (alt anläggnings
kostnaderna blir höga anges redan) 
******************************************************~******************** 
e Lst. s 3. Konsekvensbeskrivning behövs för att avgöra långsiktig användning av det område 

planen anvisar för Dux eventuella utbyggnad norrut. Här finns ju utpekade naturvärden. 
Kommentar: Området krävs för att möjliggöra utbyggnad av en för Sösdala livsviktig industri. I 
detaljplaneskedet kommer noggrannare planering av området att göras och då också konsekvens
beskrivning. 
*************************************************************************** 

Skolfrågor 
Utökning av Leijonskolans tomt har varit och är en viktig fråga, som har pågått parallellt med 
översiktsplanearbetet. 
• IL Motsätter sig förslag till utvidgning av skoltomten inom kvarteret. Föreslå istället expan-

sion mot nordväst eller nordöst. 
e SJ Kommer inte att gå med på an sälja sina hus för utökning av skoltomten 

• BUN Permanenta avstängningen vid U'mggatan- Torggatan 
Kommentar: I ett tidigt skede av översiktplancarbctets föreslogs att hela kvarteret mellan Skol-, 
Kungs-, Förenings- och Torggatorna på sikt skulle bli skoltomt. I det samrådsförslaget hade hus 



och tomter längs sydligaste delen av Skolgatan undantagits. Nu har invändningar kommit mot 
även den begränsade utvidgningen. 

Som alternativ har föreslagits en utvidgning in kvarteret norr om Kungsgatan. Vi har skrivit 
brev till de berörda fastighetsägarna och fått blandade synpunkter. 

Frågan är inte mogen för avgörande och därför föresltis nu att hela kvarteret mellan Skol
Kungs-, Förenings- och Torgatorna, samt del av det angränsande kvarteret norr om Kungsgatan i 
planen anges som utredningsornråde för eventuell utvidgning av skoltomt. En särskild studie be
höver alltså göras. Barn- och utbildningsnärnnden bör då i samråd med Tekniska förvaltningen 
ange vilka utvidgningsbehov som kommer alt uppstå i framtiden. Därefter tar Tekniska kontoret 
och Stadsbyggnadskontoret fram ett slutligt förslag på hur utvidgningsbchovet ska tillgodoses. 
*************************************************************************** 
• BUN Möjlighet till expansion finns inte i befintliga lokaler, till skillnad från vad planen sä

ger. 
Kommentar: Texten ämlras enligt BUN. 
*************************************************************************** 
o BUN Inlemma den privata tomtdelen mellan Lillgården och Vannarödsskolan i skolområdet. 
Kommentar: Planen är redan utformad så. 
*************************************************************************** 

Stambanan genom Sösdala 
*************************************************************************** 
o Reg.Sk Anser att planen bör möjliggöra ett tredje spår på stambanan. 
• Sktr Behov av tredje spår på sikt för att klara Pågatågsliknande trafik. 
e KS Förbered för ett tredje spår. 
e V Kanske borde konsekvenserna av ett tredje spår beaktas mer. 
e Banv Det tredje spår som nämns i planen, måste avse ett mötesspår. Detta måste ligga mellan 

Hässleholm och Stehag och hyggs nog inom 7-8 år. 
Kommentar: Samtidigt med översiktplanearbetet, pågår planering av den svenskajärnvägsinfrn
stukturen. För Hässleholms kommun och Skåne nordost i sin helhet, är det angeläget att södra 
stambanan utvecklas. Ett tredje spår Hässleholm - Malmö kan bli nödvändigt, om inte persontra
fiken på spår ska börja söka sig andra vägar. Därför bör i planen uttalas att ett tredje spår genom 
hela kommunen söder om Hässleholm ska förberedas. Ett särskilt uppdrag bör formuleras. Där
emot görs inget försök att i denna översiktsplan ta ställning till exakt hur frågan ska lösas för 
Sösdalas del. 
************~************************************************************** 

GC-tunnel under Stambanan 
*************************************************************************** 
o KS Bygg GC-tunneln. 
e JM Ange tidplan för GC-tunneln. 
e M Lås inte vilken teknisk lösning för GC-tunneln som ska väljas 
Kommentar: Planen är tillräckligt tydlig i denna fråga. Det är viktigt att tunneln kommer till 
stånd snarast, även om det skulle dröja med tågstopp. Konkret tidplan är dock en fråga för kom
munens budget. 
*************************************************************************** 
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Bostadsbyggande 
*************************************************************************** 
o Lst s 2. Förtydliga att olika boendeformer är möjliga framöver. 
Kommentar: Plantexten förtydligas enligt Länsstyrelsens önskemål. Givetvis ska det vara möj
ligt att bygga olika typer av bostäder i Sösdala framöver, inte bara småhus. 
*************************************************************************** 
Kurt Sköld har skrivit ett genomtänkt yttrande som lägger tyngdpunkten på hur utvecklingen ös~ 
ter om Stambanan ska se ut. Han tar upp olika frågor om trafiklösningar, var det är lämpligt att 
bygga bostäder, Sösdalas ansikte utåt osv. Hans förslag, och våra kommentarer, dyker upp under 
olika rubriker nedan. Hans förslag är bra, men vi tror au översiktplanens förslag är bättre. 
• KS Möjliggör bostäder öster om järnvägen. Här finns ju redan en hel del bostäder. Den plane-

rade GC-tunneln ger bra förbindelse. 
Kommentar: De befintliga bostäderna på östra sidan bör ges så goda förutsättningar som möj
ligt. Däremot bör inga nya bostäder planeras här, bl.a. med hänsyn till närheten till Rv23 och 
trnfiksituationen kring Fanngatan. 
*************************************************************************** 
• KS Lägg bostadsbebyggelse i den tänkta parken öster om Sträntcvägcn. Då tar man bättre 

vara på den stationsnära marken. Dessutom behöver marken mellan bostäderna och sopan
läggningen göras till grönområde, 

Kommentar: Uppvuxen vegetation har stort värde för lek och rekreation. Vid detaljplaneringen 
provas studeras hur tillkommande bostadsbebyggelse anpassas till befintlig vegetation. 
*************************************************************************** 

Trafikfrågor 
*************************************************************************** 
• KS Åtgärda korsningarna med väg 23. 
Kommentar: Vikten av att så sker nämns redan i översiktplanen. Frågan kommer att drivas i 
samband med överläggningar med Vägverket om Rv 23. 
*************************************************************************** 
• KS Anslut Fanngatan till Länsmansgatan via Villagatan. 
Kommentar: Panngatans anslutning mot Länsmansgatan är inte bra. Att flytta ner vägen till Vil~ 
lagatan höjer trafiksäkerheten i själva korsningen, men innebär fortfarande att ett antal bostadshus 
får trafiken och korsningen nära inpå, Om utfarten ska flyttas, bör det ske ännu närmre Rv 23. 
Detta utreddes under planarbetet, men bedömdes bli alltför kostsamt i förhållande till nyttan. 
Istället bör själva korsningen åtgärdas genom att sänka profilen, så att sikten ner i tunneln blir 
bättre. 
*************************************************************************** 
• BUN Permanenta avstängningen vid Långgatan -Torggatan 
Kommentar: Bör ske genom Tekniska nämndens försorg. 
*************************************************************************** 
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Naturmiljö - landskap - parker - friluftsliv 
*************************************************************************** 
• LRF Motsätter sig grönområdet längs 23:an, eftersom det skulle la 30 hajordbruksmark i 

anspråk. Detta drabbar de berörda jordbruksförctagen. 
Kommentar: Området bedöms så viktigt att göra till grönområde, att jordbruksmark behöver tas 
i anspråk. 
*************************************************************************** 
Beträffande Svarte Backe~ se avsnittet om verksmnhetsornråden, 
*************************************************************************** 
e Lst s. 3 Behöver den ev. konflikten skogsbruk~friluftsliv vid Lillsjödal hanteras? 
Kommentar: Översiktsplanctexten förtydligas med att ange skogens stora betydelse för området. 
Det skydd som skogsvårdslagstiftningen ger i form av generella hänsynsregler, bedöms dock vara 
tillräckliga. 
*************************************************************************** 
o GBF Bli noggrannare på karta och i text vad gäller Vannaröds ängskrona. 
Kommentar: Text och karta ses över i detta avseende. 
*************************************************************************** 

Lantbruk 
*************************************************************************** 
e LRF Skriv i översiktplanen att de gärdar som ligger inom området kan fortsätta med gödsling 

och kemisk bekämpning enligt nuvarande regler. 
e LRF vill dra översiktsplanens gräns betydligt snävare i norra delen av samhället. 
Kommentarer: Avgränsningen av planområdet har gjorts så att en enkel geometrisk figur ska
pats. Alla delområden för vilka planen har ett konkret innehåll ingår i området. Den norra gränsen 
har styrts av att en del av strövområdet norr om tätorten, med motionsslingan, bör ingå i översikt
planeområdet för Sösdala. 

När denna översiktplan beslutas av fullmäktige, innebär inte det att förutsättningarna för göds
ling och kemisk bekämpning automatiskt påverkas. Lagstiftningen i dessa avseende är kopplad 
till den faktiska närbeten till bostäder mm. och till om ett område är detaljplanelagt eller inte. 
Däremot saknar det i detta smnrnanhang betydelse om en gård eller stycke mark ligger på ena 
eller mtdra sidan en översiktsplanegräns. Hela kommunen är ju täckt av översiktsplan. Detta be
höver förtydligas i planen. 

Däremot är det ofrånkomligt att när en tätort byggs ut med nya kvarter, innebär det att- om 
tätorten ligger i jordbruksbygd - att förutsättningarna för att bedriva jordbruk i närheten påver
kas. Den översiktsplan som nu föreslås, innebär dock inte att mer ny mark föreslås bli bebyggd, i 
förhållande till den förra planen från 1984. Däremot är det delvis annan mark som ska bebyggas. 
Området öster om och i Farmgatans förlängning exploateras nu ej (i förhållande till planen frän 
1984), däremot utökas södra industriområdet. 

Delar av ovanstående resonemang förs in i planen. 
*************************************************************************** 
e Lst s. 3 Förtydliga något om jordbruket, bl.a. inverkan på vattenförsörjningen. 
Kommentar: Detta kommer att göras i texten. Men planens innehåll påverkas ej. 
*************************************************************************** 
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Energiförsörjning 
*************************************************************************** 
e Lst s 4 Nämn något om energiförsöijningcn. 
e MP Ange som viljeinriktning att kommunen vill anlägga biobränslebaserad fjärrvärme i Sös-

dala. 
Kommentar: I texten kommer att nämnas att Sösdala genom sin relativa gleshet inte lämpar sig 
för fjärrvärmeutbyggnad. Däremot finns möjlighet att utveckla s.k. närvärme (gärna biobränsle
baserad) för vissa närliggande större anläggningar. 
************************************************************************** 

Övriga miljöfrågor samt vattenförsörjning 
*************************************************************************** 
e Lst s 6 Säg något om uppfyllande av miljökvalitetsnormer gäl1ande kvävedioxid, svaveldiox-

id och bly. Krav finns i PBL om detta. 
Kommentar: I Sösdala finns inga problem med att uppnå dessa normer, eftersom samhället är 
litet och trafiken inte särskilt omfattande (genomfartstrafiken går utanför tätorten) Detta kornmer 
att anges i texten. 
*************************************************************************** 
o Banv. Omformulera något om buller. En kommun kan inte i översiktsplan ge direktiv till en 

självständig tillsynsmyndighet (miljönämnden), 
Kommentar: I sak är översiktsplanens formulering riktig, men för att inte Banverket ska skjuta 
in sig på osäkerhet kring formalia, justeras texten något Innebörden är densamma: Det är viktigt 
att bullerproblemen kring tågtrafiken åtgärdas. 
*************************************************************************** 
o TK Motiveringarna varför avloppsreningsverket behöver utökas är inte korrekta. Syftet är att 

möjliggöra övergång från kemikaliebaserade reningsprocesser till ekologiska. 
Kommentar: Texten ändras, 
e Lst s 4. Utökning av reningsverket har föreslagits inom strandskyddat område. Aktuellt för

ordnande och hur verksamheten kan påverka miljön bör redovisas i planen. 
Kommentar: Detta kommer att göras. Utökningen av reningsverket omprövas dock inte, 
*************************************************************************** 
o MP Projektera en ny vattentäkt. 
o TK Sökning av komplement till Fredriksbergstäktcn pågår. 
Kommentar: Arbetet med en långsiktig lösning av vattenförsö,jningen för Sösdala pågår. På sikt 
eftersträvas en lösning som innebär att Sösdala får säker försörjning med bra vatten och att inga 
delar av själva Sösdala kommer att ligga inom skyddsområden för vattentäkt. 
*************************************************************************** 
e GBF. Byt ur ordet sopor. 
Kommentar: Ska göras 
*************************************************************************** 
Lst s 6 Redovisa bullerstörningar längs järnvägen. 
Kommentar Ska göras i samråd med miljöförvallningen 
*************************************************************************** 
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Kulturminnesvård 
*************************************************************************** 
• Lst s 4 Förtydliga att Sösdala är ett regionalt intresse för kulturmiljövården. Visa också hur 

säkerställandet ska ske. 
• Riksantikvarieämbetet har avgett ett bra och fylligt yurnnde i vilket man påpekat sakfel, an

gett vilka utredningar som behöver göras före detaljplaneläggning samt pekat ut vissa hän
synsområden som bör beaktas i översiktsplanen. 

Kommentar: Som resultat av yttrandet, har kommunen hos Riksantikvarieämbetet beställt en 
särskild utredning för tre delområden. För ett av områden, det föreslagna verksamhetsområdet 
mellan R v 23 och järnvägen - SV om södra infarten, finns inga konflikter med fornlämningar. 
För det strategiska området för bostäder, i västra kanten av samhä11et, non- om Sträntevägen, 
finns fornlämningar inom del av området. Detta beaktas i detaljplaneskedet. För det redan plan
lagda området i norra delen av kvarteret mellan Fabriksgatan och Sträntevägen, behöver detaljut
redning göras med hänsyn till de fornlämningar som finns. - Detta förs in i översiktplanen under 
rcspekti ve område. 

I riksantikvarieämbetets yttrande görs också påpekanden om vissa andra hänsyn som bör tas, 
t.ex. vad gäller vägnätet som det såg ut före järnvägens tillkomst. Dessa påpekanden förs in. Det 
kan ske utan att andra i planen redovisade intressen behöver maka på sig. 

Planen kompletteras med bättre underlag vad gäller fornlämningar. 
*************************************************************************** 
Ytterligare synpunkter på planen från Länsstyrelsen 
*************************************************************************** 
Lst s 7-8. Bättre konsekvensbeskrivninglgenomförandeplan efterlyses. 
Lst s 5 Nämn något om totalförsvaret. 
Lst s 6 Ange skyddszoner enligt "Bättre plats för arbete" för den typ av verksamhet som finns i 
Sösdala .. 
Ls;t s 2 Behöver förtydligas hur handelns ska utvecklas? 

Kommentar: Linsstyrelsen har avgett ett genomarbetat yttrande med en rad påpekanden om vad 
planen bör kompletteras med. Lst:s ambitionsnivå beträffande planens fyllighet mm. är högre än 
vad kommunen kan leva upp till. Kommunen måste fokusera sitt arbete på reella frågor där ställ
ningstaganden krävs. 

Samtidigt måste naturligtvis kommunen leva upp till lagkraven på en översiktsplan. Därför 
kommer planen att kompletteras i några avseenden, särskilt vad gäller konsekvensbeskrivning. 
Kompletteringar och konsekvensbeskrivning kommer dock inte att leda till några förändringar i 
planens utformning. 

Handelns utvecklingsförutsättningar kan behöva utvecklas något i texten. 
*************************************************************************** 
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Övrigt 
*************************************************************************** 
• Oms Björkhaga är ombyggt. Kommentar: Plantexten rättas, 
*************************************************************************** 
• SR Vill ha mer mark för ridhus och parkering, Kommentar: Vi tolkar yttrandet som om 

översiktsplanen medger utveckling enligt önskemålen, och att ryttarföreningen skrivit om att 
man vill förverkliga detta. Kopia av skrivelsen överlämnas till fritidsförvaltningen och till ex~ 
ploateringsavdelningen 

*************************************************************************** 
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UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 
September 2001 



2001-09-04 

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 

Förslag till översiktsplan för Sösdala har varit utstälkl 2001 ~04-17-06-19. EU 25-tal yttranden 
har inkommit. 

Under utställningstiden har ett offentligt möte genomförts på initiativ av Sösdalaalliansen. Där 
framfördes synpunkter som delvis återkommer i nedan refererade skriftliga yttranden. Dessutom 
påpekades några felaktigheter i plantexten. Dessa kommer att åtgärdas. 

Många inlägg under mötet avsåg alla de förfallna hus som finns i samhället. Problemen kommer 
att beröras i översiktsplanen, genom ett kort tillägg i kap. 2.5 "Ansiktet utåt". Där kommer att 
betonas hur viktigt det är att förfallen bebyggelse åtgärdas. De juridiska verktygen är dock trub
biga. 

Yttranden från olika delar av den kommunala organisationen 

Komunstyrelscns arbetsutskott. Ställer sig bakom två av punkterna i skrivelse från kommuneko
logen, avseende 
• området norr om Vannaröds slott med bl.a. Vannaröds ängskrona 
e ekskogen sydost om Stränte och norr om väg 23. 

Kommentar: Områdena är i översiktsplaneförslaget redan utpekade som områden av särskild 
betydelse för naturvård och friluftsliv. Dock justeras avgränsningen av området norr om Vanna
röd. Se kommentar till yttrande från Göingebygdens biologiska förening. 

Barn- och utbildningsnämnden. Ifrågasätter en formulering om Vannarödsskolan. 
Kommentar: Se kommentar till Ebbe Anderssons yttrande. 

Hä:c;sleholms fritid. Vissa fel i faktadelen avseende Hanåsvallen behöver rättas i texten. 
Kommentar: Verkställs. 

Miljökontoret. Vidhåller synpunkter på skydd av vattentäkter och vattenförsötjning i förhållande 
till planerat verksamhetsområde respektive utjämningsrnagasin respektive våtmarksanläggning. 
Likaså nämns att avståndet mellan planerad bostadsbebyggclse och omlastningsstationen (för 
avfall), bullret från järnvägen samt behovet au sanera skjutbanan. 

Kommentar: De delar av verksamhetsområdet och det utjämningsmagasin som ligger inom 
skyddsområde för vattentäkt kommer inte att genomföras förrän skyddsområdet upphävts. Plan
texten är mycket tydlig i detta avseende och behöver inte ändras. 

Beträffande våtmarksanläggningen i förhållande till skyddsområdet gäller samma sak. Tek
niskt-ekonomiskt är den föreslagna placeringen mest fördelaktig. Någon anpassning behöver inte 
heller ske till ett närliggande bostadshus, eftersom det är helt förfallet och säkert inte är aktuellt 
au bygga upp igen. 
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Föreslaget bostadsområde bedöms inte få några sanitära olägenheter av närheten till omlast
ningsstationen. 

Teknisk.I kontoret. Resonerar kring behovet av trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder, bl.a. genom 
zoner med 30 km/tim. Föreslår GC-förbindelse mellan Sösdala och N. Mcllby. 

Kommentar. Möjlighet till framtida GC-väg Sösdala - N. Mellby förs in i planen. 

Socialförvaltningen. Inga invändningar. 

Yttranden från statliga myndigheter 

Riksantikvarieämbetet. Konstaterar att en hel del av ämbetets tidigare framförda synpunkter be
aktats. Vill särskilt uppmärksamma kommunen på fem tidigare utpekade områden. 

Kommentar: Inga förändringar. 

Vägverket. Hänvisar till yttrande under samrådet. Föreslår att det nya verksamhetsområdet längs 
viig 23 utformas med särskilda kvalitctsmål och riktlinjer. Viktigt att området och samhället an
nonserar sig mot vägen på ett fördelaktigt sätt. 

Kommentar: I plantexten förs in att samverkan med Vägverket ska ske i denna fråga. 

Försvarsmakten. Ingen erinran. 

Banverket. Har inga invändningar mot att kommunen planmässigt förbereder ett tredje spår längs 
Stambanan söder om Hässleholm. Banverket tror att ett mötes spår behöver byggas inom 10 år, 
någonstans mellan Hässleholm och Stehag. 

Länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen framför synpunkter på planens allmänna innehåll, bl.a. 
vad gäller övergripande måldiskussion i förhållande till den nationella miljömålen, behovet av 
konsekvensbeskrivningar mm. Mer konkret förstås att riksintressena förtydligas, att mellankom
munala frågor diskuteras mera, att kommunens ställningstagande beträffande hälsa och säkerhet 
tydliggörs på plankartan. 

Beträffande det förslagna verksamhetsområdet i sydväst rekommenderas 60 meters skyddsav~ 
stånd till R v 23 (med hänsyn till de transporter av farligt gods som förekommer där). 

Avståndet mellan järnväg och nytt verksmnhetsområde bör av säkerhetsskäl vara minst 40 me
ter. Planen uppfyller inte detta vad gäller det planerade området nordost om Dux. 

Kommentar: Länsstyrelsens ambitionsnivå beträffande planens fyllighet mm är högre än vad 
kommunen anser det motiverat att leva upp till. Om en övergripande måldiskussion skulle ut
vecklas, borde den i första hand handla om kommunens mål inom olika sektorer, den regionala 
obalansen mm. 

Förtydligande av riksintressena görs enligt Lst:s önskemål. Litet tillägg görs om mellankom
munala intressen, särskilt kommunikationer (mest med hänvisning till annan del av planen). 

I texten till det nya verksamhetsområdet längs R v 23, förs in en mening om bredden 60 m. För 
det nya industrikvarter nordost om Dux, förs in behovet av säkcrhetsavstånd på 40 meter. I båda 
fallen anges att precisering sker i detaljplaneskedet 
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Yttranden från regionala organ och grannkommun 

Höörs kommun. Betonar vikten av tågstopp i både Sösdala och Tjörnarp. 
Komme11tar: Föranleder ingen ändring i planen. 

Region Skåne - Planering och miljö. Anser att planen bör möjliggöra ett tredje järnvägsspår ge
nom samhället. 

Komme11tar: Den nuvarande Formulering om att utreda hela sträckrm Hässleholm - södra kom
mungränsen i ett sammanhang ändras inte. 

Skånetrafiken. Framhärdar i att tågstopp för närvarande inte är aktuellt. 
Kommentar: Dags att gå till storoffensiv- men översiktplanen är inte verktyget för detta. 

Yttranden från föreningar mm. 

Skrivelse med namnlistor angående "Skolskogen". Vill rädda denna dunge från exploatering. 
Kommentar: Planen reviderns så att "Skolskogen" får en chans att räddas för framtiden som 

grönområde. De fem tomter som därmed slås ut, kan istället skapas inom annan del av området. 
Översiktsplanen ska dock tydligt unge att det krävs en detaljerad planutredning för hela det aktu
ella bostadsområdet innan någon byggnation kan ske. Och en sådan detaljerad utreding/skiss görs 
först när det bötjar bli aktuellt att ta nya tomter i unspråk i området. Utredningen kan föranleda en 
omprövning av vilka delar av området som ska bebyggas och vilka som sparas som grönområde. 

Hyresgästföreningen. Tillstyrker delar av planen, bLa. beträffande vikten av tågstopp respektive 
behovet av ett nytt grönområde mellan Fanngatan och Rv 23. Inga erinringar. 

Vänsterpartiet Stöder planen i många positiva formuleringar. 

Göingebygdens biologiska förening. Avstyrker att ett nytt verksamhetsområde placeras enligt 
planförslaget (mellan Rv 23 och järnvägen, söder om södra infarten.). Särskilt kritisk är man mot 
att planen möjliggör industriutveckling som kommer att skymma Svarte backe. Föreningen före
slår istället att ett nytt verksamhetsområde placeras i nordöstra delen av samhället, söder om nor
ra infarten. 

Föreningen vill göra Svarte backe till ett kommunalt natt11Tescrvat. - Förningen har också några 
synpunkter på formuleringar och avgränsning beträffande området norr om Vannaröds slott. 

Kommentar: Som framgick redan i samrådsyttranclet, har placeringen av ett nytt verksamhets
område diskuterats intensivt under planarbetet. Det område som GBF föreslår är med som ett 
eventuellt framtida område för verksamhetsutveckling. Men det i planen prioriterade nya verk
samhetsområdet (som alltså GBF vänder sig mot) hedöms utifrån bl.a. attraktivitet, trafiktillgäng
lighet och utbyggnadsekonomi vara att föredra. Ett väl planerat och omdömesfullt bebyggt områ
de där bl.a. synpunkterna från Vägverket beaktas (se kommentaren till Vägverkets yttrande), bör 
bli positivt för Sösdala. Däremot finns det anledning att inte låta området skymma Svarte backe. 
Expansionsområdet i denna del tas därför bort. 

Naturreservat för utt säkerställa vården uv Svarte Backe bedöms inte behövas. Detta ställnings
tagande kan dock komma att omprövas i samband med att en naturvårdsplan upprättas för hela 
kommunen. 
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Justering av gräns av naturområde norr om Vannaröd görs i enlighet med föreningens önske
måL 

N. Me!lby Brönnestad LRF-avd. Beklagar att kommunen inte tagit hänsyn till under samrådet 
liiinnade synpunkter, främst beträffande grönornrllde längs Rv 23 samt planens avgränsning. Pla
nen försvårar utveckling av jordbruk i området. 

Kommentar; I kommentaren till LRF:s förra yttrande, visades alt avgränsningen av planområdet 
i sig inte påverkar möjligheterna att bedriva etl rationellt lantbruk. Påverkan uppstår däremot där 
förändringar i markanviindningen föreslås (ny bebyggelse mm). 

Enligt gällande översiktsplan (från 1984) är det område som nu föreslås bli grönområde, avsett 
för framtida bostäder. föir tar alltså den nya planen inte mer jordbruksmark i anspråk, snarare 
tvärtom. Jordbruk kan dessutom ske inom en del av det planerade grönområdet, även om grön
området ställts i ordning i en annan del. Samma kombinationsmöjlighet finns inte när det gäller 
bostäder. 

Eftersom LRF-avdelningen lägger sådan vikt vid områdesavgränsningen görs en justering av 
plangränsen så att den bättre överensstämmer med den gamla planen. Därmed hamnar Elimä 
utanför denna översiktsplan. Därför görs också en krympning så att även Veabyggct hamnar 
utanför gränsen.(Möjligheterna att genomföra planens olika förslag påverkas al1tså inte av denna 
ändring.) 

Däremot utökas området kring fornåkrarna mm norr om Vannaröd något (se kommentaren till 
Göingebygdens biologiska förenings yttrande.) 

Smärre förändringar av arealangivelserna behöver göras till följd av denna ändring. 

Yttranden från privatpersoner 

Mattias Mohlin, Föreslår att vägen mot Rörum ges en annan anslutning till Maglö/Tyringevägen 
än dagens, som bl.a. har nackdelen att den är mycket tvär. En ändring skulle också underlätta 
trafiksituationen i ett framtida bostadsområde där (strategiskt område för bostäder i planen), MM 
föreslår också en rondell i korsningen Sträntevägen, Storgatan. 

Kommentar: Trafiksituationen är inte sådan att det nu är motiverat att i planen rita om kors
ningen vid vägen mot Rörum. Däremot bör i texten nämnas att när ett eventuellt bostadsområde 
planeras här, bör trafiksituationen ses över, bLa. i enlighet med Mattias Mohlins förslag. 

Rondellen förs däremot in i planen - en åtgärd som kan behövas pil sikt. 

AndrC van Dijkman. Föreslår tillägg av GC-vägar. 
Kommentar: GC-vägen förlängs längs hela Slräntevägen upp till norra infarten. Där fortsätter 

den sedan till Norra Mellby (se kommentaren till Tekniska kontorets yttrande). 

Elsa Söderholm. Äger och bor i Långgatan 8, ett bostadshus som berörs av eventuell utvidgning 
av skoltomten. Motsätter sig planförslaget beträffande utökad skoltomt. 
Marita Bolin: Äger och bor i Kungsgatan 11, ett bostadshus som berörs av eventuell utvidgning 
av skoltomten, Motsätter sig planförslaget beträffande utökad skoltomt. 

Kommentar: Se kommentar till Ebbe Anderssons yttrande. 

Ebbc Andersson. Framför au årskurserna 4 och 5 bör flyttas frän Lejonskolan till Vannarödssko
lan. Då skulle inte längre Lejonskolans tomt behöva utökas. 
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Kommentar. Särskilt samråd har skett med rektorn i Sösdala i denna fråga. Enligt henne är en 
sådan flyttning olämplig eftersom man av pedagogiska och praktiska skäl vill hålla samman års
kurserna 1-5, Dessutom är Vannarödsskolan trångbodd, F.n. minskar elevunderlaget i Sösdala, 
men när samhällets befolkningsutveckling vänder till följd av framtida tågstopp, kommer Lejon
skolan s.tnnolikt att behöva mer utrymme. Det finns därför anledning au i översiktsplanen ha med 
utredningsornrädct för skolans utveckling, Däremot verkar det inte finnas anledning att böija 
genomföra utökningen just nu. 
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1(3) 

Utställning Fördjupad översiktsplan för Sösdala tätort 

Länsstyrelsen är positivt inställd till en utbyggnad av Sösdaht Det är angeläget 
att tågstopp realiseras i Sösdala, då detta medverkar tiII att uppnå ett långsiktigt 
hållbart samhälle. Länsstyrelsen vill i sammanhanget ocksä hänvisa till Region 
Skånes EU-projekt "Being Neighbour toa Large Urban Area" där Sösdala varit 
exempel för en studie om tågtrafik som utvecklingsfaktor. 

Länsstyrelsen saknar en övergripande måldiskussion om hur planeringen för 
Sösdala förhäller sig till olika nationella mål såsom tex. de av regeringen 
uttryckta miljökvalitetsmälen. 

Länsstyrelsen anser att konsekvenserna av planförslaget bör kunna utvecklas, 
vilket Länsstyrelsen framfort även tidigare. Detta gäller t.ex. utökningen av 
reningsverket inom strandskyddat område och ianspråktagandet av ett område 
med stora naturvärden notT om Dux. 

Länsstyrelsen vill i sitt granskningsyttrande erinra om följande när det gäller de 
statliga ingripande gnmdema enligt 12 kap 1 §plan-och bygglagen (PBL), 

Riksintressen 
Pä sidan 40 nämns riksintressen som kan komma att hävdas. Länsstyrelsen vill 
påpeka att såväl väg 23 som Södra stambanan är utpekade som riksintressen. 
Vägverket har 1999-09-10 pekat ut ett vägnät av riksintresse for 
kommunikationer, i vilket väg 23 ingär. Banverket har 2000-04-06 pekat ut 
järnvägar av riksintresse för kommunikationer, i vilket Södra stambanan ingår. 

Mellankommunala frågor 
Länsstyrelsen konstaterar att planen inte lyfter fram nägra mellankommunala 
frågor. En fråga som enligt Länsstyrelsen skulle kmma belysas ur detta 
perspektiv är utökad regionaltågstrafik och bra regional busstrafik, vilken är av 
särskilt intresse för närliggande kommuner. 

Hälsa och säkerhet 
De ställningstaganden som kommunen gör när det gäller hälsa och säkerhet 
skulle kunna samlas i markanvändningskartan för att tydliggöra vilka områden 

Besöksadress 
Kungsgatan 13 

Telefon Telefax 
040-25 23 25 

E-pos! 
lansstyre!sen@m.lst.se 

291 86 Kristianstad ö Boulovarden 62 A 
040~25 20 00 vx 
044-25 20 00 \1)( 

PostgiroiBankgiro 
68811-9 
5050-3739 
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som avses. En sådan redovisning förbättrar planens funktion som 
planeringsunderlag. Områdena kan uttrycka konfliktområden eller befarade 
konfliktområden avseende hälsa och säkerhetsaspekter, såsom farligt gods 
leder, bullersituation, verksamheter m.m., där särskild hänsyn behöver tas vid 
ny - eller ombyggnad. 

Länsstyrelsen konstaterar att gränsen för det stora föreslagna industriområdet i 
sydöst har flyttats ytterligare närmare väg 23 i utställningsförslaget än vad som 
redovisades i samrådsfdrslaget. Samtidigt har en del i söder närmast järnvägen, 
av det som benämns strategiskt område för industri, utgått. Vad gäller 
föreslagna nya industriområden på båda sidor om järnvägen i norra delen av 
Sösdala finns ingen skyddszon utlagd mot järnvägen. Länsstyrelsen vidhåller 
därför sina tidigare framhållna synpunkter angående farligt godstransporter. För 
väg 23 som är en primär transportled för farligt gods förbi Sösdala bör som 
utgångspunkt för nyplanering tillämpas rekommenderade skyddsavstånd på 60 
meter mellan väg och bostäder eller där människor stadigvarande vistas. I andra 
planeringssituationer kan kortare skyddsavstånd vara acceptabelt förntsatt att 
överväganden kan ske mot bakgrund av en riskanalysbedömning som 
innehåller aktuella olycksförebyggande- och skadebegränsande åtgärder. Vid 
planering vid järnväg bör 40 meter tillämpas som rekommenderat 
skyddsavstånd och frågoma i övrigt behandlas på motsvarande sätt. 

Med utgångspunkt från såväl befintliga industrier som för tillkommande 
verksamhetsområden bör i översiktsplanen också uppmärksammas de frågor 
som rör störningar, iisker och omgivningspåverkan från dessa verksamheter. 

Länsstyrelsen vill framhålla att ett fastläggande av tillräckliga skyddsavstånd 
redan i översiktsplanen underlättar kommunens beslut vid senare prövningar av 
detaljplaner och lov. 

Delar av det planerade industriområdet i sydöst ligger inom skyddsområde för 
befintlig gnmdvattentäkt. Denna del av området bör enligt Länsstyrelsens 
uppfattning inte detaljplaneras förrän vattentäkten hur ersatts av annan täkt. 

I handläggningen av detta ärende har deltagit Stefan Malmberg, 
planfunktionen, beslutande, kommunikationsdirektör Christer Jamlo, 
Mats Davidsson oeh Anita Olsson, naturresursfunktionen, Carl-Axel Stenberg, 
beredskapsfunktionen, Henry Sveusson, lantbruksenheten, Hans Åström, 
kultum,iljöfwlktionen samt Caroline Hägerhäll, planfunktionen, föredragande. 

41;r;l, :L-1> • . . 
/ Stef'n Malmberg .). • ~;;,,,. /,-,,_ hf;/~s12cf 

,~- f / / -~ Caroline Hägerhär(// / 
' . 
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HÄSSLEHOLMS KOMMUN 

BYGGNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sarnmanträdesdaturn Sid nr 

335 

Bn § 307 
Bn § 55 
Bn § 470 
Bn § 399 
Bn § 407 

Sösdala tätort 
översiktsplan 

2001-09-11 
2001-02-13 
1999-12-14 
1998-11-10 
1996-11-12 

Dnr PLAN 13/1996 

70 
560 
435 
465 

1996-11-12 § 394 Stadsarkitekten redogör i ärendet. Enligt program för fortsatt 
översiktsplanering, Godkänd av Byggnadsnämnden 1993-10-02, 
står översiktsplanen för Sösdala tätort 1 tur att ses över. 

Byggnadsnämndens beslut 

Stadsarkitektkontoret f§r i uppdrag att upprätta förslag till över
siktsplan för Sösdala tätort. 

Presidiet f§r i uppdrag att utse en lokalt förankrad politisk refe
rensgrupp. 

1998-11-10 § 399 Fyra förslag till g§ng- och cykeltunnel har under september m§
nad i Sösdala redovisats för allmänheten. 

Planarkitekten redovisar inkomna synpunkter och framför att 
inkomna synpunkter skall ingg i underlagsmaterlal för översikts
planen. 

Byggnadsnämnden tackar för informationen. 

1999-12-14 § 470 Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till översiktsplan 
för Sösdala tätort. 

Planeringschefen Bo Mårtensson redogör i ärendet. 

Justerare 

D-5. 
7G ~~ 

I Utdragsbest_yrkande 



HÄSSLEHOLMS KOMMUN 

BYGGNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sarnmanträdesdaturn Sid nr 

336 
Forts. 
1999-12-14 § 470 

Byggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att samråda om planför
slaget med berörda. 

2001-02-13 § 55 Förslag till översiktsplan för Sösdala tätort har varit ute på 
samråd. Samrådet avslutades formellt den 15 mars 2000. 
Yttranden har inkommit. Stadsbyggnadskontoret har avgivit 
sam rådsredogörelse. 

ByggnadsnämndJ:ns beslut 

Planförslaget revideras enligt samrådsredogörelsen. 

Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ställa ut det reviderade 
planförslaget. 

Beslut till planavd. 

2001-09-11 § 307 Förslag till översiktsplan för Sösdala har varit utställd under 
tiden 2001-04-17--06-19. Yttranden har inkommit. Stadsbygg
nadskontoret har avgivit utställningsutlåtande. 

Justerare 

,'/ t. . er, 

Planeringschef Bo Mårtensson, som varit projektledare i planar
betet, redogör i ärendet. 

Byggnadsnämndens beslut 

Planförslaget revideras enligt utställningsutlåtandet. 

Det reviderade förslaget till översiktsplan för Sösdala tätort god
känns och översänds till Kommunfullmäktige för antagande. 

Beslut till Kommunfullm., planavd. 

I Utdragsbestyrkande 
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Plats och tid 

Beslutande 

2002 -02- I 2 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2002-01-28 
Sid 

1 

Försarnlingshernrnet, N Sandgatan, Hässleholm kl 19.00-21.40 

Erik Thörn1 ordförande, Staffan Hammer, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona 
Hilbertsson, Berit Wirödal §§ 1-6, Margaretha Lindqvist§§ 7-22, Lars Olsson, Douglas Roth, 
Anders Äström, Kerstin Svensson, Gaby Moberg, Ingemar Gustavsson, K-G Sjöhalm, Kerstin 
Rittbo, Lennart Westdahl, Marianne Uttke, Göran Blomberg, Hans-Göran Hansson, Gunnel 
Persson, Lennart Odgaard, Per-Äke Purk, Kerstin Andersson, Birgitta Tuvesson §§ 1-11, Karin 
Nilsson§§ 12-22, Rune Stensby, Äke Sundkvist, Nils Oscarsson, Inge Hallabro, Sven-Inge 
Persson, Ann Bodelsson, Willy Ohlsson, Christer Welinder, Pär Palmgren, Karl-Eve Lunnerg~rd, 
Berith P§lsson, Monica Bergh, Johan Barnekow, Rolf Delcomyn, Lars Ivar Ericson, Hans Wendel, 
Margareta Axelsson, Robin Gustavsson, Nils-Bertil Finn§§ 1-11, RolfTronäss §§ 12-22, Lars 
Lindbeck, Tommy Nilsson, Thomas Rasmusson, Sven Jönsson, Torsten Ising, Eva Bergström, 
Christer Caesar, Göran Jönsson, Karin Cohen, Lena Wallentheim, Johan Berglund, Jan Pettersson, 
Arne Elowson, Kristina Lind, Gun Persson, Thord Johansson, Bengt Troedsson, Barbro Fredman 
och Bertil Nilsson. 

Ersättare 
Övriga deltagande 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens tid 
och plats 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

BEVIS 

Organ/Samman~ 
trädesdatum 

Anslagsdatum 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Juste,iog I '/ 
-~i0 

Se nästa sida 
Kanslichef Per Hildingson och kommunsekreterare 
Maj-Inger Carlsson 

Christer Welinder och Karl-Eve Lunnergård 
Berith Pålsson och Monica Bergh 

Kommunledningskontoret 2002-02-07, kl 13.30 

Paragrafer 1-22 

r1,Ji}/' · 
U\i-w~\Jvelv~4-
Christer Welinder 

Justering har tillkännagivits genom anslag 

Ko mm unfutlmäktige/2002~01-28 

2002-02-07 Anslagets nedtagande 2002-03-04 

Kommpnlednings~ontoret 

ldi1.w lexard,1,'--' 

Utdraget bestyrkes 



ffl HÄSSLEHOLMS 
~ KOMMUN 

KOMMUNFUU.,(AKTIOE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum Sid 

2002-01-28 2 

Ersättare 
Agneta Hörberg, Irene Nilsson, Leif Nilsson, Ingrid Nyman, Börje Kajrup, Karl-Erik Klang, Connie 
Asterman, Per Ingvar Önnevik, Christina Hofvander, Karin Nilsson, Rolf Tronäss, Margaretha 
Warnholtz, Lars-Göran Wiberg, Gösta Johansson, Margaretha Lindquist, Stig Rlilund, Gertie 
Krausz, Christer Jönsson, Joakim Wendel, Gilbert Grip och Per-Gunnar Andersson. 

Justering 

/ c·L·. -/ . t.,' ~·· '/ 

utdraget bestyrkes 

t;,<Xu1t/~ 
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KOl,U,lUNFULU,thlmGE 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2002-01-28 

översiktsplan för Sösdala 

Ks au 2000-01-19, § 11 

Dnr 2000.3 

Sid 

10 

212 

Byggnadsnämnden har upprättat förslag till översiktsplan 
för Sösdala vilken sänts på remiss till myndigheter och 
organisationer. 

Arbetsutskottet beslutar 

att inte ha någon erinran mot förslaget. 

Ks au 2001-04-18, § 146 

Kommunen har ställt ut upprättat förslag till översiktsplan 
för Sösdala tätort. 

Arbetsutskottet beslutar 

att inte ha någon erinran mot förslaget. 

Ks au 2001-06-06, § 215 

Kommunekologen har yttrat sig och framfört komplette
ringar av översiktsplanen. 

Arbetsutskottet bes I utar 

att föreslå kompletteringar av översiktsplanen för Sösdala 
enligt av kommunekologen framtaget förslag, punkterna 1 
och 2 . 

./. Bilaga 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2002-01-28 

Ks au 2001-10-03, § 328 

Sid 

11 

Byggnadsnämnden föreslår enligt§ 307/2001 att översikts
planen för Sösdala skall antas. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa 
att kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslaget till översiktsplan för Sösdala tätort. 

Ks 2001-10-31, § 168 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet till arbetsutskottet för att pröva 
om i översiktsplanen även bör planeras för ett tredje spår 
på södra stambanan. 

Ks au 2001-11-21, § 397 

Hänvisning görs till att den redovisning som redan finns i 
planen beträffande ett tredje spår är tillfyllest i nuläget. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa 
att kommunfullmäktige beslutar 

att antaga upprättad översiktsplan. 

Ks 2002-01-09, § 5 

Bo-Anders Thornberg yrkar återremiss av ärendet. 

Ordföranden anför att redovisning görs i planförslaget av 
nuläget beträffande ett tredje spår. 

Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet ska 
avgöras idag och dels om det ska återremitteras och finner 
att det ska avgöras idag. 

Utdraget bestyrkes 
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Justering / ;;,/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2002-01-28 

Ks § 5 forts 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: 

"Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. 
Den som vill återremittera ärendet röstar nej." 

8 ja-röster och 7 nej-röster avges. 

Sid 

12 

Följande röstar ja: Lars Olsson, Mona Hilbertsson, Christer 
Welinder, Lena Axelsson, Rune Stensby, Arne Elowson, 
Catharina Månsson och Bengt Andersson. 

Följande röstar nej: Hans Wendel, Bo-Anders Thornberg, Pär 
Palmgren, Douglas Roth, John Bruun, Ingemar Gustavsson 
och Christer Caesar. 

Kommunstyrelsen beslutar alltså att avgöra ärendet idag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets 
förslag och finner det bifallet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

Moderaternas, kristdemokraternas och folkpartiets 
ledamöter deltar ej i beslutet i sakfrågan och medges lägga 
följande protokollsanteckning: 

"Vi anser att översiktsplanen skall återremitteras för 
utredning av ett tredje spår. Ett tredje spår är nödvändigt 
för att kunna möjliggöra tågstopp i Sösdala. Vi befarar att 
den nu föreliggande planen försvårar tågstopp i Sösdala." 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2002-01-28 

Kf 2002-01-28, § 6 

Sid 

13 

Christer Caesar yrkar återremiss för inarbetning av ett 
tredje spår. I detta instämmer Per-Åke Purk, Nils-Bertil Finn 
och Lars Lindbeck. 

Lars Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt 
tillägget att fullmäktige beslutar att uppdraga till 
kommunstyrelsen att, inom ramen för den pågående 
mellankommunala Höör-Hässleholm-utredningen angående 
förutsättningar och möjligheter för en förlängning av 
pågatågstrafiken till Hässleholm, även utreda krav och 
utbyggnadsförutsättningar för ett tredje spår i hela eller 
delar av sträckningen Hässleholm-Tjörnarp. 
I detta instämmer Göran Jönsson och Torsten Ising. 

Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet ska 
avgöras idag och dels om det ska återremitteras och finner 
att det ska avgöras idag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att antaga upprättad översiktsplan, samt 

att uppdraga till kommunstyrelsen att, inom ramen för den 
pågående mellankommunala Höör-Hässleholm-utredningen 
angående förutsättningar och möjligheter för en förlängning 
av pågatågstrafiken till Hässleholm, även utreda krav och 
utbyggnadsförutsättningar för ett tredje spår i hela eller 
delar av sträckningen Hässleholm-Tjörnarp. 

Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och 
vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för 
återrem issyrkandet. 

Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas 
ledamöter medges lägga följande protokollsanteckning: 

"Vi anser att översiktsplanen skall återremitteras för 
utredning av ett tredje spår. Ett tredje spår är nödvändigt 
för att kunna möjliggöra tågstopp i Sösdala. Vi befarar att 
den nu föreliggande planen försvårar tågstopp i Sösdala." 

Beslut till 
BN ,,,. ''~/ 0,-'.f.-<Alof''<.L 

Utdraget bestyrkes 

( lex. a1u'._,.,-
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Oversiktsplan 
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Stadsbyggnadskontoret Hässleholm 

Bo Mårtensson Kerstin Christensson 
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