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Planförslagets handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
- Plankarta med planbestämmelser
- Planbeskrivning (denna handling)
- Samrådsredogörelse
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning
För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas tillsammans
med de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen
av planförslagets samt redovisa planens syfte, konsekvenser, förutsättningar och
genomförande.

Bilden ovan symboliserar planprocessens flöde, enligt normalt planförfarande.
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Inledning
Detaljplanens syfte och bakgrund

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra större och attraktivare tomter i ett naturnära läge
i Knislinge. Samtidigt vill man skapa ett bostadsområde med en tydlig identitet som på sikt
också bidrar till ett hållbart samhälle.
Området är redan idag detaljplanelagt för bostäder, men har bara delvis byggt ut enligt
gällande plan. För att kunna möta efterfrågan på byggbara tomter i natursköna lägen med
närhet till service och kollektivtrafik vill Östra Göinge kommun därför ändra befintlig plan.
Planområdets läge i förhållande till Knislinges befintliga centrum och närheten till det omkringliggande landskapet gör området till ett attraktivt läge för bostäder.

Kommunala beslut

Kommunchefen fick den 2012-12-19 § 134 i uppdrag att upprätta samt samråda ett förslag
till ändring av detaljplan för Nya väster. Under samrådsskedet uppkom behovet av att
övergå till normalt planförfarande och därför ställs planförslaget ut för granskning enligt
kommunstyrelsens beslut den 2013-10-02 § 128.

Planområdet är lokaliserat i västra Knislinge, här markerat med svartstreckad linje.
Detaljplan för Nya väster, Knislinge
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Plandata

Planområdet ligger i västra Knislinge och omfattas av en yta på ca 12 hektar. Planområdet
utgörs till stor del av den stora kommunalägda fastigheten Knislinge 44:1. Den mark som
kommunen äger inom planområdet är idag naturområde med outbyggda tomter. Övrig mark
utgörs av villatomter som är privatägda. Kvarteren som berörs utöver fastigheten Knislinge
44:1 är Solstenen, Spinellen, Opalen, Tigerögat, Ametisten, Turmalinen, Granaten och
Karneolen.

Avgränsning

Planområdet följer detaljplanegränsen för gällande plan från 1981 (11-KNS-424/81).

Gällande detaljplan inom planområdet (11-KNS-424/81) från 1981. Detaljplanen medger bostäder (friliggande bostadshus och kedjehus) inom gällande planområde samt allmänna platser för park och gata.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan och fördjupad översiktsplan

Detaljplanen stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan från 2012
(ÖP2012). Översiktsplanen förespråkar förtätning av byarna för att mark utanför befintliga
bebyggelsegrupper inte ska tas i anspråk. Gällande planområdet ligger i direkt anslutning
till Knislinge tätort och är redan idag planlagt för bostadsbebyggelse, dvs. att ingen ny
mark tas i anspråk vid upprättandet av denna detaljplan.
Planförslaget går i linje med den fördjupade översiktsplanen för Knislinge från 2014
(FÖP2014) där villor i natursköna lägen i byns ytterkant föreslås byggas ut. En viktig
aspekt som framhävs i den fördjupade översiktsplanen är också är sammanlänkningen av
Olingevägen och Västerled, vilket möjliggörs i detta planförslag. FÖP:en föreslår också ett
rekreationsstråk genom planområdet. Tanken är att området ska utformas öppet och luftigt
så att allmänheten ska känna sig välkomna att passera genom området. Stråket kommer
löpa igenom hela området och länkas samman med redan befintliga stråk.

Gällande detaljplaner

Gällande detaljplan (11-KNS-424/81) från 1981 tillåter bostadsbebyggelse inom
planområde, både friliggande enbostadshus och kedjehus. Enbart delar av planen
genomfördes i verkligheten och år 2012 gjordes ett tillägg till detaljplanen (1256-P117) där
fastighetsindelningen upphävdes och kravet på kedjehus ströks. Trots denna ändring har
byggnationen inte tagit fart och en ändring är därför önskvärd.

Riksintressen och förordnanden

Det finns inga riksintressen eller andra förordnanden som berörs av det aktuella planförslaget.

Områdets förutsättningar
Historik

Knislinge har en historia som går tillbaka till 1200-talet. Mot slutet av 1800-talet byggdes
järnvägen i byn och tillhörande stationen tillkom väster om väg 19, men samhället växte sig
trots detta starkare på byns östra sida där skofabriken och strumpfabriken var lokaliserade,
i närheten av Helge å. Sedan dess har centrumkärnan förflyttats igen.
Bebyggelsen i byn tog fart i samband med att industrin etablerade sig i början av 1900-talet.
Bebyggelsen bestod då främst av fristående villor med stark karakteristisk arkitektur och
Knislinge började benämnas ”byn med vita hus och röda tak”. De karakteristiska husen
byggdes framförallt på backen ner mot Helge å, men karaktären har idag till stor del gått
förlorad.
Fram till år 1974 var Knislinge en egen kommun och är fortfarande en av kommunens
starkare byar, tillsammans med Broby.

Detaljplan för Nya väster, Knislinge
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Pågående markanvändning

Planområdet består till största del av obebyggd naturmark. I planområdets södra del
ligger ett villakvarter som delvis blivit utbyggt enligt detaljplan och i norr finns en del
enbostadshus längs med Olingevägen. Planområdet gränsar i öster, norr och söder till
befintlig bostadsbebyggelse. Västerut däremot, gränsar området till öppen hagmark med
stengärdsgårdar.

Hästhållning

Nordväst om planområdet, ut med Olingevägen, är Östra Göinges Ryttarförening lokaliserad.
Ridverksamheten ligger i nära anslutning till aktuellt planområde, med Olingevägen som
avgränsning. Inom ridskolans område återfinns b.la. stall, ridhus, klubbstuga, ridbanor och
hagar.
Föreningen har idag nio hästar inom ridskoleverksamheten och runt 120 medlemmar.
Enligt ridskolans hemsida har stallet totalt 27 stallplatser och föreningen startades år 1982.
Ridhuset stod klart år 1992, med tillhörande stall och tävlingsbana. Klubbhuset är från år
1799, men har nyligen renoverats. (Östra Göinge Ryttarförening hemsida, http://www7.
idrottonline.se/OstraGoingeRF-Ridsport/Foreningen/)

Mark och vegetation

Planområdet består till stor del av gles björkskog med ett medeltätt slyskikt. I den norra
delen finns även en del tall, bok och ek. Gamla träd saknas och naturvärdena i området
bedöms vara måttliga. Hässleholms kommun (ekolog och biolog) har besökt området och
konstaterat att en utförligare inventering inte är aktuell, däremot anser de att området har
ett rekreationsvärde för närboende.
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Teknisk försörjning

E.ON är nätleverantör för energi, tele och bredband. Planområdet kommer att ingå i
kommunalt verksamhetområde för dagvatten, spillvatten och vatten. Vattenledningar
återfinns i planområdets södra del samt längs med Olingevägen i norr. Dagvattnet ska i
största möjliga mån tas om hand inom fastigheten.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) detaljerade jordartsinformation utgörs
marken inom planområdet av morän.

Kulturmiljö och fornlämningar

Planområdet ligger inom riskområde för att påträffa i nuläget okända fornlämningar. I och
med detta ska samråd ske med Länsstyrelsen enligt kulturminneslagen innan byggnation
påbörjas. Samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har genomförts enligt dokument
Arkeologisk utredning inom fastigheten Knislinge 44:1, Knislinge socken, Östra Göinge
kommun, daterat 2014-04-04.

Ortofoto (2014) över västra Knislinge. Planområdet är markerat med gulstreckad linje.
Detaljplan för Nya väster, Knislinge
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Om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska, i enlighet med 2 kap. 10
§ lagen om kulturminnen (SFS 1988:950), arbetet genast avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas.
Trots riskområde återfinns inga kända fornlämningen inom planområdet, men däremot
finns ett fast fornminne strax utanför plangränsen i planområdets södra del (se karta nedan).
Fornlämningen har namnet RAÄ-nummer Knislinge 36:1 och utgörs av en gravhög vars
position/utbredning är säkrad (Riksantikvarieämbetet, http://www.raa.se/fornsok). Marken
som ligger intill fornlämningen planläggs för naturområde, vilket betyder att en realisering
av planen inte riskerar att skada fornlämningen. Eventuella ytterligare utredningar kommer
att ske i exploateringsskedet.

Omkringliggande bebyggelse

Bebyggelsen som omger planområdet utgörs främst av friliggande enbostadshus
(villakvarter) och enstaka sammanbyggda kedjehus. Kring Olingevägen i planområdets
norra del har bebyggelsen en mer lantlig karaktär och det är också här man hittar ridskolan.

Rekreation

Möjligheterna till rekreation för boende/verksamma inom planområdet bedöms vara god.

LEGEND
Fornlämning
Stråk (gång- & cykel)
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Det finns bl.a. en befintlig skog/hagmark i direkt anslutning till planområdet västra del samt
ett långsträckt skogsområde österut, mitt mellan befintliga villakvarter.

Trafik

För att ta sig till och från planområdet nyttjas två befintliga gator, Västerled och Holmavägen.
Holmavägen byggdes ut under hösten 2014 för att trafiksäkerheten skulle höjas längs
gatan. I planområdets södra del är gatorna fullt utbyggda enligt tidigare detaljplan. Ett
genomförande av planförslagets övriga delar innebär en utbyggnad av gatunätet. Gatorna
på Väster och inom planområdet utgörs främst av blandtrafik (villagator) där både bilar,
cyklister och gående samsas.

Gång- och cykeltrafik

På Väster finns flera alternativa gångstråk att välja mellan om man vill slippa biltrafiken
eller bara ta en genväg. Gångstråken leder främst genom befintliga skogsområden. Gångoch cykelvägarna är lokaliserade längs med Holmavägen och Gröneväg. Kommunikationen
in mot byn kommer att förbättras när tunneln under väg 19 anläggs. Tunneln planeras
anläggas av Trafikverket i samband med utbyggnaden av väg 19.
De befintliga gångstråk som utgör kontakten mellan by och landsbygd är viktiga
passager att bevara och vidareutveckla för att upprätthålla kommunikationen vidare ut i
rekreationslandskapet.

Kollektivtrafik

Bussen som trafikerar Knislinge är pendeln mellan Kristianstad och Osby, regionbuss 545
samt Regionbuss 543 mellan Knislinge - Immeln - Arkelstorp. Den sistnämnda turen går
endast vardagar fem gånger/dag. Restiden med pendeln från Knislinge till Kristianstad är
knappt 30 minuter och till Broby knappt 15 minuter. Idag stannar bussen på Mickels torg,
men från och med sommaren 2015 kommer busstrafiken att flyttas till det nya resecentret
längs Brobyvägen. Under rusningstrafik på vardagar avgår det omkring fyra bussar i
vardera riktning, medan det mitt på dagen avgår två i timmen. På helger och kvällar avgår
bussarna generallt sätt en gång i timmen.
Knislinge ligger i direkt anslutning till Kristianstadsvägen (väg 19) som ger en snabb och
effektiv koppling till Kristianstad och norrut mot Broby, både med kollektivtrafik och bil. I
samband med utbyggnaden av väg 19 ska Trafikverket också möjliggöra för den så kallade
Superbussen.

Service

Planområdet ligger med närhet till befintlig service och kollektivtrafik. Det är knappt en
kilometers gångväg in till centrum och resecenter. Knislinge centrum har en väl fungerande
närservice med bl.a. bank, restaurang, frisörsalong, konditori/café, livsmedelsbutik, apotek
och vårdcentral.
Planområdet har även närhet till skola och förskola. Smultronsställets förskola ligger ca 50 meter
ifrån planområdets södra del och ca 500 meter från planområdets norra del. Till Västerskolan
är det ca 700 meter från planområdets norra del och endast ca 200 meter från den södra delen.

Detaljplan för Nya väster, Knislinge
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Planförslag
Revidering efter samråd

Efter samråd har planförslaget ändrats utifrån inkomna yttrande. Plankartan har uppdaterats
med ett u-område för underjordiska ledningar samt ett E-område för teknisk anläggning.
Användingen LOKALGATA har breddats vid Nickelringen för att ge möjlighet till en
fungerande vändzon och bostadsändamålet har utvidgats vid Spinellen 1 och 2 för att
möjliggöra fastighetsreglering. Tigerögat har fått ändrad användning från bostadsändamål
till naturområde och lokalgatans sträckning har justerats där Västerled ansluter till
Olingevägen. Ett område med NATUR har ersatt bostadsändamålet mellan fastigheterna
Tigerögat 5 och Turmalinen 1. Slutligen har kvartersnamn och gatunamn lagts till för nya
outbyggda kvarter.

Revidering efter granskning

Planbeskrivningen förtydligas gällande fastighetsrättsliga frågor.
Plankartan kompletteras med utfartsförbud längs Olingevägen undantaget befintliga
utfarter. Plankartan revideras för att förhindra ytterligare bebyggelse 12 m från Olingevägen.
Planområdets norra del längs Olinevägen ändras för att begränsas till B I dvs. en våning
med möjlighet att inreda vind. Planbestämmelsen förtydligas så att transformatorstation får
beteckningen E1, Transformatorstation. Plankartan och planbestämmelserna kompletteras
med ”minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar
byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls”.

Bebyggelseområde

Förslaget innebär att hela planområdet utgörs utav bostadbebyggelse i friliggande en- och
tvåvåningshus. Där en våning tillåts medges också inredd vind. För att området ska kunna
hållas ihop föreslås att alla hus placeras direkt vid förgårdsmarken samt att takfärgen är röd.
Dessa två gemensamma nämnare kommer ge möjlighet att skapa ett enhetligt och trivsamt
bostadsområde, där platsidentiteten är stark. Den röda takfärgen har även en historisk
aspekt då Knislinge var känd för sina vita fasader och röda tak. Även så kallade gröna tak
(sedumtak eller likvärdigt) kommer att tillåtas, då det fördröjer dagvattenhanteringen och
är estetiskt tilltalande.
Minsta möjliga fastighetsstorlek är 900 kvm och 30 % av fastigheten får bebyggas.
Placering av huvudbyggnad ska ske minst 4 meter från tomtgräns.
Gaturummet (LOKALGATA) är mellan 6,2 och 7 meter brett och prickmarken är satt till
fyra meter för att säkerställa känslan av luftighet mellan huskropparna. Prickmark på 4
meter införs där bostadsändmålet ansluter till gata eller utmed allmän passage (ändamål
NATUR). För att hindra att komplementbyggnaderna blir alltför dominanta i området och
påträngande för grannar har maximal byggnadsarea för komplementbyggnader begränsats
till 80 kvm. Komplementbyggnaderna måste även placeras minst sex meter från gräns mot
gata och minst en meter från närmsta fastighetsgräns.
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Föreslagen plankarta

Syftet är att skapa möjlighet till fler bostäder i naturnära landskap, där både service och kollektivtrafik
fotfarande finns på gång- och cykelavstånd. Området medger friliggande bostadshus i en eller två våningar
beroende på var i området tomten är lokaliserad. För att möta efterfrågan på bostäder i Knislinge uppdateras
gällande detaljplan för att ge möjlighet till större och attraktivare tomter. För att bevara den gröna karaktären
inom området används planbestämmelsen NATUR. Området ska, även efter utbyggnad, ge en känsla av att
naturen är närvarande. För att säkra allmänhetens passage genom området bildar allmän platsmark (NATUR
eller LOKALGATA) ett stråk genom hela området.
Detaljplan för Nya väster, Knislinge
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Illustrationsskiss

Illustrationsskiss över planområdet. Naturen tillåts ta plats samtidigt som nya attraktivare tomter finns
att tillgå. Stråket genom området, från norr till söder, gör området tillgängligt även för allmänheten.
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Landskapsbild/karaktär

Planområdets styrka grundar sig i de utblickar och den kontakt som finns med det
omkringliggande landskapet. Naturen inom och i närheten av området bidrar till att höja
områdets attraktivitet. Detaljplanen möjliggör för bostäder i ett naturnära läge, samtidigt
som växtligheten får lov att ta plats mellan och kring bebyggelsen. Det befintliga skog- och
hagmarksområdet som finns väster om planområdet bidrar också med sitt värde.
Planförslaget strävar efter att bevara området gröna och lummiga karaktär, även efter
utbyggnad. Karaktären inom området bevaras genom att skapa stora öppna tomter samt
genom att bevara områden med natur/skog inom och mellan kvarteren.
Bestämmelsen NATUR (naturområde) i planen innebär att en vild och lummig karaktär ska
eftersträvas. Träden ska bevaras i den mån det går och skötselnivån är låg. Bestämmelsen
medger bl.a. dagvattenhantering, motionsslingor, stigar och bänkar m.m. men ingen
biltrafik.

Trafik
Kollektivtrafik
Regionbussar går sedan sommaren 2015 ifrån Brobyvägen, som ligger under en kilometer
från planområdet.

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget möjliggör för allmänheten att även i fortsättningen passera genom området.
För att säkra tillgängligheten har allmän platsmark i form av NATUR och LOKALGATA
lagts till för att skapa ett stråk genom hela området, från norr till söder. Planförslaget säkrar
också allmänhetens passage i öst-västlig riktning, genom planläggning av naturmark och
gång- och cykelväg. Trafik till och från fastigheten Holm 1:2 får också möjlighet att nå sin
fastighet via gång- och cykelvägen.
I samband med att väg 19 byggs ut av Trafikverket kommer en tunnel att anläggas under
väg 19, vilket kommer höja trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter som ska passera
genomfartsvägen. Åtgärder på cykelätet har utförts på en del håll, bl.a. anlades en gång- och
cykelväg från Knislinges centrala delar ut mot Wanås under 2014. Gång- och cykelvägen
går längs Brobyvägen och vidare västerut via Holmavägen.

Biltrafik
De flesta gator inom planområdet utgörs av lokalgata, endast Olingevägen definieras
som huvudgata. Vid genomförandet av planförslaget kommet Västerled att byggas ut
enligt upprättad plan och kopplas samman med Olingevägen. Utöver utbyggnaden av
Västerled tillkommer tre nya lokalgator inom planområdet; Nickelringen, Silverringen och
Kopparringen.
Den planerade bebyggelsen inom planområdet kommer att medföra viss, dock måttlig
trafikökning i det befintliga vägnätet. Åtgärder har genomförts längs Holmavägen och i
korsningen Holmavägen/Västerled för att höja säkerheten.

Detaljplan för Nya väster, Knislinge
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Teknisk försörjning
Uppvärmning
Ingen fjärrvärmeförsörjning finns i Knislinge. Separata uppvärmningslösningar får lösas av
de enskilda fastighetsägarna.

Vatten och avlopp
Det finns kommunalt vatten och avlopp draget till området. Ledningarna har tillräcklig
kapacitet för att planområdet ska kopplas på. Kapaciteten på tryckstegringsstation för
vatten måste dock ökas för att klara den ökade belastningen.

Elnät
E.ON är nätleverantör inom planområdet och har ledningar inom planområdet. Om
elledningar berörs vid exploatering av området ska detta ske i samråd med E.ON och
eventuella kostnader bekostas av exploatören.
Vid utbyggnad krävs en ny transformatorstation inom planområdet. Den nya
transformatorstationen föreslås placeras i den norra delen av planområdet, utmed Västerled
och för att säkra tillgängligheten för elektrisk anläggning införs planbestämmelsen E-1
område (6 x 6 meter) för en framtida transformatorstation. E1-området ska vara fritt från
hinder som kan försvåra normalt underhåll och inget brännbart upplag eller brännbar
byggnadsdel får finnas inom fem meters avstånd från transformatorstationen. Det ska också
vara möjligt att ta sig till transformatorstationen med tungt fordon.

Telefoni och bredband
TeliaSonera Skanova Access AB har kabelanläggning inom planområdet som kommer att
behövas flyttas vid utbyggnad. För att underlätta flytten och minimera kostnaderna införs
ett 4 meter brett u-område i norra delen av fastigheten Solstenen 4. Flyttningar eller andra
åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion bekostas av
exploatör/fastighetsägare.

Dagvatten
Planområdet kommer att ingå i det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten,
spillvatten och vatten. Dagvatten ska fördröjas och omhändertas inom planområdet.
Planområdets många naturområden ska utformas på sådant sätt att fördröjning av dagvatten
möjliggörs. Svackdiken och regngårdar är exempel på lösningar där markens utformning
fördröjer vatten.

Avfall
ÖGRAB Östra Göinge Renhållning AB är det kommunala bolaget som har hand om
avfallshanteringen i Östra Göinge och Osby kommun.

Geotekniska förhållanden

Planområdet består av jordarten morän som utgör en lämplig grund för bebyggelse.
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Rekreation

Befintlig grönstruktur ska i möjligaste mån bevaras. De två nya bostadskvarteren, som är
centralt placerade i planområdet, kommer att ha närhet till naturområde inom kvarteret.
De olika kvarteren länkas samman med en gångväg i nordsydlig riktning. Utöver denna
gångväg finns också gång- och cykelvägar som förbinder planområdet med landskapet
västerut och byns centrala delar i öster.

Tillgänglighet och trygghet

Nybyggnation följer det gällande regelverket för tillgänglighet. Mer rörelse i området som
ger ökad trygghet.

Barnperspektiv

Trygga, säkra och väl avskilda gång- och cykelstråk kommer att finnas till och från skola
och förskola. Området är mycket barnvänligt, sett till omkringliggande miljöer.

Service

En översyn av skolor och förskolors framtida behov håller på att genomföras. Detta för att
säkerställa att framtidens Knislinge klarar av att bibehålla en hög standard vid förväntad
befolkningsökning.

Detaljplan för Nya väster, Knislinge
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Planförslagets konsekvenser
Bedömning av miljöpåverkan

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan
enligt 4 kap 34§ plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18§ miljöbalken. En särskild
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte.
Ställningstagandet att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan grundar
sig på följande:
•

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen (ÖP2012) och i
fördjupad översiktsplan för Knislinge (FÖP2014).

•

Inga riksintressen berörs av planförslaget.

•

Planområdet ligger i direkt anslutning till Knislinge tätort och kan utnyttja redan
befintlig infrastruktur, kollektivtrafik och service.

•

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten bedöms inte överskridas.

•

Detaljplanen bedöms inte påverka människors hälsa eller säkerhet negativt.

•

Befintligt fornminne strax utanför planområdet påverkas inte av planläggningen.

Mark, luft och vatten
Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljön
Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling avser halterna i
utomhusluften av kväveoxid, svaveldioxid, bly, kolmonoxid, partiklar, benzen och ozon
Miljökvalitetsnormerna överstigs inte i Östra Göinge kommun och planförslaget bedöms
inte innebära någon försämring av luftkvaliteten.

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

Hälsa och säkerhet
Buller och trafikflöden
Planförslaget kommer att bidra till en ökad trafik på Västerled, dock bedöms ökningen vara
måttlig. Den ökade trafiken bedöms inte påverka befintliga bostäder avsevärt. I samband
med utbyggnaden av området ska Västerled byggas ut och anslutas med Olingevägen i norr,
vilket kommer bidra till en viss förändring i trafikflödet. I övrigt görs bedömningen att det
befintliga vägnätet klarar av föreslagen förändring. Planförslaget bedöms inte överskrida
riktvärdet för trafikbuller.

Risker
Planområdet kommer att utformas med utgångspunkt att skapa en så säker trafikmiljö som
möjligt.
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Planområdet påverkas inte av transport av farligt gods eller andra risker.

Närhet till djurhållning
Idag finns hästhållning generellt sätt betydligt närmre bostadsbebyggelse än tidigare.
Förr var den framförallt lokaliserad till landsbygden. Hästarna har dessutom blivit fler
och i och med att den kommer närmre bebyggelse ökar risken för konflikter. Eftersom
förutsättningarna för hästhållningen har förändrats föreslår Boverket inte längre tillämpning
av skyddsavstånd (Boverket, Rapport 2011:6, Vägledning för planering för och invid
djurhållning).
Den aktuella konflikten är lokaliserad till en gråzon mellan landsbygd och tätort och
eftersom ridskolan är en etablerad verksamhet i området görs bedömningen att toleransen
för olägenheter från hästhållningen i detta fall är förhållandevis hög för personer som väljer
att bosätta sig här. Planområdets styrka grundar sig just i närheten och kontakten med
det omkringliggande landskapet. Planförslaget medger inga allmänna funktioner i form av
skola eller dylikt som kan komma att påverkas negativt.
Olägenheter för omgivningen som en djurhållning kan ge upphov till är bl.a. lukt,
flugbildning, damning, höga ljud och skarpa ljus. I vanliga fall är dessa olägenheter
hanterbara med hjälp av praktiska åtgärder. När det gäller hästhållning tillkommer dock
risken för allergenspridning, som kan vara ett problem för personer med överkänslighet.
Enligt Socialstyrelsens miljöhälsorapport från 2009 bedöms ca 7-10 procent av befolkningen
vara allergiska mot häst (Boverket, Rapport 2011:6).
Enligt Boverkets rapport (Rapport 2011:6) har studier visat att hästallergen kan visa höga
halter i direkt anslutning till verksamheten, men redan på ett avstånd av 50-100 meter från
källan visar studier att halterna är mycket låga, eller till och med under detektionsgränsen.
Studierna visar att halterna är väderberoende och varierar under året samt att vegetation
och användningen av hästtäcke kan minska spridningen. När det gäller inomhusmiljön
visade studierna att endast bostäder mycket nära källan (ca 10 meter) hade mätbara halter
inomhus. Man vet inte säkert hur hästallergen sprids, men forskarnas slutsats är att den
största allergenspridningen sker vid personer som vistats tillsammans med djuren eller i
direkt djurkontakt (Boverket, Rapport 2011:6).

Genomförande
Organisatoriska frågor
Planförfarande

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (PBL
2010:900). Planen var ute på samråd under sommaren 2013 och granskning under
sommaren 2015.

Genomförandetid
Genomförandetid för detaljplanen är 10 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft.
Utformning ska ske i samråd med Samhällsbyggnadsavdelningen.

Detaljplan för Nya väster, Knislinge
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Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet
med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att det finns synnerliga skäl. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla men kan ändras eller upphävas
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

Huvudmannaskap/ansvarsfördelning

Kommunen är huvudman för allmänna platser (gata) och ansvarar för drift och underhåll.

Fastighetsplan

Det finns ingen gällande fastighetsplan inom planområdet.

Fastighetskonsekvenser
Generellt för hela planen (inom bostadsändmål)
•
•
•

Byggrätterna justeras.
Utbredningen av prickmark justeras.
Områden planlagda med plus-/korsmark tas bort.

Tigerögat 1 (kommunalägd)
•

Fastigheten Tigerögat 1 är en 540 m2 stor kommunalägd fastighet. Fastigheten föreslås
få ändrad markanvändning från bostadsändamål till naturområde.

Spinellen 1 och 2
•

Planen möjliggör fastighetsreglering av kvartersmark, planlagd som B, från Knislinge
44:1 till Spindellen 1 och 2.

Solstenen 4
•

På del av fastigheten Solstenen 4 planläggs ett 4 meter brett u-område (underjordiska
ledningar).

Solstenen 1 och 11
Planen möjliggör fastighetsreglering av kvartersmark, planlagd som B.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kommunen upprättar och bekostar planen medan exploatören står för alla kostnader i
samband med exploatering, exempelvis anslutningsavgifter, bygglovavgifter och eventuella
utredningar. Kommunens intäkter består av försäljning av mark, nybyggnadskarta, bygglov,
bygganmälan samt husutsättning.

Tekniska frågor

Höjdsättning av området ska göras för att säkerställa att spillvatten och dagvatten kan
avledas med självfall.
SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, ÖSTRA GÖINGE KOMMUN, SEPTEMBER 2015
Monika Ericsson		

Linnéa Björk

Linnea Widing

Samhällsbyggnadschef		Planarkitekt		Plansamordnare

18

Detaljplan för Nya väster, Knislinge

