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FÖRORD
Ja, äntligen!
Har Du klarat tentan i skolan, fått jobbet Du sökt, fått det efterlängtade barnet eller byggt klart ditt hus. Eller äntligen har
sommar och semester kommit, Du har besökt dina drömmars resmål, eller Du har börjat få den efterlängtade pensionen.
Då har Du också upplevt känslan med att säga, Ja, äntligen!
Nu har vi äntligen en ny och framåtsyftande Översikstplan i våra händer, en Översiktsplan som vi tillsammans skall
använda när vi planerar våra vägar, våra bostäder, våra verksamheter, våra skolor, våra affärer och våra naturupplevelser och
rekreationsområden. En Översiksplan som beskriver vad vi vill med vårt Östra Göinge, en Översiktsplan som visar att vi
kan mer!
Och när jag säger ”vi” menar jag inte bara kommunens tjänstemän, utan jag menar alla oss som bor, går i skola, arbetar,
driver företag, kommer på besök och söker naturupplevelser här.
Ni är många som med tid och engagemang bidragit till att denna översiktsplan kommit till. Till alla Er som deltagit
i möten, till Er som kommit med förslag, till Er som kommit med sakupplysningar och inte minst till Er sakkunniga
tjänstemän vill jag framföra vårt tack!
Nu är det alla vi som tillsammans kan fortsätta göra vårt Östra Göinge, Skånes gröna hjärta, till något riktigt fint, till något
vi kommer att vara stolta över! Jag är övertygad om att vi har förutsättningar för det, Östra Göinge kan mer!
Min önskan och förhoppning med denna Översiktsplan är att Du, när Du har läst den, (oavsett om Du bor här nu,
funderar på att flytta hit eller har flyttat härifrån) med samma känsla i magen som jag beskrev inledningsvis, kan säga:
Ja, det är här jag vill fortsätta bo!
Ja, det är hit jag vill flytta!
Ja, jag vill flytta tillbaka igen!

Magnus Nilsson
ordförande i Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad
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2011-11-16, Broby Vita skolan

Planprocessen
OMVÄRLDSANALYSDAGAR MED SIKTE PÅ ÖP 2025

Föreningar med idrottsanknytning

2010-09-01		

Representanter från samtliga verksamheter inom
kommunförvaltningen gav sin syn på framtiden.
2010-09-15		

UTSTÄLLNINGSBESLUT

Representanter från privata näringslivet, kommunala bolag
och ideella föreningar gav sin syn på framtiden.

Utställning

MEDBORGARDIALOG

2012-04-11-2012-07-11

2011- 01-10, Arkelstorp
2011- 02-03, Glimåkra

Antagande i Kommunfullmäktige
2012-09-20

2011- 02-16, Hanaskog
SAMRÅD LÄNSSTYRELSEN
2011-02-24, MALMÖ

SAMRÅDSBESLUT
2011-09-07 KOMMUNSTYRELSEN

Samråd
2011-09-30-2011-11-30

SAMRÅDS MÖTEN

2011-10-05, Broby, Vita skolan
Samrådsmöte för allmänheten.
2011-10-13, Sibbhult, Tranan

Samrådsmöte för allmänheten.
2011-10-26, Knislinge, Snapphaneskolan
Samrådsmöte för allmänheten.
		

2011-11-11, Broby Vita skolan
Företagslunch

2011-11-16, Broby Vita skolan

Föreningar med kulturanknytning
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VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?
Översiktsplanen behandlar den framtida utvecklingen av
Östra Göinge och är en beredskap och viljeinriktning för
den långsiktiga fysiska utvecklingen av kommunen. Dess
syfte är att påverka utvecklingen av kommunen i önskad
riktning. I översiktsplanen görs avvägningar mellan olika
intressen av hur mark och vatten ska användas samt på
vilket sätt den byggda miljön ska bevaras och utvecklas.
Planen redovisar hur kommunen vill förvalta och utveckla
byarna och landsbygden på lång sikt och ger därmed
också riktlinjer för planering och byggande, det vill säga
kommunens hantering av bygglov och detaljplaner.
I översiktsplanen visar kommunen hur man tar hänsyn
till de riksintressen som staten pekat ut exempelvis natur,
friluftsliv, kulturmiljö och transporter. Planen är också
ett instrument för att hantera mellankommunala frågor
samt frågor som rör miljö, hälsa och säkerhet. Enligt
Plan- och bygglagen (PBL) ska det i alla kommuner
finnas en översiktsplan som ska aktualitetsförklaras eller
uppdateras varje mandatperiod. Översiktsplanen ska leda
mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sam
hälle, vilket innebär att behoven hos människor som lever
idag ska tillgodoses utan att kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov äventyras. Nuvarande
översiktsplan är från 1990 och har därmed i de flesta delar
hunnit bli inaktuell.
Denna översiktsplan omfattar utvecklingen i kommunen
fram till och med år 2025. Även tankar kring fortsatt
utveckling visas. Översiktsplanen tar sin utgångspunkt
i kommande vision 15000 stolta göingar och dess fyra
fokusområden som syftar till att åstadkomma en positiv
befolkningsutveckling och en känsla av stolthet över den
egna kommunen hos invånarna.

Planprocessen

Kommunfullmäktiges beredning för tillväxt och
samhällsbyggnad fick i september 2009 i uppdrag att
ansvara för att ta fram en ny översiktsplan. Till stöd har
beredningen haft en särskild arbetsgrupp av tjänstemän.
Arbetet inleddes med temadiskussioner om hur
målsättningarna i de fyra fokusområdena i kommunens
vision skulle återspeglas i den nya översiktsplanen.
Resultaten av dessa diskussioner redovisas för vart och ett
av fokusområdena i ett särskilt tematiskt avsnitt.

Sverige

Plan- och
bygglag
Miljöbalk

Kommunen

Översiktsplan

Kvarteret

Detaljplan

Fastigheten

Bygglov

Arbetet med planförslaget har genomförts i brett samråd
med organisationer, företag och enskilda personer. I
september 2010 genomfördes en omvärldsanalysdag
med fokus på översiktsplan 2025 då representanter
från näringsliv, organisationer och föreningar fick
ge sin syn på framtiden. Under början av år 2011
genomfördesmedborgardialoger i Glimåkra, Hanaskog
och Arkelstorp.
Planförslaget har varit utställt för samråd 30 september
- 30 november 2011. Tre samrådsmöten har genomförts,
i Broby, Sibbhult och Knislinge. Myndigheter,
organisationer, privatpersoner med flera har under
samrådet haft möjlighet att yttra sig över förslaget till
översiktsplan.
De inkomna yttrandena har sammanfattats och besvarats
i en samrådsredogörelse. Planförslaget har därefter
reviderats och bearbetats inför utställning. Utställningen
har gett kommunens invånare, organisationer och
myndigheter en ny möjlighet att yttra sig över förslaget.
Efter utställningen har inkomna synpunkter sammanfattas
och kommenteras i ett utlåtande innan översiktsplanen
sedan antagits av kommunfullmäktige.
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UTGÅNGSPUNKTER
Kommunens vision är bilden av framtiden
Vision

Kommunens vision är ”15 000 stolta Göingar ”. Den
är kort, kärnfull och uttrycker en stark beslutsamhet att
skapa en positiv utveckling för Östra Göinge. Genom
att kraftsamla inom fyra fokusområden vill kommunen
åstadkomma en balanserad ökning av antalet invånare
och en känsla av stolthet över den egna kommunen hos
invånarna.
De fyra fokusområdena är:
Boende
Kommunikationer
Arbete och företagande
Kunskap och kompetens

Skånes gröna hjärta

Skånes Gröna Hjärta – fångar det unika med trakten.
Östra Göinge kommun har tillsammans med näringsliv
och föreningsliv utarbetat ett varumärke för platsen Östra
Göinge: ”Skånes Gröna Hjärta”. I detta projekt har tagits
fram en identitetsplattform med syfte att fånga det unika
med trakten och de människor som bor här. Plattformen
beskriver vad som skall lyftas fram i marknadsfö
ringen av Östra Göinge som plats eller trakt. En viktig
utgångspunkt för översiktsplanen är de unika värden som
finns i kommunen och som kan beskrivas med följande
värdeord ur Skånes Gröna Hjärta:

• Naturupplevelse
• Trygghet
• Kultur

Översiktsplanen innehåller insatser för vart och ett av
de fyra fokusområdena för att uppnå de långsiktiga
målen i Visionen. Översiktsplanens planeringsperspektiv
sträcker sig ända till år 2025. Visionen är för närvarande
formulerad med sikte på år 2020, men det innebär ingen
motsägelse.

• Eldsjälar
• Göingeanda
• Byar
• Gränsland

Översiktsplanen är ett av de viktigaste
planeringsredskapen för kommunens långsiktiga
utveckling, därför måste den utgå från Visionen.
Översiktsplanen har i huvudsak ett tematiskt perspektiv
och ett geografiskt. I det tematiska avsnittet redovisas vad
kommunen långsiktigt vill åstadkomma med utgångs
punkt i Visionens fokusområden. I det geografiska
avsnittet redovisas vad detta innebär för hur kommunen
vill att byarna och landsbygden skall utvecklas.
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UTMANINGAR,PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH OMVÄRLD
Östra Göinge är beläget i ett gränsland mellan det
expansiva Sydvästskåne och skogsbygderna i Småland.
Detta innebär unika möjligheter men också stora
utmaningar och särskilda planeringsförutsättningar. Denna
insikt har präglat arbetet med översiktsplanen.
Det utspridda boendet på många mindre byar, en
förhållandevis stor geografisk yta och det finmaskiga
vägnätet som i många delar har låg standard är förut
sättningar som kommunen måste förhålla sig till i den
långsiktiga planeringen. Även industrisektorns stora
betydelse för sysselsättningen i kommunen är en viktig
faktor att ta hänsyn till vid avvägningar kring hur
framtiden skall mötas.
Varje kommun är en del av ett större sammanhang, en
omvärld. Det är viktigt att ha kunskap om vad som sker i
omvärlden; globalt, nationellt och regionalt, eftersom det
påverkar förutsättningarna lokalt. I den nära omvärlden
är det viktigt att kommunen deltar i det gemensamma
Skånska utvecklingsarbetet och tydliggör sina styrkor och
utvecklingsmöjligheter. Det geografiska läget innebär att
Östra Göinge utöver Skåne har samband med viktiga
målpunkter i Småland och Blekinge när det gäller
utbildning och arbetsmarknad.

Ortsstruktur

Östra Göinge kommun kännetecknas av en gles
bebyggelsestruktur med ett utspritt boende i byar av
olika storlek, vilket kan sägas ge kommunen en lands
bygdskaraktär. Den största byn - Knislinge - består
av cirka 3 000 invånare. Broby - som är administrativt
centrum - är ungefär lika stor. Det saknas en domine
rande centralort som genom sin storlek kan utgöra en
naturlig centralpunkt med tillräckligt befolkningsunderlag
för en stark tillväxt inom handel och tjänstenäringarna.
Ortsstrukturen påverkar också bostadsmarknaden genom
att utbudet av bostäder huvudsakligen består av små
hus/egna hem. Det utspridda boendet innebär särskilda
utmaningar när det gäller att försörja invånarna med en
god kollektivtrafik.

Befolkningsutveckling

Att vända befolkningsutvecklingen - som varit negativ
under en följd av år - är en utmaning som kommunen
tagit sig an genom att kraftsamla inom ramen för Vision
2020. Under 2010 förefaller också den negativa trenden ha
vänt och befolkningen ökade från 13 526 till 13 590. Detta
beror på lägre ungdomsutflyttning än tidigare och en
bättre utveckling i åldrarna 30-44 år. Den senaste befolk
ningsprognosen pekar på en fortsatt ökning de närmaste
åren.
Under de senaste tio åren har emellertid invånarantalet
minskat med cirka 800, i huvudsak beroende på utflyttning
av ungdomar som flyttar till studier i Kristianstad
eller Malmö/Lund-området utan att det vägts upp av
motsvarande inflyttning i andra åldrar.
Kännetecknande är också att pensionärer flyttar ut från
kommunen, främst till Hässleholm, Kristianstad och Osby,
medan kommunen har ett inflyttningsöverskott av barn
familjer som till stor del från Malmö och Kristianstad.
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Näringsstruktur och sysselsättning

Näringslivet domineras av tillverkningsindustri, vilket
på olika sätt påverkar kommunens förutsättningar.
Arbetstillfällena finns därmed till stor del i mogna
näringsgrenar som kännetecknas av automatisering/
rationalisering, vilket innebär att antalet arbetstillfällen
långsiktigt minskar. Ett exempel på denna utveckling är
Scanias beslut år 2006 att flytta sin produktionsenhet
i Sibbhult till Södertälje, trots att lönsamheten vid
verksamheten i Sibbhult var god.

Den höga andelen sysselsatta i tillverkningsindustrin
innebär både en styrka och sårbarhet. Det är en strategisk
fråga vad kommunen kan och bör göra för att minska
denna sårbarhet samtidigt som man bygger vidare på
den yrkesskicklighet och kompetens som finns inom
industrisektorn. Detta är en tillgång som är viktig
att bygga på när nya vägar och strategier utformas.
Exempelvis är det viktigt att verka för att öka inslaget
av tjänsteproducerande näringsverksamhet i kommunen
med en framtida tillväxtpotential. Samtidigt fortsätter
tillverkningsindustrins betydelse för kommunen nu
och i framtiden att vara mycket stor. Här finns en lång
erfarenhet och stort industriellt- och hantverkskunnande,
såväl hos företagare som hos arbetstagare.
Sysselsättningen i kommunen är - genom industrisektorns
dominans -starkt exponerad för förändringar i det
internationella konjunkturläget, vilket blev tydligt under
finanskrisen som slog mycket hårt mot sysselsättningen
i kommunen. Under 2008 och 2009 försvann sam
manlagt cirka 1000 arbetstillfällen, vilket innebar att
den förvärvsarbetande dagbefolkningen minskade med
nära en femtedel. Finanskrisen - som till stora delar var
en industrikris - innebar också att andelen sysselsatta i
tillverkningsindustri minskade på ett närmast dramatiskt
sätt. Under 2010 och 2011 har industrikonjunkturen
åter vänt uppåt vilket fått till följd att efterfrågan på
kvalificerad personal inom industrisektorn ökat kraftigt i
kommunen.

Pendling och regional arbetsmarknad

Många av de boende i kommunen förvärvsarbetar
i kringliggande kommuner. Särskilt viktig är
arbetsmarknaden i Kristianstad, vilket framgår av den
starka pendlingsrelationen dit. Nära 1 300 personer reser
till arbete i Kristianstads kommun varje dag. Kristianstad
är - tillsammans med Hässleholm - kärnan i den lokala
arbetsmarknadsregion, i vilken de flesta av kommunerna i
Nordöstra Skåne ingår.
Det finns en generell utveckling mot ökad pendling
och därmed allt större funktionella lokala/regionala
arbetsmarknader. I Skåne fanns det vid mitten av
1970-talet 16 sådana funktionella arbetsmarknader.
I dag finns det bara tre, varav två i den nordöstra delen
av Skåne, där Osby kommun ingår i Älmhults lokala
arbetsmarknadsregion.

Enligt tillväxtverkets prognos över framtida
pendlingsmönster kommer Skåne år 2030 att vara en enda
arbetsmarknadsregion. Denna utveckling förutsätter dock
kortare restider genom satsningar inom infrastruktur och
kollektivtrafik. För Östra Göinge är det viktigt att vara en
del av en sådan utveckling och kommunen måste därför
ha en tydlig strategi vad gäller åtgärder som på sikt är
verkningsfulla för att öka tillgängligheten till kommunens
orter från och till kommuner i övriga Skåne men även till
orter, i Småland och Blekinge.
Det är viktigt att långsiktigt och konsekvent verka
för större pendlingsregioner (något som ofta kallas
regionförstoring), inte minst eftersom pendlingen funge
rar som en buffert som lokalt mildrar effekterna av
företagsnedläggningar, till exempel till följd av kriser inom
finansväsende och näringsliv.
Om man bryter ner den officiella pendlingsstatistiken till
tätort framgår till exempel att Sibbhult och Glimåkra är
två byar som har fler inpendlare än utpendlare, vilket syns
i kartan nedan. Enligt Statistiska centralbyrån definieras
tätort som ett tättbebyggt område med mer än 200
invånare och mindre än 200 m mellan husen.
Nettopendling för tätorter i nordöstra Skåne
Inpendling (antal)

Utpendling (antal)

5001 ‐

1501‐

2001‐ 5000

1001‐ 1500

501 ‐ 2000

501‐ 1000
101 ‐ 500

101 ‐ 500
0 ‐ 100
0 ‐ 100

Geografiskt läge, kommunikationer
och tillgänglighet

Av ovanstående avsnitt framgår att en bättre tillgänglighet
till kommunens orter är en strategisk utvecklingsfråga för
Östra Göinge kommun. Det är därför kommunikationer
är ett av fokusområdena. Kommunikationer innefattar
fysisk infrastruktur i vägar och trafikanläggningar,
kollektivtrafik och digital infrastruktur/bredband.
Inom området persontransporter är den avgörande
faktorn att korta restiderna mellan viktiga målpunkter.
Undersökningar visar att när restiden går över 30 minuter
minskar viljan att pendla och när restiden är längre än en
timme minskar pendlandet drastiskt.
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Av kartorna nedan framgår att man med bil från flera av
de större byarna i kommunen - men inte från alla - når
Kristianstad och Hässleholm inom 30 minuter. Kristian
stad och Hässleholm är viktiga kärnor i ortsstrukturen
i Nordöstra Skåne och har en viktig roll som motorer
för tillväxt och utveckling i området som knutpunkt för
tågtrafiken och som delregionala centra.

Restider med kollektivtrafik i Nordöstra Skåne
Det kan konstateras att det fortfarande är alltför lång
restid mellan byarna i kommunen och det expansiva
tillväxtområdet i sydvästra Skåne för att det skall vara
attraktivt att dagspendla i en omfattning som innebär
att Östra Göinge kommun skall kunna betraktas som en
integrerad del av en enda skånsk arbetsmarknadsregion.
Restider med bil i Nordöstra Skåne

För Östra Göinge kommun är det strategiskt viktigt
att verka för effektiva och snabba busstransporter som
kan kompensera avsaknaden av tågstation i kommunen.
Kommunen måste också verka för att höja standarden på
de viktigaste vägstråken. Kommunens geografiska läge
innebär också att det är viktigt att verka för bättre kom
munikationer mot målpunkter i Småland och Blekinge.

Omvärld och regional samverkan

När det gäller kollektiva transportmedel framgår av kartan
nedan att tillgängligheten till byarna i Östra Göinge
kommun är låg eftersom det inte finns någon tågstation
i kommunen. Ur kartan kan härledas restider med buss
respektive tåg från bland annat huvudorterna i Nordöstra
Skåne till och från Malmö respektive Helsingborg,
Älmhult och Sölvesborg.
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Alla kommuner finns i ett sammanhang och påverkas
av det som händer i omvärlden, både i den nära
omvärlden och i den mer avlägsna. Östra Göinge finns
på en och samma gång i ett delregionalt, regionalt och
nationellt sammanhang men påverkas också precis
som alla andra kommuner av globala trender som
påverkar handlingsutrymme och förutsättningar även
lokalt. Exempel på sådana trender är den fortgående
befolkningskoncentrationen till stora städer, krympande
avstånd mellan människor på grund av teknikutveckling,
krav på ökad flexibilitet hos offentliga aktörer på grund av
ökad individualisering, den allt snabbare förändringstakten
inom företag och samhälle och ett allt större och
tvingande fokus på klimatfrågan. Det är viktigt att ha
en bild av dessa trender är och hur de kan påverka sam
hällsutvecklingen.

DET ÄR VIKTIGT ATT DELTA I DET SKÅNSKA
UTVECKLINGSARBETET.

I den nära omvärlden har utvecklingen i Skåne och
Öresundsregionen stor betydelse för Östra Göinge
kommun. I Östra Göinge - Skånes Gröna Hjärta - finns
till skillnad från i det överexploaterade sydvästra Skåne
gott om allemansrättslig mark. Det finns även ledig tomtoch industrimark och en betydligt mindre överhettad
bostadsmarknad med prisvärda småhus i trevliga
miljöer. Utvecklingen i hela Skåne skulle gynnas av att
tillgängligheten till dessa attraktionsvärden ökades genom
förbättrade kommunikationer. Detta bör vara en viktig
utgångspunkt för den fysiska planeringen lokalt, mellan
kommunalt och regionalt.
BYGG VIDARE PÅ DEN FLERKÄRNIGA
ORTSSTRUKTUREN I SKÅNE

Ett bra exempel på regionalt utvecklingsarbete är projektet
Strukturbild för Skåne som drivs av Region Skåne med
medverkan av de skånska kommunerna. Inom ramen för
strukturbildsarbetet har begreppet ”flerkärnighet” lanserats
i ett skåneperspektiv. Begreppet syftar då på den specifika
skånska ortsstrukturen som skiljer sig från den i övriga
Sverige. Innebörden är att Skåne består av ett nätverk
av tätorter, mellan vilka de korta avstånden skapar en
attraktiv flerkärnighet som knyts samman med god till
gänglighet. Skåne har många starka kärnor som är värde
fulla var för sig men som också kompletterar varandra.
Genom att komplettera varandra skapar de ett brett utbud
av tillgångar för de som bor och verkar i regionen.

Pendlingsmönstret pekar på att arbetsmarknaden i
Kristianstad och Hässleholm har mycket stor betydelse
för kringliggande kommuner inte minst för Östra Göinge.
Detta är är viktigt att beakta i den fysiska planeringen
lokalt, delregionalt och regionalt.
SAMVERKAN ÖVER LÄNSGRÄNSEN MOT SMÅLAND
OCH BLEKINGE ÄR VIKTIG

Det geografiska läget innebär att utvecklingen på andra
sidan länsgränsen i Småland och Blekinge är viktig
för Östra Göinge kommun. Här finns till exempel
stora möjligheter att på sikt skapa en större och bättre
integrerad arbetsmarknadsregion genom förbättrade
pendlingsmöjligheter. En förutsättning för detta är att vi
utvecklar samarbetet kring strategisk och övergripande
fysisk planering tillsammans med närliggande kommuner i
Småland och Blekinge.

Flerkärnighetsbegreppet är en bra utgångspunkt för ett
gemensamt skånskt utvecklingsarbete med syftet att skapa
en balanserad och positiv utveckling i hela regionen. En
viktig regional målsättning bör vara att bättre knyta de
delar av regionen som fortfarande inte är tillräckligt bra till
det skånska nätverket, för att på sikt uppnå en balanserad
och hållbar regional utveckling. En stärkt flerkärnighet
i Skåne förutsätter en bättre funktionell koppling
mellan kommunernas översiktsplaner och det regionala
utvecklingsprogrammet.
KRISTIANSTAD OCH HÄSSLEHOLM ÄR MOTORER FÖR
UTVECKLING I NORDÖSTRA SKÅNE

I ett delregionalt perspektiv är axeln KristianstadHässleholm ett viktigt kärnområde som måste betraktas
som motorn för utvecklingen i nordöstra Skåne.
Tillsammans har de båda städerna en stor kraft i form av
befolkningsunderlag och ett utbud av arbetstillfällen som
är viktigt för hela omlandet.
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INRIKTNINGAR FÖR VISIONENS
FOKUSOMRÅDEN
Kommunfullmäktige har fastställt långsiktiga
inriktningar för fokusområdena i Visionen som har
varit styrande för arbetet med översiktsplanen och de
olika insatser som föreslås. Inriktningarna har utarbetats
av kommunfullmäktiges beredning för tillväxt och
samhällsbyggnad med stöd av den arbetsgrupp som varit
knuten till beredningen.
Översiktsplanens planeringsperspektiv sträcker sig till år
2025. Visionen är formulerad med sikte på år 2020, men
det innebär ingen motsägelse.
I arbetet med översiktsplanen har tagits fasta på Visionens
syfte att skapa en positiv utveckling under lång tid genom
insatser inom fokusområdena, boende, kommunikationer,
arbete och företagande samt kunskap och kompetens.
VISIONEN BESKRIVER EN ÖNSKAD FRAMTID

Kommunens vision är ”15 000 stolta Göingar”. Den är
kort, kärnfull och uttrycker en stark beslutsamhet att
skapa en positiv utveckling för Östra Göinge. Visionen
är kommunens redskap att möta utmaningarna utifrån
de specifika förutsättningar som gäller för Östra Göinge
kommun.
Syftet med Visionen är att samla alla krafter - föreningar,
företag och enskilda personer- kring en gemensam bild av
framtiden för att tillsammans med kommunen skapa ett
attraktivt Östra Göinge som växer i en balanserad takt.
Det viktiga är kanske inte just 15 000 invånare utan att
utvecklingen går åt rätt håll. Känslan av stolthet över den
egna kommunen är viktig och ett redskap för att påverka
utvecklingen i önskad riktning.
Valet av de fyra fokusområdena baseras på en analys av
vilka faktorer som samvarierar med befolkningsutveckling
och inte minst en bedömning av vilka faktorer en enskild
kommun rimligtvis kan påverka, själv eller genom andra.
Visionen pekar ut följande inrintningar för de olika
fokusområdena.
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BOENDE

År 2020 finns i Östra Göinge attraktiva boendealternativ
som svarar mot människors olika önskemål utifrån
behov, livsstil och skede i livet. Det finns möjlighet att
välja mellan olika boendemiljöer, upplåtelseformer och
att finna ett boende med närhet till service och aktiviteter
av olika slag.

KOMMUNIKATIONER

År 2020 har förbättrade kommunikationer stärkt
näringslivets konkurrenskraft och ökat medborgarnas
valmöjligheter när det gäller arbete, utbildning, service och
rekreation.

ARBETE OCH FÖRETAGANDE

År 2020 är Östra Göinge kommun ett attraktivt val för
nya företagsetableringar och erbjuder ett bra
företagsklimat, välutbildad arbetskraft och främjar
därigenom även tillväxten i befintliga företag.

KUNSKAP OCH KOMPETENS

År 2020 kännetecknas Östra Göinge av ett brett
utbildningsutbud av hög kvalité med fokus på kunskap
och kreativitet, samt kompetens utformad utifrån
individens önskemål och samhällets behov av arbetskraft.

ANTAGANDEHANDLING ÖVERSIKTSPLAN 2012 17

Strategier
•
•
•
•
•

Alla byar ska leva

Skapa mötesplatser

Stärk byarnas identitet
Bygg i byarna

Boende för alla

18 ÖVERSIKTSPLAN 2012

ANTAGANDEHANDLING

BOENDE
Förbättrade pendlingsmöjligheter innebär att det blivit lättare att arbeta på en plats och att bo på en annan. Attraktiva
boendemiljöer blir därför allt viktigare när det gäller vart man väljer att flytta. Attraktiva boendemiljöer ger också en
känsla av identifikation med och stolthet över platsen där man bor. Därför är boende ett av fokusområdena i Visionen.

HISTORIA OCH NULÄGE

DE MÅNGA BYARNA ÄR GRUNDEN FÖR DET GODA

Östra Göinge kommun bildades 1974 genom
sammanläggning av kommunerna Broby, Hjärsås,
Glimåkra och Knislinge. Den nya kommunen fick inte
namn efter någon av de samgående kommunerna utan
efter Östra Göinge härad, vilket hänger samman med
att det inte finns någon stor och dominerande ort som
vid sammanläggningen var given som centralort. Broby
är i dag administrativt centrum med kommunhus och
kommunledning.

BOENDET

I översiktsplanen utgår vi från att den flerkärniga
ortsstrukturen, det spridda boendet på många byar
av varierande storlek, är en tillgång för Östra Göinge
kommun och en bra grund för att utveckla det goda
boendet.
Flerkärnighet finns på olika nivåer. I projektet Strukturbild
för Skåne beskrivs den skånska flerkärnigheten. I Östra
Göinge kommun finns en mer småskalig flerkärnighet
med byar som kompletterar varandra när det gäller utbud
av offentliga tjänster som förskola, skola, äldreboende,
bibliotek, vårdcentral, bank samt annan service i form av
butiker, fritidsaktiviteter, turismanläggningar.
De största byarna har underlag för förskola, skola,
bibliotek. De minsta byarna kan bestå av ett par tre gårdar.
Det innebär att förutsättningarna för de byarna är väldigt
olika. Underlaget för service varierar mycket, men alla byar
har någon form av mötesplats som minsta gemensamma
nämnare. Mötesplatserna kan vara väldigt olika på grund
av de olika förutsättningarna; det kan vara en vägkorsning,
en busshållplats med anslagstavla, ett torg eller ett cent
rum med blandad service. Förutom mötesplatsen utomhus
finns ofta en möteslokal som kan tillhöra skolan, kyrkan,
en förening eller ett företag.

Östra Göinge kännetecknas av ett utspritt boende på
många mindre byar, varav flera är jämnstora. De två
största, Broby och Knislinge, har cirka 3000 invånare
vardera. Även Glimåkra och Sibbhult är jämnstora; den
förra har knappt 1400 och den senare drygt 1300 invånare.
Hanaskog är nästan lika stort med cirka 1200 invånare.
Därutöver finns ett antal byar med cirka 200 eller färre
invånare.
Boendet är visserligen utspritt på många små byar, men
det är inte särskilt långt mellan byarna. Det tar mindre
är tio minuter att resa med bil mellan de större byarna.
Man skulle kunna beskriva det så att byarna tillsammans
bildar ett område med mycket park och grönt mellan
bostadsområdena.

Översiktplanens målsättning är att byarna ska erbjuda ett
varierat och bra boende med livskvalitet. Byarnas utveckling
är avgörande för boendemiljön i kommunen. Eftersom all
service inte kan finnas i alla byar är en förutsättning för ett
bra boende att byarna kompletterar varandra.

Strategier för det goda boendet

För att utveckla det goda boendet med de många byarna
som grund, har ett antal åtgärdsområden identifierats som
är strategiska och som skall ges hög prioritet i det fortsatta
planerings- och byutvecklingssarbetet.
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MÖTESPLATSER ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR
LEVANDE BYAR

I översiktsplanens strategier för goda boendemiljöer är
mötesplatser en central byggsten. De är en förutsättning
för det sociala livet i byn. Mötesplatser finns i alla byar
även om de kan se olika ut.
Kommunen skall bidra till att utveckla mötesplatser
utifrån byarnas olika förutsättningar. Det kan vara en
lekplats, en skateboardramp, en idrottsplats eller bara en
bänk om det är utomhus. Inne kan finnas replokaler för
musik, bibliotek, café, internet, bridge, släktforskning,
föreningslokaler och liknande. Kommunen kan också
samordna och stötta aktiviteter som föreningar,
studiecirklar eller eldsjälar ordnar. Det är viktigt att mötes
platsen utformas så att den fyller sin sociala funktion; att
den verkligen lockar till möten mellan människor och
grupper i samhället. Mötesplatsens sociala funktion är
viktig för hälsa och välbefinnande och för sammanhållning
och integration.

service. Men eftersom underlaget för service varierar kan
lösningen i mindre byar vara att olika typer av service
samordnas/samlokaliseras och att den service som inte
finns i den egna byn kan finnas i grannbyn.
KOMMERSIELL SERVICE

Kommunen råder inte över var kommersiell service
etableras men kan hjälpa till att skapa möjligheter för
etablering genom att satsa på bostäder, lokaler och trevliga,
attraktiva miljöer. Med mötesplatser och centrum i byarna
där människor rör sig och arbetsplatser finns skapas
förutsättningar för butiker, serveringar med mera.
ELDSJÄLAR

I Östra Göinge finns ett mycket starkt engagemang hos
enskilda individer och i lokala grupper att utveckla den
egna bygden. I projektet Skånes Gröna Hjärta kommer
detta till uttryck i värdeordet eldsjälar. Detta är en resurs
att ta vara på. Eldsjälarna är en tillgång vars engagemang
bör stödjas och på lämpligt sätt knytas till kommunens
arbete med byutveckling. Eldsjälarnas engagemang
och möjligheten att samordna olika aktiviteter och
verksamheter skapar förutsättningar för att vi skall hålla
även små byar vid liv.
UTVECKLA BYARNAS UNIKA SKÖNHETSVÄRDEN OCH
KARAKTÄRER

Hushållen ser idag väldigt olika ut med allt från
storfamiljer till ensamboende. Flera som lever ensamma
väljer en mer kontinental livsstil där det sociala livet flyttar
ut från hemmen. Kommunen skall i sin planering utgå
från att vi behöver mötesplatser som passar olika grupper:
ensamma, äldre, nyinflyttade, ungdomar, barnfamiljer med
flera.
KOMMUNAL SERVICE

Den kommunala servicen med skolor, barnomsorg,
vårdcentraler, äldreboende, trygghetsboende, hemtjänst,
bibliotek, idrottsplatser och idrottshallar, ska fungera var
man än bor.
Inriktningen i översiktsplanen är att skapa förutsättningar
för att alla byar skall kunna växa och att där ska finnas
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I översiktplanen utgår vi från att varje bys unika identitet
skall vara utgångspunkt för dess utveckling. Den
inriktningen skall vara vägledande för det fortsatta arbetet
med att utveckla de offentliga rummen. Torget eller
centrum är byns hjärta, här skall byns karaktär vara tydlig
och väl gestaltad. I Östra Göinge är diabasen ett viktigt
konstmaterial som med fördel kan och bör utnyttjas vid
offentlig utsmyckning. Att få skulpturer att samspela och
bryta mot omgivningen bör vara en prioriterad del av
byarnas gestaltning.
Förtätning skall passa in i den befintliga strukturen och
skalan. Bostäder, handel och icke störande verksamheter
ska byggas med en täthet så att attraktiva gaturum,
torg och parker bildas. Med raka gator, trottoarer, träd
och byggnader skapas en känsla av ordnad struktur och
urbanitet i kontrast till landsvägens svepande geometri.
Intrycket av urbanitet gör det också lättare att på ett
naturligt sätt passa in och tillgodose behovet av ett varierat
utbud av bostäder i byn.

Entréerna till byarna är viktigt att utveckla; de hälsar
välkommen till byn. Invånarna känner att nu är jag
hemma. De är också besökarens första intryck.

GRÖNSTRUKTUR OCH REKREATION

I kommunen finns utöver rekreationsområden också god
tillgång till anläggningar för fritidsaktiviteter. Det finns
bland annat ett badhus, utomhusbad i bassänger och i
sjöar, sporthallar, ishall, fotbollsplaner och folkets hus
med teater. Sociala och kulturella aktiviteter anordnas i
byarna, ofta i föreningsregi. Musik, film, möten av olika
slag tillsammans med större arrangemang som äger rum
samverkar med småskaligheten till invånarnas trivsel och
hälsa.
I det fortsatta planeringsarbetet skall småskalighetens
plusvärden utvecklas och förstärkas genom att grönstråken
i byarna hålls samman med trygga gång- och cykelvägar
som även leder vidare ut i den tätortsnära naturen och
rekreationsområdena.

Vilka planerar vi för? – Utbudet av
bostäder måste motsvara efterfrågan.

Byarna skall ge ett levande och välmående intryck.
Förfallna byggnader och igenvuxna tomter ska åtgärdas,
rustas eller rivas. Det är en förutsättning för framtidstro
och stolthet över byn. Kommunens egna fastigheter skall
föregå med gott exempel för att understryka kommunens
ambition.
TRYGGHET OCH HÄLSA ÄR SMÅSKALIGHETENS
PLUSVÄRDEN

Inriktningen att skapa förutsättningar för ett bra boende
i de många små byarna innebär att positiva effekter
avseende trygghet och hälsa uppnås. Det småskaliga
boendet innebär närhet till natur och rekreationsmöj
ligheter, vilket har stor betydelse för välmående och
livskvalitet.
Småskaligheten innebär också trygghet. I de många små
byarna där det skapas förutsättningar för mötesplatser
där människor rör sig och där trafiken inte upplevs som
farlig, kommer många att våga och vilja gå ut. Man känner
igen varandra och det finns ett socialt kontaktnät. Barn
och gamla som inte kan röra sig så långt på egen hand är
trygga. Med säkra gångvägar har de också möjlighet att
uppleva naturen och årstidernas växlingar. Allt detta bidrar
till en bättre hälsa.

I översiktsplanen skall en mängd olika intressen
balanseras. Viktiga syften är att skapa goda förutsättningar
för en balanserad befolkningsökning samtidigt som vi
hushåller med och vårdar naturresurserna på ett förnuftigt
och hållbart sätt. Det är viktigt att ha kännedom om hur
efterfrågan på bostäder kan komma att förändras för att
kunna anpassa planeringen och bostadsbyggandet efter
det.
DE SOM REDAN BOR I KOMMUNEN ÄR EN VIKTIG
MÅLGRUPP

De som redan bor i kommunen är kanske den viktigaste
målgruppen. Det är avgörande att de trivs, stannar
kvar och talar väl om kommunen. De är de bästa
ambassadörerna för och marknadsförarna av de värden
som finns i kommunen. Människor och deras attityder
är kanske det viktigaste för att skapa trivsel på en plats.
Nöjda invånare sprider positiva budskap som lockar andra
att bosätta sig i Östra Göinge.
BARNFAMILJER ÄR MÖJLIGA INFLYTTARE

Det småskaliga och trygga boendet med höga naturvärden
och goda rekreationsmöjligheter är en bra bas för att få
barnfamiljer att flytta till Östra Göinge. Barnfamiljer
från övriga Skåne kan lockas att flytta hit för att få en
attraktiv boendemiljö med närhet till lugnet och naturen.
En bra kommunal service med hög kvalitet i skola och
förskola samt bättre pendlingsmöjligheter till arbete är
grundförutsättningar som måste finnas på plats.
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ÄLDRE BEHÖVER FLER ATTRAKTIVA
BOENDEALTERNATIV

Under 1960-och 70-talen flyttade många barnfamiljer
till de villaområden som byggdes i kommunen. Nu pågår
ett generationsskifte i dessa områden. Det är viktigt
att det finns attraktiva boendealternativ med högre
serviceinnehåll för dem som på grund av stigande ålder
börjar uppleva egnahemsboendet som allt mer betungande.
Andelen äldre är större i Östra Göinge än i riket och
Skåne i övrigt. Antalet pensionärer ökar i hela landet
när 40-talisterna går i pension. Vi får en ny generation
friska och aktiva pensionärer som är vana att ställa krav.
De kan välja var de vill bo och de kan delta i och skapa
aktiviteter av olika slag. Golf, vandring, föreningsliv,
kulturevenemang och resor är exempel på aktiviteter. Östra
Göinge har mycket att erbjuda dem som bostadsort och
som besöksort.

förändrat bostadsbehov och ett stort antal ungdomar som
kommer att vilja flytta hemifrån medför att efterfrågan på
lägenheter, i första hand marklägenheter, kommer att öka.
De lägenheter som finns i kommunen är till största delen
hyresrätter i äldre flerbostadshus och den största andelen
av dem ägs av det kommunala bostadsbolaget Klockaren.
Nuvarande bostadsutbud möter inte nya behov till följd
av demografiska förändringar och nya kategorier av äldre
med krav på alternativ till villaboendet. Bostäder av hög
kvalitet i attraktiva lägen för betalningsstarka grupper kan
också ha betydelse för inflyttningen till kommunen och för
att locka kompetent personal till företagen.

Men det finns också alltid äldre som på grund av sviktande
hälsa eller andra orsaker inte har samma möjligheter. De
ska också ha ett bra och innehållsrikt liv och ett tryggt
och trevligt boende. Det ska finnas tillgängliga bostäder,
möjlighet att köpa livsmedel utan tillgång till egen bil och
att resa inom och utanför kommunen. Marklägenheter,
trygghetsboende, bra service och utbyggd kollektivtrafik
är förutsättningarna för detta. För dem som inte längre
är friska nog att klara sig själva finns särskilt boende i
Sibbhult, Knislinge, Broby och Glimåkra.
INFLYTTARE FRÅN BEFOLKNINGSTÄTA OMRÅDEN I
NORRA EUROPA

Tystnaden, naturen och tryggheten lockar människor
från norra Europa att bosätta sig i Sverige. Ett exempel är
att 125 000 personer flyttar in varje år från Holland som
är mycket tätt befolkat. De söker naturnära boende och
trygghet. Östra Göinge kan erbjuda denna typ av boende
och ligger närmre norra Europa än andra kommuner med
liknande förutsättningar.
DAGENS BOSTADSBESTÅND BEHÖVER ANPASSAS
TILL DEMOGRAFISKA FÖRÄNDRINGAR OCH NYA
KRAV

Dagens bostadsbestånd består till övervägande delen av
egna hem eller hyresrätter i flerbostadshus. Småhus/egna
hem utgör 70 procent av bostäderna medan hyresrätter
svarar för cirka 25 procent och bostadsrätter för cirka
5 procent. Vidare finns ca 335 bostadsfastigheter vars
ägare inte är folkbokförda i kommunen. Det är 5 procent
av kommunens bostadsbestånd. De flesta av dessa är
troligtvis fritidsbostäder. En ökad andel äldre med

22 ÖVERSIKTSPLAN 2012

ANTAGANDEHANDLING

Ett bredare utbud av bostäder är nödvändigt för att få till
stånd en större rörlighet på bostadsmarknaden. När någon
flyttar till en ny bostad blir den ursprungliga bostaden
ledig och då påbörjas en flyttkedja som i flera led innebär
möjlighet att byta till en bostad som passar de behov en
person eller familj har.

Rörligheten på bostadsmarknaden hämmas också av de
låga huspriserna som innebär att det är mycket dyrare
att bygga ett nytt småhus än att köpa ett begagnat.
Incitamenten att bygga och flytta till ett nytt småhus är
därför låga. Låga småhuspriser kan till och med leda till
så kallade inlåsningseffekter om det finns risk att den som
vill sälja sitt hus får en låneskuld med sig i bagaget. Även
nybyggda lägenheter är dyra boendealternativ på grund av
höga produktionskostnader.Förbättrade möjligheter till
pendling kan leda till att bostadspriserna stiger i snabbare
takt även i Östra Göinge så att ett ökat bostadsbyggande
kan komma igång.

Kommunen avser att titta närmare på
bostadsmarknadssituationen i kommunen
och i närområdet genom att ta fram ett
bostadsförsörjningsprogram för att bättre kunna möta och
planera för framtida behov av utbyggnad.
FORTSATT PLANERING OCH BYUTVECKLING MED
ÖVERSIKTSPLANEN SOM UTGÅNGSPUNKT

Kommunens planberedskap är god i kvantitativa termer
även i förhållande till Visionens mål om 15 000 invånare.
Men många planer är gamla och inte anpassade till de
förutsättningar och den efterfrågan som finns i dag och
kan därför behöva omprövas. Kommunen måste se över
planberedskapen och planläget i alla byarna utifrån de
förutsättningar som gäller i dag. Det fortsatta arbetet med
planläggning och byutveckling behöver därför prioriteras
utifrån var vi kan förvänta oss att befolkningen kan
komma att öka mest.
VILKA BYAR KOMMER ATT VÄXA OCH HUR SKALL
ARBETET MED NYA PLANER OCH BYUTVECKLING
PRIORITERAS?

Byarna kommer att växa olika mycket i förhållande till
sin storlek, vissa kommer att växa mer än andra. Det är
rimligt att anta att de byar som har bäst kollektivtrafik, det
vill säga Hanaskog, Knislinge och Broby kommer att växa
snabbast.
Översiktsplanen ska följas av fördjupade översiktsplaner
i de större byarna med start i Knislinge, Hanaskog
och Glimåkra. Parallellt med detta arbete kommer
byförnyelseprogram att påbörjas i Sibbhult och Broby.
Innan planperiodens slut ska samtliga byar ha setts över ur
ett byförnyelseperspektiv. Vid utbyggnad av nya bostadsoch verksamhetsområden eller förändringar i befintliga ska
detaljplan upprättas.
Kommunen är även positiv till en utbyggnad i de mindre
byarna och till att en planberedskap ska finnas även där.
Med en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken mellan
byarna skapas förutsättningar för fler byar att utvecklas. I
de mindre byarna kan nya hus byggas i luckor mellan de
hus som finns eller i utkanten av byn. Enstaka hus kan
prövas i bygglov men i känsliga lägen eller om flera hus
ska byggas krävs detaljplan.
PLANBEREDSKAPEN ÄR GOD MEN VISSA PLANER
BEHÖVER OMPRÖVAS

Det bor i genomsnitt cirka två personer i ett hushåll. När
kommunen har 15 000 invånare har det byggts cirka 735
nya bostäder utifrån beräkningsmodellen med två personer
per hushåll. Med den utgångspunkten är planberedskapen

mycket god. Idag finns det planlagt för 730 villatomter.
Det finns också planlagd mark för flerbostadshus i några
av byarna. Kommunens markreserv är god i alla större byar.
Men många av planerna är gamla och behöver uppdateras.
Det är nödvändigt att ompröva vissa av planområdena
utifrån dagens förutsättningar.
I centrala lägen i de större byarna är en tätare och blandad
bebyggelse att föredra framför villor. Fördelningen av den
planlagda marken är troligen inte helt i överensstämmelse
med kommande efterfrågan. Under planperioden kommer
det att behövas fler bostäder i Hanaskog, Knislinge, Broby
och Glimåkra. I det fördjupade översiktsplanearbetet
för Hanaskog, Knislinge och Glimåkra ska de befintliga
detaljplanerna för bostäder ses över och nya områden
studeras. För Brobys del kommer ett program för
byförnyelse att upprättas för att sedan följas upp med nya
detaljplaner.
LÄMPLIGA LÄGEN FÖR NYA BOSTÄDER

Översiktsplanen pekar ut lämpliga lägen för
marklägenheter, tomter i attraktiva lägen och möjlighet att
förtäta i centrala lägen. När byggnader ska rivas eller större
ombyggnader planeras kan möjligheten till förtätning
prövas i plan. Ny bebyggelse bör då utformas så att byarnas
centrala delar får en mer urban prägel.

Trygghetsboenden och lägenheter bör byggas i centrala
lägen i byarna. I små byar kan det vara fem till tio
lägenheter och i de större kan det handla om två till
fyra våningar höga byggnader med blandat innehåll till
exempel trygghetsboende och lägenheter.
Nya bostadshus utanför byarna ska placeras i närheten av
befintliga grupper med hus, små byar, eller i anslutning till
en gård eller ett torp på landsbygden. Kommunen vill inte
tillåta spridd bebyggelse utan vill bevara tystnaden, natu
ren och lugnet.
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Strategier
• Arbeta för bättre vägstandard på väg 19 och väg 119
• Tidigarelägg ombyggnad av väg 19
• Stärk bussförbindelserna mot tågen
• Superbuss ska trafikera sträckan Åhus - Östra Göinge - Älmhult
• Bygg ut cykelvägnätet
• Behåll fastigheterna med järnvägsbankarna intakta för framtida
kommunikationsbehov
• Bygg ut bredband, 100 Mbit/s i hela kommunen
• Bygg ut det mobila nätet så hela kommunen får bra mobil täckning
för datatrafik och telefoni
24 ÖVERSIKTSPLAN 2012
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KOMMUNIKATIONER
Bättre tillgänglighet till kommunens orter är avgörande för Östra Göinges utveckling på sikt. Därför är
kommunikationer ett av fokusområdena i Visionen. Kommunikationer innefattar fysisk infrastruktur i vägar och
trafikanläggningar, kollektivtrafik och digital infrastruktur/bredband.

Historia

Östra Göinge har alltid varit ett gränsland. Innan Skåne
blev svenskt i mitten av 1600-talet var kommunikationer
söderut mot Danmark av stor betydelse. Visserligen
skedde handel över gränsen mot Småland, men
transportvägarna till lands bestod av små, krokiga
och besvärliga skogsvägar som endast var kända av
gränsbygdens invånare. I samband med att Skåne kom att
bli en del av Sverige ville centralmakten knyta landskapet
närmare de övriga delarna av riket och transportnätet kom
successivt att byggas ut. En viktig transportled till lands
kom att sträcka sig uppifrån Småland ner mot Kristianstad
och passerade genom det område som idag utgör den
nuvarande kommunen. Det kom att bli början till det stråk
som numera utgörs av riksväg 19/23.

För att få del av tillväxtorternas kraft har det
blivit allt viktigare att det blivit det utvecklas goda
kommunikationsmöjligheter så att en sammanlänkning
kan ske mellan Östra Göinge och tillväxt områden. Bra
kommunikationer i olika former, landsvägsbunden och
spårbunden men även i elektronisk form, blir nödvändiga
förutsättningar för en framtida positiv utveckling av
kommunen. De är viktiga för att skapa en större marknad
för arbete, studier och service.

I slutet av 1800-talet etablerades två järnvägslinjer. Den
ena gick från Kristianstad via Hanaskog, Knislinge och
Broby till Hästveda och den andra hade en sträckning från
Kristianstad till Älmhult via Immeln, Sibbhult, Glimåkra
och Boalt. Idag är dessa järnvägslinjer helt nerlagda och
rälsen på flesta ställen uppriven.
Även sjöar och åar har haft betydelse för forna tiders
transporter. Helge å sträcker sig som ett blått band
från Hanöbukten i söder upp mot källflödena i det inre
av Småland och kunde användas för transporter. Sjön
Immeln utgjorde en viktig transportled bland annat för
tunga stenlaster av svart diabas.

Nuläge
Läge

Östra Göinge kommun har genom sin geografiska
placering en närhet till expansiva tillväxtområden.
Exempel på ett sådant är Öresundsregionen med de stora
tätorterna Köpenhamn, Helsingborg, Lund och Malmö. I
kommunens närhet finns de större tätorterna Hässleholm
och Kristianstad. Dessa har en viktig betydelse för
tillväxten i nordöstra Skåne.
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Pendling

Östra Göinge kommun har mycket att erbjuda som
boendekommun, men här finns också arbete och
utbildning. Många av de kommuninvånare som
förvärvsarbetar pendlar till arbete utanför kommunen
med Kristianstad som är den absolut största målpunkten.
Men även inpendling för att ta del av arbetstillfällen och
studiemöjligheter förekommer. Utpendlingen överstiger
dock inpendlingen med cirka 1250 personer. Av tabellen
nedan framgår de största pendlingsrelationerna.Pendlande
arbetskraft till och från Östra Göinge kommun 2008.
Utpendling
till

Inpendling
från

Kristianstad

1285

624

Osby

323

286

Hässleholm
Älmhult
Övriga
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502
90

612

268

293
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Pendlare är således en betydelsefull grupp för kommunens
framtid och vid en planering av kommunikationer är det
viktigt att planera utifrån arbetsmarknadens utveckling.

Stråk

Genom Östra Göinge kommun löper ett antal vägstråk
med lite olika användning. Exempel på olika funktioner
en väg kan fylla är till exempel viktiga regionala stråk för
biltransporter, kollektivtrafikstråk, arbetspendlingsstråk
och stråk för turister. Många av dessa stråk sammanfaller
då de fyller mer än en av ovanstående funktioner.
Östra Göinges vägnät är idag viktigt för personbils- och
busstrafik samt för tung trafik med transporter till och
från verksamheter i kommunen. Vägstråken fyller också en
annan funktion genom att de kan användas för att knyta
an till andra typer av stråk, till exempel järnväg och flyg.
Följande väghuvudstråk i och utanför Östra Göinge har
stor betydelse för utvecklingen i kommunen:

Vägstråk

E22 mellan Malmö – Lund - Kristianstad - Karlskrona
Väg 21 mellan Kristianstad - Hässleholm - Helsingborg
Tvärleden mellan Olofström – Lönsboda – Boalt – Osby
- Visseltofta – Markaryd - Halmstad och vidare mot
Göteborg på E6:an alternativt från Markaryd på E4:an
mot Stockholm
Väg 19 mellan Ystad - Kristianstad - Broby och vidare
längs väg 23 mot Osby - Älmhult och norrut mot Växjö Jönköping
Väg 119 mellan Hässleholm - Broby - Glimåkra Lönsboda - Tingsryd och vidare mot Kalmar

Järnvägsstråk

genomfartstrafiken i kommunen leds också genom flertalet
av byarna, vilket gör att fordonstrafiken kan upplevas som
mycket störande och farlig. En av de få sträckor som har
en högre hastighetsgräns är riksväg 19 på sträckan från
kommunens nordgräns via Osby och ner till Broby. Den är
dessutom utformad som en 2+1 väg med mitträcke.

Buss- och tågtrafik

Som tidigare har nämnts finns inte någon järnvägstrafik i
Östra Göinge kommun, utan all kollektivtrafik sker i form
av busstrafik. Den är uppbyggd av tre huvudlinjer;
-en pendellinje mellan Broby – Knislinge – Hanaskog och
Kristianstad med anslutningar mot Sibbhult och Glimåkra
-en regionallinje mellan Glimåkra – Broby – Knislinge
och Hässleholm med anslutningar till Öresundstågen mot
Lund och Malmö

Södra stambanan mellan Malmö - Stockholm med
knutpunkt i Hässleholm; trafikeras av snabbtåg typ
X-2000

-en expresslinje mellan Älmhult – Osby – Broby –
Knislinge – Hanaskog och Kristianstad

Järnvägslinjen Malmö – Hässleholm – Kristianstad
– Karlskrona; trafikeras av regional- och lokaltåg typ
Öresundståg och Pågatåg

Under de senaste åren har en ökning av antalet resande
skett och det gäller såväl inomkommunala resor som resor
mot regioncentra i Skåne. Denna ökning har framförallt
skett genom införandet av tätare busstrafik till Kristianstad
och en koppling till tågtrafiken i Hässleholm.

Järnvägslinjen Malmö – Hässleholm – Osby – Alvesta –
Växjö – Kalmar; trafikeras av regional- och lokaltåg typ
Öresundståg och Pågatåg
Skånebanan Helsingborg – Hässleholm – Kristianstad;
trafikeras av lokaltåg typ Pågatåg

Biltrafik

Mycket av de personrelaterade transporterna sker idag i
Östra Göinge med personbilar. Detta gäller oavsett om det
rör sig om tjänste- eller privatresor. Det är inget ovanligt
att familjer har mer än ett fordon till sitt förfogande. Även
den tunga trafiken är betydande och det gäller såväl för
trafik inom kommunen som för transittrafik.

Vid uppbyggandet av det ovan angivna stomnätet för
busstrafik så har det parallellt skett en ombyggnad av
busshållplatserna. I Knislinge, Broby och Glimåkra
har det byggts upp mindre resecentra, för att bättre
svara mot den standard som dagens och morgondagens
resenärer förväntar sig. De är så utformade så att även
funktionshindrade i större utsträckning ska kunna
nyttja den allmänna kollektivtrafiken och inte bara
vara hänvisade till den särskilda. Det har inneburit
att busshållplatsen i dessa byar har blivit en central
mötesplats. Genom att dessa hållplatser ligger i
centrum stödjer de övriga verksamheter som finns i byn.
Möjligheten att handla och uträtta ärenden kan ha ökat
antalet kunder i byarna.

Det innebär att standarden på vägnätet har betydelse för
framkomlighet, pendlingstid och trafiksäkerhet. Överlag
är vägstandarden låg, vilket har inneburit att Trafikverket
vid hastighetsöversyner har funnit att få vägar anses
uppfylla kraven på en högre hastighetsgräns än 80 km/h
på grund av trafiksäkerhetsmässiga skäl. Vägbredden ligger
ofta under 7 – 8 meter och i många fall med trafikfaror i
form av träd och större stenblock i vägkanten. Mycket av
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Gång- och cykeltrafik

Digital trafik

Mellan Hanaskog - Knislinge – Broby har det byggts
en helt asfalterad gång- och cykelled, på befintlig
järnvägsbank som i Broby knyter den an till ett väl utbyggt
nät som förenar olika delar av byn. I de övriga byarna finns
det dock endast mindre sträckor av gång- och cykelleder.

Region Skåne och Kommunförbundet i Skåne driver
sedan 2002 tillsammans det så kallade Basprojektet genom
företaget Skånet AB. Nätet är idag utbyggt i hela Skåne
och de stadsnät som finns är anslutna. Parallellt har en
utbyggnad skett av andra aktörer, både nationella som
lokala. I Östra Göinge kommun finns inget stadsnät.
Dock finns det i kommunen bredbandsfiber fram till
alla telestationer. Från telestationerna till hushållen går
datatrafiken i huvudsak i kopparnät, vilket har en betydligt
sämre kapacitet än trafik i optokabeln.

Under de senaste åren har det skett en utbyggnad av
kommunens gång- och cykelvägnät. Man ser dessa delar
som centrala för trafiksäkerhet, folkhälsa, tillgänglighet
och besöksnäring. Cykelvägar mellan hem och skola,
till busshållplatsen, centrum och arbetsplatser har stor
betydelse för de boendes vardag, trivsel och hälsa. De ska
vara trygga och attraktiva och gärna vara belysta under den
mörka delen av dygnet.

Flygtrafik

Närmaste flygplats finns i Everöd strax söder om
Kristianstad. Från Kristianstad Airport kan man flyga till
Stockholm och eventuellt några andra destinationer.
Inom en radie av 1,5 till 2 timmars bilresa finns på
följande orter större flygplatser;
Kastrup/Köpenhamn – internationell storflygplats
Sturup/Malmö – inrikes och utrikestrafik

Det mobila digitala nätet används till mobiltelefoni och
till mobil datatrafik. Mycket av trafiken går genom de
bredbandsnät som har byggts upp. Täckningsgraden har
under de senaste åren förbättrats, men är ännu inte fullt
tillfredsställande.

Framtid
Bra kommunikationer är en nödvändig förutsättning

Ängelholm – i huvudsak inrikestrafik

för utvecklingen av Östra Göinge kommun. De är en
förutsättning för att genom en regionförstoring skapa
en större marknad för arbete, studier, service etc. på
pendlingsavstånd. Grunden för kommunens arbete inom
kommunikation är att ge medborgare och företagare de
bästa transportmöjligheterna utifrån de behov man har
eller kommer att ha.

Halmstad – i huvudsak inrikestrafik
Växjö – i huvudsak inrikestrafik
Ronneby – i huvudsak inrikestrafik
Växjö
Halmstad

Ängelholm

Ronneby
Kristianstad

Kastrup

Bredband är en viktig del av infrastrukturen som
måste beaktas i samhällsplaneringen. Med god
bredbandsanslutning kan man ta del av vad som händer
i omvärlden, man får tillgång till information och sociala
media. Möjlighet att utföra ett avancerat arbete ges var
man än befinner sig. God tillgång till bredband blir extra
viktigt i områden där de fysiska kommunikationerna i
övrigt inte är så goda.

Kommunerna i nordöstra Skåne har ett gemensamt
intresse av att kommunikationerna till, från och inom
området ska vara väl utbyggt. Det finns en samsyn kring
vilka stråk som är viktiga och hur den kollektiva trafiken
ska fungera. För att förbättra trafiksituationen krävs
betydande åtgärder och som i sin tur kräver omfattande
investeringar.

Biltrafik

Väg 19/23 är det största stråket genom kommunen. Den
har stor betydelse för olika typer av vägtransporter och är i
den södra delen i stort behov av en betydande investering.
I nuvarande regionala transportinfrastrukturplan

Sturup
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planeras en nybyggnad ske åren 2017 -18 av sträckan
Bjärlöv – Hanaskog. Men för att nå en full effekt av den
investeringen bör man snarast planera för och starta en
ombyggnad av sträckan Hanaskog – Knislinge och göra en
upprustning av vägen mellan Knislinge – Broby. Viktigt
är också knyta väg 19 till väg E22 genom en investering i
ny en ny sträckning mellan Bjärlöv – Kristianstad/Härlöv.
Genom dessa investeringar skapas ett ändamålsenligt stråk
från Kristianstad och norrut mot Alvesta och Växjö. Det
blir också möjligt att på ett smidigt sätt nå E4:an eller
E6:an genom att nyttja Tvärleden västerut från Osby mot
Markaryd.

Det finns en rad andra inom- och mellankommunala stråk
som är i behov av upprustning bland annat följande stråk
och vägar.

Väg 119 utgör också en viktig trafikled mot Tingsryd
och Kalmar. Vägen har många sträckor med en mycket
låg standard. På vissa delar är trafikintensiteten hög
genom att vägsträckan fungerar både för regional och
lokal trafik. I första hand gäller det mellan Broby och
Glimåkra. Åtgärder för att höja trafiksäkerheten och öka
tillgängligheten är nödvändiga. Kommunstyrelsen i Östra
Göinge kommun har arbetat för att dragningen av denna
väg i framtiden ska ändras så att den betydligt rakare och
säkrare vägen mellan Glimåkra och Boalt används i stället.

Knislinge-Värestorp- Kristianstad

Hässleholm – Knislinge – Arkelstorp –Näsum
Kristianstad – Immeln – Lönsboda – Älmhult
Osby – Glimåkra – Sibbhult
Hässleholm – Broby – Sibbhult – Lönsboda

Som tidigare har nämnts leds tung trafik genom alla byar
i kommunen. För att hålla nere hastigheterna och öka
säkerheten har åtgärder genomförts för att bromsa upp
trafiken i vissa byar. I de planer och byförnyelseprogram
som föreslås för byarna förutsätts att detta arbete
fortsätter. Det innebär också att fler cykelvägar behöver
byggas i byarna för att förbättra säkerheten för oskyddade
trafikanter.

Trafikstråk och viktiga vägar
Nationell/regional väg
Viktig väg
Föreslagen ny sträckning av
väg 119

Buss- och tågtrafik

Under de senaste åren har busstrafiken i kommunen
mer och mer inriktats mot att så kallade stomnätstrafik
etableras, vilket har inneburit att trafiken har renodlats i
några prioriterade kollektivtrafikstråk med hög turtäthet
och god framkomlighet. I första hand har det berört
trafiken mot Hässleholm och Kristianstad. Som ett led i
denna inriktning och för att hitta lösningar som ska kunna
vara en ersättning för den järnvägstrafik Östra Göinge
saknar så har kommunen engagerat sig i ett pilotprojekt
benämnt ”Superbussar”.
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Det handlar om att tänka tåg men köra buss. På
samma sätt som det är allmänt fastställt att tågtrafik är
tillväxtskapande skulle superbussar ha samma funktion.
Det innebär bland annat att de ska ha;
-rak tydlig linjesträckning
-full prioritet på egna bussbanor och skyltade busskörfält
-stationer att angöra, inte hållplatser
-relativt långt mellan stationerna
-bra service
-korta restider
-hög och taktfast turtäthet
-hög kapacitet

skapa bussgator in i Knislinge, Hanaskog och Broby ska
studeras vidare med fördjupningar av översiktsplanen samt
byförnyelseprogram. Förutom superbussen behöver även
andra färdsätt utvecklas så som bilpooler, samåkning och
en utveckling av GC-nätet. Satsningen på Superbussar
är mycket viktig, men medför inte att behovet av kraftig
upprustning av väg 19 minskar.
Busstrafiken till viktiga centra i grannkommunerna och
mellan byarna är en förutsättning för att allt fler invånare
genom att åka kollektivt ska kunna nå den service som
finns i Östra Göinge kommun och dess närområde.
Lokaltrafiken ska bland annat binda samman byarna
med varandra och med de snabbare trafikstråken. För
att möjliggöra denna utveckling krävs en samordning
mellan den allmänna kollektivtrafiken och den särskilda
som utgörs av färdtjänst och skolskjutstrafik. Det är
också viktigt att fortsätta till- och ombyggnaden av
busshållplatser och resecentra för att därigenom höja
attraktiviteten för att åka kollektivt. En nybyggnad av ett
resecentrum ska ske i Sibbhult, centralt placerat vid torget.
I samband med att det delregionala tågsystemet ”Pågatåg
Skånenordost” byggs ut blir det allt viktigare att genom
busslinjer nå de stationer i närområdet som trafikeras
genom detta tågsystem. Det gäller därför att skapa ett
integrerat system mellan buss- och tågtrafik.
I den nya kollektivtrafiklagen är det fastställt att
trafikhuvudmannen i varje län ska anta ett övergripande
trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. Ansvaret
för att fastställa detta vilar för Skånes del på Region Skåne
och programmet kommer att utgöra underlag för hur
kollektivtrafiken ska utformas. För att kunna formulera
kommunens ställningstagande kommer kommunen att ta
fram en lokal kollektivtrafikförsörjningsstrategi.

Gång- och cykeltrafik

Östra Göinge kommun eftersträvar en hållbar utveckling
och i detta ses gång- och cykelförbindelser som
betydelsefulla i syfte att förbättra miljön och folkhälsan.

Kommunen vill att superbussar i första hand ska trafikera
sträckan Åhus – Kristianstad – Östra Göinge – Älmhult
men även Broby - Hässleholm. Det kommer inte att
kunna vara möjligt för dessa bussar att gå in i alla byar
om den ska vara snabb och gå som tåget. Där det är
möjligt bör en rak och snabb bussväg ledas genom byns
centrum, så att stationen kan förläggas dit. Möjligheten att
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Gång- och cykelförbindelser inom byarna ska byggas ut.
Med relativt enkla åtgärder kan existerande cykelvägar
kopplas samman och ”luckor” i cykelvägnätet byggas bort.
Även gång- och cykelleder mellan byarna måste fortsätta
att byggas ut. Senast beslutad och finansierad utbyggnad är
den mellan Broby och Glimåkra längs med väg 119.

kan vägarna vara enklare och de behöver inte alltid vara
hårdgjorda och belysta.

Digital trafik

Kommunen kommer att anta en egen bredbandsstrategi
för en utbyggnad av den digitala tekniken. Det
kommunala bostadsföretaget Klockaren är en nyckelaktör
med sitt innehav av 1600 lägenheter och som till rimliga
kostnader kan förses med bredbandsfiber. Villafastigheter
blir dyrare att ansluta eftersom de ligger mer utspritt. På
landsbygden kan föreningar bildas och där kan man gå
samman för att bygga ut ett fibernätsområde.
Den nationella bredbandsstrategin har som mål att det
ska finnas konkurrensneutrala fibernät med 100 Mbit/s
hastighet i stora delar av Sverige. Om det ska förverkligas
i Östra Göinge kommun måste en stor del av kopparnätet
ersättas med optokabel. När det gäller det mobila nätet
så är det viktigt att verka för att så många delar av
kommunen som möjligt få del av utbyggnaden av ny
teknik, t.ex. 4G och att optimal täckningsgrad uppnås.
Genom en satsning både på bredbandsteknik och på mobil
teknik möjliggörs en konkurrensfrämjande utveckling som
kan vara till gagn för boende och företagare.

Befintlig cykelväg
Planerad cykelväg
Möjlig cykelled för rekreation

Kommunen har i detta sammanhang en övergripande
roll för att genom god samhällsplanering se till att en

Följande sträckor är exempel på lämpliga
utbyggnadsobjekt.
Hanaskog – Bjärlöv -Kristianstad på den existerande
järnvägsbanken
Vanås – Knislinge – Hjärsås
Hjärsås – Immeln – Arkelstorp
Glimåkra – Sibbhult – Hylta - Immeln på den gamla
järnvägsbanken
Immeln - Gyvik
Glimåkra - Trollabadet
Broby – Tydinge badplats
Broby – Sibbhult
Det är angeläget att även förbättra och rusta upp
cykelvägar som huvudsakligen är till för rekreation. Här
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Strategier
• God markberedskap för företagande
• Stöd kommunens etablerade företag
• Möjliggör småskalig handel och service i byarnas centrum
• Stöd entreprenörsanda och småföretagande
• Stöd turismen som basnäring
• Stöd industriellt utvecklingscenter i nära samarbete med
gymnasium, universitet och högskola
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ARBETE OCH FÖRETAGANDE
Det lokala näringslivet och företagandet är centralt för utveckling och tillväxt i Östra Göinge kommun. Därför är
Arbete och Företagande ett av fokusområdena i Visionen.

Historia

Göinge var en gång snapphanarnas land. En gränsbygd
mellan Danmark och Sverige, mellan slättland och
skogsmark. De många små skogsjordbruken dominerade i
norr medan de södra delarna präglades av de stora godsen.
Vid 1800-talets slut kom järnvägen till Östra Göinge.
Därefter följde i rask takt industrietableringar och
utbyggnad av vattenkraft i Helge å. Stenbrott,
pappersbruk, textilindustri, verkstadsföretag, skofabrik
och glasbruk är exempel på viktiga etableringar.
Industritraditionen är sedan dess mycket stark i Östra
Göinge.

Nuläge

Arbetsmarknad

I Östra Göinge finns ca 5 000 arbetstillfällen. Knappt 40
procent av dessa finns inom tillverkningsindustrin, vilket
är en dubbelt så hög andel som riksgenomsnittet. Andelen
sysselsatta inom tjänstesektorn är lägre än snittet i landet.

Hela Skåne och södra Småland är en arbetsmarknad under
utveckling. Det visar sig bland annat genom att de lokala
arbetsmarknadsregionerna har blivit färre men större.
Detta beror på att pendlingsmöjligheterna i främst södra
och västra Skåne har förbättrats markant till följd av stora
infrastrukturinvesteringar och utbyggd kollektivtrafik. Nu
fortsätter de satsningarna norrut. För att Östra Göinge
ska upplevas som en naturlig del av hela Skånes och södra
Smålands arbetsmarknad krävs tydliga satsningar av staten
och regionen också i vår del av länet.

Struktur

I Östra Göinge är jord- och skogsbruket tillsammans med
tillverkningsindustrin basnäringarna. Traditionen och den
mycket höga kompetensen inom näringarna gör Östra
Göinges företag till de allra främsta inom sina områden.
Generellt sker idag en förskjutning till kunskapsintensiva
företag och till kreativa miljöer för idé- och
utvecklingsarbete. Detta påverkar Östra Göinge.
Samtidigt utvecklas såväl handeln som besöksnäringen i
södra Sverige. Det är näringar som i Östra Göinge och i
närområdet har mycket goda framtidsutsikter.

Företagande

Det finns en stark företagartradition i Östra Göinge.
Andelen egna företagare är hög. Av de sysselsatta i
kommunen 2008 var andelen egna företagare 11,8 procent,
vilket är trettio procent högre än i riket. Typiskt för Östra
Göinges företagande är starka drivkrafter och många
eldsjälar. Okonventionella lösningar där företag arbetar
med flera olika verksamheter eller funktioner varje dag
eller under olika delar av året är vanliga.
Också andelen kvinnliga företagare är hög i Östra Göinge.
Alltfler kvinnor ger sig in i företagsvärlden. Under 2009
och 2010 startades 26 nya företag av kvinnor i Östra
Göinge och nu drivs här 252 företag av kvinnor. Det
betyder att cirka 20 procent av företagarna i kommunen är
kvinnor. De flesta är verksamma inom branscherna handel
och hälsa.
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Organisationer

Göinge Näringsliv är sedan tio år den dominerande
företagarföreningen. Den organiserar alla typer av
företag och har ett nära samarbete med Östra Göinge
kommun. Göinge Näringsliv stödjer sina medlemmar
med bland annat marknadsföring, information och
kompetensutveckling.
För att stödja utvecklingen av tillverkningsindustrin har
Göinge Näringsliv i samverkan med Skåne Nordost
medverkat till att en inkubator skapats som ska hjälpa
entreprenörer att förverkliga och starta nya företag.
Verksamheten drivs med utgångspunkt från Färe
Industricenter i Sibbhult, Krinova i Kristianstad och
Norra Station i Hässleholm. Nu arbetas för att koppla till
ett miljötekniskt center i syfte att stärka samverkan mellan
företagen och högskola/universitet ytterligare.
För att stödja kvinnligt företagande finns sedan några
år det mycket framgångsrika och prisbelönta nätverket
Queenia etablerat. Queenia har idag över 150 medlemmar.
Verksamheten drivs av Göinge Näringsliv i syfte att stärka
de kvinnligt ägda företagen och stimulera till start av nya.
LRF är en viktig företagarorganisation i jord- och
skogsbruksbygden Östra Göinge. I kommunen har
organisationen två aktiva lokalavdelningar.

Framtid
Förutsättningar

Östra Göinge erbjuder goda förutsättningar för sina
företag. Men det finns också tydliga utvecklingsområden.
Styrkorna är bl.a. att det finns ledig kapacitet och mycket
hög kompetens inom industrisektorn. Vidare finns
god tillgång till attraktiv och prisvärd mark och lokaler
samt mycket stabil elförsörjning. Svagheterna handlar
i första hand om infrastruktur såsom vägstandard och
kommunikationer.
Delar av Östra Göinges näringsliv är långt ifrån
färdigutvecklat. Framför allt gäller det besöksnäringen
och till viss del handeln. För båda dessa näringsgrenar
finns goda förutsättningar att växa och utvecklas, ibland i
kombination.

Sysselsättning

I Östra Göinge kommer offentlig verksamhet,
tillverkningsindustri, jord- och skogsbruk samt
stenindustri att fortsätta vara basen för sysselsättningen
under många år än. Mycket tyder på att tillkommande
arbetstillfällen kommer att finnas inom kunskaps- och
servicesektorerna samt besöksnäringen.

I Broby finns sedan länge dels en hantverksförening dels
en köpmannaförening. Båda organisationerna agerar
främst lokalt.

Näringslivsarena Östra Göinge

Östra Göinge kommuns organiserade samarbete med
näringslivet sker sedan våren 2012 i Näringslivsarena
Östra Göinge. Inom ramen för arenan fokuserar
kommunen och näringslivet tillsammans på strategiska
näringslivsutvecklingsfrågor såsom kommunikationer,
infrastruktur, kompentensförsörjning och marknadsföring.
Näringslivsarena Östra Göinge leds av en styrelse med
representation från Östra Göinge kommun och det lokala
näringslivet genom Göinge näringsliv.

Tillverkningsindustri

Tillverkningsindustrin blir alltmer tekniskt avancerad,
vilket innebär att det traditionella sambandet mellan hög
produktionsvolym och hög sysselsättning inte längre är
självklart.
Östra Göinges industriarbetare har generellt mycket hög
kompetens. Det i sig är ett skäl för företag att etablera
sig här och för att stanna och utvecklas i kommunen.
Här finns en lång tradition av samarbete mellan skolor
och företag som skapat förutsättningar för nyrekrytering
och vidareutbildning så att arbetskraftens kompetens
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utvecklats i takt med arbetsuppgifterna. Den traditionen
ska värnas.Ny teknik och ny kunskap utvecklas vid Östra
Göinges många industriföretag. Exempelvis vid Färe
Industricenter där industri, universitet och högskola
samarbetar för att omsätta idéer till produkter.

Stenindustri

Stencenter med säte i Sibbhult är ett nätverk för
stenindustrin där produktion, utbildning, forskning och
produktutveckling knyts samman på lokal, regional,
nationell och även internationell nivå. Här finns landets
enda gymnasieutbildning och kurser om sten för bland
annat yrkesverksamma stenarkitekter. Svensk Stenindustri
har sin administrativa verksamhet här. En stenutställning/
museum kommer att uppföras centralt i Sibbhult som
en markering av industrins betydelse för bygden.I Östra
Göinge finns sex stenbrott som är i drift och ansökan om
att öppna ytterligare ett i Biskopsgården behandlas för
närvarande hos länsstyrelsen. För kommunen är det av
stor betydelse att den högkvalitativa stenproduktionen kan
drivas vidare.

Jord- och skogsbruk

Jord- och skogsbruk har stor betydelse i kommunen.
Men trots att produktionen ökar kommer näringarna att
sysselsätta färre i framtiden.

Tjänsteföretag

I Östra Göinge är andelen tjänsteföretag jämförelsevis
låg, men det förändras med tiden. Blanda annat kommer
många tjänsteområden som varit offentliga monopol
att öppnas för privata företag. Det ger goda möjligheter
för expansion eller nyetablering inom service- och
tjänstesektorn.
För företag med platsoberoende tjänsteproduktion finns
alla förutsättningar att etablera sig i Östra Göinges större
byar. Här finns god tillgång till bra arbetskraft och till
attraktiva verksamhetslokaler samt digital infrastruktur.

Handel

I Östra Göinge är handeln väl spridd mellan kommunens
byar. Det gäller såväl dagligvaru som sällanköpshandeln.
Kommunen ser gärna att denna struktur består och
utvecklas eftersom det finns en attraktionskraft i att varje
by har sin egen handel och service. Men faktum är att
handeln behöver kunder för att överleva. Om göingeborna
vill ha en butik i sin by måste de gynna den butiken.

Besöksnäring

Östra Göinge har goda förutsättningar att ytterligare
utveckla besöksnäringen. Naturen, stillheten, traditionerna,
kulturen och stenen är några av de saker som Göingarna
är stolta över och som lockar besökare till kommunen.
Det finns ett antal besökspunkter som drar till sig en
stor mängd besökare. I särklass störst är Wanås konst
tillsammans med Immelnområdet som vardera lockar
80 000 besökare eller fler per år.
För framtiden är det viktigt att utveckla och komplettera
dagens attraktioner. Det behövs ett ännu bredare utbud av
näringsställen och övernattningsmöjligheter.

Planberedskap
Östra Göinges jordbruk är moderna och rationella och
måna om att värna den goda miljön. Flera stora företag
producerar ekologiskt redan idag och utvecklingen går
snabbt i riktning mot ännu mera klimatsmart produktion.
De små jordbruken kan få nytt liv när besöksnäringen
växer i kommunen och marknaden för lokalproducerad
mat utvecklas. Skogen i Östra Göinge är till stor
del privat ägd. Det innebär att föryngringsytor och
skogsplanteringar oftast är relativt små. Det är positivt ur
rekreationssynpunkt eftersom skogen fortsätter att vara
varierande att röra sig i. Det är också gynnsamt för den
biologiska mångfalden.

I Östra Göinge finns god tillgång till verksamhets- och
affärslokaler och i samtliga större tätorter finns tomtmark
för kontors-, affärs- och industriändamål.
I samband med att byarnas kärnor förtätas och utvecklas
ska möjligheten att blanda handel, kontor och icke
störande verksamheter med boende tas tillvara. Med
arbetsplatser i byn blir byn mer levande.

ANTAGANDEHANDLING ÖVERSIKTSPLAN 2012 35

Strategier
• Det ska finnas förskolor och skolor i de större byarna
• Förskolor och skolor ska ha nära till natur och
skolvägarna ska vara trygga
• Öka samarbetet med grannkommuner, företag och
föreningar
• Göinge utbildningscenter - ett regionalt nav
• Livslångt lärande
• Utveckling av elevernas kunskaper
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KUNSKAP OCH KOMPETENS
Utbildning och kunskap är framgångsfaktorer både för enskilda individer och för samhället i stort. Tillväxt av
arbetstillfällen sker i dag inom näringar som ställer höga krav på utbildnings- och kunskapsnivåer. Därför är Kunskap
och kompetens ett av fokusområdena i Visionen.

Nuläge
I kommunens större byar finns förskolor och grundskolor.
De är en del av den livskvalitet och det boende på landet
och i byar som kommunen erbjuder sina invånare. Här
finns trygga närmiljöer och närhet till naturen och dess
skiftningar. God tillgång till natur ger förutsättningar för
god hälsa och insikt i miljöfrågor. I verksamheterna läggs
ökad vikt vid att utveckla kreativitet och entreprenörskap
för att stimulera nyfikenhet och motivation.
I Sibbhult är kommunens gymnasie-, vuxenoch uppdragsutbildningar samlade vid Göinge
Utbildningscenter.

Grundskola

Grundskolor med de tidigare årskurserna finns i de större
byarna. De senare årskurserna finns i Broby, Knislinge,
Glimåkra, Sibbhult och Hanaskog. Grundskolorna har
generellt sett bra och ändamålsenliga lokaler med lugna
och trygga utemiljöer.
Inom grundskolan sker en ständig utveckling av den
pedagogiska och sociala verksamheten för att höja
elevernas studieresultat. Särskilda satsningar görs för
närvarande inom bland annat kultur, grundläggande
färdigheter, idrott och hälsa. För de lägre åldrarna
finns fritidshem i anslutning till varje skola. I Broby
och Knislinge finns kommunens två gemensamma
grundsärskolor.
Skolföreningen VÄXTHUSET ekonomiska förening
driver Färe Montessoriskola i Sibbhult. Skolan är
en fristående F – 10 skola för elever i grund- och
grundsärskolan. Skolan arbetar med utgångspunkt i
Montessoripedagogiken.

Gymnasieskola

Gymnasiedelen, Stenforsaskolan, erbjuder ett 10-tal
gymnasieinriktningar, såväl teoretiska som yrkesinriktade
utbildningar. Anpassning till elevkullarna gör att antalet
inriktningar kan variera över tid. Skolan erbjuder
möjligheter att gå lärlingsutbildning inom flera
utbildningsområden.

Förskola

I de större byarna finns förskolor. Verksamheten präglas av
omsorg, fostran och lärande som bildar en helhet. Utifrån
denna gemensamma grund utvecklar varje förskola sin
pedagogiska profil.

Göinge Utbildningscenter

Vid Göinge Utbildningscenter i Sibbhult finns
kommunens gymnasie-, vuxen- och uppdragsutbildning
samlad.

I kommunen finns ett kulturteam som alternerar på
kommunens samtliga förskolor. Dans, teater, sång
och drama är viktiga inslag i teamets arbete med
förskolebarnen. Teamet arbetar i nära samarbete med övrig
kulturverksamhet inom kommunen.
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Arkelstorp

Lönsboda
Osby
BOALT

Vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder ett brett
utbud av kurser, från grundläggande till gymnasial
nivå inom såväl teoretisk som yrkes inriktade
utbildningsområden.
För vuxna finns också lärlingsutbildningar med inriktning
mot olika yrkesområden.

ÖSTANÅ

Vid Göinge Utbildningscenter finns också ett lärcentrum
Hästveda
som gör det möjligt att studera vid ett antal universitet
och högskolor på distans. Inom området stenutbildning
bedrivs, förutom gymnasial grundutbildning, också bland
annat utbildning i samverkan med LTH arkitektutbildning
i Lund och SLU landskapsarkitektutbildningBROBY
i Alnarp och
Uppsala.
Göinge utbildningscenter anordnar också
arkitektseminarier för verksamma arkitekter inom Sverige/
Norden samt deltager i ett antal EU-projekt nationellt/
internationellt.

Uppdragsutbildning

Göinge Utbildningscenter utför skräddarsydda
KNISLINGE
uppdragsutbildningar för olika uppdragsgivare inom
näringsliv och organisationer.

Folkhögskola

Inom kommunen verkar ett antal studieförbund. De
arrangerar studiecirklar, kulturprogram och bedriver annan
folkbildningsverksamhet.
Förskola
F-6
7-9
Särskola och/eller träningsskola
Gymnasieskola, lärcenter och Komvux

De många föreningar som engagerar sig i
kulturevenemang, konst och konsthantverk,
hembygdsgårdar med mera, bidrar till utbildning och
utveckling i byarna och på landsbygden.
Den kommunala musikskolan stimulerar barns och

GLIMÅKRA
ungdomars musikintresse. Musikskolan är sedan april

2009 en del av Göinge Utbildningscenter och har sin
hemvist i Kulturhuset i Broby men bedriver verksamhet
i kommunens alla skolor inklusive Stenforsaskolan.
Musikskolan har en bred verksamhet omfattande ca 330
SIBBHULT
elever i instrumental- och sångundervisning, ca 100 elever
i kör- och ensembleverksamhet.

I kommunen eftersträvas en ökad långsiktig samverkan
mellan skolan och kulturliv så att kultur och konstnärliga
uttryck integreras i skolans arbete, vilket bidrar till att
kunskapsmålen kan nås i högre grad. En samverkan
mellan kommunen och studieförbunden syftar till att
ytterligare stärka det livslånga
lärandet samt att ge vuxna
IMMELN
större utrymme att finna uttryck för sina kulturella och
HJÄRSÅS
konstnärliga intressen.
I Kultur- och biblioteksplan för ”Östra Göinge kommun
2010-2015” står bland annat:

Arkelstorp
HANASKOG
”Målet är att genom en ökad samverkan mellan skolan

Centralt i Glimåkra ligger Glimåkra folkhögskola.
Skolan, som har en kristen profil, erbjuder allmänna
folkhögskolelinjer och kurser samt inriktningar mot bland
annat sång, musik, skrivning och konsthantverk. Skolan
bedriver också viss yrkesteknisk högskoleutbildning med
inriktning mot demenssjukdomar.

Studieförbund

Kultur

och kulturlivet långsiktigt integrera kulturlivet och
konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att
nå kunskapsmålen i högre grad. Målet med samverkan
mellan kommun och studieförbund syftar till att
ytterligare stärka det livslånga lärandet samt att ge vuxna
större utrymme att ge uttryck för sina kulturella och
konstnärliga intressen”.

Framtida utbyggnadsbehov

Skolan har ändamålsenliga lokaler i byarna de kan dock
samordnas bättre. Det finns inget behov av ny mark för
utbyggnad under planperioden. Däremot ska tryggheten
och säkerheten avseende bland annat trafiksituation
coh parkeringsmöjligheter runt förskolor och skolor
samt tillgängligheten till kommunala lokaler förbättras.
Samarbetet mellan skola och näringsliv för att utveckla ett
miljötekniskt center förväntas intensifieras. Detta beräknas
kunna ske inom befintliga lokaler inom skola/företag.

Folkhögskola
Bibliotek
Kulturhus
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BOALT

Idrott - hälsa

ÖSTANÅ
Idrottsföreningar och deras verksamhet
spelar en viktig
roll för att utveckla, fostra och aktivera och stimulera
Hästveda
barn
och ungdomar till god hälsa och fysisk utveckling.
De ger också många kommuninnevånare en positiv och
utvecklande fritid.

BROBY

Framtid
Förändringar i näringslivsstruktur mot ökad andel

företag inom kunskaps-, service- och utvecklingssektorn
leder till att kraven på utbildning ökar och att en högre
generell utbildningsnivå är önskvärd. Det livslånga
lärandet är en viktig utgångspunkt som ställer krav på
såväl grundutbildning som möjligheter till återkommande
vidareutbildning och fortbildning.

KNISLINGE

För elever som lever med någon form av
GLIMÅKRA
funktionsnedsättning är det nödvändigt att ta hänsyn

till detta i verksamheterna. Målsättningen är att försöka
tillgodose elevens behov genom att anpassa den miljö
och verksamhet som eleven är delaktig i. Ytterst är det
anpassning av situationen för det enskilda eleven som är
avgörande förSIBBHULT
måluppfyllelsen.

Östra Göinge kommun har som mål att familjerna själva
ska kunna välja den förskola och skola som passar deras
barn bäst. Därför införs ett valfrihetssystem som grundar
sig på tanken att varje familj själv vet vad som passar den
och dess barn bäst. En mångfald av olika förskolor och
skolor utgör grunden för detta. Verksamheterna uppmanas
därför att utveckla och driva olika profiler – för att på så
sätt erbjuda medborgarna
ett bredare utbud. Färre men
IMMELN
HJÄRSÅS
tydligare mål i kombination med att rektorernas och
förskolechefernas roller stärks, ger personalen större frihet
och bättre inflytande i den verksamhet som de erbjuder
eleverna.

Genom att göra utbildning, i alla dess former, mer
lättillgänglig för invånarna ges den enskilde bättre
förutsättningar att möta framtiden. Detta gynnar även
Den kommunala vuxenutbildningen
i Östra Göinge
Arkelstorp
kommunen i sin strävan att uppfylla målen i Visionen. En
kommun ska vara ett verksamt instrument för kommun
HANASKOG
ständig strävan att utveckla lärandet, höja kunskapsnivån
och näringsliv att främja tillväxten och åstadkomma
och förbättra studieresultaten är ledord för samtliga
en hög sysselsättningsgrad inom kommunen.En nära
verksamheter inom utbildningsområdet.
och positiv samverkan mellan samhälle, näringsliv och
föreningsliv är en förutsättning för att möta framtiden på
ett bra och utvecklande sätt. Kreativitet, företagande och
Samtliga verksamheter ska, från förskola till
entreprenörskap är viktiga delar för såväl kommunen, som
vuxenutbildning, genomsyras av entreprenörskap vilket
innebär att nyfikenhet och kreativitet stimuleras och
de uppväxandes utveckling.
uppmuntras. Varje enskild elev ska ges bästa möjliga
förutsättningar att växa, utvecklas och utmanas på
sin egna individuella nivå. Varje verksamhet ska vara
kunskapsfokuserad, individanpassad och resurseffektiv.

Simhall
Ishall
Tennisbanor
Bowlinghall
Ridhus
Boulebana
Idrottsplats
Sporthall
Friluftsbad
Golf
Kanot
Wanås skulpturpark
Stenslinga
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BYARNA
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Strategier
• Utveckla superbuss och cykelvägar
• Förtäta byn
• Knyt samman Hanaskog med Kviingebackens
rekreationsområde
• I framtiden bör byn byggas ut åt sydväst
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HANASKOG
Goda förutsättningar för pendling
Historia

Byn Hanaskog är ett stationssamhälle som vuxit
samman med kyrkbyn Kviinge. AB Skånska Hjul- och
Parkettfabriken, som senare köptes av Tarkett, etablerades
vid järnvägen och blev grunden till det industrisamhälle
med villabebyggelse som växt fram under 1900-talet.

Bebyggelsestruktur

Byn med centrum där Kviingevägen korsar den nu
nedlagda järnvägen har cirka 1200 invånare Här
finns torg, busshållplats och kiosk/närbutik. Tarketts
huvudentré ligger norr om torget. Söder om centrum
ligger flerbostadshus med trygghetsboende och bibliotek.
Runt centrum har under andra halvan av 1900-talet ett
villasamhälle vuxit upp.

Hanaskog är ursprungligen namnet på en stor gård från
1500-talet. Den ligger söder om byn och där arbetade
många av invånarna i Kviinge. Kviinge kyrka från
1200-talet ligger i byns västra kant. Vid kyrkan finns
gårdsbyggnader som visar var Kviinge kyrkby låg.

BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH PLANLAGD MARK

Bostadsområde
Kommersiell service
Allmän service
Industri
Kultur och rekreation
Kyrka
Planlagt för industri
Planlagt för bostäder
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Verksamheter

Tarkett är den dominerande arbetsplatsen på orten med
cirka 300 anställda. Från Tarkett sträcker sig ett litet
industriområde upp till den norra infarten från väg 19.
Det finns 34 000 m2 planlagd mark för verksamheter norr
om Tarkett och i gällande detaljplaner är 40 000 m2väster
om järnvägen avsatt för upplag och lager.
Hanaskog ligger i en jordbruksbygd omgivet av ett
storskaligt jordbruk med stora gårdar. Lantbrukarna är
beroende av rationella brukningsenheter för att kunna
driva sin verksamhet vidare. Utbyggnad av byn bör därför i
första hand ske som förtätning

Kommunikationer
KOLLEKTIVTRAFIK

Bussar mellan Kristianstad och Älmhult via Broby och
Osby passerar genom Hanaskog. De stannar på väg 19
och i centrum. Avståndet till Kristianstad är 18 km och
bussresan tar 20 minuter. Förutsättningarna för pendling
är goda.
Järnvägsrälsen från Kristianstad till Hanaskog finns
kvar, men 1969 lades persontrafiken ner och nu har
även godstrafiken upphört. Kommunen har meddelat
Trafikverket att den inte har något emot att riksintresset
för järnväg upphävs och att kommunen vill förvärva
järnvägsbanken för framtida kommunikationsändamål.

!

!

!

Service

I Hanaskog finns förskola, F-4 skola och fritidshem
samt Fridebo som inr ymmer samlingslokal för äldre
och bibliotek. I de centrala delarna finns utomhusbad,
tennisbana och bangolf samt ett par mindre fotbollsplaner.
Här finns även kiosk/närbutik och busshållplats. Väster om
byn ligger idrottsplatsen.

TRAFIK- OCH GRÖNSTRUKTUR

Riksväg
Länsväg
Busslinje med hållplatser
Cykelväg
Grönstråk
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VÄGAR

En upprustning av väg 19 är planerad vilket bland annat
innebär att delen Bjärlöv - Hanaskog kan få en ny
dragning öster om nuvarande sträckning förbi Hanaskog.
CYKELVÄGAR

Cykelbana finns längs en del av Kviingevägen,
bostadsgatorna är inte mer trafikerade än att de fungerar
för blandtrafik. Genom Hanaskog löper cykelvägen delvis
parallellt med järnvägsbanken för att sedan fortsätta på
den gamla järnvägsbanken till Knislinge och Broby.

Kulturmiljöer

Ballingstorpsgården är en fyrlängad skogsbruksgård
belägen i kulturlandskapet söder om Hanaskog. Kyrkan
och kyrkbyn är från medeltiden.

Restriktioner

Väg 19 är transportled för farligt gods, vilket kräver
hänsyn i den fortsatta planeringen. Den utgör också
en barriär mellan byn och rekreationsområdet Kviinge
Backe öster om vägen. Eons ångcentral i Hanaskog är en
B-verksamhet med ett skyddsavstånd på 50 meter.

Rekreation och grönstruktur

Kviingeskolan, där barnen vistas stora delar av sin dag,
är trevligt belägen vid ett grönstråk som leder genom
byn. I söder gränsar samhället till ett skogsområde med
motionsspår och brukshundsklubbens anläggning. Öster
om väg 19, som är en barriär, ligger Kviinge backe, ett
fint parti med ädellövskog genomkorsat av strövstigar från
vilka man kan vandra till Helge å med fina fiskevatten.
Godslandskapet, med Hanaskogs gård i sydost och Wanås
marker i väster, breder ut sig kring byn.

RESTRIKTIONER

B-verksamhet
Transportled för farligt gods
Strandskydd
Översvämningsområde
Fornlämning
Vattentäkt
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Planförslag
Fördjupning av översiktsplanen

KOLLEKTIVTRAFIK

En fördjupning av översiktsplanen ska göras för att
klargöra hur kommunikationerna i byn påverkas
av att väg 19 flyttas österut. Vidare skall framkom
ligheten längs en framtida superbusslinje och placering
av en superbusstation eller ett resecentrum studeras.
Fördjupningen ska också behandla utbyggnadsmöjligheter
för bostäder och verksamheter.

I superbussprojektet diskuteras möjligheten att göra om
den gamla banvallen till bussgata, när väg 19 byggs om.
Med bussgata och hållplats mitt i byn,stärks centrum. I en
första etapp kan busstrafiken förläggas på banvallen ge
nom byn. I nästa etapp, när väg 19 byggts om, kan bussen
gå på banvallen från den nya korsningen med väg 19. Se
planförslag.

Byförtätning

VÄGAR

En förtätning av de centrala delarna är önskvärd liksom
en bättre avgränsning mot Tarketts industriområde.
Det är viktigt att i största möjliga mån samlokalisera de
mötespunkter som finns för att förstärka känslan av ett
centrum. Bostäder kan kombineras med affärsverksamhet
och annan icke störande verksamhet.

Detta ska studeras vidare i den fördjupade översiktsplanen.
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

Grönstruktur

Det finns idag ett grönt stråk som sträcker sig genom byn
förbi skolan. Det behöver förstärkas och knytas samman
med skogsområdet söderut och Kviinge backe i öster. Ett
korsande stråk kan då anläggas förbi utomhusbadet.

Bostäder

Närheten till Kristianstad - med ett pendlingsavstånd
på bara 20 minuter - innebär att Hanaskog har goda
förutsättningar att växa . Utbyggnadsbehovet är emellertid
svårt att förutsäga. I dagsläget finns 17 byggklara tomter
med gator och VA anslutning och ytterligare 50 tomter
finns planlagda för bostäder. En förtätning i de centrala
delarna skapar möjlighet att bygga bra och tillgängliga
lägenheter. På längre sikt bör byn växa åt sydväst. Det ger
en rundare by med torget och centrum som ett naturligt
nav.

Verksamheter

Väster om järnvägsbanken bör gällande detaljplanen
ändras till icke störande verksamheter med hänvisning till
närliggande bostadsområde.

Kommunikationer
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När väg 19 flyttas österut kommer gatunätet i Hanaskog
att få en ny struktur. Gamla väg 19 kan bli en bygata som
matar de östra delarna av byn.

ANTAGANDEHANDLING

En planfri korsning för gång- och cykeltrafik bör byggas
i samband med att väg 19 flyttas österut, så att en säkrare
väg till rekreationsområdet kring Kviingebacke skapas.
Cykelväg till Kristianstad planeras längs järnvägsbanken,
eventuellt i kombination med väg 118.

Superbuss

Vägutredningsområde
med möjlig väglinje

Byförtätning i centrum med
busshållplats/resecentrum

Säker korsning mellan
cykelväg och väg 19 när
den byggs ut

1
Nytt område för
flerbostadshus

TECKENFÖRKLARING

Befintlig GC-väg
Ny GC-väg
Superbuss
Rekreaktion och idrottsanläggning
Rv 19 , vägutredningsområde

Cykelväg till
Kristianstad

Befintligt outbyggt område för industri
Befintligt outbyggt område för bostäder
Strategisk utbyggnad för bostäder
Byförtätning
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Strategier
• Utarbeta fördjupning av översiktsplanen
• Skapa tydligt centrum
• Förtäta centrum
• Utveckla miljön runt Sönnanvidstorget
• Förstärk kopplingen mellan byns östra och västra delar
• Försköna och förstärk byns entré
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KNISLINGE
Lantbrukets centralort

Historia

Namnet Knislinge härstammar från yngre järnåldern.
En stenkyrka med anor från 1200-talet ligger vid
den vägkorsning som under medeltiden var en viktig
knutpunkt. Den gamla kyrkbyn låg nordost om kyrkan.
Trots att järnvägen byggdes med stationen väster om väg
19 flyttades samhällets tyngdpunkt längre österut mot
skofabriken och strumpfabriken som anlades längs Helge
å. Området runt Sönnanvidstorget kallades ”politiska
knuten”.
Fram till 1974 var Knislinge huvudort i en egen kommun.
Bebyggelsens karaktär var vita hus med röda tak; den har
med tiden delvis gått förlorad.

Bebyggelsestruktur

Den äldsta bebyggelsen är belägen runt kyrkan. Runt
Sönnanvidstorget växte i slutet på 1800-talet ett nytt
centrum upp med bostäder och service. Bebyggelsen
består huvudsakligen av småhus/egna hem. De flesta av
flerbostadshusen i byn ligger längs Brogatan samt mellan
Brobyvägen och gamla badhuset. Knislinge har i dag cirka
3000 invånare.
Den kommunala servicen är koncentrerad från
Brobyvägen och norrut upp till Stora Åkes backe. I
området finns äldreboende, skolor och förskolor.
Från 1970-talet byggdes villasamhället väster om väg 19
och järnvägsbanken. Det blev en egen del av byn som
kallas just Väster. Här byggdes skola och förskola samt
avsattes mark för ett litet centrum.
Väg 19 är en barriär som är svår att passera för oskyddade
trafikanter. Den delar byn i två delar med olika identitet.
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BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH
PLANLAGD MARK

Planlagt för bostäder
Bostadsområde
Kommersiell service
Allmän service
Industri
Kultur och rekreation
Kyrka
Planlagt för industri

Verksamheter

Utmed västra sidan av väg 19 och järnvägsbanken ligger
verksamhetsområden. Sydväst byn finns idag ett större
verksamhetsområde med utbyggnadsmöjligheter. Ett
mindre finns i östra delen av byn, längs med och norr om
Hjärsåsvägen.
Knislinge omges av stora arealer odlad mark.

Service

Brogatan har länge varit ett samlande stråk mitt i byn.
Många affärer och stor del av servicen är lokaliserad längs
denna gata eller i dess närhet. Tyngdpunkten för den
kommersiella servicen har på senare tid förskjutits mot
området runt Mickels torg. Här finns också bank och
restaurang.
Knislinge har god kommunal service med skolor från
årskurs F-9, förskolor, sporthall och äldreboende. Här
finns även vårdcentral, apotek och tandläkare.
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TRAFIK- OCH GRÖNSTRUKTUR

Riksväg
Länsväg
Busslinje med hållplatser
Cykelväg
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Grönstråk
!

Ridled
!

Kommunikationer
KOLLEKTIVTRAFIK

Det är lätt att resa kollektivt till och från Knislinge.
Genom byn passerar pendeln, linje 545, som knyter
samman de större byarna i kommunen med Kristianstad
samt Skåneexpressens linje 7 med koppling över
länsgränsen norrut till Älmhult. Linje 542 länkar
Knislinge på ett bra sätt mot tågtrafiken i Hässleholm.
Från byarna Hylta, Immeln och Hjärsås finns anropsstyrd
matartrafik in till Knislinge och stomnätet i busstrafiken.
Alla busslinjer genom samhället stannar vid Mickelstorg.
Bussarna måste köra runt torget för att nå hållplatsen.
VÄGAR

Genom Knislinge passerar väg 19 som delar samhället i
en västlig och en östlig del. Väg 19 är en barriär. Vägverket
har genomfört åtgärder för att minska hastigheten och
vägen kommer att byggas om, förhoppningsvis i slutet av
planperioden. Hässleholmsvägen passerar under väg 19.
CYKEL

På gamla järnvägsbanken finns cykelväg till Broby och
Hanaskog. En ny cykelväg mellan Vanås och Hjärsås via
Knislinge är planerad.
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RESTRIKTIONER

B-verksamhet
Transportled för farligt gods
Strandskydd
Översvämningsområde
Fornlämning
Vattentäkt

Rekreation och grönstruktur

Restriktioner

Norr om Snapphaneskolan, i anslutning till golfbanan
och vattentornet, ligger Stora Åkes backe i en brant
södersluttning. Här finns även ett större lövskogsområde
med motionsslingor som går norrut.

Reningsverket vid Helgeå, söder om byn har för
närvarande ett skyddsavstånd på 500 meter. Utöver
reningsverket finns ytterligare en B-verksamhet i
Knislinge, Norups gård, verksamheten bedriver i dagsläget
ej verksamhet som kräver skyddsavstånd.

Golfbanan har 18 hål och ligger i ett kuperat landskap i
gränslandet mellan jordbruksmark, Helgeås strand och
skogen.

Skjutbanan söder om byn har skyddsavstånd och
längre söderut finns ett vindkraftverk, kring vilket det
byggnadsfria avståndet bör vara 500 meter.

Nordväst om byn finns ridskola. Folkets Park och
idrottsplatsen ligger längs Helgeå.

Det finns många fornlämnigar i byn speciellt i den norra
delen kring Stor Åkes backe som måste beaktas vid
planering och nybyggnation

Helgeå slingrar sig genom Knislinge och utgör stommen i
ett viktigt grönstråk genom samhället.

Väg 19 är transportled för farligt gods.

ÖVERSVÄMNINGSOMRÅDE

Räddningsverkets beräkning av översvämningsområde
berör idrottsplatsen, reningsverket och området längs
ån i byns södra del. Längre norrut är stränderna i byn
så höga och markerade att bebyggelsen ligger högre
än översvämningsområdet enligt utredningen. Inom
översvämningsområden ska endast grönområden och
anläggningar som tål att ställas under vatten tillåtas.
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Kultur och kulturmiljö

Wanås skulpturpark väster om byn är Östra Göinges
mest besökta besöksmål. På Wanås möts konst, natur och
historia. Här visas sedan 1987 internationell samtidskonst
med inriktning på platsspecifika installationer. Wanås,
“Göingarnas borg” är ett stort slott, där de äldsta delarna
är från 1400-talet.
Knislinge Hembygdsförening har sin verksamhet
förlagd till Klockaregården mitt emot Knislinge kyrka.
Klockaregården från 1700-talet har höga kulturvärden.
Folkets Park från 1920-talet ligger vid ån.
Helgeåfestivalen är en festival som presenterar många
olika musikstilar och hålls vid idrottsplatsen i Knislinge.
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Planförslag
Fördjupning av översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen ska göras som ska
omfatta gestaltning av centrum och centrums läge kring
Brogatan och Brobyvägen. Den ska även behandla
lösningar för kollektivtrafiken med superbuss och pla
cering av resecentrum samt utbyggnadsmöjligheter för
bostäder och verksamheter. Gaturummen i centrum
behöver förtätas och förskönas. Vidare så behöver
kopplingen mellan byns västa och östra del förstärkas och
barriärseffekten som v. 19 utgör minska.

Byförtätning

Infarten till Knislinge söderifrån behöver en ny
utformning. Omgivningen är öppen och storskalig
och ger ingen bykänsla. Här är ett bra läge för ny
handelsetablering.
Institutioner med skola, förskola och äldreboende bildar
ett område mellan Västanvid och Snapphaneskolan. Här
finns möjligheter att förtäta och samordna service som
marklägenheter, trygghetsboende med mera. I området
finns en ekbacke och annan grönska insprängd som ger
förutsättningar för en bra utemiljö.
Området runt Sönnanvidstorget och gamla skofabriken
ligger vackert intill Helgeå och kan utvecklas till bra
boendemiljöer. Grönstråket längs ån passerar förbi och får
karaktär om några av de äldre byggnaderna kan bevaras.

Verksamheter

Verksamhetsområdet sydväst om Knislinge är det
naturliga området att bygga vidare på. Här har kommunen
god markberedskap.

Reningsverk

Ett nytt reningsverk kommer att byggas. Slamhanteringen
vid verket kommer att separeras från vattenreningsfasen
och flyttas längre söderut. Slamhanteringen i kommunen
kommer även Revaq certifieras. Reningsverket placering
kommer att medföra begränsningar för samhällets
utveckling mot sydost. Reningsverket skall skyddas mot
översvämningar.

Kommunikationer
KOLLEKTIVTRAFIK

Superbussen föreslås få en hållplats vid Brobyvägen, där
även ett nytt resecentrum planeras.
VÄGAR

Väg 19 skapar en kraftig barriär genom byn. Genom att
skapa fler och bättre förbindelser mellan östra och västra
sidan av byn kan ett mer sammanhållet centrum skapas.
Superbussprojektet och väg 19 har en stor betydelse för
hur Knislinge skall gestaltas och utvecklas.
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

Bostäder

Gång- och cykelvägar måste på ett bättre sätt koppla
samman västra och östra Knislinge någonstans mellan
Brobyvägen och Skolgatan. Här finns skolväg för eleverna
i de högre årskurserna. En ny cykelväg mellan Vanås och
Hjärsås planeras. En ny gång- och cykelväg till ridskolan
behövs som även kan knytas samman med gång- och
cykelvägarna på väster.

Norr om byn i anslutning till golfbana och ridskola finns
ett område som kan utvecklas för boende. I östra delen
kan man också tänka sig en fortsatt utbyggnad.

Promenadstråket längs Helgeå kan byggas ut till en
längre runda. Det sträcker sig genom olika delar av
samhället och synliggör bygdens historiska skeden; det
gamla odlingslandskapet, 1900-talets industrialisering
med fabriksbyggnader och kraftstation, folkhemmets
samlingsplatser i form av folkets park och moderna inslag
som golfbanan.

I byns centrum finns goda möjligheter att förtäta för
boende i flerbostadshus och marklägenheter. Knislinge har
stora områden planlagda på Väster för villor och radhus i
nära anslutning till befintlig villabebyggelse, förskola, och
skola. Det finns 50 byggklara tomter med gata och VA och
planlagt för ytterligare 85 tomter.
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Strategier
• Förtäta och försköna centrum

• Utveckla läget för handel och verksamheter vid väg 19
• Bygg om infarten till centrum från väg 19
• Bygg ut gång- och cykelvägar
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BROBY

Knutpunkt och administrativt centrum

Historia

Broby omtalas första gången 1196. Bro betecknade i äldre
tider en plats där man korsade ett vattendrag; en bro eller
ett vadställe. Bron eller vadstället i kombination med
vägkorsningen gav sannolikt upphov till byn.

Bebyggelsestruktur

I Broby korsas de två större vägarna i kommunen, väg 19
och väg119,varandra. Den nedlagda järnvägen går rakt
genom centrum.
Broby har cirka 3000 invånare. Vid torget ligger
Broby Gästgivargård, kyrkan och kommunens
administrationsbyggnader som delvis är inrymd i det
gamla tingshuset och läkarvillan.
Byn har ett tydligt centrum som består av äldre bebyggelse
med social och kommersiell service. Resecentrum har
liksom skulpturparken, som binder samman centrum och
Kulturhuset, fått en modern och bearbetad gestaltning, där
särskild vikt har lagts vid belysningen.
Villaområdena utanför centrum är byggda huvudsakligen
under 1950-, 60- och 70-talen. Samtidigt förnyades
centrum och det byggdes flerfamiljshus, främst i byns
södra del.

Broby var centralort i Östra Göinge härad. Längs
Storgatan ligger den gamla marknads- och tingsplatsen.
Det är okänt när marknader började hållas här, men det
första tingshuset byggdes redan under 1600-talet. Byn
växte efter att järnvägen byggdes under sent 1800-tal.
Under tidigt 1900-tal byggdes samhället ut även väster om
järnvägen.

Nordväst om byn ligger Brobysjukhuset, det gamla
sanatoriet, som står oanvänt och tillbommat i ett
stort parkområde. Sjukhusfastigheten är privatägd
medan kommunen äger skogsområdet mellan byn och
sjukhusområdet.
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Verksamheter

Broby växte under förra seklet som en industriort vid
järnvägen, ån och vägkorsningen. Det finns 71 ha
industrimark i Bastholmen som är detaljplanelagd, men
inte utbyggd. Läget vid väg 19 gör området lätt att
nå med transporter. Det kan vara ett lämpligt läge för
logistikverksamhet eller för verksamheter som har nytta av
annonsläget vid vägen. Detta område beräknas räcka för
den utbyggnad som kan bli aktuell inom planperioden.

Service

I byn finns förskola och grundskolans alla klasser.
Prästavångsskolan har förskola och grundskola till och
med årskurs fem. De äldre eleverna, i årskurs sex till nio,
går på Göingeskolan.
Broby har sim-och sporthall centralt belägen intill
idrottsplatsen. Lindgården är ett av kommunens största
äldreboenden, där finns också restaurang, samlingspunkter
och annan service för äldre. Lindgården ligger strax norr
om centrum i anslutning till servicelägenheter. Granne
med Lindgården ligger det nya kulturhuset som innehåller
huvudbibliotek, läscafé och musikskola.
Den kommersiella servicen är väl utbyggd med
gästgivaregård, butiker, apotek, vårdcentral, banker,
bensinstation med mera som ligger i centrum.

BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH
PLANLAGD MARK

Planlagt för industri
Planlagt för bostäder
Bostadsområde
Kommersiell service
Allmän service
Industri
Kultur och rekreation
Kyrka
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Kommunikationer
KOLLEKTIVTRAFIK

Broby är knutpunkten för bussförbindelserna i Östra
Göinge. I centrum ligger det nybyggda resecentrum där
alla bussarna stannar och byte sker. Resecentrum är byggt
på gamla stationsområdet. Broby har bussförbindelser
till Hässleholm, Osby, Älmhult, Kristianstad, Sibbhult,
Glimåkra, Knislinge, Immeln, Hanaskog och Östanå.

VÄGAR

Broby ligger i korsningen mellan väg 19 och väg 119.
Väg 19 som går utanför och norr om Broby har byggts
om till ”två plus ett väg”. Väg 119 från Hässleholm leder
genom byn vidare mot Glimåkra och tvärleden. I centrala
Broby har byförnyelseprojekt påbörjats som bland annat
innebär att gatorna fått en smalare profil och gestaltats så
att hastigheterna ska bli lägre och gatumiljön säkrare och
trevligare.
CYKEL- OCH GÅNGVÄGAR

Gång-och cykelväg finns på gamla banvallen som
leder rakt genom byn och söderut till Knislinge och
Hanaskog. Längs Köpmannagatan och vidare ut på
Kristianstadsvägen finns nybyggd gång- och cykelväg som
skall gå vidare mot Bastholmen och Tydingesjön.

Rekreation och grönstruktur

Den omgivande skogen som domineras av gran och
bok ger god tillgång till grönområden. Vid torget ligger
Tivoliparken med karaktär av stadspark. Längs Helge
å finns ett trevligt promenadstråk som följer stranden
där man kan gå i en slinga som ansluter till gång- och

TRAFIK- OCH GRÖNSTRUKTUR

Riksväg
Länsväg
Busslinje med hållplatser
Cykelväg
Grönstråk
Rekreationslandskap
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cykelstråken i samhället.
Läget i skogen ger goda rekreationsmöjligheter. Sjukhuset
ligger i en vacker naturpark som, om den vårdas rätt,
kan vara ett trevligt promenadområde samtidigt som en
utveckling och utbyggnad i området kan genomföras.
På ett gammalt järnvägsspår mellan centrala Broby och
Glimmige går det att cykla dressin. Bad och camping finns
vid Tydingesjön.

Kulturmiljö

Broby hembygdspark ägs av Göinges hembygdsförening.
Här finns flera exempel på äldre byggnader placerade i
en vacker parkmiljö. Föreningen lägger stor vikt vid att
förmedla kunskap om traditionsenligt hantverkskunnande
och anordnar bland annat utställningar och studiecirklar.
Gästgivaregården, kyrkan och marknadsplatsen är andra
exempel på kulturbärande platser. Mellan centrum och
Kulturhuset med biblioteket har en skulpturpark byggts.

Restriktioner

Marken kring Helgå är här relativt flack. Kraftverket,
söder om byn reglerar hur högt vattnet kan stiga. Den
utredning som Räddningsverket genomfört visar att stora
områden i byn riskerar att översvämmas vid extremt

kraftiga flöden . Den kartering som ligger till grund för
utredningen är översiktlig. Det är angeläget att göra en
detaljerad utredning. Åtgärder kan behöva vidtas för att
skydda byggnader och anläggningar som ligger inom
översvämningsområdet. Ingen ny bebyggelse ska tillåtas
inom översvämningsområdet utan att marken höjs eller
andra åtgärder vidtas. Ån flyter genom byn och utgör ett
vackert grönstråk som kan utvecklas. Cykelvägar, grönytor,
bollplaner och liknande tål att vid enstaka tillfällen
översvämmas. Denna typ av anläggningar bör därför
placeras närmast ån.
Reningsverket i Broby har idag ett skyddsavstånd på 500
meter. I framtiden kommer det endast att fungera som
fördröjningsmagasin och skyddsområdet kring detta
minskas då avloppsvattnet från Broby ska på sikt renas i
Knislinge reningsverk.
Broby har en centralt placerad bensinstation med kiosk
och närlivsbutik som har service kvällstid. Den fungerar
även som mötesplats, vilket ökar tryggheten för dem som
är ute kvällstid.
I byns södra del finns ett Natura 2000- område utpekat
enligt habitatsdirektivet. Det har samma status som ett

RESTRIKTIONER

B-verksamhet
Farligt godsled
Strandskydd
Översvämningsområde
Fornlämning
Vattentäkt
Riksintresse för natur
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riksintresseområde för natur.

Byförnyelseprogram

För Broby finns inte behov av en fördjupad översiktsplan.
Byn har en god infrastruktur och uppbyggnad som kan
utvecklas vidare på med hjälp av byförnyelseprogram i
kombination med detaljplaner.
Broby har ett mycket vackert centrum runt det gamla
torget. Här ligger kyrkan, gästgivargården, tivoliparken,
läkarvillan och gamla tingshuset. Gatorna runt är ombyggda till en skala och med ett materialval som hänger samman med den gamla miljön. I direkt anslutning ligger byns
kommersiella centrum med ett nytt resecentrum som nav.
Kvarteren utanför de centrala delarna är i behov av
upprustning och förtätning. Även Tydingegatan och
Västergatan bör omgestaltas för att skapa en bättre och
tryggare miljö.
Ett fortsatt arbete med byförnyelse och förtätning
kommer att höja byns status även utanför de allra mest
centrala delarna. Verksamheter som inte är störande bör
lokaliseras till centrala lägen för att stärka bykärnan.
En tätare kvartersstruktur skulle stärka centrum ur
gestaltningssynpunkt samtidigt som fler boende i centrum

med marklägenheter och service. I dag finns 40 byggklara
tomter och planlagd mark för ytterligare 90 bostäder. Det
finns bland annat detaljplaner för villabebyggelse söder
om Tydingevägen och öster om Helge å. I byns södra
del finns en detaljplan som tillåter trevåningshus. När
Broby reningsverk läggs ner blir det möjligt att planera för
bostadsbebyggelse söder om byn längs Helge å.
Sjukhusområdet med sina karaktäristiska byggnader
innehåller en stor utvecklingspotential. Parken innehåller
förutom det gamla sanatoriet flera byggnader som bland
annat varit personalbostäder. Det kan utvecklas som ett
rent bostadsområde eller ges ett mer varierat innehåll
med hotell, kontor, konferensanläggning, utbildning
eller liknande. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp om
området.
Vid sjön Tydingen finns camping, badplats, festplats
och viss fritidshusbebyggelse. Här ska möjligheten att
planlägga för bostäder på attraktiva tomter nära sjön och
naturen utredas.

Verksamheter

Verksamhetsområdet norr om skolorna är inte lätt att nå
med transporter. Möjligheten att planera detta område
för kombinerat boende och icke störade verksamheter
bör prövas. Det är en boendeform som kan passa
småföretagare.
Ett område vid rondellen mitt emot Bastholmen föreslås
planläggas för handel eller bensinförsäljning.

Kommunikationer
KOLLEKTIVTRAFIK

ökar underlaget för service av olika slag.

En framtida superbusslinje kan ges en sträckning längs
gamla banvallen parallellt med gång- och cykelvägen.
Bussgatan sträcker sig genom resecentrum och ut till väg
19. Anslutande bussar stannar också vid resecentrum, så
att man kan resa till och från de mindre byarna genom att
byta buss här.
VÄGAR

Grönstruktur

Genom centrum går skulpturparken som en länk som kan
knytas vidare norrut mot marknadsplatsen och sanatorieområdet. Gångstråken längs Helgeå behöver också knytas
ihop bättre med centrum och omgivande natur.

Bostäder

Det finns goda möjligheter att förtäta i byns centrala delar

En ny utformning av anslutning för södra infarten till väg
19 ska studeras. Korsningen Tydingegatan och Västergatan
behöver en ny och tydligare utformning.
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

Cykelväg ska byggas till Glimåkra. Nya cykelvägar till
Sibbhult, Tydingen och norrut mot Östanå planeras.
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Planförslag

Framtida
bostadsområde

4

Se över korsninge

TECKENFÖRKLARING

Befintlig GC-väg
Ny GC-väg
Behov av säker korsning med gång- och cykelväg
Superbuss
Rekreation och idrottsanläggning
Strategisk handelsutveckling
Befintligt outbyggt område för industri
Befintligt outbyggt område för bostäder
Strategisk utbyggnad för bostäder
Byförtätning centrum
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leds om blir här möjligt att bygga attraktiva
lägenheter i i kontakt med Helge å s
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Läge för handel eller bensinmack
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Strategier
• Utveckla bruksmiljön
• Förtäta byn

• Bygg ut gång- och cykelvägen till busshållplatsen vid väg 23
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ÖSTANÅ - HEMMESTORP
Bruksmiljö vid Helgeå

Historia

Östanå – Hemmestorp är en by med två olika karaktärer.
Östanå är bruksmiljön vid Helgeå medan Hemmestorp
är ett villasamhälle. Båda är småskaliga och ligger mellan
den täta skogen i norr och väster och det öppna hag- och
beteslandskapet i öster.
Det bor cirka 200 personer i Östanå och Hemmestorp.
Byn har vuxit upp kring det gamla pappersbruket vid
Helge å. Bruksmiljön i Östanå präglas av pappersbruket
medan Hemmestorp är en grupp villor som vuxit fram
under andra halvan av 1900-talet. Idrottsplatsen ligger
mellan byarna.

Bebyggelsestruktur

Den naturliga mötesplatsen är bron där man kan mötas
antingen framför den nedlagda affären eller framför
stenhuset på andra sidan bron. Båda dessa platser kan med
enkla medel göras mer trivsamma.
Det finns planlagda tomter väster om Östanå och öster om
Hemmestorp.

Service

I Hemmestorp finns Möllarps förskola.

Pappersbruket som var på väg att förfalla har rustats upp
och inrymmer idag ett designhotell med konferenslokaler.
Hotellet är inrymt i ett korsvirkeshus från 1861, som är
Nordens största korsvirkeshus.

BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH PLANLAGD MARK

Planlagt för bostäder
Bostadsområde
Kommunal service
Industri
Kultur och rekreation
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Kommunikationer

Naturen runt Östanå och Hemmestorp är mycket kuperad
med omväxlande skogs- och jordbruksmark. Bitvis är
det ett ålderdomligt kulturlandskap med odlingsrösen,
hagmarker och små betesluckor i den omgivande skogen.
Inslag av löväng, med framför allt ask och lind, som bär
spår av hamling förekommer på flera ställen.

Vägarna 19 och 23 löper samman strax söder om Östanå i
väg 23 som passerar väster om byn. Byn är belägen vid den
gamla vägen.

Kulturmiljö

Östanå ligger knappt en kilometer eller 10 minuters
promenad från väg 23. Det innebär att man från denna
lilla idyll har relativt god tillgång till kollektivtrafik.
Därutöver trafikeras den gamla vägen mellan Broby och
Östanå med tre turer per dag.

Rekreation och grönstruktur

Rekreationsmöjligheterna är rika och naturen finns
ända in på knuten. I Östanå finns möjlighet att bada i
Helgeå. Turistnäringen lockar med naturupplevelser som
fiskevatten och ridturer med mera. Mellan byarna ligger
idrottsplatsen.

Stenhuset byggdes 1781 och fungerade ursprungligen
som sädesmagasin för Wanås gods. Den gamla
skolbyggnaden, stenhuset, bruksvillan och pappersbruket
är karaktärsskapande byggnader i byn.

Restriktioner

Det finns strandskydd och översvämmningsområde längs
med Helgeån samt en del fornlämningar. I Hemmestorp
finns en vattentäkt.

Berith
Bondesson,
GIS-tekniker

TRAFIK- OCH GRÖNSTRUKTUR

Transportled för farligt gods
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Vattentäkt
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Planförslag
Bebyggelse

Östanå har många av de kvaliteter som kännetecknar
ett attraktivt boende. Naturen finns inpå knutarna.
Bruksmiljön är unik och idyllisk. Ån erbjuder tillsammans
med pappersbruket en vacker utsikt. Verksamheten i
pappersbruket, bruksvillan och stenhuset innebär att det
finns viss service. Pendlingsmöjligheterna är i och med
närheten till väg 23 bra mot Älmhult och IKEA men
också söderut.
Byns utveckling kommer i första hand ske genom
kompletterade bostadsutbyggnad och med byförnyelse
i form av gestaltning av mötesplatsen i byn. Väster om
Osbyvägen och Glimmingevägen finns möjlighet att
bygga flera bostäder i anslutning till de hus som finns.
Enstaka hus kan prövas i bygglov men när nya tillfarter
krävs eller flera hus ska byggas ska detaljplan upprättas.
Det finns planlagt för ett bostadsområde i Hemmestorp
som inte är utbyggt.

Kommunikationer

En upplyst cykelväg till busshållplatsen skulle göra det
möjligt att på ett tryggt sätt nå hållplatsen. Parkering för
bilar och cyklar bör finnas vid väg 23.
TECKENFÖRKLARING

Ny GC-väg
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Strategier
• Möjliggör byförtätning

• Utnyttja närheten till naturen för turism och besöksnäring
• Utveckla cykelled på järnvägsbanken
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BOALT

Liten by med karaktär

Bebyggelsestruktur

Boalt är liten by med drygt 100 invånare och med mycket
av den gamla radbyns karaktär bevarad. Många av husen är
gamla, med röd träpanel och vita knutar. Byn ligger längs
vägen mellan Glimåkra och Kräbbleboda. Trots att det är
en liten by finns det flera arbetsplatser. Bland annat finns
här en levande stenindustri. Stationshuset finns kvar men
dess ursprungliga funktion har ersatts av busshållplatsen
vid väg 2127. I Boalt finns bygdegård i gamla skolan och
en aktiv bygdeförening.

Kommunikationer

Boalt ligger vid vägkorsningen mellan länsväg 2127
mellan Osby och Lönsboda och väg 2122 från Glimåkra
och norrut. Kommunen har till Trafikverket föreslagit
en framtida ny sträckning av väg 119 längs nuvarande
väg 2122 mellan Glimåkra och Boalt. Vägen ska anknyta
till tvärleden Osby - Markaryd som nu har fått en
helt ny sträckning med ökad trafiksäkerhet och bättre
framkomlighet.

Planförslag
Bostäder

Det finns ingen planlagd mark i byn. De flesta hus
ligger som en radby längs vägen mellan Glimåkra och
Kräbbleboda.
Kommunen äger några markområden i byn. Det finns flera
möjligheter att bygga igen luckor i bebyggelsen i byn eller
att bygga i direkt anslutning till befintlig bebyggelse längs
någon av de småvägar som leder ut från de större vägarna.
Enstaka hus kan prövas i bygglov, medan detaljplan ska
upprättas om det gäller flera hus eller om tillfarter och
andra strukturerna i byn påverkas.

Kommunikationer

Järnvägsbanken kan användas för att knyta samman
cykelvägarna i kommunen.

Rekreation och grönstruktur

Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är stora.
Den nedlagda järnvägen i Boalt har bitvis blivit till ett
promenad- och motionsstråk som leder norrut mot
Kräbbelboda och söderut mot Glimåkra. På vintern är det
populärt att åka skidor på järnvägsbanken.

Restriktioner

Runt Boalt finns idag två B-verksamheter, reningsverket
med ett skyddsavstånd på 300 meter och Swimpex granit
AB´s bergtäkt med skyddsavstånd 500 meter. I Boalt
finns en vattentäkt.
PLANFÖRSLAG TECKENFÖRKLARING
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Kompletterande bostadsbebyggelse
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Strategier
Utarbeta en fördjupning av översiktsplanen

Planera för områden där bostäder och icke störande verksamhet kan blandas
Bygg ut gång- och cykelvägar

Utveckla Glimåkra som porten till rekreation ochn natur
Bind samman väg 119 och väg 2122 mot Lönsboda
Förbättra kommunikationerna med Osby
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GLIMÅKRA

Port till naturen och stark företagaranda

Historia

Glimåkra växte fram som en kyrkby på de bördiga
jordarna mellan Glimån och Kilingeån. Bebyggelsen
är blandad och bär spår från olika historiska epoker.
I hög grad präglas samhället av den utveckling som
skedde i samband med järnvägens tillkomst på
1880-talet. Järnvägen fanns kvar till 1969 och har
varit en förutsättning för den starka utvecklingen av
tillverkningsindustrier i området, liksom för brytning av
sten.

Bebyggelsestruktur

Byn har cirka 1500 invånare. Bebyggelsen är av varierande
karaktär med mycket gamla byggnader och gårdar
blandat med hus från senare perioder, kännetecknade av
sina respektive byggstilar; 1930-talets egnahemsområde,
50-talets funktionalism samt flerbostadshus och
villaområden från andra halvan av 1900-talet.
Flerbostadshusen finns i de centrala delarna av byn. Byns
centrum ligger runt torget och längs Storgatan.

Företagarandan är av tradition stark i Glimåkra med
omnejd. Idag finns cirka 140 företag i varierande storlek.
Historiskt kända företag är Glimma Glasbruk och
Glimåkra Vävstolsfabrik. Inget av dessa finns kvar i dag.
Framgångsrika företag finns i dag inom åkerinäringen,
möbeltillverkning och inredning samt tillverkning av
bagerimaskiner.
BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH PLANLAGD MARK
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Verksamheter

Söder om väg 2121 och längs södra infarten (väg 119)
ligger stora verksamhetsområden. Här finns ett flertal
etablerade företag inom tillverkning, logistik och handel.
Flera är kända företag som Glimåkra Åkeri och Glimakra
of Sweden. Det finns planlagd industrimark som inte är
utbyggd i byns södra del längs väg 119.

Service

Glimåkra har förskola och grundskola årskurs F-6 samt
äldreboende. En folkhögskola finns också. Föreningslivet
är aktivt och utbudet av fritidsaktiviteter förhållandevis
stort. Glimåkra utveckling är en organisation med lokal
anknytning som verkar för samhällets utveckling.
I centrum finns ett flertal butiker, bank, och matställen.
Längs väg 119 finns ett industri- och handelsområde med
åkeri, möbelindustri, bilverkstad och bensinmack.

Kommunikationer
KOLLEKTIVTRAFIK

Med Skånetrafikens linje 542 finns direktförbindelse
via Broby och Knislinge till tågtrafiken i Hässleholm.
Linjen trafikeras numera med timmestrafik i högtrafik
på vardagar och varannan timme lördagar och
söndagar. I Broby finns anslutning till pendeln 545
mot Kristianstad och linje 541 mot Sibbhult. Det finns
ingen bussförbidelse direkt till Osby. Linje 544 mellan
Glimåkra och Kristianstad över Sibbhult har i dag ett
begränsat utbud med bara tre turer per dag. Trafiken har i
stället koncentrerats till en tydlig stomlinje med nav och
resecentrum i Broby.
Även längs väg 2122 - som sträcker sig genom de centrala
delarna av byn och parallellt med järnvägsbanken - finns
verksamhetsområden och det gamla stationsområdet har
planlagts för ytterligare verksamheter.

VÄGAR

Glimåkra ligger i korsningen mellan väg 119 och väg
2121. Vägarna har landsvägskaraktär liksom korsningen
mitt i byn.
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

I Glimåkra finns inte många gång- och cykelvägar, mer än
den nedlagda järnvägsbanken.
TRAFIK- OCH GRÖNSTRUKTUR

Riksväg
Länsväg
Busslinje med hållplatser
Cykelväg
Grönstråk
Ridled
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Rekreation och grönstruktur

I byns norra del finns ett antal anläggningar för idrott och
rekreation. Det finns bollplaner, varav en med konstgräs,
en ishall med curling samt utomhusbadet Trollabadet.
Norr om byn tar de sägenomspunna Trollabackarna
vid som i sin tur gränsar till ett större naturområde
som präglas av lugn och stillhet. Skåneleden passerar
omedelbart norr om byn.

Kulturmiljö

Folkhögskolan i Glimåkra är uppbyggd kring en gammal
prästgård från 1700-talet. Här finns lektionssalar,
kapell, musikstudio och internat med plats för cirka 100
inneboende. . Glimåkra Folkets park ansågs en gång i
tiden vara en av Sveriges vackraste folkparker.
Vävdagarna är ett årligen återkommande arrangemang i
byn som lockar 6000 besökare under tre dagar.

Naturen runt Glimåkra erbjuder höga rekreationsvärden.
Samhället omges på alla sidor av en mosaik med
ett småskaligt odlingslandskap och skogsmarker.
Möjligheterna till ett attraktivt och varierat friluftsliv är
stora. Vandring, camping, jakt och fiske är några exempel.
Glimma Ryttarförening arrangerar internationella
tävlingar i distansritt. Det finns gott om ridleder i
omgivningarna.
Längs med Glimån sträcker sig ett stort grönområde
genom hela byn, från Trollabadet i nordost, genom Prästängen vid kyrkan och till Folkets park i söder. Centralt i
Glimåkra ligger Prästängen. Det är en lummig och vacker
park med kyrkan i fonden. I den södra delen finns en stor
lekplats som nyligen utvidgats och rustats upp.
Folkets park gränsar till ett skogsområde, med flera
promenad- och motionsstråk, och till den gamla
järnvägsbanken. Järnvägsbanken används som gång- och
cykelstråk.

Restriktioner

I den norra delen av byn finns en vattentäkt.
Fornlämningar finns i stor omfattning.

RESTRIKTIONER

Transportled för farligt gods
Strandskydd
Fornlämning
Vattentäkt
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Planförslag
Fördjupning av översiktsplan

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

En fördjupad översiktsplan ska utarbetas för byn. I den
ska vägfrågorna norr om byn utredas. Den av kommunen
föreslagna nya sträckningen av väg 119 (väg 2122) ska
kopplas till nuvarande väg 119. Den kan även fungera som
tillfart till anläggningarna i norr.

Ny gång- och cykelväg på järnvägsbanken mellan
Glimåkra, Sibbhult och norrut mot Boalt blir ett bra
komplement till de leder och naturområde som finns runt
Glimåkra. Gång-och cykelvägen till Broby kommer att
byggas under planperioden. GC-vägarna inom byn ska
också byggas ut.

Byförnyelse

Rekreation

De centrala delarna runt torget och Storgatan skall
utvecklas vidare och få en enhetlig gestaltning. I
Glimåkra finns två områden - sågverkstomten och
gamla stationsområdet - som kan utvecklas till blandade
områden för bostäder och icke störande verksamheter.

De fina anläggningarna för rekreation, friluftsliv och
idrott som ligger i byns norra delar erbjuder en mängd
aktiviteter. Dessa kan utvecklas till en ännu tydligare
entré till de naturområden som ligger norr om Glimåkra
om utbudet av övernattningsmöjligheter, matställen samt
kommunikationerna förbättras.

Bostäder

Det finns 35 byggklara tomter med gata och VA och
planlagt för ytterligare 20 tomter.
Nytt utbyggandsområde för bostäder föreslås i öster.
Förtätningsmöjligheter för bostäder finns i de centrala
delarna av byn.

PLANFÖRSLAG TECKENFÖRKLARING

Verksamheter

Glimåkra är känt för sina många småföretag. Kommunen
arbetar för att det ska finnas planlagd mark för
verksamheter och för att ta fram nya detaljplaner som
tillåter att boende och icke störande verksamheter blandas.

Befintlig GC-väg
Ny GC-väg
Kollektivtrafik buss

Kommunikationer
KOLLEKTIVTRAFIK

En busslinje till Osby som ansluter till södra stambanan
och tågen som går där skulle betyda mycket för byn, som
arbetsplats, bostadsort och turistort. Hässleholm, Växjö,
Älmhult, Malmö och Lund blir då möjliga orter att pendla
till eller från.

Rekreation och idrottsanläggning
Strategiskt utbyggnad för verksamheter
Befintligt outbyggt område för industri
Befintligt outbyggt område för bostäder

VÄGAR

Den nya kopplingen mellan den föreslagna nya
sträckningen av väg 119 och nuvarande väg 119 ska också
bli tillfart till rekreationsanläggningarna i norra delarna
och Trollaskogen.

Strategisk utbyggnad av bostäder
Byförnyelse centrum
Byförnyelse förtätning av blandad bebyggelse
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Stationsområdet och
sågverkstomten kan utvecklas
med blandad bebyggelse

Ny väg mellan väg 119 och
väg 2122 blir tillfart till
Trollacenter

1
Nytt utbyggndsområde
för bostäder

Buss till Osby

Byförnyelse

Se över gestaltning
av korsningen och
busshållplatsen

Utveckla Glimåkra som porten till
rekreation och natur
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Strategier
Genomför byförnyelseprojekt

Stärk byn som utbildningscentrum

Bygg ut gång- och cykelvägar, samt vandringsleder

Skapa utbyggnadsmöjligheter för verksamhetsområde i öster
Förbättra kommunikationerna med Glimåkra och Osby
78 ÖVERSIKTSPLAN 2012
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SIBBHULT

Utbildningscentrum och industriby

Historia

Sibbhult var ett gammalt skattehemman som är
omnämnt i ett köpebrev från 1599. En spiksmedja
och en kopparhammare startades i byn år 1835.
Industrialiseringen kom igång på allvar när järnvägen från
Kristianstad drogs genom byn 1886. Efter det etablerades
två glasbruk i byn och brukshusen byggdes vid Bygatan.
Stenindustrin utvecklades och gav nya arbetstillfällen.
Sibbhult växte och de flesta bostäderna är byggda på 1950till 1970-talet. Scania tillverkade växellådor till bussar
och lastbilar här 1970 till 2006. HAKI AB tillverkar
byggnadsställningar och andra ställningar.

Bebyggelsestruktur

Sibbhult har cirka 1300 invånare och är en utpräglad
bruksort omgiven av ett skoglandskap. Ett mycket
tidstypiskt torg i 60-talsstil, utgör byns hjärta. Vid torget
och söderut finns flerfamiljshus. I de västra delarna av
samhället dominerar villabebyggelse från 60- och 70-tal,
här finns också ett småskaligt industriområde. I öster
ligger de större arbetsplatserna HAKI AB och Färe
industricenter.

BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH PLANLAGD MARK

Planlagt för industri
Planlagt för bostäder
Bostadsområde
Kommersiell service
Allmän service
Industri
Kultur och rekreation
Kyrka
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Verksamheter

De stora privata arbetsplatserna i byn är HAKI och Färe
industricenter. Men även stenförädlingsföretag finns
respresenterade.
Göinge utbildningscenter är kommunens center för
utbildning efter grundskolenivå, med bland annat
gymnasieskola, lärcentrum för vuxna, och restaurangskola.
Vid kommunens gymnasieskola, Stenforsaskolan, finns
en unik utbildning med inriktning mot stenindustri
och stenhantverk. Göinge utbildningscenter bedriver
också utbildningsverksamhet i samarbete med företag,
universitet och högskola.
Göinge utbildningscenter och verksamheten kring stenen,
den svarta diabasen, har stor betydelse för byn.
Vid Färe industricenter bedrivs ett av kommunens
viktigaste framtidsprojekt. Avsikten är att bygga ett
industriellt utvecklingscenter - i samarbetarbete mellan
industri, universitet och högskola – för att omsätta idéer
till produkter.

Service

Byn är tämligen välförsedd med kommunal och annan
service. Här finns äldreboende, sporthall, fritidshem,
förskola och grundskolan till årskurs fem, samt
kommunens gymnasieskola. Biblioteket är lokaliserat i
gymnasieskolans lokaler vid Göinge utbildningscenter.
Färe Montessoriskola är en fristående skola för
grundskola och grundsärskola.
Kring torget finns butiker, bank och restaurang Tranan.

Kulturmiljö

Stenskulpturparken som tidigare fanns i Breanäs har
flyttats till parken och det gamla stationsområdet
i Sibbhult och innehåller naturstensmuséum,
stenkonstslinga och lapidarium (gravstensmuséum).
Stengymnasiet, stenindustrin och den tradition som
finns i begreppet ”Stenriket” är ett av de ben som
besöksnäringen i kommunen står på.

TRAFIK- OCH GRÖNSTRUKTUR

Länsväg
Busslinje med hållplatser
Cykelväg
Grönstråk
Ridled
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Kommunikationer
KOLLEKTIVTRAFIK

Göinge utbildningscenter, Färe Industricenter, Haki och
andra företag har anställda och elever som pendlar till
Sibbhult. Det finns många boende som pendlar till arbete
och studier på annan ort. Sibbhult har i huvudsak bra
bussförbindelser till Broby, Kristianstad och Lönsboda
men saknar direktförbindelse till Osby. Skall man resa
kollektivt till Osby gäller byte i Broby.
I Broby finns anslutning med Pendeln 545 mot
Kristianstad och ofta anslutning med linje 542 mot
Hässleholm och tågtrafiken där. Linje 544 mellan
Glimåkra och Kristianstad över Sibbhult har i dag ett
begränsat utbud med bara tre turer per dag. Trafiken
har koncentrerats till en tydlig stomlinje med nav och
bytespunkt i Broby.
VÄGAR

Sibbhult ligger i korsningspunkten mellan väg nr 2101,
Lönsboda–Broby, och vägarna mot Glimåkra och Hjärsås.
Det är 8 kilometer till Broby och 3 mil till Kristianstad.
Vägarna har karaktär av landsvägar genom byn.

Rekreation och grönstruktur

Genom byn rinner en å som kantas av ett parkstråk, med
gångvägar. Mitt i byn ligger en stor park och här finns
även byns centrala lekplats. Under 2011 kompletterades
parken med en slinga stenskulpturer som tidigare stått
i Breanäs. Norr om Folkets Hus finns en fördämning
som bildar en vacker damm här byggdes det under
2011 en fiskväg som möjliggör fiskensvandring vidare
upp i vattendraget. I villaområdena finns skogsbevuxen
parkmark, som förstärker intrycket av byn i skogen.
I samhället finns tennis, sporthall och stora grönytor.
Idrottsplatsen ligger öster om byn, med koppling till stora
friluftsområden. Kring scoutstugan och barnens skog
sydväst om byn finns också ett populärt strövområde.

Restriktioner

I Sibbhult finns två B-verksamheter, Sibbhultsverken AB
och Swepart Transmission AB, båda är placerade på färe
industriområde och har ett skyddsavstånd på 200 meter.
I den södra delen av Sibbhult finns en vattentäkt.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

Sibbhult har idag endast ett fåtal cykel- och gångvägar.
Endast kortare sträckor genom parken och längs ån är
utbyggda.

RESTRIKTIONER

B-verksamhet
Strandskydd
Översvämningsområde
Fornlämning
Vattentäkt
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Planförslag
Byförnyelse

Inom planperioden ska ett byförnyelseprogram tas fram.
Programmet ska hantera de centrala delarna i byn med
torget från 60-talet och parken samt kopplingen mellan
dem.
Sibbhult delas idag av vägar som genomkorsar byn. Det
finns behov av viss förtätning i centrum bland annat med
målsättningen att tona ner de stora vägrummen, så att
dessa blir trygga för oskyddade trafikanter.
Stenen ska ges en dominerande roll i gestaltningen av
bymiljön, både i egenskap av konstnärlig utsmyckning
och som exempel på praktisk användning av materialet
i samband med gestaltning av offentliga miljöer.
Utomhusutställningen för sten och parken med skulpturer
kommer att skapa naturliga noder och bilda delar av byns
offentliga rum.

Kommunikation
KOLLEKTIVTRAFIK

Bussförbindelse till Glimåkra och Osby station är
angeläget.
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

Gång- och cykelväg bör byggas till Broby.
Föreningarna arbetar med stöd av kommunen för
att järnvägsbankarna ska utvecklas till cykelvägar till
Glimåkra och Immeln och för att cykelvägar för rekreation
ska iordningställas mellan Sibbhult, Immeln och Hjärsås.

Bostäder

Det finns 23 byggklara tomter och ytterligare 117
planlagda tomter i Sibbhult.
Kvarteret Rektorn norr om Ringvägen är planlagt för
skola, men det finns inte behov av någon ny sådan
under planperioden. I detta relativt centrala läge är det
lämpligare med tät bostadsbebyggelse. Söder om Ågatan
och vid äldreboendet finns också möjlighet att bygga
tätare.
Planerna väster om befintlig bebyggelse innebär en
naturlig utbyggnad av villaområdet i framtiden.

PLANFÖRSLAG TECKENFÖRKLARING

Befintlig GC-väg
Ny GC-väg
Ny infart
Rekreation och idrottsanläggning

Verksamheter

Verksamhetsområdena i öster får utbyggnadsmöjligheter
åt öster. I väster finns ett stort industriområde planlagt
som ännu inte är utbyggt. Där finns behov av att se över
tillfarterna till industriområdet för att dessa inte ska gå
genom villakvarter.

Strategisk utbyggnad för verksamhet
Befintligt outbyggt område för industri
Befintligt outbyggt område för bostäder
Strategisk utbyggnad av bostäder
Byförnyelse
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Kv Rektorn är planlagt
för skola, men kan bli ett
bra bostadsområde.
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Strategier
Utveckla området runt hamnen

PÅ sikt bör skjutbanan flyttas så att Gyvik och Immeln kan växa
ihop
Bygg ut gång- och cykelvägar till Arkelstorp och till Sibbhult

Profilera Immeln som ett område för rekreation och friluftsliv
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IMMELN

Nav för turism och friluftsliv

Historia

Järnvägen till Immeln, där det fanns stenbrott, byggdes
1885. Idag är Immeln känt för sitt naturnära läge och
de möjligheter till friluftsliv som byn och dess vackra
omgivningar erbjuder.

Bebyggelsestruktur

Byn, med cirka 280 invånare, ligger vid sjön Immelns
södra ände med hus från tidigt 1900-tal kring den gamla
järnvägsstationen. Därifrån har byn långsamt vuxit med
villor och fritidsbebyggelse längs stränder och vägar. Norr
om skjutbanan på sjöns västra sida har planlagts för cirka
80 nya bostäder.

Verksamheter

I Immeln finns en industri som tillverkar brandpumpar
för export till hela världen. Turism och rekreation
karaktäriserar Immeln. Här finns Bed & Breakfast,
vandrarhem, camping, kanotcenter med mera.

Service

Förskola finns i Hjärsås och grundskola i Knislinge. I
Arkelstorp sex kilometer sydost om Immeln i Kristianstads
kommun finns butiker. Camping, Bed & Beakfast och
kanotcenter tillhandahåller service i första hand för
turister, men är en tillgång även för permanentboende och
sommarboende.

Kommunikation

Vägnätet i den här delen av kommunen har en standard
som i huvudsak inte medger högre hastigheter än 70
km/h. Immeln ligger vid väg 2056 som ingår i ett nordsydligt stråk som knyter samman kommunens östra
delar med Kristianstads tätort och har stor betydelse för
arbetspendling och planerna på utbyggnad av bostäder i
Immeln. Dessa planer kräver god framkomlighet på väg
2056.
Linje 544 från Glimåkra - Sibbhult mot Kristianstad
passerar Immeln med ett fåtal turer per dag Det finns
anropsstyrd och linjelagd matartrafik för anslutning i
Knislinge med Pendeln 545 mot Kristianstad och linje
542 mot Hässleholm .

BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH PLANLAGD MARK

Planlagt för bostäder
Bostadsområde
Kommersiell service
Industri
Kultur och rekreation
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Rekreation och grönstruktur

Restriktioner

M/S Immeln är ett turistbåt, som sommartid gör turer på
sjön. Den har plats för 120 passagerare och är specialbyggd

Sjön Immeln ingår i riksintresse för naturvård och byn
ingår delvis i riksintresse för friluftsliv, vilket inte hindrar
småbåtshamnens, kanotledernas, vandringsledernas
utveckling eller liknande projekt. Riksintressena är inget
hinder för tätortsutvecklingen.

Kultur

Skjutbanan mellan Gyvik och byn hindrar byn att växa
naturligt längs vägen på västra sidan sjön.

Sjön och skogen kring Immeln erbjuder goda möjligheter
till rekreation. Riksintressena för natur och friluftsliv
bekräftar detta. Här finns möjlighet att vandra, cykla, bada,
paddla med mera. På hösten finns svamp i skogen och
kalla vintrar fryser isen på sjön, till glädje för dem som vill
åka långfärdsskridskor.

för sjön Immelns trånga passager och vikar.

Musik vid Immeln är en årligen återkommande musikfest,

Strandskyddet omfattar stora delar av byn. Det bör
begränsas inne i byn för att möjliggöra byutveckling och
förtätning. Det ska dock finnas möjlighet att röra sig
längs stränderna, där det är möjligt att ta sig fram utan att
naturen sätter gränser.

som lockar en stor publik till Immeln varje sommar.

RESTRIKTIONER
TRAFIK- OCH GRÖNSTRUKTUR

Länsväg

Fornlämning
Strandskydd

Busslinje med hållplatser
Cykelväg

Riksintresse natur
Riksintresse friluftsliv
öster om linjen

86 ÖVERSIKTSPLAN 2012

ANTAGANDEHANDLING

Planförslag
Bebyggelse

Det finns ett stort antal planlagda tomter i Gyvik, men
de ligger inte i direkt anslutning till byn. På sikt bör
skjutbanan flyttas så att en sammanhängande by kan
utvecklas.
Anläggningar för turism och rörligt friluftsliv bör ges
möjlighet att etablera sig i byn. De centrala delarna är i
behov av upprustning och det behövs fler parkeringsplatser
för besökande.
80 detaljplanelagda tomter

Det finns möjlighet att förtäta genom att bygga mellan de
tomter som finns i byn. Enstaka hus kan prövas i bygglov,
medan detaljplan ska upprättas om det gäller flera hus eller
om tillfarter och andra strukturerna i byn påverkas.

Kommunikationer
KOLLEKTIVTRAFIK

Buss till Arkelstorp i Kristianstads kommun är ett
önskemål, eftersom den närmaste servicen finns där.
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

Flera leder för vandring och cykling planeras i området,
bland annat arbetar föreningarna i området med stöd av
kommunen för att järnvägsbanken ska iordningställas
mellan Sibbhult, Immeln och Hjärsås.Det kan bli en
trevlig runda för rekreationscykling.

Obebyggda tomter eller
luckor mellan tomter
inom området kan
bebyggas

Cykelväg till Arkelstorp bör byggas ut i samarbete med
Kristianstads kommun och Trafikverket.

Byförnyelse
PLANFÖRSLAG TECKENFÖRKLARING

Befintlig GC-väg
Ny GC-väg
Befintligt outbyggt område för bostäder
Byförnyelse
Kompletterande bostadsbebyggelse
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Strategier
Gestalta vägen förbi kyrka och platsen framför affären
Förstärk karaktären av jordbruksby

Planera för hästgårdar sydost om byn
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HJÄRSÅS
Aktiv jordbruksby

Historia

Hjärsås var fram till 1974 centralort i Hjärsås kommun.
När byn skiftades flyttade man aldrig gårdarna, utan de
ligger kvar som de gjort tidigare och ägorna ligger som
tårtbitar ut från byns centrum. Söder om vägen ligger den
medeltida kyrkan och kyrkogården.
Marken kring byn är rik på fornlämningar. Här finns
bland annat hällristningar, som visar att trakten varit
bebodd i förhistorisk tid.

Bebyggelsestruktur

I byn bor cirka 230 invånare. Skolbyggnaden och den
gamla byn norr om kyrkan, vittnar tillsammans med
kyrkan, om byns historia. Hjärsås är en bondby, som under
50-70-talen byggts på med ett villaområde.

BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH
PLANLAGD MARK

Planlagt för bostäder
Bostadsområde

I den gamla byn och kring byn finns flera aktiva lantbruk.
I vägskälet som betraktas som byns mötesplats ligger en
butik. Norr om Knislingevägen finns samlingslokaler,
söder om vägen ligger kyrkan och kyrkogården. Längst
i väster har byns förskola sin verksamhet i det före detta
ålderdomshemmet, Solhällan, omgiven av en ekdunge.

Kommunikationer

Hjärsås ligger några kilometer öster om Knislinge.
Centralt i byn möts vägarna mot Arkelstorp, Sibbhult, och
Knislingevägen.
Det finns viss efterfrågestyrd kollektivtrafik för skol- och
arbetspendling med anslutning i Knislinge till Pendeln
545 mot Kristianstad samt linje 542 mot Hässleholm.

TRAFIK- OCH GRÖNSTRUKTUR

Länsväg
Grönstråk

Kommersiell service
Allmän service
Industri
Kyrka
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Rekreation och grönstruktur

Hjärsås ligger i en jordbruksbygd med skogen i norr och
Bivarödsån i öster. Via småvägar är det är lätt att ta sig ut
i naturen.

Restriktioner

Landskapet runt omkring byn är rikt på fornlämningar
och en större vattentäkt finns i byns västa del.

RESTRIKTIONER

Strandskydd
Fornlämning
Vattentäkt
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Planförslag
Bebyggelse

PLANFÖRSLAG TECKENFÖRKLARING

Byns centrum som är området runt vägskälet fungerar
även som byns naturliga mötesplats. Genom åtgärder här
kan bykaraktären stärkas.

Ny GC-väg
Befintligt outbyggt område för bostäder

Det finns planlagt för 40 tomter i byns västra del. På sikt
kan även ett område i den norra delen av byn planläggas
för bostäder. Då det redan idag finns flera aktiva lantbruk
med djurhållning är det en önskvärd utveckling för byn.
Det bör finnas möjlighet att etablera hästgårdar i byns
sydöstra del eller intill annan bebyggelse, i närheten av
byn.

Strategisk utbyggnad av bostäder
Byförnyelse

Kommunikationer

En ny cykelväg planeras mellan Knislinge och Hjärsås.
Planer finns också på cykelväg mot Immeln och
anslutningen till järnvägsbanken mot Sibbhult.

Framtida
bostäder

1

Byförnyelse

0		

500			

1000 m
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Strategier
• Bygg i byarna och intill befintlig bebyggelse.
• Arbeta för levande landsbygd.

• Värna om varsamhetsområdet.

• Utveckla besöksnäring och upplevelser till en basnäring i kommunen.
• Färdigställ och anta naturvårdsplanen.

• Kommunen bidrar till landsbygdsutvecklingen genom att stötta lokala
projekt.
• Jord och skogsbruk är en viktig del av landsbygdsutvecklingen.
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LANDSBYGDSUTVECKLING
En levande landsbygd där natur och kulturvärden vårdas är målet för kommunens
landsbygdsutveckling.
Landsbygden är landskapet utanför byarna.
Landsbygdsutveckling handlar om hur värden, strukturer
och funktioner i landskapet ska utvecklas. Kommunen ser
landskapet som en arena för olika aktiviteter och intressen
som kultur, natur, rekreation, jord- och skogsbruk,
boende med mera. I detta kapitel beskrivs inledningsvis
landskapets förutsättningar utifrån olika aspekter. Det
är en beskrivning av de planeringsunderlag som finns
i form av riksintressen, förordningar, regionala och
lokala intressen. Här beskrivs också hur situationen ser
ut idag och vilka intressen och anläggningar som finns
utanför byarna. Kapitlet avslutas med ett planförslag
där kommunens ställningstaganden och vilja avseende
utvecklingen under planperioden beskrivs.

Landskapets förutsättningar

Landskapet är arenan för det som händer på landsbygden.
Landskapet kännetecknas av sin topografi, jordmån och
vegetation. Det har formats av människor som bott och
verkat här sedan istiden. De människor som bor här idag
är förutsättningen för en levande landsbygd.Kommunen
ligger i gränslandet mellan skandinaviska halvön och
kontinenten geografiskt sett. Landskapet i norra Skåne

har mer gemensamt med Småland än med Danmark.
Bygden var också gränsland mellan svenska och danska
riket. Här fanns snapphanarna som levde i skogarna under
1600-talet.
GEOLOGI

Geologin är en förutsättning för landskapets form.
Urberget i Östra Göinge har brutits sedan länge. Här finns
granit i olika färger och med olika struktur tillsammans
med andra bergarter. Den mest kända som många
konstnärer fascineras av är den svarta diabasen som är unik
för området i och kring kommunen.
JORDMÅN

Jordmånen skapas när berget eroderas av frost, vind och
vatten och när organiska ämnen förmultnar. I södra delen
av kommunen är landskapet bördigt. Jordbruksmarken
är i södra delen av kommunen klass 7 på en tiogradig
skala. Norrut tar skogsbygden vid, men det finns tydliga
spår av de jordbrukare som bodde här förr. I skogen
finns ett småbrutet odlingslandskap där de många långa
stengärdena vittnar om hur de fick slita för att bryta åkrar i
detta steniga landskap.
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Landskapskaraktärer

DEN NORDSKÅNSKA FURUSKOGSBYGDEN

Länsstyrelsen har i ”Det skånska landsbygdprogrammet”
ett utvecklingsprogram i landskapsperspektiv, Skåne i
utveckling 2007:10 delat in landskapet i olika karaktärer.
GÖINGE MELLANBYGD

Södra delen av kommunen kring Broby, Knislinge
och Hanaskog ligger inom karaktärsområdet Göinge
mellanbygd som karaktäriseras av ett småskaligt öppet
landskap och bebodda dalgångar längs med vattenvägarna.
Vid eftersatt hävd riskerar landskapsrummen inom detta
område att växa igen.

Från Hjärsås och norrut tillhör landskapet den
nordskånska furuskogsbygden som karaktäriseras av ett
höglänt landskap utan tydlig platskänsla. De små jordbruk
som finns spridda i landskapet ger en lokal platskänsla och
orienterbarhet. Den biologiska mångfalden hotas av att
små åkrar och ängar skogsplanteras eller växer igen.

LANDSKAPSKARAKTÄRER

höglänt landskap

SKÅNES SPRICK- OCH SJÖLANDSKAP

Öster om Sibbhult tar karaktärsområdet Skånes sprickoch sjölandskap vid. I norr karaktäriseras området som ett
skogsklätt slutet landskap. I söder spelar sjöar och åsar en
tydlig roll och ger karaktären en stark rumslighet knuten
till de öppna vattnen och den distinkta topografin. Det är
en landskapstyp som är vanligare längre norrut i landet.

backlandskap
låglänt landskap
1

Skånes sprick- och sjölandskap

2

Göinge mellanbygd

3

Nordskånska furuskogsbygden

3
1
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2

Riksintressen

från 1700- och 1800-talen.

KOMMUNIKATION

Det finns flera vägar av riksintresse i kommunen, riksväg
23, väg 19 och tvärleden väg 2127. De är samtliga vägar av
intresse för regional eller interregional trafik enligt 3 kap
8§ Miljöbalk.

Uttryck för riksintresset
Sporrakulla gård med lövängar, hamlade träd,
stengärdesgårdar och lämningar efter tjärframställning.

Tvärleden är av särskild betydelse för regional eller
interregional trafik och förbinder västra Blekinge med
norra Skåne, sydvästra Småland och Västkusten. Hela
vägen är inte färdigbyggd. ”Vägteknisk utredning –
Tvärleden Halmstad-Karlshamn – Delen Osby-Blekinge
länsgräns”, från 2009-12-04, tar upp kortsiktiga lösningar,
men en förstudie för hela tvärleden ska tas fram.

L:K27 GUMLÖSA–SINCLAIRSHOLM

TVÄRLEDEN HALMSTAD-KARLSHAMN

FRILUFTSLIV
L:F3 IVÖSJÖN – IMMELN – RYSSBERGET

Riksintresse för friluftsliv enligt Naturvårdsverkets beslut
1989-02-07, enligt 3 kap Miljöbalk.
Sammanfattande värdetext

Särskilt goda förutsättningar för vattenanknutet friluftsliv.
Det närmaste, stora sjöområdet för besökande från
Malmöregionen, Danmark och Nordtyskland.
Anmärkningar
Förutsättningar för att områdets värden skall bestå är att
bebyggelseexploatering med mera begränsas, samt att
utsläpp i sjöar och vattendrag minskas.
Området fortsätter i Blekinge län och omfattar
Ryssbergets ostsluttning och Malenområdet.
KULTURMILJÖ
L:K25 BALLINGSTORP-HANASKOG–HANAHOLM

Riksintresse enligt Riksantikvarieämbetets beslut 199608-27, enligt 3 kap 6§ Miljöbalk.

Motivering
Två ensamgårdar som är typiska för Skånes skogsbygder i
äldre tid.
Uttryck för riksintresset
Den bäst bevarade gården är fyrlängad med högloftstuga.
Angränsande åker- och betesmark med odlingsrösen och
stengärdesgårdar är viktiga element i kulturlandskapet.

Riksintresse enligt Riksantikvarieämbetets beslut 199608-27, enligt 3 kap 6§ Miljöbalk.

Motivering
Herrgårdsmiljö som är exempel på risbygdens
godslandskap med Gumlösa kyrka som är nordens äldsta
daterade tegelkyrka.

Uttryck för riksintresset
Sinclairsholms herrgård med ekonomibyggnader
från 1860-talet, mejeri, smedja, bostadshus, torp,
arrendegårdar och skolhus. Öppet utdikat odlingslandskap.
I området ingår även en fornborg.
NATURVÅRD
N11 TÄMME ÄNGAR

Riksintresse enligt Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07,
enligt 3 kap 6§ Miljöbalk.
Värdeomdöme
Mad vid rinnande vatten, våt slåttermark och sumpskog.
Anmärkningar
Tämme ängar tillhör skyddsklass 1 i länets
våtmarksinventering.
N14 NEDRARYD – APPLEHULT

Riksintresse enligt Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07,
enligt 3 kap 6§ Miljöbalk.
Värdeomdöme
Representativt odlingslandskap i skogsbygd med lång
hävdkontinuitet och förekomst av naturbetesmarker.
På öppen hagmark och annan träd- och buskbärande
hagmark återfinns art- och individrika växtsamhällen.

Säkerställande
Ingår i nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet
L6303, 63-0156 och regional bevarandeplan för naturoch kulturvärden 63-04.
NATURA 2000-OMRÅDE: NEDRARYD

L:K26 SPORRAKULLA

Riksintresse enligt Riksantikvarieämbetets beslut 199608-27, enligt 3 kap 6§ Miljöbalk.
Motivering
Ensamgård som visar den skånska skogsbygdens landskap

N15 GLIMÅKRA

Riksintresse enligt Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07,
enligt 3 kap 6§ Miljöbalk.
Värdeomdöme
Referenslokal för syenit - ”den så kallade gröna graniten”.
Ängslövskog med rik flora.
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Anmärkningar
Ålderdomligt odlingslandskap med floravärden vid
ensamgård.

Säkerställande
Ingår i nationella bevarandeplanen, L2101, 21-0121 och i
regional bevarandeplan för natur- och kulturmiljövärden
21-12.

N16 SPORRAKULLA

Riksintresse enligt Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07,
enligt 3 kap 6§ Miljöbalk.
Värdeomdöme
Ålderdomligt odlingslandskap med tydliga strukturer
kring 1700-talsgård i skogsbygd.
Säkerställande
Naturreservatet Sporrakulla-Dalshult.
Natura 2000-område: Sporrakulla.
N20 MANNAGÅRDEN

Riksintresse enligt Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07,
enligt 3 kap 6§ Miljöbalk.
Värdeomdöme
Representativ naturbetesmark, Mannagården, med lång
hävdkontinuitet. I öppen hagmark och annan träd- och
buskbärande hagmark förekommer art- och individrika
växtsamhällen.

Säkerställande
Ingår i nationella bevarandeplanen 21-0118 och i
regional bevarandeplan för natur- och kulturmiljövärden.
Natura 2000-område: Mannagården.
N21 ORÖD - TYDINGE

Riksintresse enligt Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07,
enligt 3 kap 6§ Miljöbalk.

Värdeomdöme
Representativt odlingslandskap med lång hävdkontinuitet.
Naturbetesmarkerna utgörs i huvudsak av annan
öppen utmark. Vanliga vegetationstyper är staggräshed,
tuvtåtelfuktäng och gräslågstarrfuktäng med art- och
individrika växtsamhällen.

26 GUMMASTORPASJÖN

Riksintresse enligt Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07,
enligt 3 kap 6§ MB.

Värdeomdöme
Representativt odlingslandskap i mellanbygd och
slättbygd. Naturbetesmarker med art- och individrika
växtsamhällen. Våtmarken vid Gummastorpssjön utgör ett
värdefullt sötvattens strandkomplex med en högt värderad
mad vid sjö.
Säkerställande
Område av riksintresse för kulturminnesvård nr KL 22.
Området L8008 ingår i den nationella bevarandeplanen
för odlingslandskapet och i Kristianstads läns
bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och
kulturmiljövärden 80-60.
Anmärkningar
Gummastorpa sjö tillhör skyddsklass 1 i länsstyrelsens
våtmarksinventering.

VÄRDEFULLA ÄMNEN
L:3 BOALT

Riksintresse enligt Sveriges Geologiska Undersöknings
(SGU) beslut 1994-12-29, enligt 3 kap 7§ Miljöbalk.
Fyndighet av hyperit/diabas.
TOTALFÖRSVARET

Riksintresset för totalförsvarets militära del enligt3 kap 9§
andra stycket Miljöbalken, kan i vissa fall redovisas öppet
i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden
i form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som
redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte
kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till
spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem.
Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning
berörda av riksintresset. I Östra Göinge kommun finns
inga områden av riksintresse för totalförsvaret som
kan redovisas i översiktsplanen. Inom kommunen kan
riksintresset framförallt påverkas av uppförande av höga
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför
bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana
plan- miljö- och bygglovärenden. Hela landets yta är
samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför och
högre än 45 meter inom tätort.
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Kulturlandskapet
DET FÖRHISTORISKA KULTURLANDSKAPET

Längs med Helge å och dess biflöden finns det åtskilliga
fornlämningsområden, som tydligt visar att bygden tagits
i anspråk under förhistorisk tid. Det finns flera hällkistor
från sen stenålder och tidig bronsålder. Från bronsåldern
finns förutom hällkistor och skålgropar också de
intressanta hällristningarna vid Frännarp i Gryts socken.
Fossil åkermark från brons- och järnåldern berättar om ett
öppet odlingslandskap. Järnålderslämningar finns i form av
resta stenar, stensättningar och gravfält, som det väster om
Knislinge.
JORDBRUKSBYGDEN FRÅN MEDELTID TILL
1800-TALETS SKIFTESREFORMER

Kring år 1200 uppfördes flera stenkyrkor, Emmislöv,
Hjärsås, Knislinge, Kviinge och Gryts kyrkor,
som sammantaget speglar bygdens välstånd under
tidig medeltid. Under medeltiden kom flera av
Skånes kända sätesgårdar till och liksom Vanås låg
de ofta i övergångsbygden mellan skog och slätt.
Skansanläggningarna söder om Broby är lämningar efter
de dansk-svenska stridigheterna.
Kulturlandskapet förändrades inte mycket under
perioden. Byarna var av varierande storlek med de
större byarna i söder. En del mindre gods ligger i de
centrala delarna och präglar landskapet. I anslutning till
byarna låg åkerlyckorna och utanför dessa i anslutning
till vattendragen låg beteshagarna och slåtterängarna.
Byarna ligger förhållandevis glest och mellan byarna
bredde vidsträckta skogs- och mossmarker ut sig med
inslag av enstaka ensamgårdar. De bevarade miljöerna
vid Ballingstorp och Sporrakulla ger en känsla av gångna
tiders odlingslandskap och byggnadsskick.

KULTURMILJÖ

riksintresse för kulturmiljö
FORNLÄMNINGAR

fornlämningslinje
fornlämningsobjekt
fornlämningsområde
LÄNSSTYRELSENS KULTURMILJÖPROGRAM

särskillt värdefulla kulturmiljöer
kulturmiljöstråk

JORDBRUKSBYGDEN EFTER SKIFTET

Skiftet genomfördes i huvudsak 1820-1850 och innebar
att tidigare obrukad mark fördelades och de gamla
bykärnorna splittrades genom att gårdarna flyttades
till sina nya marker. Detta medförde en förändring av
vägnätet. Befolkningstillväxten under 1800-talet medförde
hemmansklyvning, torpställen tillkom och sockenkyrkorna
räckte inte till. Nya kyrkor byggdes i Glimåkra och i östra
Broby, medan andra kyrkor byggdes om och till.
DEN INDUSTRIELLA BYGDEN

Tidig industriell verksamhet i kommunen var Hanaskogs
kalkbruk från sent 1700-tal och pappersbruket i Östanå.
Järnvägen Hästveda – Karpalund, 1886 och Glimåkra
– Kristianstad, 1885 vidare till Älmhult, 1909 gjorde
att bygden kunde utvecklas industriellt. Stationerna
placerades generellt vid de gamla kyrkbyarna. Industrier
och hantverkare drogs till stationssamhällena där ny
bebyggelse växte upp, influerade av tidens byggnadsstil och
material.
NUTID

Stora delar av kommunen präglas av skogsbruk. De öppna
odlings- och betesmarkerna är små och ligger spridda
som öar i det skogsdominerade landskapet. Från Broby
och söderut mot Knislinge öppnar odlingsbygden upp sig
allt mer, för att vid Hanaskog ha en storskalig struktur.
Odlingsmarkerna har under senare tid präglats allt mer
av rationell stordrift med stora fält utan odlingshinder
och jämnt utspridda gårdar förbundna med en rätvinklig
vägstruktur. Mindre och mer svårbrukade marker har i en
del fall planterats igen med skog.
Nya vägar har splittrat det gamla kulturlandskapet. Äldre
gårdar har övergetts eller omvandlats till fritidshus.
Industrier har lagts ner. Kring de större orterna har det
skett en tillväxt i form av villa- och industribebyggelse.

Odlingslandskapet
JORD- OCH SKOGSBRUK

Jord- och skogsbruk är viktiga näringar i kommunen. De
areella näringarna bidrar till försörjningen och har stor
betydelse för att utveckla och vidmakthålla landskapet och
dess olika värden.
De största gårdarna ligger i södra delen i Helge ås
odlingslandskap. Jordbruken blir allt större genom att
ägorna från flera gårdar slagits samman. Oftast styckas
byggnaderna av och kan bli bostäder, hästgårdar eller
inrymma någon form av verksamhet.
Skogen är till största delen bondeskog. Det innebär att
det finns många relativt små ägare. Skogsbruket är en del
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av deras försörjning. Skogsägarna äger också jakträtten
på sina marker. Skogen består av blandskog med stora
områden med bok och lövskog men också av tall och
granskog.

MANNAGÅRDEN SE0420314

STENINDUSTRI

Bevarandesyfte
Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla
följande naturtyper i gynnsam bevarandestatus inom
den biogeografiska regionen: torra hedar, artrika stagggräsmarker på silikatsubstrat och trädklädda betesmarker.

Naturlandskapet

Skydd
Området har idag inget skydd. Betesmarken har ett
åtagande för skötsel av betesmarker och slåtterängar
inom ramen för stöd för miljövänligt jordbruk. Därmed
gäller de särskilda skötselvillkor som finns i upprättad
åtgärdsplan.

Den svarta diabasen, Vånga- och Bjärlövsgraniten är
stensorter som gjort bygden känd. Stenindustrin har sitt
centrum i Sibbhult där landets enda stengymnasium finns.
Stenskulpturpark, naturstensmuséum, stenkonstslinga och
lapidarium (gravstensmuséum) är under uppbyggnad.

Kommunen har en rik biologisk mångfald. Naturen är en
av kommunens största tillgångar. Östra Göinge kommun
ligger i övergångzonen mellan Kristianstadsslätten i söder
och barrskogsområdet i norr. Berggrunden av urberg har
gett näringsfattiga förhållanden, men på ett fåtal ställen
finns grönsten och diabas som gett upphov till en rikare
vegetation.Den norra delen av kommunen domineras av
granskog med inslag av småskaligt odlingslandskap med
lövskog och betesmarker. I söder finns ett mer storskaligt
odlingslandskap, med gods och lövskogar av främst bok.
Sjöar i kommunen är bland annat Immeln, Tydingen,
Rolstorpssjön och Farlången, varav Immeln är den största.
De större vattendragen utgörs av Helge å och Almaån.
Dessa kantas av lövskogsridåer och betesmarker. Helge
å rinner i nord-sydlig riktning och passerar bland annat
orterna Östanå, Broby och Knislinge. Strax norr om
Hanaskog ansluter Almaån till Helge å.

SPORRAKULLA SE0420241

Bevarandesyfte
Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla
följande naturtyper i gynnsam bevarandestatus inom
den biogeografiska regionen: lövängar av fennoskandisk
typ, näringsfattig bokskog, näringsrik bokskog och
näringsfattig ekskog.
Skydd
Området ingår i naturreservat och omfattas av skötselplan.
VANÅS SE0420323

Bevarandesyfte
Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla
Läderbaggen i gynnsam bevarandestatus inom den
biogeografiska regionen.

NATURA 2000

Ingrepp som på ett betydande sätt kan påverka miljön i
ett Natura 2000-område kräver tillstånd av länsstyrelsen
enligt 7 kapitlet 27-29 § Miljöbalken. Detta gäller oavsett
om ingreppet sker inom eller strax intill ett Natura
2000-område. Det finns fem Natura 2000-områden
avsatta enligt habit direktivet.
NATURMILJÖ

Riksintresse för naturvård
Natura 2000-område

Skydd
Området är inte skyddat. Ett mindre område är
biotopskyddsområde.
NEDRARYD SE 0420269

Bevarandesyfte
Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla
följande naturtyper i gynnsam bevarandestatus inom
den biogeografiska regionen: trädklädda betesmarker
av fennoskandisk typ, fuktängar med blåtåtel och starr,
öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr
och gungflyn, torra hedar, nordatlantiska fukthedar med
klockljung, artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat och
artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk

Naturreservat

typ.

Skogsstyrelsens nyckelbiotoper

Skydd
Området är inte skyddat men miljöstöd för betesmarker
med den högre ersättningsnivån finns på hela området.

Kärnområden enligt kommunens 			
förslag till naturvårdsplan 2002
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STRANDSKYDD

Omvärldsanalys
yta. ESS förväntas också öka attraktivitet för såväl
lokala som regionala varumärken. Utvecklingen
kräver markresurser men det är en utveckling som
också ger regionen stora utvecklingsmöjligheter
och nya arbetstillfällen.

© Region Skåne

Kommunens strategiska planering behöver se över
vilken näringslivsstruktur kommunen har och
näringslivets behov och preferenser för att möta
efterfrågan och ha beredskap för ett eﬀektivt
markutnyttjande. Var ﬁnns de nya företagen rent
geograﬁskt? Vill de ha en blandad stadsmiljö,
traditionella verksamhetsområden eller något
annat? Hur kan den fysiska planeringen bidra till
att skapa gynnsamma och attraktiva miljöer för
företag?

Effektiv markanvändning:
i Skåne är all mark attraktiv

Skåne har den i särklass bästa jordbruksmarken
i Sverige med det högsta marknadsvärdet nationellt. Nära hälften av Skånes yta används idag för
jordbruk. Åkermark är dessvärre relativt oskyddad i planeringssammanhang, och har sämre
skydd mot exploatering än betes- och skogsmark.
Näst efter jordbruksmark består Skånes mark till
drygt en tredjedel av skogsmark. Skåne är tätt
bebyggt och har näst efter Stockholms län den
högsta andelen bebyggd mark i landet. Ungefär en
tiondel av marken i Skåne är bebyggd. Det ﬂacka
skånska landskapet inbjuder till en utbredning
av tätortsstrukturen så kallad ”urban sprawl”.
Tätortsutvecklingen i västra och södra Skåne sker
på god åkerjord förutom när tätorten utvecklas i
förtätnings- och omvandlingsområden.
På 1800-talet levde 90 procent av Skånes befolkning på landsbygden, i dagens Skåne lever nära
90 procent i tätorterna. Landsbygden och naturen
är givetvis fortfarande en viktig faktor dels ur ett
ekologiskt perspektiv, dels ur ett rekreativt perspektiv. Jordbruk och livsmedelsproduktion är viktiga

Karta 39: Jordbruks- och skogsklassiﬁcering från 1970-talet
Jordbruksklass

Skogsklass
1-5

8-10

1
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Järnväg

2

6-7

Station

Båstad

Osby
Örkelljunga

Ängelholm
Östra Göinge

Höganäs

Perstorp

Hässleholm

Bromölla

Åstorp
Klippan

Helsingborg Bjuv

Höör

Svalöv

Kristianstad

Landskrona
Eslöv

Hörby

Kävlinge
Burlöv

© Region Skåne

Nya bostäder, kommunikationer, lokaler och industrier kräver mark, transporter av människor och
varor kräver infrastruktur, matproduktion kräver
jordbruksmark Dessutom behöver människor
mötesplatser, rekreationsytor, servicefunktioner,
kultur och idrott. Samhällsutvecklingen tar mark
i anspråk.

Lomma
Lund
Sjöbo

Staffanstorp
Malmö

Tomelilla
Simrishamn

Svedala
Vellinge

Skurup

Trelleborg

Ystad

Karta 40: Andel allemansrättslig mark i kommunerna 2004
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MATSALYCKE SE 0420295

Bevarandesyfte
Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla
följande naturtyper i gynnsam bevarandestatus inom
den biogeografiska regionen: trädklädda betesmarker av
fennoskandisk typ.
Skydd
Området är naturreservat.
NATURRESERVAT

Det finns fyra naturreservat i Östra Göinge: Sporrakulla,
Grävlingabackarna, Matsalycke och Dalshult.
Sporrakulla har stora naturvärden. Här finns många
sällsynta arter och det är ett välbesökt turistmål. I
omgivningarna finns ett flertal myrar, våtmarker, skogar
och ängar med mera.
Grävlingabackarna är ett skogsområde öster om
Sporrakulla. Markerna är kuperade och mycket blockrika.
Här växer framförallt gran, samt bok, tall och ek.
Syftet med naturreservatet är att studera utvecklingen
av ädellöv- och barrskog i naturlig intern dynamik och
utvecklingen av den biologiska mångfald som är knuten
till denna dynamik.

Strandskyddsområden

Strandskydd 100 meter gäller generellt för alla sjöar
och vattendrag både från strandkant upp på land och
från strandskydd ut i vattnet. Strandskyddet kan efter
dispens dras ner till mindre än 100 meter eller tas bort.
Strandskydd kan också vara utökat upp till 300 meter från
strandkant. Inom kommunen är det utökat strandskydd till
300 meter för sjön Tydingen och till 150 meter för sjöarna
Immeln, Farlången och Rolstorpsjön. Strandskyddet är
nerdraget till mindre än 100 meter inom detaljplanelagt
område i vissa byar.

Rekreationslandskapet

Rekreation betyder att återskapa eller återhämta sig. Vissa
väljer lugn och ro, gärna ute i naturen, medan andra vill
ha utmaningar eller planerade aktiviteter. Det landskap vi
väljer för rekreation är ofta ett småskaligt odlingslandskap
som inte passar dagens brukningsmetoder. Det kan
också vara det tysta landskapet med stora skogsområden,
sjöarna, åarna eller de dramatiska nivåskillnaderna och de
vida utblickarna. Alla dessa kvalitéer finns i kommunen
tillsammans med flera områden som präglas av lugn och
stillhet. Dessa utgör en tillgång för det rörliga friluftslivet
och den naturnära besöksnäringen. De fungerar också
som en pusselbit i bilden av kommunen som Skånes gröna
hjärta.

NATUROMRÅDEN

Inventeringsarbetet inför en kommande naturvårdsplan
har resulterat i att fem kärnområden pekats ut. Det är
områden där ett flertal närliggande naturobjekt påträffats.
De områden som pekats ut är:
•

Vanås - Tydinge

•

Hanaskog

•

Axeltorp

•
•

Hullingaröd - Häggeryda - Bosarp - Rumperöd

- Jularp

Breanäs - Kullaskogen - Gummarp

Karta: Tysta
områden
i Skåne
(<30 dB
Tysta
områden
i Skåne

(mindre
än 30dBmindre än 40dB- ljusgrönt)
mörkgrönt,
<40mörkgrönt,
dB ljusgrönt)
Källa:
Länsstyrelsen
i
Skåne
Källa: Länsstyrelsen i Skåne.
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STRÖVOMRÅDEN

Samtliga orter i kommunen har nära till natur eller
strövområden, som till exempel Breanäs och Kullaskogens
strövområden, det senare ägs av Skogssällskapet,
samt Trollabackarna i utkanten av Glimåkra. I Östra
Göinge finns flera strövstigar av varierande längd vilka
ger möjlighet till strövande i egen takt. I anslutning
till Stenmuseet i Immeln, som drivs av Immelns
bygdeförening, finns en 5 km lång strövstig. Stencenter
i Sibbhult kommer att innehålla ett promenadstråk med
utställning av sten, skulpturer, gravstenar med mera.
Väster om Sibbhult ligger barnens skog med Vilsestigen
och promenadstråk. Kviinge backe i Hanaskog, områdena
kring Helge å i Knislinge och Broby och motionsspår på
flera håll är iordningställda strövområden; det finns fler
områden att upptäcka som inte är utpekade.
Marken är samtidigt privatägd och allemansrättsligt
tillgänglig. Det innebär att det är tillåtet att gå var man vill
men organiserade leder och aktiviteter kräver markägarens
tillstånd.
SKÅNELEDEN

Skåneleden är en vandringsled som ingår i ett regionalt
nät av vandringsleder. Den passerar genom kommunen i
öst-västlig riktning norr om Östanå och Glimåkra, från
denna led leder Breanäsleden ner till Breanäs vid Immeln.
BAD

Simhall finns i Broby. Sommartid öppnar två
utomhusbassänger: Trollabadet i Glimåkra och
Hanaskogsbadet i Hanaskog. Kommunen underhåller
dessutom fem badplatser i insjöar.
CYKELTURER

Det finns cykelvägar som följer de större vägarna som
alltid ska vara framkomliga och bra. För de som vill cykla
för att rekreera sig och komma ut i naturen finns många
småvägar att cykla på. Kommunen har flera cykelturer
upplagda på sin hemsida.
FISKE

Fisketurism är en del i besöksnäringen. Det finns ett
flertal fiskeplatser och platser där en båt kan sättas i
vattnet. Fiskekort finns att köpa och fiskevattnen sköts
av fiskevårdsföreningar. Helgeå och Immeln är de största
fiskevattnen.
DRESSINCYKLING

Mellan Broby och Glimminge station kan man cykla
dressin längs det gamla järnvägsspåret. Det finns även
möjlighet att övernatta i äldre tågvagnar på Glimminge
station.
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GOLF

Östra Göinges golfbana norr om Knislinge är en delvis
kuperad park- och skogsbana med 18 hål.
RIDNING

Ridskolor, ridklubbar och stall finns på flera ställen i
kommunen. Hästgårdar är vanliga över hela Skåne och
finns även här. Möjligheterna att rida i terrängen är goda i
skogslandskapet. Det finns ett antal ridleder i ett nätverk i
kommunen. Glimma Ryttarförening arrangerar tävlingar i
distansritt. De har arrangerat såväl NM som SM och DM.
För dessa evenemang finns tillgång till 16 mil ridvägar.
WANÅS

Wanås är ett medeltida slott med ekologiskt
jordbruk, konsthall och skulpturpark med inriktning
på internationell samtidskonst med platsspecifika
installationer. Det är kommunens mest beökta
turistattraktion.

Bebyggelse

Bebyggelsen och dess utbredning beskrivs under
kulturlandskapet. Det finns gott om torp och gårdar i
kommunen. Det finns avskilda platser där man kan bo i
lugn och ro. Det finns anläggningar för turism och rörligt
friluftsliv.
KANOT OCH BÅTSPORT

Helge å och Sjösystemet Immeln-Halen-Raslången
med rastplatserna Immeln, Kvinnoöarna och Breanäs, är
utmärkta som kanotleder. Det finns möjlighet att hyra
kanoter på flera ställen.
I kommunen finns tre båthamnar där platser kan hyras:
Immeln, Breanäs och Tydingesjön. På sjön Immeln
arrrangeras Snapphanekryssningar med M/S Immeln.
JAKT

I Östra Göinge finns klövviltsarterna: älg, kronhjort,
dovhjort, vildsvin och rådjur samt fältviltarterna hare,
fasan och rapphöna. Jakt bedrivs i hela kommunen.
VINTERSPORT

Trollarinken, kommunens ishall, ligger i Glimåkra. Där
spelas ishockey och curling.Vintern i Skåne är ofta
mild men det händer någon period varje år att det blir
minusgrader och då fryser grunda sjöar som Tydingen
och Immeln, vilket uppskattas av långfärdsskridskoåkare.
När det finns snö är det möjligt att åka skidor längs
motionsspåren bland annat i Tågaröd. I grönområdena
i anslutning till tätorterna erbjuds goda möjligheter till
pulkaåkning och barnskidåkning.
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REKREATION OCH LEDER

område
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Planförslag
En levande landsbygd där natur- och kulturvärden vårdas
är målet för kommunens landsbygdsutveckling.

Kommunens ställningstagande till
riksintressena

Kommunen delar länsstyrelsens uppfattning om
riksintressena och deras värden. Planen bedöms inte
innebära påtaglig skada på riksintressena.
Kommunen delar även uppfattningen med trafikverket
om att riksintresset för järnväg söder om Hanaskog bör
upphävas.

Varsamhetsområde

Stora sammanhängande naturområden med en mångfald
av leder och möjlighet till naturnära friluftsliv kommer
att bli allt mer värdefulla i framtiden då orörda områden,
tystnad och mörker med största sannolikhet kommer
att bli en bristvara. I Östra Göinge kommun finns
områden som präglas av lugn och stillhet. Dessa utgör
en tillgång för det rörliga friluftslivet och den naturnära
besöksnäringen. Det är därför viktigt att med varsamhet
värna om denna tillgång och förstå att de kan fungera som
en pusselbit i bilden av kommunen som Skånes gröna
hjärta.
Med detta som bakgrund har kommunen valt att peka
ut ett område som inhyser dessa värden, området kallas
varsamhetsområde. Det sträcker sig nord/nordost om
Glimåkra och Sibbhult. Området inrymmer stora
obebyggda arealer, tysta områden och flera områden
som omfattas av länsstyrelsens naturvårdsprogram. Här
finns också ett betydande stråknät av vandringsleder
som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet och
naturturismen. Syftet med området är att bevara och
utveckla de värden som idag finns och som i framtiden
riskerar att bli en bristvara. En enda felaktigt placerad
störande anläggning kan påverka ett mycket stort
område. Det innebär dock inte att man utestänger alla
former av verksamhetsetableringar, men att man vid
bedömning av dessa utgår från att sådana etableringar
sker med varsamhet. Möjligheter till naturnära boende
utgör en möjlighet inom dessa områden. Men för att
behålla karaktären inom trakten är man restriktiv vid
nybyggnation och strävar efter att sådana i första hand
görs i anslutning till redan befintlig bebyggelse. Behovet av
varsamhet beror på vad som ska göras och var det ska ske i
förhållande till det intresse som ska beaktas.

Kulturlandskapet

Genom att bevara kulturmiljövärdena tas det unika
i kommunen tillvara. Människor ges möjlighet att
förstå historien och känna stolthet över hemmiljön. En
utveckling och förnyelse av kommunen kan därigenom
möjliggöras samtidigt som kommunens karaktär bevaras.

Odlingslandskapet

Odlingslandskapet ska bevaras och möjliggöra bärkraftigt
jord- och skogsbruk. Därför ska jordbruksmarken så långt
det är möjligt fredas och byarna i första hand utvecklas
genom förtätning.
Kulturlandskapet formas av dem som odlar marken.
Fortsatt hävd är en förutsättning för landskapets
bevarande. Det småskaliga jordbrukslandskapet kräver
andra åtgärder. Det finns EU-stöd i form av gårdsstöd och
miljöstöd kopplade till skötseln av markerna. Man kan
få hjälp att sätta marken i stånd för att sedan kunna beta
den. Betesdjur är de som bäst sköter och vidmakthåller
det landskap vi vill ha. Kommunen kan hjälpa till att
sprida kunskap om vilka bidrag som finns. Man kan också
utveckla marknaden för närproducerad mat som kan
odlas i mindre skala eller skapa möjlighet att ”odla” ett
småskaligt kulturlandskap.
Jord- och skogsbruk gynnas av att ny spridd bebyggelse
inte etableras på landsbygden.

Stenriket

Stenindustrin med den kunskap och den tradition som
finns i kommunen ska leva vidare. Stenindustrin är en
viktig näring och den tradition som finns i begreppet
”Stenriket” är ett av de ben som besöksnäringen i
kommunen står på.
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Naturlandskapet

Naturvårdsplan för hela kommunen ska färdigställas.
Inom kommunen finns flera olika typer av naturmiljöer,
vilka gett upphov till ett artrikt växt- och djurliv.
Förutom artrikedomen bör de ekologiska sambanden
uppmärksammas, så att förbindelser över vägar och
andra barriärer inte bryts. Naturvärdena ska beaktas
i samband med exploatering. Kommunens mål är att
bevara den biologiska mångfalden och det attraktiva
rekreationslandskapet tillsammans med den levande
landsbygden.
Kommunen vill värna om landskapets värden och
den biologiska mångfalden. Det gör man genom att
rekommendera lövskogsplantering istället för barrskog
och genom att sprida kunskap och förmedla kontakter
som underlättar vården av landskapet. Genom att förvalta
och sprida den kunskap om natur- och landskapsvård som
finns, inom kommunens organisation och framför allt hos
dem som vårdat markerna, kan kommunen bidra till att
den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas.
STRANDSKYDD

Kommunen anser att strandskyddet ska vara kvar i sin
nuvarande omfattning med undantag för det föreslagna
utbyggnadsområdet vid Tydingen samt vid Gyvik och
hamnområdet i Immeln. Det kan även bli aktuellt
att begränsa strandskyddet i någon av byarna. Där
strandskyddet begränsas är det viktigt att så mycket blir
kvar att stränderna förblir tillgängliga för allmänheten.
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Rekreationslandskapet

Kommunen arbetar för att utvecklas som
rekreationsområde för hela Skåne genom att skapa
baspunkter för rörligt friluftsliv och skapa bättre
tillgänglighet med kollektivtrafik och cykel, öka
informationen för besökarna och utveckla stråk från de
närmast liggande byarna. Boende i byarna har stort behov
av rekreation och friluftsliv. De gynnas också av att stråken
mellan byarna och ut i naturen kopplas samman.
TURISM OCH RÖRLIGT FRILUFTSLIV

Förutsättningarna för turism och rörligt frilufsliv är goda,
men det krävs fler anläggningar och bättre marknadsföring
för att utveckla turismen. Övernattningsmöjligheter och
matställen finns, men utbudet bör vara bredare för att
tilltala fler målgrupper. Det bör finnas flera ställen att välja
på så att gästerna kan komma tillbaka och uppleva något
nytt eller stanna längre och samtidigt få variation.
Baspunkter som är lätta att nå med parkeringsplatser,
information, viss service, kanske möjlighet att äta, bör
finnas som entréer till naturen och lederna. Det ska vara
attraktiva platser som är lätta att nå.
Bättre kollektivtrafik är en förutsättning för turism och
rörligt friluftsliv samtidigt som det är en förutsättning för
all utveckling i kommunen.

Bostäder och sommarboende

Många vill bo ensamma vid en sjö eller i skogen. Det
finns gott om torp och gårdar i kommunen. För att inte
fragmentera landskapet och bygga bort tystnaden och
lugnet väljer kommunen att undvika ny spridd bebyggelse.
Däremot är det positivt om någon vill bo eller starta en
verksamhet i en befintlig byggnad eller bygga nytt i en av
de små byarna alternativt intill en gård eller ett torp som
redan finns.
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Strategier
• Utarbeta och arbeta med en lokal miljömålsplan
• Ta fram en plan för översvämmningsområden.
• Arbeta för en god vattenkvalité i våra vatten.
• Skapa mera rationella reningsanläggningar genom att
överföra avloppsvatten mellan byarna.
• Utarbeta en dagvattenpolicy
• Definiera vattenskyddsområden och uppdatera
skyddsföreskrifter
• Utarbeta en VA-plan
• Driv projekt som syftar till energieffektivisering
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HÅLLBAR UTVECKLING
Vi förvaltar framtidens arv i våra förfäders avtryck.
Historia

På 1800-talet livnärde sig de flesta av Östra Göinges
invånare på lantbruk, skogsbruk och hantverk.
Småindustrier såsom kvarnar, brännerier, ångsågar och
garverier fanns lite här och var. Kring sekelskiftet 1900
började större industrier att etablera sig i området till
exempel Knislinge Skofabrik, Hjul- och parkettfabriken
(Tarkett) i Kviinge och Färe Armaturfabrik (Färe
Industricenter) i Sibbhult.
Tillverkningsindustrin nådde sin största omfattning under
1960- och 1970 talen, därefter har trenden varit att antalet
anställda inom industrin har minskat och tjänstesektorn
växt. Även sysselsättningen inom jord- och skogsbruk har
gått ned under årens lopp, dock ska man inte underskatta
dess betydelse för kommunen.
En särställning inom näringslivet i Östra Göinge intar
stenindustrin. Den har sin grund i att det här finns
en tillgång på den värdefulla svarta diabasen. Genom
stenbrytningen har betydande miljöpåverkan skett i
landskapet när man tagit upp stenbrotten.

Hållbar utveckling

Hållbar utvecklings ursprungliga definition lyder ”En
hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov”. Detta innebär att samhället har
ett ansvar för framtiden i förhållande till människors hälsa,
miljön och naturen. Ansvaret är att rikta uppmärksamhet
på frågor där olika perspektiv möts och fatta medvetna
beslut. Hållbar utveckling är därför inte ett givet tillstånd
utan en process av gemensamt lärande där man hanterar
kunskap, värderingar, osäkerhet och konflikter.
MILJÖMÅL

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett
hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken
är att till nästa generation lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella
miljökvalitetsmål. För att nå uppsatta mål behöver man
arbeta nationellt, regionalt och lokalt. På regional nivå har
Länsstyrelsen ansvar för miljömålsarbetet, vilket innebär
att anpassa målen till skånska förhållanden samt hjälpa
kommunerna i sitt arbete med lokala miljömål. Östra

Göinge kommun har ej formulerat lokala miljömål, detta
kommer att göras under 2012-2013.
EKOKOMMUN

Östra Göinge är en Ekokommun och ska arbeta aktivt
med att främja utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Att vara Ekokommun innebär att man är medlem i
föreningen Sveriges Ekokommuner. Föreningen är för
sina medlemmar ett forum och verktyg till att utveckla
det egna arbetet med miljöfrågor mot en hållbar
utveckling. Varje år skall man redovisa miljöarbetet
till föreningen i form av tolv gemensamma nyckeltal.
Genom medlemskapet förbinder man sig att följa fyra
systemvillkor som innebär att vi på ett effektiv och
rättvist sätt ska sträva efter att minska spridning och
nyanvändning av material som hämtas ur berggrunden,
minska miljöpåverkande utsläpp och energianvändning
samt att vi inte ska använda våra resurser i en snabbare
takt än vad naturen hinner återskapa dem.

Strategiska dokument

Kommunen har behov av ett antal policys och planer
inom miljöområdet för att arbeta effektivt mot en hållbar
utveckling. En del är klara, vissa har man påbörjat och
andra behöver utarbetas under planperioden.
BEFINTLIGA

Energi- och klimatstrategi
Inköpspolicy för fordon
Trafikförsörjningsstrategi
PÅBÖRJADE

VA- plan
Dagvattenpolicy
Naturvårdsplan
Översyn av vattenskyddsområde
Grönstrukturplan
FRAMTIDA

Lokal miljömålsplan
Utredning av översvämningsrisker
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MILJÖ- OCH RISKFAKTORER
Miljöfaktorer
MILJÖKVALITETSNORMER

Idag finns miljökvalitetsnormer för:
•Föroreningar i utomhusluften (SFS 2001:527)
•Kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS
2001:554)
•Omgivningsbuller (SFS 2004:675)
•Vattenkvalitén (SFS 2004:660)
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFTKVALITÉ

Luftkvalitén i Östra Göinge kommun är överlag
god. Naturområdena i kommunen är omfattande och
byarna är förhållandevis små. De luftutsläpp som ändå
förekommer härstammar framförallt från trafiken och
i viss mån verksamheter. Risken för överskridande av
miljökvalitetsnormer bedöms som låg.
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR FISK- OCH
MUSSELVATTEN

Inom Östra Göinge kommun finns inget vatten utpekat
som omfattas av miljökvalitetsnormen.
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR BULLER

Buller är ljud som inte är önskvärt och är den
miljöstörning som berör flest människor i Sverige. I
Östra Göinge alstras buller främst från trafiken samt
från verksamheter inom våra samhällen. Problemet med
buller bedöms i Östra Göinge som litet och genom att vid
utarbetande av planer, bygglov samt tillsyn följa riksdagens
och Socialstyrelsen riktvärden för buller bedömer man att
miljökvalitetsnormer ej överskrids.
Tysta områden ( områden med ljudnivå lägre än 30dB) för
rekreation främjar hälsan i vid bemärkelse, dock är dessa
områden idag en bristvara i Skåne. I Östra Göinge finns
tysta områden inom planens utpekade varsamhetsområde.
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTENKVALITÉ

Förordningen avseende vattenkvalité bygger på Eu:s
ramdirektiv för vatten. Direktivet och förordningen har

sin grund i insikten om att vatten är gränslöst och att det
i allra högsta grad är en mellankommunal fråga och att
man bör arbeta gemensamt inom avrinningsområden.
Östra Göinge kommun tillhör Helgeås samt Skräbeåns
avrinningsområden.
Utgångspunkten i miljökvalitetsnormer för vatten är att
sjöar och vattendrag skall uppnå en god ekologisk och
kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer för vatten
gäller för samtliga vattenförekomster. I Östra Göinge finns
4 grundvattenförekomster och 17 ytvattenförekomster.
Grundvattenförekomsterna har idag en god status.
Gällande ytvattenförekomsterna är den kemiska statusen
i dagsläget god för samtliga förekomster. Avseende den
ekologiska statusen varierar det stort och man gör en
bedömning att för framtiden finns det en risk att alla våra
förekomster överskrider miljökvalitetsnormer avseende
ekologisk status. Faktorer som påverkar vattenkvalitén är
exempelvis utsläpp från verksamheter, dagvattenutsläpp
och enskilda avlopp.
Kommunen ska arbeta för god vattenkvalité genom:
•Ytor för fördröjning samt lokalt omhändertagande av
dagvatten i samband med planering
•Utbyggnad av kommunalt avloppsnät
•De kommunala reningsverkens beskaffenhet och
kapacitet
•Prioritera tillsyn och åtgärd av undermåliga enskilda
avlopp
•Aktivt medverka i vattenråd samt vattenvårdsprojekt

Miljöfarliga verksamheter

Miljöfarliga verksamheter delas in i tillståndspliktiga
verksamheter (A-B) och anmälningspliktiga verksamheter
(C). I Östra Göinge finns inga A-verksamheter däremot
finns B- och C-verksamheter. B-verksamheter handläggs
och tillståndsprövas av Länsstyrelsen, C-verksamheter
anmäls och prövas av Tillsyns – och tillståndsnämnden.
Graden av störning från verksamheterna är skiftande och
skyddsavstånd är olika beroende på vilken verksamhet som
bedrivs, skyddsavstånd innebär att det ej är lämpligt med

ANTAGANDEHANDLING ÖVERSIKTSPLAN 2012 113

RADON OCH MIFO

114 ÖVERSIKTSPLAN 2012

ANTAGANDEHANDLING

bebyggelse inom området. Boverket har sammanfattat
skyddsavstånd beträffande miljöfarliga verksamheter som
allmänna råd i skriften ”Bättre plats för arbete” (1995).
Planering av bostäder och verksamheter skall utgå från
Boverkets och Naturvårdsverkets riktlinjer. Verksamheters
möjlighet till utveckling samt transporterna till och
från verksamheterna ska beaktas. Vid byggnation
på landsbygden skall hänsyn till befintliga lantbruk,
hästgårdar och andra verksamheter tas.
BENSINSTATIONER

Bensinstationer inne i byar ska ur säkerhetssynpunkt ligga
50-100 m från bostadsbebyggelse och bör på sikt flyttas
ut till de större vägarna; men på kvällstid är bensinmacken
det enda som är öppet i byn. De fungerar som mötesplats
och innebär att det finns rörelse i byn så att tryggheten
ökar. Kommunen kommer att arbeta för att upprätthålla
säkerheten kring mackarna men inte för att flytta ut dem
ur byarna innan nya kvällsöppna alternativ etablerats.
Kommunen väljer att planera så att skyddsavstånden
kring mackarna i byarna hålls fria från nya bostäder och
verksamheter.
FÖRORENADE OMRÅDEN

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att
den kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Föroreningar kommer ofta från verksamheter
som hanterar kemikalier. Idag finns omfattande regler
och kontroller av dessa verksamheter, men så har det inte
alltid varit. Förr var kunskapen om kemikaliers negativa
effekt på människor och miljö mindre och hanteringen av
kemikalier och restprodukter var då mer oförsiktig. Många
föroreningar är alltså ett resultat av hur man förr i tiden
hanterade kemikalier.

RADON OCH MIFO OMRÅDE

Normalrisk

Länsstyrelsen har gjort en inventering avseende förorenade
områden enligt MIFO (Metodik för inventering av
förorenade områden). De inventerade objekten har delats
in fyra riskklasser där 1 är mycket stor risk för förorening
och 4 liten risk för förorening. I Östra Göinge kommun
har man riskklassat 21 förorenade områden. Riskklasser
ger en indikation om vilka föroreningar man kan förvänta
sig inom området.
Riskklass

Antal objekt

1

0

2

12

3

7

4

2

Användningen av marken i förorenade områden
är begränsad, då den kan innebära både hälso- och
miljörisker, vilket är viktigt att känna till vid planering
och byggärenden. Innan området tas i anspråk krävs
utredning, identifiering av saneringsinsatser samt
sanering. Verksamhetsutövare har enligt Miljöbalken
saneringsansvar.

Radon

Radium finns naturligt i marken och gasen som bildas,
radon, kan ta sig upp till markytan och in i byggnader.
Även byggnadsmaterialet blåbetong kan innehålla höga
halter av radon. Förhöjda halter av radon i vår inomhusluft
ger ökad risk för lungcancer.
För Östra Göinge kommun har en undersökning avseende
markradon gjorts 1992. Den visar att större delen av
kommunen är klassad som normalriskområde, men det
finns också högriskområden. Se karta. Inom områden med
högrisk eller normalrisk för radon ska byggnader uppföras
radonsäkrade respektive radonskyddade.

Lågrisk
Högrisk
MIFO
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Riskfaktorer
ÖVERSVÄMNING

Räddningsverket har låtit göra en översiktlig
översvämningskartering längs Helge å, Rapport
48, 2005-06-20. Rapporten innehåller kartor med
översvämningszoner vid 100-årsregn och vid beräknat
högsta flöde enligt Flödeskommitténs riktlinjer för dammdimensionering.
Vid beräknat högsta flöde strömmar vattnet över alla
dammar i kommunen, men broarna kommer inte att
översvämmas. Områden som ligger inom riskområde för
översvämning ska detaljutredas, så att översvämningsrisken
klarläggs, innan de eventuellt kan bebyggas. Parker,
gångvägar och rekreationsområden passar bra i områdena
kring Helgå och andra vattendrag, eftersom de tål att
översvämmas vid enstaka tillfällen.

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och
produkter med egenskaper som kan skada människor
och miljön, om de inte transporteras på ett säkert sätt.
För att transportera farligt gods pekar man ut speciella
transportleder för farligt gods. I Östra Göinge är väg 19,
23, 119 och 121 utpekade som rekommenderade vägar
för farligt gods. Detta innebär att vid dessa vägar skall
det finnas säkerhetsavstånd mot bostäder och annan
bebyggelse. Dokumentet ”RIKTSAM-Riktlinjer för
riskhänsyn i samhällsplaneringen” (Länsstyrelsen i Skåne,
2007:06) tillämpas vid planering i anslutning till vägar där
farligt gods transporteras.

RISKFAKTORER
Transportled för farligt gods

Översvämningsområde

ANTAGANDEHANDLING ÖVERSIKTSPLAN 2012 117

118 ÖVERSIKTSPLAN 2012

ANTAGANDEHANDLING

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Det är en utmaning att tillhandahålla en god teknisk
infrastruktur i Östra Göinge som har en gles och utspridd
bebyggelse fördelad på många små byar. Planen syftar till
att utnyttja befintlig infrastruktur och stärka byarna, så att
de anläggningar och system som finns kan utnyttjas bättre.
I begreppet teknisk försörjning ingår vatten- och avlopp,
avfall samt energi.

Glimåkra, Östanå, Boalt, Sibbhult och Immeln. I Sibbhult,
Kräbbleboda, Glimåkra och Immeln pågår arbetet
med att ta fram nya vattentäkter. I Sibbhult begränsar
den nuvarande vattentäkten utvecklingsmöjligheterna
för Färe Industricenter. Arbetet med att uppgradera
vattenskyddsföreskrifter för vattentäkterna har påbörjats
och kommer att avslutas under planperioden.

Vatten och avlopp

AVLOPP

Kommunens ansvar rörande vatten- och avlopp innebär
att man förser invånarna med dricksvatten, tar hand
om och renar avloppsvatten samt leder bort dagvatten
inom kommunens VA-verksamhetsområden. Inom
dessa fastställda områden har hushåll, företag och
övriga verksamheter möjlighet att ansluta sig till det
kommunala VA-nätet. De kommunala ledningsnäten är
relativt väl utbyggda, men man är från kommunens sida
medveten om att vissa delar börjar bli föråldrade. För
att säkra vattenförsörjningen och avloppshanteringen
inom verksamhetsområdena kommer kommunen även i
framtiden fortsätta med ledningsförnyelse.
I de områden som inte ligger inom fastställda
verksamhetsområde för VA, tillkommer ansvaret den
enskilde fastighetsägaren vad gäller byggandet av VAanläggningar och drift av dessa.
KOMMUNAL VA-PLAN

En VA-plan ger en heltäckande långsiktig planering
för hela kommunen både i och utanför VAverksamhetsområdena. Kommunen kommer de
närmaste åren att arbeta med framtagandet av en sådan
övergripande plan. Denna blir ett verktyg för att lyfta
fram problem och utmaningar, för budgetarbete samt
för att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga
ut den allmänna VA-anläggningen. Den kommunala
VA- planen säkrar en långsiktig hållbar VA-försörjning
och identifierar områden som enligt Lag (2006:412)
om allmänna vattentjänster skall vara kommunala VAverksamhetsområden.

En effektivisering av avloppsverksamheten har påbörjats
med syftet att överföra avloppsvatten från flera av byarna
till färre, större och mer rationella reningsanläggningar.
Idag överförs avloppsvatten från Glimåkra till Broby och
avloppsvatten från Hjärsås och Hanaskog till Knislinge.
Enligt beslut i kommunfullmäktige kommer ett nytt
gemensamt reningsverk för Broby och Knislinge att
byggas i Knislinge. Reningsverket i Sibbhult kan komma
att läggas ned under planperioden och då läggs en
överföringsledning mellan Sibbhult och Knislinge via
Hjärsås, alternativet till nedläggning är en totalrenovering.
Immeln, Östanå, Boalt och Kräbbleboda kommer att ha
kvar sina avloppsverk. Utanför verksamhetsområdena
för VA finns enskilda avloppsanläggningar samt
gemensamhetsanläggningar som sköts av de
fastighetsägare som använder dem.
Bedömningen är att utifrån ovan redovisade situation
så kommer det att finnas god kapacitet att i framtiden
omhänderta uppkomna avloppsmängder. Detta gäller
också om det skulle tillkomma nya exploateringsområden.

DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING

Hanaskog, Knislinge och Broby får sitt vatten från
Kristianstad kommun. Hjärsås har en egen vattentäkt, men
kan i framtiden få sin vattenförsörjning tillgodosedd från
Kristianstad. Ytterligare vattentäkter finns i Kräbbleboda,
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DAGVATTEN

AVFALL

Dagvattennätet är separerat från spillvattennätet.
Ledningarnas ålder och standard bidrar dock till
omfattande inläckage, vilket medför belastning på
reningsverken, särskilt vid kraftig nederbörd. Problemet
kan antas öka eftersom klimatförändringar väntas
medföra att extrema vädersituationer blir allt vanligare.
Ett successivt utbyte och förnyelse av ledningsnäten
har påbörjats och åtgärder för att minska inläckage i
ledningsnätet är och kommer att vara prioriterade.

Enligt regler i Miljöbalk (1998:808) har kommunen
ansvaret för insamling och omhändertagande av
hushållsavfall. De lokala reglerna för avfallshantering
beslutas av kommunen genom den kommunala
renhållningsordningen som består av en avfallsplan
och föreskrifter för avfallshanteringen. Östra Göinges
kommuns nuvarande renhållningsordning gäller från och
med 1 januari 2007. I denna finns beskrivet den nuvarande
och den förväntade framtida hanteringen av kommunens
avfall. Målet är att avfallets mängd och farlighet i
Östra Göinge kommun ska minska och det avfall som
ändå uppkommer ska i första hand återanvändas eller
återvinnas. Visst avfall kan användas till produktion
av energi och i sista hand ska rester deponeras eller
destrueras.

Ett förslag till dagvattenpolicy har tagits fram och
kommer att färdigställas under det närmsta året.
Ambitionen är att i så stor omfattning som möjligt ta
hand om dagvattnet lokalt genom exempelvis infiltration i
marken och naturlig avrinning över grönytor. Ökade krav
på rening av förorenat dagvatten från gator, parkeringar
och liknande platser kan förväntas i framtiden, vilket
innebär att man behöver se över systemen för att rena
dagvatten innan det når recipient exempelvis genom att
inventera områden lämpliga för våtmarker.

Östra Göinge kommun har en bred samverkan med
Osby kommun inom avfallsområdet. Sophämtning,
avfallsbehandling och återvinning av avfall sköts av
ÖGRAB (Östra Göinge Renhållnings AB), som ägs
gemensamt av Osby och Östra Göinge kommuner. Man
satsar mycket på källsortering av hushållsavfall och på en
omfattande ”grindhämtning” hos abonnenterna för att
bidra till en bättre miljö. Avfallsanläggningen är belägen i
Kattarp mellan Osby och Broby. Återvinningscentraler för
olika fraktioner finns i Knislinge och Sibbhult.

Energi

All energianvändning påverkar miljön i något avseende
och i energiplaneringen bör man ha en helhetssyn som
omfattar såväl miljöeffekterna lokalt som regionalt och
globalt. Samtidigt är god energiförsörjning och tillgången
till elenergi ett grundläggande behov i vårt samhälle.
Det är viktigt att det sker en långsiktig omställning av
energisystemen i riktning mot förnybara energikällor.
Detta gäller inom alla energiområden; elproduktion,
uppvärmning och fordonsdrift. För att åstadkomma
resultat krävs insatser inom en rad områden. Det omfattar
allt från övergripande energi- och klimatstrategier
till utveckling av energieffektiv teknik och betydande
informationsinsatser.
KLIMATSTRATEGI OCH ENERGIPLAN

I Östra Göinge kallar kommunen sin klimat- och
energiplan för ”Nu E De Nock”, vilket syftar till
att markera vikten av att arbeta med frågor som
gäller klimatet och klimatförändringar. Energi- och
klimatfrågan är med sin miljöpåverkan en av de största
utmaningar Östra Göinge kommun tillsammans med
alla andra kommuner står inför. Frågan har även en
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tydlig koppling till kommunikationer, sysselsättning och
näringslivsutveckling. Det sätt som kommunen arbetar
med energi- och klimatfrågor är därför av betydelse för en
hållbar utveckling i Östra Göinge kommun. I linje med
detta har kommunen också antagit en egen fordonspolicy.
I den är målsättningen att de fordon som används inom
kommunal verksamhet i första användning ska drivas med
förnyelsebara bränslen till exempel biogas och etanol.
FÖRNYBAR ENERGI

Förnybara energikällor har i de flesta fall sitt ursprung i
den energi som produceras av solen. Hit hör till exempel
vind-, vatten- och bioenergi, men också den direkta
strålning som kommer från solen. Förnybara energikällor
anses fördelaktiga ur miljösynpunkt eftersom de använder
förnybara bränslen, vilket medför att de ger ett relativt litet
bidrag till växthuseffekten.
SOLENERGI

Solenergi utvinns generellt på olika sätt, antingen med en
solfångare eller med solceller sammansatta till solpaneler.
Det som skiljer dessa tekniker åt är att solfångaren
genererar värme medan solpanelen genererar elektricitet. I
Östra Göinge har solenergi en marginell betydelse.

GEOENERGI

Geoenergi är till största delen solenergi som lagras i
markytan. Energin hämtas ur berget med hjälp av borrhål,
värmepumpar och värmeväxlare. I Östra Göinge har denna
teknik blivit allt vanligare att nyttja.
VINDKRAFT

Vindkraftsenergi som utvinns ur vind kommer att
hanteras i vindbruksplanen som är ett tematiskt tillägg till
Översiktsplanen.
VATTENKRAFT

Vattenkraft utnyttjar energin hos vatten i rörelse. Den
vanligaste tekniken är vattenkraftverk, i vilket vattnets
lägesenergi utnyttjas. I Östra Göinge kommun finns cirka
sju stycken verk, som samtliga är privatägda och främst
belägna i Helge å.
BIOENERGI

Biobränslen är förnybara bränslen som är producerade av
levande organismer (biomassa). Dessa används för el- och
värmeproduktion samt som drivmedel. Exempel på vanliga
källor för biobränslen är ved, svartlut och avfall. För att
effektivisera användningen av biobränslen brukar de
förädlas i fast, flytande eller gasform, till exempel pellets,
etanol och biogas. Det sistnämnda tillverkas oftast från
gödsel, avföring, avloppsslam, hushållsavfall och växter.
Gasen kan användas till uppvärmning och elproduktion,
men även som råvara till fordonsbränsle.
I Östra Göinge kommun kommer en ombyggnad av
reningsverk att ske. I samband med detta planeras för
rötning av avloppsslam och produktion av biogas. Vid en
eventuell uppgradering av denna gas så skulle den kunna
användas som fordonsgas. I dag finns en gaspumpstation
för bussar i kommunen, men genom en utbyggnad för
försäljning av fordonsgas kommer även detta bränsle att
kunna bli tillgängligt för allmänheten.
I fjärrvärmeanläggningar uppnår man den optimala
effekten om man eldar med biobränsle och i de
anläggningar som finns i kommunen används i
företrädesvis detta som huvudbränsle.
FJÄRRVÄRME

Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och
distribution av värme. Den produceras i värmeverk, där
värmen leds vidare via ett kulvertnät till abonnenterna i
fjärrvärmenätet. Fjärrvärme bygger på skalekonomi och
det innebär att den passar bäst för orter där bebyggelse är
relativt tät.

ANTAGANDEHANDLING ÖVERSIKTSPLAN 2012 121

I kommunen finns idag nät i Hanaskog, Knislinge,
Broby och Glimåkra och fortsatt utbyggnad i dessa
orter är fullt möjligt. Genom utbyggnad av dessa nät har
oljeförbrukningen vid uppvärmning av fastigheter kraftigt
minskat.
ENERGIEFFEKTIVISERING

Energieffektivisering och energibesparing innebär att man
försöker effektivisera befintlig energiomvandling antingen
genom att minska energianvändningen eller genom att
få ut mer nytta av befintlig energianvändning. Exempel
på åtgärder som är och skulle kunna vara möjliga i Östra
Göinge kommun är:
•ökad användning av centrala anläggningar för fjärrvärme
och fjärrkyla
•ökat tillvaratagande av spillvärme
•ökad användning av kollektivtrafiken, vilken vanligtvis
använder mindre energi än enskilda transporter.
•ökade åtgärder i byggnader för att minska värmeförluster
vid uppvärmning, till exempel förbättrad isolering,
prognosstyrning av innetemperatur, förbättrade
ventilationsanordningar.
EL

Det övergripande ansvaret för Sveriges elförsörjning har
Svenska Kraftnät, som äger stamnätet med högspänning
(oftast 400 kV) och en sådan stamnätsledning passerar
genom Östra Göinge kommun. Via regionala och
lokala nät når elen slutkunderna och dessa nät ägs av
olika företag. E.ON ansvarar för elförsörjningen i större
delen av kommunen. Lunds Energi och Brittedals Elnät
Ekonomisk förening svarar för områden som berör mindre
delar av kommunens yta.
Efter de stormar som inträffade under början av 2000-talet
med nerblåsta träd och strömavbrott som följd, har många
av luftledningarna i kommunen bytts ut mot markkabel.
Detta har inneburit att elförsörjningen har blivit betydligt
stabilare och att driftsäkerheten har ökat.
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MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Skåne Nordost

Kommunerna i Skåne samarbeter inom Skånes näringsliv,
som är en del av Region Skåne, i fyra regioner med
huvudsyftet att med gemensamma insatser bidra till en
långsiktig och stabil tillväxt i Skåne.
Skåne Nordost består av kommunerna Bromölla,
Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra
Göinge. Tillsammans har kommunerna knappt 200 000
invånare. Regionen utgör en tredjedel av Skånes yta och
genom kommunsamarbetet skapas en gemensam arbetsoch bostadsmarknad.
Arbetet inleddes inom turism och näringslivsutveckling
och har sedan fortsatt inom andra kommungemensamma
intresseområden. Här finns en stark vilja att göra saker
tillsammans och man ser klara fördelar med gemensamma
satsningar. Samarbetet ska attrahera boende, företagare,
studenter och besökare.
OSBY
ÖSTRA GÖINGE
PERSTORP HÄSSLEHOLM

Kommunikation
VÄGNÄT OCH CYKELVÄGAR

Vägnätet och cykelvägarna binder samman orter i flera
kommuner. Genom samarbetet i bland annat Skåne
Nordost blir kommunerna starkare genom att de
samordnar sina strategier för vägar, kollektivtrafik och
cykelvägar.
Upprustning av väg 19 och 119, omledning av väg 119
från Glimåkra via Boalt och upprustningen av tvärleden är
aktuella väg projekt som berör Östra Göinge kommun.
Cykelvägnätet bör kompletteras med en cykelväg från
Hanaskog till Kristianstad längs väg 118. Mellan Immeln
och Arkelstorp saknas också cykelväg.

Kollektivtrafik

Bussförbindelser med snabbuss för pendling och
anslutning till tågförbindelser i Hässleholm och Osby
samt till Kristianstad eftersträvas. De byar som inte
kommer att nås av snabbussen har behov av en buss som
binder samman byarna med varandra och som ansluter till
snabbussen.

BROMÖLLA

KRISTIANSTAD

HÖRBY

Bevara järnvägsbankarna som intakta fastigheter för
framtida kommunikationsändamål.

Klimatfrågor

Utsläpp av koldioxid från fossila bränslen är en viktig
anledning till klimatförändringen. Med bra kollektivtrafik
minskas förbrukningen av fossila bränslen.
HELGEÅS AVRINNINGSOMRÅDE

Grannkommuner

Östra Göinge kommun gränsar till Hässleholm, Osby och
Kristianstads kommun.
Översiktsplanen ska redovisa mellankommunala frågor.
De frågor som bedöms som mest angelägna redovisas här.

Helgeå är ett vattenvårdsområde vars avrinningsområde
är 4749 km2. Det berör fyra kommuner i Skåne
och tre i Kronobergs län. Årsmedelnederbörden i
avrinningsområdet är 800 mm/år och avrinningstalet
är 320 mm/år. Vattnet som rinner till och samlas upp i
Helgeå kan vid häftig nederbörd och hastig snösmältning
orsaka översvämningar längs ån. De kraftverk som finns
i Östra Göinge kommun är genomströmningskraftverk,
vilket innebär att huvudparten av vattenmängderna
passerar igenom vidare nerströms mot Kristianstad, där
risken för mer omfattande översvämningar är betydligt
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större. Risken för extrema vädersituationer med kraftiga
regn, stormar med mera kommer att öka på grund
av de klimatförändringar som pågår. Samordning av
regleringsåtgärder inom avrinningsområdet är en viktig
mellankommunal och regional fråga.

Vindkraft

Hässleholm, Kristianstad och Osby har liksom Östra
Göinge arbetat med att ta fram en vindbruksplan som ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen där vindkraftrelaterade
frågor hanteras.
En samordning av lämpliga respektive olämpliga områden
för vindkraftsetablering längs kommungränserna pågår.
Även tillståndsärenden för vindkraft bör samordnas kring
kommungränserna.
Tillstånd enligt miljöbalken innebär att berörd kommun,
men inte grannkommun har vetorätt. Enstaka hus på
landet riskerar att förbises om de inte ligger i samma
kommun som planerat vindkraftverk. Här är samarbete
kring kommungränserna önskvärt.

Vatten

Östra Göinge kommun ingår i Skräbeåns- och Helgeås
avrinningsområde. Våra sjöar och vattendrag tar inte
hänsyn till geografiksa kommungränser. För att lyckas
med kraven i vatten direktivet krävs samverkan mellan
kommuner. Östra Göinge kommun är medlem i
Skräbeåns vattenråd, samt huvudman för projektet ”Rädda
Immeln”. För Helgeå håller ett vattenråd på att bildas. Här
kommer även Östra Göinge kommun att ingå.

Turism och rekreation

Förutsättningarna för turism och rekreation är goda i
nordöstra Skåne. Cykelleder, vandringsleder, ridleder,
kanotleder med mera skapar tillsammans med målpunkter
och anläggningar goda möjligheter för rörligt friluftsliv i
området. Lederna fortsätter över kommungränserna.
Det pågår ett landsbygdsprojekt i EU´s “Leaderprogram”
kallat “Stanna i ESS” som vill få besökare att stanna några
dagar längre för att upptäcka allt vad området har att
erbjuda. Projektet sträcker sig över de fyra kommuner som
Leaderdistriktet “Skånes ESS” omfattar – Östra Göinge,
Bromölla, Osby och Kristianstad – och syftar till att öka
besöksnäringen i området.
Ett fortsatt samarbete inom bland annat Skåne Nordost
Tourism in Skåne och mellan kommunen och olika
företag, är en förutsättning för att locka fler turister till
området. Besökarna vill kunna välja bland det utbud av
övernattning, matställen, rekreationsområden, evenemang
och utställningar som finns och de som stannar lite längre
vill ha flera platser att besöka och fler upplevelser att ta del
av.

Landsbygdsutveckling

Landsbygden och landskapet är en förutsättning för bland
annat besöksnäring och rekreation. Landskapet är format
av människor och behöver vårdas och utvecklas på ett
ansvarsfullt sätt för att bevara sina värden. Tillkommande
bebyggelse för boende, turism eller verksamheter ska
placeras på lämpliga ställen. Utgångspunkten bör vara att
ny bebyggelse placeras i anslutning till befintliga gårdar
eller byar så att tysta och orörda områden inte splittras.
En samsyn på hur landskapet ska vårdas och utvecklas i
anslutning till kommungränserna är önskvärd.

Service över kommungränserna

Östra Göinge kommun består av ett antal byar.
Ambitionen är att de ska leva vidare med tillgång till
service, men all service kan inte finnas överallt. Om
servicen delas upp på flera byar, samtidigt som den
samordnas, kan fler få tillgång till service.
Genom att lyfta blicken utanför kommungränsen kan
både utbudet och underlaget öka.
Funktioner som kan vara aktuella att samordna är till
exempel, barn- och äldreomsorg, skola, fritidsverksamheter
som simhall, ishall, bad, idrott med mera.
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NATIONELLA MÅL
Plan och Bygglagen 1 kapitlet 1§ Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten
och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.
Miljöbalken 1 kapitlet 1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger
på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad
med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Nationella mål

Nedan följer exempel på några av de nationella mål
som är en del av utgångspunkterna för arbetet med
översiktsplanen:

• Miljömålen
• Klimatfrågorna
• Havsmiljön (Direkt och indirekt)
• Vindkraft m. fl. förnybara energikällor
• Sysselsättningspolitiska mål – full sysselsättning!
Företag och innovation

• Transportpolitiska mål
• Regional utveckling; elektronisk kommunikation,
attraktiv kollektivtrafik, god tillgänglighet till väg
och järnväg

• Mänskliga rättigheter, alla människors lika rätt och
värde.

• Barnkonventionen, trygga uppväxtvillkor
• Tillgängligt och tryggt samhälle
• Bostadspolitiska mål, fler bostäder och fler
hyresrätter

• Äldre människors möjlighet att välja boende
• Folkhälsomål
• Jämställdhetsmål
• Integration av nya svenskar
• Civila samhällets gemenskap, ideella krafter
• Kulturmiljö, kulturarv

Hållbar utveckling

Plan och bygglagen och Miljöbalken börjar båda med
att definiera vad hållbar utveckling är. Översiktsplanen
syftar till en hållbar utveckling, ekonomiskt, socialt och
ekologiskt, i enlighet med dessa lagar.Att sträva mot en
hållbar utveckling är en angelägenhet för alla aktörer i
samhället, såväl för näringsidkare, föreningar, enskilda
människor som för kommunens egna verksamheter.
Utmaningen är att utveckla ett hållbart samhälle ur social,
ekonomisk och miljömässig synpunkt.

Socialt hållbar utveckling

Social hållbarhet handlar om att på lång sikt bygga ett
samhälle som sätter människans behov och välbefinnande
i centrum. Målsättningen är att skapa stödjande miljöer
där individen kan tillgodogöra sig kunskap, kompetens,
utveckling och hälsa. Begreppet hållbar utveckling består
av tre dimensioner, den sociala, den ekonomiska och
den miljömässiga. Utgångspunkten i en översiktsplan
måste vara att man vid planering och beslut vill ta till
vara på hållbarhetsbegreppets tre dimensioner i ett längre
tidsperspektiv.
SYSSELSÄTTNING

Sysselsättningspolitiken ingår som en del av ”Europa
2020”, EU:s strategi för att få fart på sysselsättning och
tillväxt i EU-länderna. Den handlar om att man ska arbeta
mot gemensamma mål om sysselsättning, forskning,
klimat, utbildning och fattigdomsbekämpning. Varje land
utformar sin egen nationella strategi med insatser som
behövs för att målen ska nås. Ett av de svenska målen är
att över 80 procent av kvinnorna och männen i Sverige i
åldern 20 – 64 år ska arbete senast år 2020.

• Transportpolitiska mål
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

De mänskliga rättigheterna är fundamentala i det svenska
samhället. De hämtar sin bärighet från bland annat FN:s
allmänna förklaring om att människor är födda fria och av
lika värde. Till denna övergripande förklaring kan sedan
kopplas en rad olika dokument som har sin bärighet på
denna lokala nivån som till exempel konventionerna om
medborgerliga och politiska rättigheter, barnets rättigheter,
funktionshindrades rättigheter. Till detta kommer också
rättigheter för att tillgodose de grundläggande mänskliga
behoven; rätten till en tillfredsställande levnadsstandard,
till hälsovård och till utbildning.
ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

Förbättrad tillgänglighet är en viktig demokratifråga.
Det ökar förutsättningarna för personer med
funktionsnedsättning att studera, arbeta och självstän
digt klara det dagliga livet. Detta ökar markant
förutsättningarna att också bidra till samhällsutvecklingen.
Med en väl genomförd planering blir tillgängligheten
en naturlig del av den generella utvecklingsprocessen i
samhället.
Vi lever i ett åldrande samhälle med en allt högre
andel äldre människor. Detta får konsekvenser på en
mängd olika områden. Detta understryker behovet av
att samhällsplaneringen måste utgå från att det ska vara

möjligt att klara sig på egen hand även när de fysiska och
kognitiva funktionerna förändras. Två viktiga områden
blir då att arbeta med, enkelt avhjälpta hinder och att
öka tillgängligheten inom kollektivtrafiken. Bostäder
och bostadsområde måste också i större utsträckning
harmoniera med tankarna kring ett tillgängligt samhälle.
BOSTADSFÖRSÖRJNING

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande
kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden i en
kommun. Planeringen för att utveckla boendet är därför
en viktig del i den strategiska planeringen på olika nivåer i
samhället. Kommunerna ansvara för bostadsförsörjningen
primärt och ska enligt bostadsförsörjningslagen ta
fram riktlinjer för bostadsförsörjningen en gång per
mandatperiod. Det betyder bland annat att man ansvarar
för att det finns bostäder för alla medborgare i kommunen.
FOLKHÄLSA

Det övergripandet arbetet för folkhälsoarbetet är att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen. För att uppnå detta mål krävs
en bred samverkan från samhällets alla aktörer.En bra
folkhälsa är en grundförutsättning för tillväxt på lokal nivå
och ökar mängden arbetskraft, förbättrar produktiviteten
och skapar en utvecklingspotential. Hälsa är en av de
viktigaste markörerna för tillväxt och långsiktig hållbar
utveckling, vilket kan resultera i en befolkningstillväxt över
tiden.
INTEGRATION

Integrationsfrågorna berör många olika områden och
inkluderar till exempel insatser inom arbetsmarknadsoch utbildningspolitiken och arbete mot diskriminering.
Insatserna ska i så stor utsträckning som möjligt vara
generella för att minska utanförskapet i samhället. Det
övergripande målet för integrationspolitiken är lika
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett
etnisk och kulturell bakgrund. Integrationspolitiken
fokuserar på;

•
•
•

•
•
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ett effektivt system för mottagande och
introduktion för nyanlända
fler i arbete och fler företagare
likvärdighet i skolan, förbättrade
språkkunskaper och utbildningsmöjligheter
för vuxna
en effektiv bekämpning av diskriminering
en gemensam värdegrund i ett samhälle som
präglas av en tilltagande mångfald

JÄMSTÄLLDHET

TRANSPORTPOLITISKA MÅL

Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma
makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå
detta har det nationellt fastställts fyra långsiktiga delmål;

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att
säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv
i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen
också satt upp funktionsmål och hänsynsmål.

•
•
•
•

en jämn fördelning av makt och inflytande
ekonomisk jämställdhet
jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet
mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut
fattas, resurserna fördelas och normerna skapas och därför
måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga
arbetet. Det innebär att alla politiska beslut som berör
individer ska belysa, analysera och beakta villkoren för
kvinnor och män samt för flickor och pojkar.
DET CIVILA SAMHÄLLET

Begreppet det civila samhället används i betydelsen av
en arena skild från staten, marknaden och det enskilda
hushållet och där människor, grupper och organisationer
agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det
civila samhället verkar bland annat ideella föreningar,
stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk,
tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer. I det
civila samhället ingår bland annat ett stort antal idéburna
organisationer. Det finns en önskan från staten att det
civila samhället ska bli än aktivare.
KULTUR

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden
kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha
möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

•

•
•
•
•

främja allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för
resor och transporter. Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska medverka till att ge alla
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela
landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det
vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa.
De är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem
måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska anpassas till att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

Ekologiskt hållbar utveckling
MILJÖMÅLEN

Utgångspunkter för kommunens miljöarbete är de 16
mål för miljökvaliteten som är antagna av riksdagen och
som anger hur vi till nästa generation ska överlämna ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.
Miljökvalitetsmålen syftar till;

•
•
•
•
•

främja människors hälsa
värna den biologiska mångfalden och
naturmiljön
ta till vara kulturmiljön och de
kulturhistoriska värdena
bevara ekosystemens långsiktiga
produktionsförmåga
trygga en god hushållning med
naturresurserna

främja internationellt och interkulturellt
utbyte och samverkan inom kulturområdet
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt
till kultur
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Ekonomisk hållbar utveckling
REGIONAL TILLVÄXTPOLITIK

Sveriges tillväxt är summan av den tillväxt som skapas
i landets alla delar. De strukturella förutsättningarna,
näringslivets sammansättning och specialisering,
arbetsmarknadens branschbredd samt lokala och regionala
utvecklingsmöjligheter skiljer sig åt. Därför måste den
regionala tillväxtpolitikens insatser anpassas till de
specifika regionala förutsättningarna. Den av staten
utformade regionala tillväxtpolitiken bör inriktas mot
bland annat;

•

•

prioritering av innovation och förnyelse,
entreprenörskap, kompetensförsörjning och ett
ökat arbetskraftsutbud
strategiska insatser och åtgärder för hållbar
tillväxt i samspel med regionala och lokala
aktörer

•

ett tvärsektoriellt arbetssätt mellan aktörer på
lokal och regional nivå

•

en god tillgång till kommersiell och offentlig
service för medborgare och näringsliv i alla delar
av landet

•

ökat fokus på demografiska utmaningar

•

stärkt fokus på miljö, klimat och energi,
jämställdhet, folkhälsa samt integration och
mångfald

Visionen innebär att;

•

Skåne fungerar som en tillväxtmotor i Sverige
och södra Östersjöområdet

•

Skåne är en dynamisk gränsregion med hög
livskvalitet som attraherar människor i alla åldrar

•

mångfalden främjas socialt, kulturellt och
miljömässigt så att den bidrar till ett bärkraftigt
samhälle

•

varje regiondels utveckling stimuleras utifrån sina
förutsättningar

För att nå visionen om det livskraftiga Skåne och de
övergripande målsättningarna om tillväxt, attraktionskraft,
bärkraft och balans står Skåne inför många utmaningar
varav de viktigaste är;

•

kunskapen – Skåne ska vara den ledande
kunskapsregionen

•

delaktigheten – att göra den sociala integrationen
till en väl fungerande process är en förutsättning
för Skånes utveckling

•

miljö och klimat – minskad miljöpåverkan samt
klimatanpassning berör oss alla

•

tillgängligheten – Skånes tillgänglighet ska
utvecklas, både inom Skåne och gentemot
omvärlden

•

Öresundsintegrationen – Skånes potential kan
stärkas ännu mer om integrationen över Öresund
fortsätter och fördjupas

REGIONALT UTVECKLINGSPROGRAM

Region Skåne har fastställt ett regionalt
utvecklingsprogram för åren 2009 -2016. Det syftar till
att ge vägledning och en gemensam bild för planeringsoch utvecklingsinsatser. Programmet är uppbyggt med
vision, övergripande målsättningar, utmaningar och ett
begränsat antal operativa mål. En viktig funktion för det
regionala utvecklingsprogrammet är att ge uttryck för
alla aktörers samlade viljeinriktning. Aktörerna är Skånes
33 kommuner, myndigheter, näringsliv, universitet och
högskolor samt organisationer och individer.
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KONSEKVENSER
Enligt Plan och bygglagen (PBL) (2010:900) ska
konsekvenserna av planförslaget tydligt kunna utläsas.
Utöver denna konsekvensanalys stadgar Miljöbalk (MB)
(1998:808) att en miljökonsekvens-beskrivning enligt
MKB-förordningen (1998:905) ska göras (MB kapitel 6
§§ 11-16), vid bedömd större miljöpåverkan. Enligt 4§
MKB förordningen anges att en översiktsplan kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.

Avgränsning

Konsekvensbeskrivningen omfattar kommunens yta och
har en tidshorisont som sträcker sig till år 2025. Den är
avgränsad till att redovisa följande:
Alternativdiskussion
Miljökonsekvenser
Sociala konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser

Alternativ diskussion

Utöver redovisade plan har ytterligare två alternativa
utvecklingslinjer för Östra Göinge kommun diskuteras,
nollalternativet och alternativet med en huvudort.
NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet beskriver den troliga utvecklingen om
ÖP 2012 inte genomförs. Den gällande översiktsplanen
är från 1990 och fokuserar på markanvändningen utifrån
den situation som kommunen befann sig i då. Därtill
finns kommunens vision om 15 000 stolta Göingar och
övergripande mål om de fyra inriktningarna boende,
kommunikationer, arbete och företagande samt kunskap
och kompetens.
Nollalternativet innebär att utbyggnad kommer att ske
där efterfrågan finns. Gällande planer med villabebyggelse
i byarnas utkanter kommer troligen att utnyttjas för
bostadsbebyggelse. En utbyggnad av enstaka hus i
attraktiva och avskilda lägen kan också förväntas.

Förtätning och satsningen på byarnas centrum kommer
inte att genomföras, mötesplatser utvecklas inte och
varsamhetsområdet och annan ostörd natur riskerar att
fragmenteras om ny bebyggelse etableras. Nollalternativet
medför konsekvenser för flera väsentliga samhällsområden
och kan medföra att underlaget för viktiga sociala
strukturer som barnomsorg, skola och äldrevård kan
minska, vilket kan få ekonomiska konsekvenser. Även
allmänna kommunikationer kan antas försämras i detta
alternativ samt att förutsättningarna för att skapa ett
robust samhälle påverkas. De positiva aspekterna i detta
alternativ utgörs av en utveckling utifrån individers och
företags visioner och idéer och deras förverkligande.
ALTERNATIVET MED EN HUVUDORT

Alternativet med en huvudort innebär en satsning på en by
som utvecklas till huvudort dit utbyggnad, kollektivtrafik
och service koncentreras.
Alternativet medför en kraftig omdaning av kommunens
strukturer vad avser kommunikationer, kommunal
service, boende och företagsamhet. På längre sikt kan
detta alternativ medföra ett effektivare utnyttjande
av tillgängliga ekonomiska, sociala och samhälleliga
resurser. Det kan också innebära att landsbygden utarmas
då service och kommunikationer försämras. Detta ger
tomma byar utan mötesplatser och en känsla av otrygghet
hos de som bor kvar. Naturvärdena kan gå förlorade då
landsbygden avfolkas och det småskaliga landskapet
med odlingar i skogsbygden riskerar att växa igen eller
skogsplanteras.
PLANFÖRSLAGET UTVECKLA ALLA BYARNA

Översiktsplanen beskriver en utveckling där alla byar
utvecklas och där spridd bebyggelse på landsbygden
undviks. Planförslaget skiljer sig från nollalternativet
genom att kommunen tydligt pekar ut hur man vill satsa
på de fyra inriktningarna och omsätter dem i en fysisk
plan, där kollektivtrafik och annan kommunikation
betonas tillsammans med en förtätning av byarna, en
utveckling av byarnas identitet, mötesplatser och service.
Utveckling av kollektivtrafiken är en förutsättning för
kommunens tillväxt. Det gäller snabba resor med buss
som ansluter till tåg och det gäller de korta resorna mellan
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byarna i kommunen och grannkommunerna. När även de
korta resorna kan ske med kollektivtrafik kommer hela
kommunen att utvecklas. För de korta resorna är även
utbyggnaden av cykelvägar mellan byarna av stor betydelse.
Efterfrågan på bostäder i exklusiva lägen som invid vatten,
i skogen eller på en höjd med fin utsikt löses exempelvis
genom planläggning av ett område vid Tydingen och
genom att visa på möjligheten att upprätta nya planer för
bostäder i närheten av Helge å i Broby. Dessutom finns
detaljplan för bostäder i Gyvik vid Immeln.
Planen är positiv till att ödegårdar, avstyckade gårdar och
andra hus rustas upp och används för bostäder, hästgårdar,
service till turism och rekreation eller liknande. Vid
nyetablering ska bostäder, serviceanläggningar för turism
eller andra verksamheter, placeras intill eller nära befintlig
bebyggelse så att landskapet inte fragmentiseras och att
infrastrukturen kan samordnas.

I planförslaget pekas ett varsamhetsområde ut i norra
delen av kommunen med syfte att motverka spridd
bebyggelse på landsbygden samt värna om obebyggda
områden. Områden som varsamhetsområdet med dess
stora sammanhängande naturområden med en mångfald
av leder och möjlighet till naturnära friluftsliv kommer
att bli allt mer värdefulla i framtiden då orörda områden,
tystnad och mörker med största sannolikhet kommer att
bli en bristvara i södra Sverige.
MOTIVERING TILL VAL AV ALTERNATIV

Valet har stått mellan alternativen att satsa på en
huvudort eller att utveckla alla byarna. Nollalternativet
bedöms inte som ett realistiskt alternativ i diskussionen
då översiktsplanen från 1990 inte är ett uppdaterat och
aktuellt planeringsunderlag. Kommunen har aktivt valt
att INTE satsa på en huvudort. Byarna, den levande
landsbygden, det stilla varsamhetsområdet och de stora
naturvärdena är det som kommunen vill utveckla.
Valet att satsa på flera byar innebär att boende, service
och verksamheter sprids ut. Att satsa på befintliga byar
är också ett led i att förekomma tomma byar utan service
vilket ger minskade arbetstillfällen, mindre folk i byarna
och otrygga byar med öde hus.
Utmaningar med valt alternativ är att transportbehovet
ökar och det är svårare att tillhandahålla service inom ett
stort och glest befolkat område jämfört med en huvudort.
Kommunen möter denna utmaning med att arbeta för
bättre kollektivtrafik, bättre tillgång till bredband och
mobilnät i hela kommunen. Servicen kan tillhandahållas
genom att olika former av service samordnas och genom
att den service som inte finns i den egna byn ska finnas i
grannbyn och därmed vara tillgänglig.
Valet att satsa på alla byar istället för en huvudort innebär
ökade transporter vilket är en negativ miljökonsekvens.
Positiv miljökonsekvens av valt förslag är att landsbygden
blir levande med betydelse för växt- och djurlivet samt
odlingslandskapet. Alternativet med en huvudort kan
medföra en positiv ekonomisk konsekvens genom
att samla service med mera i en ort. Avseende sociala
konsekvenser är alternativet med en huvudort inte aktuellt
då övriga byar blir utan utveckling och levande centrum
vilket kan skapa otrygga byar.

Miljökonsekvenser

Miljökonsekvenser av planen presenteras inom följande
rubriker:
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•
•
•
•
•
•

Områden för strategisk utbyggnad
Miljömålen
Miljökvalitetsnormerna
Robusthet
Riksintressen
Kultur-, natur- och rekreationsmiljö

OMRÅDEN FÖR STRATEGISK UTBYGGNAD

Genomförande av ÖP 2012 innebär att man i första
hand bebygger befintliga planer och förtätar i byarna.
Planen pekar även ut områden i anslutning till byarna för
strategisk utbyggnad av bostäder, verksamheter och handel.
Detta är nya områden som idag ej är detaljplanerade.
Detaljplanering görs då det blir aktuellt att ta området i
anspråk. I den processen konsekvensbeskrivs områdena
tydligare och mer detaljerat. I denna plan beskrivs
nuvarande markanvändning samt övergripande vad man
behöver ta hänsyn till i framtida planprocess. Eventuella
konflikter avseende befintliga värden bedöms att kunna
åtgärdas på ett bra sätt genom god fysisk planering och
att värdena beaktas i kommande planprocess. Områdena
ligger intill befintlig bebyggelse alternativt planlagd mark.

4: Strategisk utbyggnad för verksamheter föreslås vis
Södra industrigatan, här avser man att bygga ut redan
befintligt verksamhetsområde. Markanvändning idag är
åkermark klass 7.
5: Strategisk utbyggnad för handel föreslås vid
Kristianstadvägen både öst och väst om vägen. På båda
områdena är markanvändningen idag åkermark. Det östra
området har klass 7 och det västra området västra har klass
3. På västra sidan behöver hänsyn tas till att väg 19 är led
för farligt gods.
Broby
Strategisk utbyggnad av bostäder föreslås vid
Tydingevägen, Lunnomsvägen, Köpmannagatan samt
Tydingen.
1: Tydingevägen, dagens markanvändning är mestadels
blandskog samt betesmark. Inom området finns
alsumpkärr.

Nedan redovisas de strategiska områdena. Områdena har
en siffra som benämning, det är siffran som området fått
på respektive planförslagskarta.
Hanaskog
1: Strategisk utbyggnad av bostäder vid Fridebo.
Dagens markanvändning är ett grönområde med ett par
kolonilotter, tennisbana och boulebana. Området gränsar
till åkermark.
Knislinge
Strategisk utbyggnad av bostäder föreslås vid Granevägen,
Olingevägen samt Hjärsåsvägen.
1: Granevägen, dagens markanvändning är betesmark.
Området ligger mellan golfbanan och en rekreationsskog,
skogen skall bevaras. I området finns fornlämningar som
man i framtida planprocess behöver ta hänsyn till, i den
processen behöver man även titta på skyddsavstånd till
golfbanan.
2: Olingevägen, dagens markanvändning är betesmark.
Området ligger i en lucka i befintlig bebyggelse.
3: Hjärsåsvägen, dagens markanvändning är åkermark
klass 6.
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2: Lunnomsvägen, dagens markanvändning är skog klass
12. I området finns fornlämningar att förhålla sig till.
Även utredning mot närliggande verksamhetsområde blir
aktuellt.
3: Köpmannagatan, dagens användning är åkermark
klass 6. Detta område är aktuellt att exploatera efter att
reningsverket i Broby flyttats. Det är viktigt att utreda
översvämningsrisk för området i ett tidigt skede då detta
kan begränsa storleken på utbyggnadsområdet.
4: Tydingen,utbyggnad föreslås av befintligt
bostadsområde. Området idag består av en blandning
av permanentbostäder och fritidshus. Utanför befintlig
tomtmark är markanvändningen främst betesmark samt
igenväxt betesmark.
5: Strategisk utbyggnad för handel pekas ut vid
Hässleholmsvägen intill rondellen vid Riksväg 19. Här
ska eventuell verksamhet anpassas så den ej påverkar
Riksintresse för naturvård.
Glimåkra
1: Strategisk utbyggnad för bostäder vid Fiskaregränd.
Dagens markanvändning är idag grönområde, sly samt
skog klass 12. I området finns ett vattendrag vilket man
behöver förhålla sig till i vidare planering.

Sibbhult
1: Strategisk utbyggnad för bostäder vid Ringgatan.
Området är sedan tidigare planlagt för skola, då detta ej
är aktuellt finns möjlighet att ändra planen till bostäder.
Dagens markanvändning är en skogsdunge.
2: Strategisk utbyggnad av verksamheter vid
Lönsbodavägen. Dagens markanvändning är slöj och
granskog klass 12.
Hjärsås
1: Strategisk utbyggnad av bostäder vid Per Sonas väg.
Dagens markanvändning är åkermark klass 7.
MILJÖMÅLEN

Sveriges riksdag har antagit 16 miljömål med syftet att
vi till nästa generation ska överlämna ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta. Miljömålen beskriver
det tillstånd för miljön som arbetet inom offentliga
och privata verksamheter ska sikta mot de nationella
miljömålen har av Länsstyrelsen brutits ner till regional
nivå, Skånes miljömål.
Miljömålen bör vara vägledande för översiktsplanen
och översiktsplanen bör återspegla miljömålen, i varje
fall inte strida emot dem. Kommunala miljömål saknas,
men regionala eftersträvas att följas. Nedan redovisas hur
påverkan på miljömålen beaktas och förebyggs under
planperioden. Målen presenteras områdesvis enligt
följande indelning:
Luft och klimat: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft,
Bara naturlig försurning
God livsmiljö:
God bebyggd miljö, Skyddande
ozonskikt, Säker strålmiljö, Giftfri miljö
Vatten: Myllrande våtmarker, Grundvatten av god
kvalité, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning
Natur: Levande skogar, Ett rikt växt och djurliv, Ett rikt
odlingslandskap
LUFT OCH KLIMAT

Dessa miljömål påverkas starkt av vad som släpps ut i
luften. Utsläppen står våra mänskliga aktiviteter för från
trafik, energisektorn och verksamheter. Luftföroreningar
skadar inte bara människor utan även växter, djur och
våra vatten. Utsläpp av så kallade växthusgaser kan leda
till ändrat klimat, ändrade förutsättningar för jord- och
skogsbruk, höjning av havsytan och fler översvämningar.
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Konsekvenser
Flera byar ökar behovet av transporter vilket har en
negativ inverkan på målen.
Åtgärder
Översiktsplanen pekar på en satsning på effektivare
kollektivtrafik, bättre vägstandard samt en utbyggnad
av cykelvägnätet. Kommunen arbetar med
energieffektivisering genom klimat – och energistrategin.
Med bra och tillgänglig kollektivtrafik samt utbyggt
cykelvägnät erbjuder man säkra alternativ till den egna
bilen. Utbyggnad sker i byarna och gör det lätt för
invånarna att ta sig till busstationen. På landsbygden skall
ny bebyggelse ske intill befintlig vilket kan öka möjligheter
till samåkning och eventuella bil pooler.
Avseende översvämningsrisker kommer utredningar som
kartlägger översvämningsområden och risker att göras.
Ingen ny bebyggelse tillåts inom översvämningsområden
utan här tillåts endast grönområden och anläggningar som
tål att ställas under vatten.
GOD LIVSMILJÖ

och icke störande verksamheter bland bostäderna ska
göra byarna tryggare, mer levande och skapa mötesplatser.
Ett mer varierat utbud av bostäder innebär att fler får
möjlighet att bo kvar eller flytta till byn. Byarna knyts
samman med kollektivtrafik och cykelvägar.
Vid planering följer man Naturvårdsverkets och
Boverkets riktlinjer vilket bland annat innebär att
försiktighetsprincipen tillämpas och i planering
undviks att bostäder, skolor, daghem med mera ligger
nära elanläggningar och kraftledningar som ger
förhöjda magnetfält. Vid farligt gods leder tillämpas
dokumentet ”RIKTSAM-Riktlinjer för riskhänsyn i
samhällsplaneringen” (Länsstyrelsen i Skåne, 2007:06).
Inom områden med högrisk eller normalrisk för
radon ska byggnader uppföras radonsäkrade respektive
radonskyddade. Innan förorenade område tas i anspråk
krävs utredning, identifiering av saneringsinsatser samt
sanering. Områden som ligger inom riskområde för
översvämning ska detaljutredas, så att översvämningsrisken
klarläggs, innan de eventuellt kan bebyggas. Vid
byggnation på landsbygden skall hänsyn till befintliga
lantbruk, hästgårdar och andra verksamheter tas.

Dessa miljömål handlar om att vi skall bo och leva i trygga
miljöer samt att mark och vattenområden skall användas
för det ändamål som de är mest lämpade för. Det är
många faktorer att ta hänsyn till då vi planerar och bygger
våra samhällen exempelvis buller, förorenade områden,
naturvärden, översvämningsrisker och energihushållning.
För att kunna utföra en bra planering som tar hänsyn till
alla dessa faktorer och ger oss trygga boendemiljöer krävs
bra underlag i form av inventeringar och utredningar. En
annan viktig del i att nå god livsmiljö är att bedriva tillsyn
på de verksamheter som påverkar vår miljö. Kommunen
ansvarar på så sätt för att byarna skall utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokal och global
bra miljö.

Konsekvens
Planförslaget innebär ingen negativ påverkan på dessa
miljömål. De åtgärder som föreslås i planförslaget ger en
positiv påverkan.
Åtgärder
Planförslaget föreslår att program för byförnyelse ska
upprättas. I programmen kommer kulturvärden som
enskilda byggnader och kulturmiljöer att uppmärksammas.
För de mest värdefulla byggnaderna och områdena
kommer bevarandeplaner att upprättas. Byarnas identitet
ska utvecklas och förstärkas. Förtätning, kollektivtrafik
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I planen har man identifierat strategiska dokument som
behövs tas fram under planperioden. Dessa kommer att
utgöra bra underlag till planering samt tillsyn.
VATTEN

Vatten är vår viktigaste råvara och en livsnödvändighet för
vår överlevnad. Det finns bara ett vatten och det är vattnet
som regnar på oss, vi tvättar oss i, vi metar fisk i och det
vatten som vi dricker.
Vattnet i Östra Göinge kommun består av grundvatten
och ytvattenförekomster. Vi har sedan lång tid tillbaka
påverkat vårt vatten genom utsläpp av förorenat vatten
från samhället, reningsverk, jordbruk och trafiken med
mera. Vi har även dikat ur våtmarker och rätat våra
vattendrag.
För att i framtiden uppfylla kraven i EU´s vattendirektiv
måste vi vara rädda om det vatten vi använder och arbeta
för att undvika föroreningar samt att återskapa det
naturliga vattendraget.

Alternativet till att leda det till Knislinge är en renovering
av Sibbhults reningsverk. Detta innebär att Östra Göinge
kommun i framtiden kommer att ha ett stort reningsverk
beläget i Knislinge samt fyra mindre verk i Immeln,
Östanå, Boalt och Kräbbleboda.
Att lägga ner reningsverken i Sibbhult och Broby leder till
mindre belastningen på vattenförekomsterna Bivarödsån
och Helgeå: Olingeån-Klingaån kan man räkna med en
högre belastning på vattenförekomsten Helgeå: AlmaånLinebäck som blir reningsverkets recipient.
Åtgärder i planförslaget kommer tillsammans innebära en
positiv påverkan på miljömålen inom vattenområdet.
Åtgärder
I planförslaget framgår att kommunen ska arbeta för god
vattenkvalité genom:

•

Konsekvens
Under planperioden kommer reningsverket i Knislinge
ersättas av ett nytt. Det nya reningsverket kommer då
i ett första skede ta emot avloppsvatten från Knislinge,
Hanaskog, Hjärsås, Broby och Glimåkra. Det finns även
planer på att leda dit avloppsvattnet från Sibbhult.

•
•
•
•

Ytor för fördröjning samt lokalt 		
omhändertagande av vatten i samband med
planering
Utbyggnad av kommunalt avloppsnät
De kommunala reningsverkens beskaffenhet
och kapacitet
Prioritera tillsyn och åtgärd av undermåliga
enskilda avlopp
Aktivt medverka i vattenråd samt 		
vattenvårdsprojekt

Ytterligare åtgärder i planförslaget är att man satsar
på utbyggnad inom och runt byarna, vilket innebär
att befintliga system kan användas alternativt byggas
ut. Ingen ny bebyggelse föreslås inom befintliga
vattenskyddsområden. Man kommer att leda
avloppsvatten från de största byarna till ett nytt modernt
reningsverk, vilket kommer att minska belastningen på
två vattenförekomster och öka på en. Inom planperioden
kommer man att fastställa en VA-plan och dagvattenpolicy
för kommunen samt uppdatera vattenskyddsområden och
dess föreskrifter.
NATUR

Naturen har alltid varit värdefull i Sverige och vi har
en unik lagstiftning genom Allemansrätten som ger
oss tillgång till naturen. Naturen är en viktig resurs
för folkhälsan och rekreation men den har också
ett högt ekonomiskt värde i form av resurser såsom
skog, jordbruksmark, berg och andra fyndigheter som
människan genom tiderna och än idag utvinner och
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brukar. Det är i allt detta viktigt att komma ihåg att
naturen är bostad och hem åt vilda djur och växter och vi
måste ta hänsyn till dessa i vårt förhållande till naturen.
Det är också viktigt att i vårt landskap ta tillvara på och
värna om äldre märken och levnadsmiljöer i landskapet,
som fornlämningar, märgelgravar, våtmarker och andra så
kallade småbiotoper.
I Östra Göinge kommun har vi mycket god tillgång till
natur, samtliga våra byar gränsar till skog, jordbruksmark
och betesmark. Tillgången på allemansrättslig mark är
mycket god.
Konsekvens
Planen påverkar genom att man pekar ut nya områden
för verksamheter, bostäder och handel. Dessa områden tar
vid utbyggnad jordbruksmark, betesmark och skogsmark
i anspråk. Dock säger planförslaget att man i första
hand skall bebygga befintliga planer samt förtäta på
landsbygden intill bebyggelse, vilket gynnar målet genom
att ta så lite ny mark som möjligt i anspråk.
Åtgärder
Genom att utveckla och förnya samtliga byar skapas
förutsättningar för boende och verksamheter i hela
kommunen. Ny bebyggelse som fragmentiserar landskapet
ska inte tillåtas, däremot ska landsbygden vara bebodd så
att det småbrutna landskapet brukas och inte växer igen.
Planförslaget säger att den biologiska mångfalden ska
bevaras och att naturvårdsplan ska upprättas där viktiga
kärnområden pekas ut vilket är viktigt för att undvika
konflikter mellan olika intressen. Eventuella konflikter
avseende befintliga värden bedöms att kunna åtgärdas på
ett bra sätt genom god fysisk planering och att värdena
beaktas i kommande planprocess. I planen pekas ett
varsamhetsområde ut där naturen, stillheten och tystnaden
ska värnas.
MILJÖKVALITETSNORMER

Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft och
därmed introducerades ett nytt verktyg i det svenska
miljöarbetet, miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer
ska fastställas utifrån vad människan kan utsättas för utan
fara för olägenheter av betydelse, och/eller vad miljön
kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter.
Miljökvalitetsnormer kan till exempel gälla högsta eller
lägsta tillåtna halt av ett visst ämne i luft/vatten/mark eller
av en indikatororganism i vatten. Miljöbalken ställer krav
på åtgärder i de fall miljökvalitetsnormer överskrids till
exempel om genomförandet av en ny detaljplan leder till
att miljökvalitetsnormer överskrids kan den inte vinna laga
kraft.

Östra Göinge tar hänsyn till miljökvalitetsnormer vid
tillståndsbeslut, godkännande, anmälningsärende, vid
planering och planläggning. Detta tillsammans skall verka
för att miljökvalitetsnormer ej överskrids inom Östra
Göinge kommun.
Miljökvalitetsnormer för luftkvalité
Inga mätningar har genomförts men luftkvalitén bedöms
som god och gynnas av att naturområdena i kommunen
är omfattande och byarna är förhållandevis små. Planen
bedöms ej påverka luftkvalitén så att MKN överskrids,
uppstår problem utförs mätningar.
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Inom Östra Göinge kommun finns inget vatten utpekat
som omfattas av miljökvalitetsnormen
Miljökvalitetsnormer för buller
Problematiken med buller bedöms i Östra Göinge som
liten och genom att vid utarbetande av planer, bygglov
samt tillsyn följa riksdagens och Socialstyrelsen riktvärden
för buller bedömer man att miljökvalitetsnormen ej
överskrids.
Miljökvalitetsnormer för vattenkvalité
Miljökvalitetsnormer för vatten gäller för samtliga
vattenförekomster. I Östra Göinge finns fyra
grundvattenförekomster och 17 ytvattenförekomster.
Grundvattenförekomsterna har idag en god status.
Gällande ytvattenförekomsterna är den kemiska statusen
i dagsläget god för samtliga förekomster, avseende den
ekologiska statusen varierar det stort och man gör en
bedömning att för framtiden finns det en risk att alla våra
förekomster överskrider miljökvalitetsnormen avseende
ekologisk status. Faktorer som påverkar vattenkvalitén är
exempelvis utsläpp från verksamheter, dagvattenutsläpp
och enskilda avlopp.
Kommunen ska arbeta med vattenkvalitén genom:

•

•
•
•
•

Ytor för fördröjning samt lokalt
omhändertagande av vatten i samband med
planering
Utbyggnad av kommunalt avloppsnät
De kommunala reningsverkens beskaffenhet
och kapacitet
Prioritera tillsyn och åtgärd av undermåliga
enskilda avlopp
Aktivt medverka i vattenråd,
vattenvårdprojket
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Under planperioden kommer reningsverket i Knislinge
ersättas av ett nytt. Det nya reningsverket kommer då
i ett första skede ta emot avloppsvatten från Knislinge,
Hanaskog, Hjärsås, Broby och Glimåkra. Det finns
även planer på att leda dit avloppsvattnet från Sibbhult.
Alternativet till att leda det till Knislinge är en renovering
av Sibbhults reningsverk. Detta innebär att Östra Göinge
kommun i framtiden kommer att ha ett stort reningsverk
beläget i Knislinge samt fyra mindre verk i Immeln,
Östanå, Boalt och Kräbbleboda.
Nedtröms reningsverket finns grundvattenförekomst
Beateberg (SE622901-139466). Vattnet i denna nyttjas
inte och vattenskyddsområdet kommer att upphöra under
planperioden.
Att lägga ner reningsverken i Sibbhult och Broby
leder till mindre belastningen på vattenförekomsterna
Bivarödsån och Helgeå:Olingeån-Klingaån dock kan
man räkna med en högre belastning på vattenförekomsten
Helgeå:Almaån-Linebäck som blir reningsverkets
recipient.
Ytterligare åtgärder i planförslaget är att man satsar
på utbyggnad inom och runt byarna vilket innebär att
befintliga system kan användas alternativt byggas ut.

Ingen ny bebyggelse föreslås inom befintliga
vattenskyddsområden. Inom planperioden kommer man
att fastställa VA-plan, dagvattenpolicy samt uppdatera
vattenskyddsområden och dess föreskrifter.
Samlad bedömning är att planen ej kommer att försämra
kvalitén på våra vatten utan på sikt ge en förbättring.
RIKSINTRESSEN

Kommunen delar Länsstyrelsens uppfattning om
riksintressena och deras värden. Den förtätning som
planeras är kopplad till befintliga byar och där råder
ingen konflikt med riksintresse. Områden för strategisk
utbyggnad sker inte heller i konflikt med riksintresse.
Kommunen delar även uppfattningen med Trafikverket
om att riksintresset för järnväg söder om Hanaskog bör
upphävas.
En eventuell omdragning av riksväg 19 vid Hanaskog gör
dock ett visst intrång på riksintresset för kulturmiljö.
ROBUSTHET

Klimatförändringarna innebär att risken för extrema
vädersituationer ökar. Det kan vara kraftiga regn, stormar,
torka, värme eller kyla. Östra Göinge har på senare år
drabbats av kraftiga stormar. Kablar har på långa sträckor
markförlagts för att undvika problem med el och tele.
Det fasta telefonnätet i ensliga områden ersätts med
mobiltelefon.
Ingen ny bebyggelse kommer att tillåtas inom de
områden som enligt Räddningsverket är utpekade som
översvämningsområden utan att detaljerade utredningar
genomförs.
NATUR-, KULTUR- OCH REKREATIONSMILJÖ

En av kommunens största resurser är landskapet med de
natur-, kultur- och rekreationsvärden som finns. Genom
varsam exploatering kan man behålla de värden som gör
landskapet unikt samtidigt som man möjliggör för fler att
bo och verka i det.
Strandskyddet skall under planperioden bevaras intakt
med undantag vid de föreslagna utbyggnadsområdena
vid Tydingen, Gyvik och hamnområdet i Immeln. Där
strandskyddet begränsas är det viktigt att så mycket blir
kvar att stränderna förblir tillgängliga för allmänheten.

142 ÖVERSIKTSPLAN 2012

ANTAGANDEHANDLING

Kring flera av kommunens byar ligger jordbruksmark och
skogsmark tätt inpå. Det är av stor vikt att hushålla med
naturresurserna där dessa ingår, därför är det viktigt att
man inte tar mer mark i anspråk än absolut nödvändigt.
Planförslaget föreslår i första hand en förtätning i byarnas
kärnor och en eventuell utvidgningen av byarna i ett
senare skede.
Översiktsplanen föreslår inga utbyggnader inom
naturreservat eller Natura 2000-områden. Föreslagna
åtgärder kommer inte att påverka områdena.Viss risk
finns att förtätningen i byarna kommer att ha en negativ
påverkan på de befintliga kulturvärdena. För att minimera
risken ska de föregås av mer detaljerade analyser i form av
fördjupningar av översiktsplanen i Hanaskog, Knislinge
samt Glimåkra och byförnyelse i Broby, ÖstanåHemmestorp, Sibbhult och Hjärsås.
Ett större varsamhetsområde föreslås i den norra delen av
kommunen med syfta att motverka spridd bebyggelse på
landsbygden samt värna om obebyggda områden, naturen
och det naturnära friluftslivet.
I planen hänvisas nyetableringar till lägen intill befintlig
bebyggelse. Detta är en positiv konsekvens för att undvika
en fragmentisering av landskapet och att naturvärden
riskerar att gå förlorade. Ett hus har liten påverkan men på
sikt splittras landskapet och de sammanhängande ostörda
områdena blir mindre och mindre.

flytta för att bo tillgängligt eller byta till en mindre och
lättskött bostad.
TRYGGHET OCH HÄLSA

Det finns många faktorer som påverkar vår upplevelse av
trygghet och hälsa. Säkra skolvägar väl avskilda från tyngre
trafik. Upplysta stråk genom byarna så man kan förflytta
sig även under de mörkare timmarna. Fler människor
som rör sig ute för att där finns busshållplats, affärer eller
mötesplatser av olika slag.
Vägarna som leder genom byarna har på många ställen
karaktären av landsväg. Det kan innebära att vissa fordon
kör fort och vägarna blir barriärer som är riskabla att korsa
för oskyddade trafikanter. Avsikten är att dessa vägar i
samband med byförnyelse ska gestaltas mer som gator så
att där blir en miljö där det är trevligt att gå och trafiken
bromsas upp. Det ska anordnas säkra stråk och korsningar
för gående och cyklister
Bra rekreationsmöjligheter, boende, arbete och
fritidsaktiviteter är viktiga faktorer för ett tryggt samhälle
och för invånarnas hälsa.

Sociala konsekvenser
MÖTESPLATSER OCH TILLGÄNGLIGHET.

Planen lyfter fram mötesplatserna som byarnas minsta
gemensamma nämnare. Mötesplatser är en förutsättning
för det sociala livet i byarna och för integration. Där kan
äldre, nyinflyttade, ungdomar och barnfamiljen möts på
lika villkor. Byförnyelse och andra åtgärder ska lyfta fram
mötesplatser och förstärka dem så att byarna blir trygga
och att livet i de offentliga rummen lockar fler.
Andelen äldre kommer att öka vilket ställer krav på ökad
tillgänglighet och bättre service. Det finns fler grupper
som har behov av liknande service. God tillgång till
kollektivtrafik och möjlighet att handla livsmedel utan
tillgång till egen bil är en förutsättning för att alla ska
kunna klara sig själva. Gällande lagstiftning medför att alla
nya byggnader och offentliga miljöer blir mer tillgängliga.
Samtliga byar ska leva och utvecklas. Ett varierat utbud av
bostäder i de olika byarna leder till att man inte behöver
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Kommunens satsning på rekreation och friluftsliv är
också positivt för invånarnas hälsa. En turismsatsning
med samma innehåll medför att fler kan komma hit och
rekreera sig.
Blandad bebyggelse med olika prisbild och
upplåtelseformer och med närhet till kollektivtrafik,
service och närrekreationsområden är positivt ur ett
hälsoperspektiv. Det innebär att utsatta grupper får
möjlighet att bo bra och delta i samhällslivet. Utsatta
grupper finns inom befolkningen beroende på ålder, kön,
etnicitet och inkomst. Delaktighet och tillgänglighet i
samhället är viktigt för människors välbefinnande.
Genom att utveckla samtliga byar skapar man samma
möjligheter oberoende av var man bor och förebygger
utflyttade byar med utebliven service och öde hus vilket
kan ge en otrygghet för de som bor kvar. Allt kommer
inte att finnas i alla byar men det som finns ska vara
tillgängligt för alla och det som inte finns i den egna byn
finns i någon av grannbyarna.

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna av Östra Göinge
kommuns översiktsplan är att de i stor utsträckning finner
sin bäring i den kommunala ekonomin.

En välskött ekonomi är i sin tur ett av villkoren för att
en varaktig och stabil miljö- och samhällsutveckling ska
komma till stånd. Perspektiv som måste beaktas i detta
sammanhang är till exempel sysselsättningsutvecklingen,
företagsetableringar, befolkningsförändringar,
utbildningsnivåer och arbetspendlingsmönster. En
ekonomisk bärkraftig tillväxt innebär i förlängningen
en väl avvägd samhällsutveckling. Utvecklingen får inte
vara på bekostnad av viktiga natur- och kulturtillgångar.
Att inte vårda dessa tillgångar kan på sikt leda till en
ogynnsam negativ utveckling och stagnation för en rad
olika näringsverksamheter.
Utifrån övergripande perspektiv lyfts ett flertal strategier
fram i översiktsplanen. Att göra ekonomiska beräkningar
med hänsyn till dessa är inte meningsfullt eftersom
de kommer att innehålla en stor osäkerhet. Man bör i
stället utgå ifrån de ekonomiska förutsättningar som
råder vid den aktuella tidpunkten för genomförandet.
Det är i fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, andra
styrande program och i enskilda projekt som effekter på
kommunalekonomin kan beräknas med större säkerhet.
För att uppnå målet om en god ekonomi och hållbar
utveckling krävs att dessa planer och program tas fram
tidigt i planperioden så att de korresponderar med
planförslaget.
I översiktsplanen lyfts en rad olika strategier
fram som berör bland annat bostadsområde och
infrastruktursatsningar. Detta medför naturligtvis
ekonomiska konsekvenser för den kommunala ekonomin.
Vissa projekt får kommunen bekosta själv i andra
kan finnas delat ekonomiskt ansvar. Exempelvis de
kostnader som uppstår vid framtagande av nya eller
utvidgade bostadsområden kan till viss del täckas
genom avgifter för köpare eller brukare. När det gäller
infrastrukturinvesteringar kan de finansieras av Region
Skåne, Trafikverket och kommunen.
De i översiktsplanen framtagna utbyggnadsområdena
ligger i anslutning till befintlig bebyggelse, vilket
innebär att mycket av dagens befintliga infrastruktur,
kollektivtrafikanläggningar och verksamhetsinrättningar
kan nyttjas utan allt för stora nyinvesteringar.
Existerande arbetsplatser måste emellertid ges möjlighet
att vidareutvecklas, bostadsmiljöer förbättras och
kollektivtrafiken byggas ut. Ökad befolkning innebär
ökade skatteintäkter och genom att effektivisera den
kommunala servicen ytterligare genom till exempel riktade
arbetsutvecklingsinsatser kan de kommunala kostnaderna
hållas nere vid en ökad efterfrågan.
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För vatten- och avloppshanteringen är det av stor
ekonomisk fördel att ökningen av bebyggelsen sker inom
befintliga VA- områden. För att klara ökade miljökrav
och säkerställa drifts- och kvalitetskrav kommer
betydande investeringar att ske inom renings- och
vattenförsörjningsverksamheterna under planperioden
exempelvis genom ett nytt reningsverk i Knislinge.
Likväl behöver satsningar också göras för att förbättra
infrastrukturen i kommunen genom standardhöjningar
av vägnätet. Detta leder till bättre möjligheter för
arbetspendling, utökad kollektivtrafik och ökad
trafiksäkerhet. Parallellt med detta måste en utbyggnad av
gång- och cykelnätet genomföras, vilket bli en tillgång för
besöksnäringen och det rörliga friluftslivet.
Översiktsplanens ambition att bevara natur- och
kulturvärden medför att viktiga attraktionsvärden
för framtiden säkerställs. Genom att peka ut ett
varsamhetsområde skapas en trovärdighet kring denna
strävan. Lugnet, stillheten och tystnaden kan i detta
sammanhang vara en tillgång för en balanserad utveckling
av besöksnäringen.

Sammanfattning

I detta kapitel har redogjorts varför Östra Göinge
kommun har valt alternativet att utveckla alla byar jämfört
med nollalternativet och alternativet med en huvudort.
Alternativet med att utveckla alla byar har därefter
studerats ur ett hållbarhets perspektiv där man identifierat
miljöpåverkan samt ekonomiska och sociala konsekvenser.

former av service samordnas och genom att den service
som inte finns i den egna byn ska finnas i grannbyn och
därmed vara tillgänglig.
För att knyta samman byarna byggs cykelvägnätet ut.
Kommunen hoppas även på större del samåkning samt
utveckling av bilpooler.
Kommunen rymmer unika natur- och kulturmiljövärden.
De ska enligt planen bevaras och vårdas eftersom de är
förutsättningen för den turismnäring kommunen vill
utveckla. Möjlighet till rekreation och upplevelser ger
livskvalitet samtidigt som sällsynta växt- och djurarter
hittar sin hemvist. Avseende bebyggelse utanför byarna
säger planen att spridd bebyggelse inte kommer att tillåtas
utan ny bebyggelse skall ske intill befintlig. Detta är med
syfte att värna om vårt landskap så att det ej fragmenteras
och mister sina natur- och kulturvärden. Till detta
tillkommer även det utpekade varsamhetsområdet där man
vill värna om det tysta och vilda landskapet.
I detta kapitel har man också redogjort för åtgärder som
inom planperioden skall genomföras. Vidtas dessa åtgärder
kommer Östra Göinge ha bra beredskap och underlag för
att kunna utvecklas till en hållbar kommun för framtidens
stolta Göingar.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att planen har
en miljöpåverkan genom att nya områden för strategisk
utbyggnad sker. Denna tar produktiv skogs – åkermark
i anspråk. Det är mycket lite ny mark som pekas ut
eftersom planen i första hand säger att befintliga planer
skall bebyggas samt en förtätning av byarna skall ske.
Strategiskt utpekade områden ligger i direkt anslutning till
befintlig bebyggelse i byarna. Den tekniska försörjningen
har kapacitet för planerad utveckling. Befintliga planer
tillsammans med de strategiskt utpekade områdena utgör
en god beredskap för att nå Östra Göinge kommuns vision
om 15 000 stolta Göingar.
Utöver att ta ny mark i anspråk möter man utmaningar
med valt alternativ avseende transporter och dess
klimatpåverkan samt att tillhandahålla service inom ett
stort och glest befolkat område. Kommunen möter dessa
utmaningar med att arbeta för bättre kollektivtrafik
och bättre tillgång till bredband och mobilnät i hela
kommunen. Servicen kan tillhandahållas genom att olika
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ORDLISTA
ALLMÄN SERVICE

Exempelvis skola, äldreboende, förskola, badhus och idrottshall.
AVRINNINGSOMRÅDE

Det landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag.
BEBYGGELSE STRUKTUR

Strukturen och formen på bebyggelsen inom våra byar på hus och vägar etc.
B-VERKSAMHET

Miljöfarlig verksamhet som är tillståndpliktig. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.
BYFÖRNYELSE

program Program över hur man vill utveckla byns centrum.
BYFÖRTÄTNING

Att bygga inom befintlig bebyggelse exempelvis bostäder, butiker eller kontor. Det kan också innebära att bebygga
grönområden, industrimark, parkeringsplatser.
DAGVATTEN

Regn och smältvatten som behöver omhändertas av samhället.
DETALJPLAN

Fysisk planering för utformning av bebyggelse med mera inom ett mindre avgränsat geografiskt område. En detaljplan styr
hur mark får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas inom planens område.
FARLIGT GODS

Samlingsbegrepp för ämnen och produkter med egenskaper som kan skada människor och miljön om de inte tranporteras
på ett säkert sätt.
FLERKÄRNINGHET

Nätverket som byarna tillsammans bildar. Alla byar har inte allt men tillsammans har de det.
FRITIDSBOSTAD

Hus avsett att användas som tillfällig bostad under semester och annan fritid.
FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN

I en fördjupning görs en mer detaljerad redovisning av kommunens avsikter med ett visst geografiskt område exempelvis
en by.
GRUNDVATTEN

Allt vatten som finns under markytan.
GRÖNSTRUKTUR

Det gröna i våra byar exempelvis parker, skogsdungar och grönområden.
HÅLLBAR UTVECKLING

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa
sina behov. Ska ske ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.
JORDBRUKSMARK

Mark som används för jordbruk. Beroende på produktionsförmåga tilldelas marken en klass där den sämsta marken får
klass ett och den bästa klass 10.
KOLLEKTIVTRAFIK

Passagerartrafik som är tillgänglig för allmänheten exempelvis buss och tåg
KOMMERSIELL SERVICE

Exempelvis handel, restauranger, bank och post.
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KOMPLETTERANDE BEBYGGELSE

Områden där man ser möjlighet till ytterligare bebyggelse intill befintlig där enstaka hus ej behöver föregås av
detaljplanering.
LANDSBYGD

Området utanför byarna med dess bostäder, verksamheter etc.
LANDSBYGDSUTVECKLING

Utvecklingen av markområdena utanför våra byar.
MILJÖKVALITETSNORM

Ett gräns- eller riktvärde som påvisar när det blir en störning för människors hälsa och miljön och åtgärder behöver vidtas.
NATURA 2000

Ett område som pekas ut som ett av EU:s mest skyddsvärda naturområden.
PERMANENTBOSTAD

Bostad för fast bruk.
PLANFÖRSLAG

Med karta och text beskrivs den utveckling som kommunen vill ska ske inom planperioden.
PLANLAGD MARK

Markområde som redan är detaljplanerat. Området kan vara helt, delvis eller ej utbyggt.
RIKSINTRESSE

Geografiska områden som är av nationell betydelse kan pekas ut som områden av riksintresse. Riksintresse finns inom flera
områden exempelvis natur, friluftsliv och trafik.
SAMMANHÅLLEN BEBYGGELSE

Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.
SKOGSMARK

Skogsmark delas in i tre klasser där klass ett är den bästa klassen och klass tre den sämsta klassen.
SKYDDSAVSTÅND

Rekommenderat avstånd till befintliga och planerade verksamheter som kan förutspås utgöra en störning för människors
hälsa och miljön.
STRANDSKYDD

En lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara den som äger
mark. Strandskyddet skyddar även växter och djur.
TYST OMRÅDE

Geografiskt område med ljudnivå under 30 dB.
TÄTORT

Tättbebyggt område med minst 200 invånare och högst 200 meter mellan husen.
VA OMRÅDE

Område för kommunalt vatten och avlopp.
VARSAMHETSOMRÅDE

Område utpekat i översiktsplanen där man vill värna och skydda de befintliga värdena som i framtiden riskerar att bli en
bristvara såsom tystnad, naturen och det rörliga friluftslivet.
VATTENFÖREKOMST

En vattenförekomst är, enligt vattenförvaltningsförordningen för vatten, den minsta enheten för beskrivning och
bedömning av vatten.
YTVATTEN

Vatten vi kan se exempelvis en å, bäck eller sjö.
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UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE
Östra Göinge kommuns översiktsplan utgår ifrån kommunens vision 15000 stolta Göingar som tar avstamp i fyra fokusområden,
Boende, Kommunikationer, Arbete och Företagande och Kunskap och Kompetens.
Utifrån denna vision har olika alternativ disskuterats för att sedan landa i att samtliga byar ska utifrån sina förutsättningar leva och
utvecklas.Valt alternativ har under utställningen fått en del synpunkter. Framförallt så har det handlat om den ökade klimatpåverkan som alternativet innebär med hänsyn till ökade transporter. Genom att aktivt satsa på kollektivtrafiken, digital kommunkation
och att samordna servicen i byarna tror dock kommunen att valt alternativ är bästa vägen att gå.
Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen har gått till,
redogöra för synpunkter som inkommit samt vilka ändringar som gjorts med anledning av inkomna synpunkter.
Förslag till Översiktsplan för Östra Göinge kommun har varit på utställning under tiden 2012-04-11 till 2012-06-11 enligt 3 kap
12§ Plan och bygglagen (PBL 2010:900) Förslaget har bestått av planhandling, markanvändnigskarta och samrådsredogörelse.
Planen har funnits tillgänglig på kommunens bibliotek, kommunhusets foaje samt på kommunens hemsidan.
Utställningen av planförslaget har kungjorts i två ortstidningar Norra Skåne och Kristianstadbladet.
Planförslaget har sedan skickats ut enligt 3kap 14§ PBL.

Inkomna yttranden

Under utställningstiden har det inkommit totalt 11 skriftliga yttranden.
Nedan följer en sammanfattning av inkomna yttranden. Länsstyrelsens yttrande redovisas i sin helhet. Relevanta frågeställningar
kommenteras och förslag till kompletteringar redovisas.
Kommentarer är kursiverade och indragna.

Myndigheter
Länsstyrelsen

Östra Göinge kommun har till Länsstyrelsen översänt förslag till översiktsplan för Östa Göinge kommun, Översiktsplan 2012, för
utställning enligt 3 kap 12 § Plan och bygglagen (PBL 2010:900).
Under utställningstiden ska Länsstyrelsen enligt 3 kap 16 § Plan- och bygglagen avge ett granskningsyttrande över planförslaget.
Av yttrandet ska det framgå om:
• förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap miljöbalken (MB)
• förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap (MB) inte följs,
• redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap 18 § första stycket MB
(strandskyddsområde),
• sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett
lämpligt sätt samt om
• en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Granskningsyttrandet skall i enlighet med bestämmelserna i 3 kap 20 § PBL fogas till översiktsplanen. Den antagna översiktsplanen (ÖP) skall sedan spridas till sådana myndigheter och övriga som har väsentligt intresse av ÖP och som använder den som
beslutsunderlag.
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En aktuell översiktsplan är en förutsättning för att kunna ha en bra vägledning för efterföljande beslut enligt till exempel PBL och
MB. Östra Göinge kommun har gjort ett lättillgängligt och tydligt förslag till ny översiktsplan för kommunen. En träffsäker analys
av omvärldsfaktorer och förutsättningar ger en tydlig bild av vilka utmaningar Östra Göinges kommun står inför. Ställningstaganden i början av varje kapitel klargör kommunens visioner och ger en snabb och greppbar bild av det viktiga i varje kapitel.
Kommunen har utgått från en vision om ”15 000 stolta Göingar”. Fokus ligger dock snarare på ”stolta Göingar” och att utvecklingen går åt rätt håll än att folkmängden uppgår till 15 000 till år 2025. Länsstyrelsen anser att kommunen gör rätt i att inta en
pragmatisk hållning till visionen, men anser att denna pragmatiska hållning tydligare bör genomsyra planförslaget.
Länsstyrelsen konstaterar att behovet av ytterligare mark för bostadsutbyggnad inte är tillräckligt redovisat. Översiktsplanen ger
inte tillräckligt stöd för att prioritera en förtätning och byförnyelse i byarnas centrum framför villabebyggelse i byarnas periferi.
Förslaget innebär en överplanering som riskerar att öka bilberoendet samt försvåra möjligheterna att ge underlag för kollektivtrafik
och service. Länsstyrelsen vill i sammanhanget påpeka att det är byggnadsnämndens uppgift att uppmärksamt följa den allmänna
utvecklingen inom kommunen samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning (PBL
12 kap 2 §).
I planförslagen för byarna framgår att fördjupad översiktsplan ska göras för Hanaskog, Knislinge och Glimåkra. För Sibbhult och Broby ska byförnyelse program upprättas. Detta innebär att ort för ort kommer det att göras djupare analyser där
förtätning, trafik och nya åtgärder kommer att utredas och miljöbedömas.
Kommunen bör också betänka att översiktsplanen inte bara ska ge underlag för nya detaljplaner. I en kommun som Östra Göinge,
och speciellt i de mindre orterna, är det till och med viktigare att översiktsplanen ger tydliga anvisningar om hur bygglov ska hanteras än att peka ut nya områden för detaljplaneläggning. Länsstyrelsen konstaterar att handlingarna saknar tillräckligt ställningstagande för riktlinjer angående nytillkommande bebyggelse utanför utpekade områden för bostadsbebyggelse.
Ny bebyggelse ska placeras i anslutnig till befintliga byar, grupper med hus eller i anslutning till gård eller torp på landsbygden. Kommunen vill inte tillåta spridd bebyggelse utan bevara tystnaden. Detta framgår på sidan 23.
Östra Göinge kommun är svår att kollektivtrafikförsörja. Samtliga orter i kommunen är relativt små och ingen ort i kommunen är
en utpräglad huvudort. Närhet till kommunikationer är något som värderas högt av människor vid val av bostadsort, och kollektivtrafik är en nyckelfaktor när det gäller att bygga ett hållbart samhälle. De orter som har bäst förutsättningar till en förbättrad
kollektivtrafik är Broby, Knislinge och Hanaskog. Länsstyrelsen anser att majoriteten av den nya bebyggelsen bör koncentreras till
dessa orter.
Kommunen delar Länsstyrelsen uppfattning om att Hanaskog, Knislinge och Broby har bäst kollektivtrafik och troligtvis
kommer att växa snabbast men anser att det även ska finnas en planberedskap i de mindre byarna. Detta framgår på sidan
23.
Av planhandlingarna framgår att Immelnområdet är av stor betydelse för turism, friluftsliv och rekreation. Riksintressena för natur
och friluftsliv bekräftar detta. Byn Immeln karaktäriseras också till stor del av verksamheter knutna till besöksnäringen. Länsstyrelsen bedömer att den byförnyelse som föreslås i byn Immeln på sjön Immelns södra strand kan komma att stå i strid med riksintresset för friluftsliv om området tas i anspråk för bostäder. Kommunens ambition att låta Immeln växa ihop med området med 80
planlagda men outbyggda tomter norr om skjutbanan vid Gyvik bedömer Länsstyrelsen också kan vara i strid med riksintresset för
friluftslivet.
Den byförnyelse som anges syftar framförallt på en upprustning och viss förtättning och kommunen bedömer inte att den
står i strid med riksintresset. Texten kompletteras med ett förtydligande.
Länsstyrelsen konstaterar att konsekvensbeskrivningen har utökats med sakområdesspecifika beskrivningar men att det saknas en
tydlig, jämförande redovisning av planförslagets konsekvenser för de olika alternativen samt konsekvenserna för varje by. Vidare
saknas konsekvensbeskrivning för kommunens ställningstagande för användning av mark- och vattenområden för resterande delar
av kommunen.
Ställningstagande för områden utanför byarna framgår av avsnittets Landsbygdsutveckling planförslag sid 107 -108. I
avsnittet konsekvenser framgår på sidan 136 vilka konsekvenser dessa ställningstagande har. Se även kommentar under
miljökonsekvensbeskrivning.
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En av översiktsplanens viktigaste uppgift är att vägleda inför kommande lovgivning och detaljplanläggning. Länsstyrelsen anser
inte att gällande översiktsplan ger tillräcklig vägledning för tillståndsgivning enligt PBL eller annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken och infrastrukturlagarna.
I planförslagen för byarna framgår att fördjupad översiktsplan ska göras för Hanaskog, Knislinge och Glimåkra. För Sibbhult och Broby ska byförnyelse program upprättas. Detta innebär att ort för ort kommer det att göras djupare analyser där
förtätning, trafik och nya åtgärder kommer att utredas och miljöbedömas.
HUSHÅLLNING MED MARK- OCH VATTEN

Av både Plan- och bygglagen (2 kap) och Miljöbalken (3 kap) framgår att hänsyn måste tas till föreliggande behov när mark- och
vattenområden planläggs, och att företräde ska ges sådan användning som medför en god hushållning från allmän synpunkt, samt
att områden som utpekats som riksintressen ska skyddas från åtgärder som kan skada dessa.
Utifrån kommunens vision av en befolkning på 15000 invånare fram till och med år 2025 kommer det att finnas ett behov av ca
735 nya bostäder. Idag finns det inom kommunen planlagt för 730 villatomter samt ytterligare planlagd mark för flerbostadshus.
Kommunen konstaterar att många av planerna är gamla och behöver uppdateras. Det är också nödvändigt att ompröva vissa av
planområdena utifrån dagens förutsättningar. Länsstyrelsen konstaterar att inga detaljplaner föreslås upphävas samtidigt som
områden för strategisk utbyggnad av bostäder, förtätning i centrala lägen alternativt kompletterande bostadsbebyggelse föreslås i
samtliga byar. Hur stort tillskott av bostäder som de utpekade områdena innebär framgår inte.
Många av kommunens äldre innevånare efterfrågar dock alternativ till villaboendet. För att möta behovet hos den åldrande befolkningen föreslår kommunen flerbostadshus centralt i byarna. Länsstyrelsen ser positivt på detta. I övrigt saknas uttalade och konkreta strategier för respektive by, inte minst vad gäller befintlig bebyggelse eller där denna är tänkt att förtätas eller kompletteras.
I planförslagen för byarna framgår att fördjupad översiktsplan ska göras för Hanaskog, Knislinge och Glimåkra. För Sibbhult och Broby ska byförnyelse program upprättas. Detta innebär att ort för ort kommer det att göras djupare analyser där
förtätning och nya åtgärder kommer att utredas. Det är också i detta skede som gällande detaljplaner kommer att ses över
och eventuellt omprövas och/eller hävas.
Kommunen bör också betänka att översiktsplanen inte bara ska ge underlag för nya detaljplaner. I en kommun som Östra Göinge,
och speciellt i de mindre orterna, är det till och med viktigare att översiktsplanen ger tydliga anvisningar
om hur bygglov ska hanteras än att peka ut nya områden för detaljplanläggning.
Ny bebyggelse ska placeras i anslutning till befintliga byar, grupper med hus eller i anslutning till gård eller torp på landsbygden. Kommunen vill inte tillåta spridd bebyggelse utan bevara tystnaden. Detta framgår på sidan 23.
Konsekvensbeskrivning av satsningen av sk superbussar saknas. Betydelsen av satsningen av superbussar för överflyttning av bilresande och minskad biltrafik hade behövt lyftas fram i översiktsplanen samt hur satsningen förväntas påverka de berörda byarna.
I konsekvensbeskrivningen innefattas superbussar under begreppet effektivare kollektivtrafik. Hur själva projektet superbussar förväntas påverka berörda byar utreds i kommande fördjupningar av översiktsplanen för Hanaskog och Knislinge samt
i byförnyels program för Broby. Detta framgår tydligt på sidan 30 i översiktsplanen.
Sammanfattningsvis konstaterar Länsstyrelsen att behovet av ytterligare mark för bostadsutbyggnad inte är tillräckligt redovisat.
Förslaget innebär en överplanering som riskerar att öka bilberoendet samt försvåra möjligheterna att ge underlag för

kollektivtrafik och service. Översiktsplanen ger inte tillräckligt stöd för att prioritera en förtätning och byförnyelse i byarnas

centrum framför villabebyggelse i byarnas periferi. Generellt saknas en tydlig prioriteringsordning för respektive by vad gäller
bebyggelseutvecklingen.

I planförslagen för byarna framgår att fördjupad översiktsplan ska göras för Hanaskog, Knislinge och Glimåkra. För Sibbhult och Broby ska byförnyelse program upprättas. Detta innebär att det kommer att göras djupare analyser där bland annat
prioritetsordning för bebyggelseutveckling kommer att utredas.
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RIKSINTRESSE

Riksintresse kulturmiljö

I översiktsplanen saknas en beskrivning av hur riksintressena för kulturmiljö långsiktigt säkerställs. Omdragningen av riksväg 19

förbi Hanaskog berör riksintresse området Ballingstorp-Hanaskog-Hanaholm, L:K 25. Motiveringen för riksintresset är två en-

samgårdar som är typiska för Skånes skogsbygder i äldre tid. Förutom själva gårdarna är angränsande åker- och betesmarker med
odlingsrösen och stengärdesgårdar viktiga element i kulturlandskapet. Länsstyrelsen konstaterar att påverkan på riksintresset inte
beskrivs i översiktsplanen.

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur riksintresset för kulturmiljö kommer att påverkas vid en eventuell omdragning
av riksväg 19. Den påverkan kommer att utredas i det skede då vägens exakta dragning fastställs.
Riksintresse friluftsliv och naturvård

Länsstyrelsen finner att översiktsplanen i huvudsak respekterar och tillvaratar riksintressena för naturvård och friluftsliv inom

kommunen. Av planhandlingarna framgår att Immelnområdet är av stor betydelse för turism, friluftsliv och rekreation. Riksintressena för natur och friluftsliv bekräftar detta. Byn Immeln karaktäriseras också till stor del av verksamheter knutna till besöksnä-

ringen. Länsstyrelsen bedömer att den byförnyelse som föreslås i byn Immeln på sjön Immelns södra strand kan komma att stå i
strid med riksintresset för friluftsliv om området tas i anspråk för bostäder.

Den byförnyelse som anges syftar framförallt på en upprustning och viss förtätning och kommunen bedömer inte att den står
i strid med riksintresset. Texten kompletteras med ett förtydligande.
Av samma anledning kan kommunens ambition att låta Immeln växa ihop med området med 80 planlagda, outbyggda tomter
norr om skjutbanan vid Gyvik vara i strid med riksintresset för friluftslivet. En sådan utveckling skulle även innebära att byn

Immeln skulle fördubblas. Konsekvenserna för riksintressena med en sådan utveckling redovisas inte. Länsstyrelsen vill erinra om
att riksintressen enligt 3 kap miljöbalken inte ger undantag för tätortsutveckling utan eventuell påtaglig skada ska alltid bedömas
vid exploatering.

Konsekvenserna för en sådan utveckling kommer att hanteras vidare i detaljplaneskedet.
Riksintresse för trafikslagens anläggningar

I översiktsplanen saknas en funktionsbeskrivning av riksintressena för kommunikation samt hur riksintressena långsiktigt säkerställs. Kompletterande bostadsbebyggelse föreslås intill väg 2127 genom Boalt, men Länsstyrelsen kan konstatera att en beskriv-

ning saknas över hur exploateringen är förenlig med riksintresset. Ett antal nya vägsträckningar finns utpekade i översiktsplanen,

bland andra väg 19. Väg 19 håller på att utredas i en vägutredning enligt väglagen (1971:948). Innan vägutredningen är genomförd
är det inte klarlagt vilken lösning som är lämplig. Länsstyrelsen kan därför inte avge statens samlade syn på vägsträckningarna.

Den kompletterande bebyggelse som föreslås för Boalt kommer att vara förenligt med riksintresset för kommunikation något
som förtydligas under detaljplaneskedet.
Bygglov på landsbygden

Länsstyrelsen saknar ett motiverat ställningstagande från kommunen angående bygglov på landsbygden då dessa kan komma att
påverka flera riksintressen och Natura 2000-områden.

Ny bebyggelse ska placeras i anslutning till befintliga byar, grupper med hus eller i anslutning till gård eller torp på landsbygden. Kommunen vill inte tillåta spridd bebyggelse utan bevara tystnaden. Detta framgår på sidan 23 och på sidan 143.
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Skyddsavstånd
Länsstyrelsen konstaterar att det i kartmaterialet för respektive by saknas redovisning av skyddsavstånd till verksamheter och för
förorenade områden. I vissa fall anges skyddsavstånden i textdelen men det är inte konsekvent redovisat.
I kartmaterialet för byarna är miljöfarlig verksamhet(B-verksamhet) utmarkerat. Skyddsavstånd framgår i texten under
avsnittet restriktioner. På de ställen detta fallit bort kompletteras texten med detta.
Avseende ställningstagande runt skyddsavstånd till miljöfarliga verksamheter och hur man avser hantera förorenade områden framgår av texten på sid 115. Skyddsavstånd till förorenade områden behandlas inte i översiktsplanen.
Risk för översvämning
Länsstyrelsen delar kommunens ställningstagande i översiktsplanen om att ny bebyggelse inte kommer att tillåtas inom översvämningsområden utan att detaljerade utredningar genomförs och att åtgärder vidtas. Då tillräckligt detaljerat underlag saknas för
bedömning av översvämningsrisker i anslutning till riskområden måste frågorna beaktas i kommande detaljplanering i de fall ett
planområde riskerar att drabbas av översvämning. Kommunen bör överväga att ompröva outbyggd, planlagd mark inom områden
som riskerar att översvämmas.
Kommunen delar Länsstyrelsen uppfattning om att vidare utredningar behövs i kommande planarbete.
MILJÖKVALITETSNORMER

Vatten
Översiktsplanens effekter på miljökvalitetsnormerna är redovisade på en övergripande nivå. De ambitioner och åtgärder som
planförslaget ger uttryck för innebär goda förutsättningar för att planen kan utgöra ett bidrag som leder i positiv riktning till
målet att följa kvalitetskraven för yt- och grundvatten. Tillståndsprocessen för reningsverket i Knislinge och beskrivna planer
för överföring av avloppsvatten kan ha betydelse för hur vattenkvaliteten kommer att påverkas i flera av kommunens olika
vattenförekomster. I kommande detaljplaner kan därför ytterligare utredningar och försiktighetsmått krävas i de fall planer eller
verksamheter kan antas bidra till att en miljökvalitetsnorm inte uppnås eller att tillståndet i en vattenförekomst försämras.
Kommunen delar Länsstyrelsen uppfattning om att vidare utredningar behövs i kommande planarbete. Detta framgår på
sidan 137.

STRANDSKYDD

Kommunen anger att man vill att strandskyddet i stort sett ska vara kvar i sin nuvarande omfattning, men föreslår samtidigt
nybyggnad inom strandskydd i Broby vid Tydningen (”strategiskt bostadsområde 4”) och inom hamnområdet i Immeln. Även
”strategiskt bostadsområde 3” i Broby ligger delvis inom strandskydd. Länsstyrelsen vill erinra om att strandskyddet får upphävas
endast om det finns särskilda skäl och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med en detaljplan väger tyngre
än strandskyddsintresset. Länsstyrelsen bedömer att strandskyddet har stor betydelse för rekreation och friluftslivet inom de ovan
nämnda områdena, vilka alla ligger tätortsnära.
Strandskyddsfrågan aktualiserats först i vidare arbete när området blir aktuellt för detaljplan, inte heller förrän vid detta
arbete fastställs utbyggnadsområdets exakta gränser.
Strandskydd kan återinträda inom områdena för byförnyelse i Östanå- Hemmestorp och Immeln. Detta gäller även för Glimåkra
inom ”nytt utbyggnadsområde för bostäder 1” samt för det nordvästra befintliga området för bostäder om befintliga detaljplaner
ersätts med nya. Syftet med att återinföra strandskyddet är att aktualisera strandskyddsfrågan och pröva denna på nytt inför planläggningen. Om den planerade användningen av ett område som har omfattats av strandskydd förändras, kan de tidigare skälen
för ett upphävande helt eller delvis sakna relevans. I de fall där den äldre planen har antagits före 1994 då strandskyddets syften
utvidgades, har upphävandet av strandskyddet aldrig prövats i förhållande till det biologiska syftet.
I södra Sibbhult finns ett område som är planlagt för flerbostadshus. I Länsstyrelsens beslut om strandskyddsområden av den 7
juni 2002 anges det att området omfattas av strandskydd. Vid exploatering av området måste strandskyddsfrågan utredas. Ersätts
detaljplanen med en ny plan ska strandskyddet beaktas.
Kommunen är restriktiv till spridd nybyggnation på landsbygden men ställer sig positiv till att ödegårdar, avstyckade gårdar och
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andra hus rustas upp och används för boende, service och turism. Länsstyrelsen ville erinra om att ändrad användning av en
byggnad eller återuppbyggnad av övergivna byggnader inom strandskyddsområde kräver dispens. Länsstyrelsen vill informera om
att riksdagen har gett länsstyrelserna i uppdrag att i samarbete med kommunerna se över besluten om det utvidgade strandskyddet,
dvs. strandskyddsområden mellan 100 och 300 meter från strandlinjen. Länsstyrelsen avser att besluta om nya avgränsningar för
det utvidgade strandskyddet i Östra Göinge kommun senast den 31 december 2014.
Länsstyrelsen kan konstatera att kommunen inte pekar ut några LIS-områden.
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Det är fortsatt inte möjligt att på ett överskådligt sätt jämföra konsekvenser för de olika alternativen utifrån de aspekter som anges
i 6 kap 12 §MB. Sedan samrådet har konsekvensbeskrivningen kompletterats, b la med en beskrivning av områdena för strategisk
utbyggnad ort för ort. Konsekvenserna för de förändringar som föreslås ort för ort saknas dock. Sammantaget är kommunens konsekvensanalys inte tillräcklig då konsekvenserna och behoven av olika alternativa lokaliseringar ska utredas grundligt. Detta görs
lämpligen inom ramen för miljöbedömning. Eventuell kommande detaljplanering bör således grunda sig på miljöbedömningar
redovisade i en eller flera miljökonsekvensbeskrivningar.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen efterfrågar att en djupare konsekvensanalys skulle gjorts för nollalternativet samt alternativ 2. Då valt
alternativ är det som harmoniserar med Östra Göinges kommuns vision samt är det enda som ur ett socialt perspektiv är
hållbart för kommunens utveckling anser kommunen att den konsekvensanalys som är gjord är tillräcklig. Beskrivningen
redogör klart och tydligt varför valt alternativ är det som bidrar till en hållbar utveckling. Länsstyrelsen anser även att
konsekvensbeskrivning ska göras ort för ort. Av översiktsplanen framgår tydligt både i planförslag och konsekvensbeskrivning att byarna i första hand skall bebyggas inom befintliga planer samt förtätas. Detta innebär att nya strategiska områden som är utpekade i detta skede ej är aktuella att konsekvensbeskrivas förrän det blir en verklighet av att de är aktuella
att ta i anspråk. I planförslagen för byarna framgår också att fördjupad översiktsplan ska göras för Hanaskog, Knislinge och
Glimåkra. För Sibbhult och Broby ska byförnyelse program upprättas. Detta innebär att ort för ort kommer det att göras
djupare analyser där förtätning, trafik och nya åtgärder kommer att utredas och miljöbedömas.

Länsstyrelsen konstaterar att markanvändningskartan är mycket otydlig. Kommunens viljeyttring är svår att uttyda från restriktioner såsom riksintressen, strandskydd, kommunens naturvårdsprogram, översvämningsområden mm. Områden för skogs- och
jordbruk är inte utpekade. Samtliga utbyggnadsområden finns inte redovisade och det går därför inte att få en samlad bild av den
tänkta utvecklingen i kommunen.
Kommunens ambition med markanvändningskartan har varit att göra en lätt överskådlig sammanställning av planförslagets påverkan på mark och vattenområden. Av de utbyggnadsområden som föreslås är det endast den i tydinge som
kunde synliggöras på en karta med denna skala. Samtliga utbyggnadsområden finns beskrivna i både text och karta under
respektive by i planförslaget.

Statliga och regionala organ
Trafikverket

RIKSINTRESSEN FÖR KOMMUNIKATIONER

Trafikverket saknar en beskrivning i översiktsplanen av vilka av de betydande vägstråken som är av riksintresse för kommunikation
respektive funktionsbeskrivning för dem. Det bör ingå i tex. kapitlet om planeringsförutsättningar eller fokusområde kommunikationer.
Kommunen beskriver de stråk som är riksintresse samlat med övriga riksintressen på sidan 95 i planförslaget.
Trafikverket ställer sig fortsatt kritisk till förslag till utbyggnad av bostäder i Boalt, i nära anslutning till riksintresse för Tvärleden,
ur risk- och bullersynpunkt. Tvärleden är ett riksintresse och ny bebyggelse får inte lokaliseras i anslutning till transportleden på
ett sätt som kan äventyra vägens funktion. Det bör i planen visas att det planerade bostadsområdet är förenligt med riksintresset.
Tvärleden ingår i det värnade vägnätet till vilket anslutningar av nya vägar, t.ex. för nya exploateringar, sker mycket restriktivt för att
värna framkomlighet och tillgänglighet för godstrafiken och långväga pendling.
Den kompletterande bebyggelse som föreslås för Boalt kommer att vara förenligt med riksintresset för kommunikation något
som förtydligas under detaljplaneskedet.
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Vägar
Kommunen tar i visionen till år 2015 och i Fokusområde Kommunikationer upp behovet av omfattande investeringar i kommunen för ökad tillgänglighet och kommunens del i en ökad regionförstoring, vilket inte är realistiskt. Trafikverket anser att visionen
bör omfatta en inriktning snarare än slutmål och att detta bör framgå tydligt med tanke på vad som är rimligt att utveckla i transportsystemet till år 2015.
Översiktsplanens planeringsperspektiv sträcker sig till 2025 dock utgår den från kommunens vision som tar sikte på 2020.
Kommunen redovisar i planförslaget vad man långsiktigt vill åstadkomma.
Prioritering av nya väginvesteringar, som ytterligare utbyggnader på väg 19 får klargöras i den kommande revideringen av planer
för transportinfrastruktur som påbörjas i år. I avsnittet Fokusområde kommunikationer saknas fortfarande en tydlig inriktning på
steg 1- och 2-åtgärder enligt 4-stegsprincipen, som alternativ till större väginvesteringar. Steg 1- och 2-åtgärder omfattar åtgärder
för att påverka transportbehov, transportval och för att effektivisera transportsystemet. Det bör framgå att den åtgärdsvalsstudie
som genomförs för stråket Kristianstad-Älmhult kommer att ligga till grund för vilken mix av åtgärder utifrån 4-stegsprincipen
som ska föreslås i stråket väg 19/väg 23. Betydelsen av satsningen på superbussar för överflyttning av bilresande och minskad
biltrafik bör t.ex. lyftas fram i planen som ett sätt att minska behoven av väginvesteringar.
I planförslaget ska en kortare komplettering kring åtgärdsvalsprocessen läggas till under avsnittet ”Framtid- biltrafik”.
Satsningen på Superbussar är mycket viktig, men medför inte att behovet av kraftig upprustning av väg 19 minskar.
Trafikverket anser också att det är viktigt att kommunen redogör för prioriteringar i utveckling av vägnätet i planen i Fokusområde
kommunikationer kopplat till planer för bebyggelseutvecklingen. I planen framställs alla stråk och vägar vara i stort behov av upprustning samtidigt som bebyggelse planeras utspritt i alla byar och utanför dessa, som i Gyvik. Detta riskerar att leda till försämrad
tillgänglighet då upprustning av vägnätet måste prioriteras till de viktigaste stråken i första hand.
Situationen är sådan att samtliga de utpekade stråken och vägarna är i ett stort behov av åtgärder, vilket framgår av
utredningen ”Säker framkomlighet i nordöstra Skåne”. Prioriteringsordning och slutliga åtgärdsförslag får fastställas i
kommande planering och dialog mellan kommunen, Region Skåne och Trafikverket.
Vi ställer oss frågande till varför den av Trafikverket, Region Skåne och kommunerna gemensamt framtagna klassificeringen av
vägnätet i studien ”Säker framkomlighet i nordöstra Skåne” inte finns med som underlag i planen. Syftet med studien från 2008
var att i samsyn klassificera och prioritera ett huvudvägnät som underlag för hastighetsgränser och för att prioritera stråk, så att
man genom rimliga satsningar kan upprätthålla tillgängligheten i området. Förslag till förändrade inriktningar i förhållande till
studiens klassificering av vägnätet i viktiga stråk respektive viktiga vägar bör framgå tydligt i planen. Kartan och texten på s. 29 ger
inte samma bild när det gäller viktiga stråk respektive viktiga vägar. Trafikverket anser inte att Osby-Glimåkra-Sibbhult ska ses
som ett viktigt stråk utan som viktig väg. Trafikverket anser inte att befintlig väg 119 bör ses som viktig väg om en omskyltning av
väg 119 sträckan Glimåkra- Lönsbodagörs via väg 2122 mellan Glimåkra och Boalt.
Planens text syftar på stråk och vägar, vilket inte motsägs av bilden. Det innebär att kommunen redan har pekat ut Osby –
Glimåkra – Sibbhult som en viktig väg. För att skapa klarhet kommer rubriken ändras till ”Trafikstråk och viktiga vägar”.
Vad gäller önskad ny sträckning för väg 119 mellan Glimåkra och Lönsboda, via väg 2122 och Boalt, kan kommunen vända sig till
Trafikverket och ansöka om ny sträckning samt omskyltning av vägen.
Trafikverket vill uppmärksamma kommunen på att en ny föreslagen väganslutning i Glimåkra till väg 2122 mot Boalt (föreslagen
ny sträckning för väg 119) kräver fortsatt utredning, i vilken Trafikverket bör medverka. Endast omskyltning av vägen riskerar att
vara otillräckligt för att leda om trafikströmmarna.
Kollektivtrafik
Trafikverket anser att kommunens inriktning för flerkärnig bebyggelseutveckling bör koncentreras mer till huvudorterna Hanaskog, Knislinge och Broby med förtätning längs ett framtida superbusstråk och stomnätet, för att såväl tillgänglighet, god boendemiljö som klimat- och miljömål ska uppnås. Framtida bostadsområde 4 i Broby stödjer inte superbussatsningen, då det ligger
utanför det framtida busstråket. Det är angeläget att ett nytt gemensamt avloppsreningsverk får en lokalisering som inte hindrar en
hållbar utveckling. En lokalisering till södra delen av Knislinge, riskerar att blockera en utveckling av bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära läge nära det planerade nya resecentrumet.
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Kommunen prioriterar en förtätning av bebyggelse i lägen nära kollektivtrafik samtidigt som man arbetar för en levande
landsbygd och boende i naturnära områden med höga kvaliteter. Under arbetet med fördjupning av översiktsplanen för
Knislinge kommer frågan om bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära lägen ytterligare utredas.
Den förstudie som ska genomföras för pilotprojektet Superbussar bör ligga till grund för kommunens fortsatta planarbete kring
sträckningar för busstrafiken i Fördjupade översiktsplaner mm.
Kommunen delar Trafikverket åsikt om att förstudien kan användasi det fortsatta planarbetet.
Trafikverket anser att planer för perifera utbyggnader av villaområden bör omprövas, som i t.ex. Gyvik, Hjärsås, Hemmestorp och
Boalt då de inte omfattas av stomnätet för kollektivtrafik och kan ges en god tillgänglighet med kollektivtrafik.
Kommunen prioriterar en förtätning av bebyggelse i lägen nära kollektivtrafik samtidigt som man arbetar för en levande
landsbygd och boende i naturnära områden med höga kvaliteter.

Region Skåne/Regionala tillväxtnämnden

Region Skåne har tidigare lämnat yttrande i samrådsskedet, yttrandet daterat 2011-11-17. Region Skåne tar tillfället i akt att berömma kommunens engagemang i arbetet med att skapa högklassig kollektivtrafik, så kallade Superbussar, där även Skånetrafiken
deltar. Superbussen lyfts tydligt fram i översiktsplaneförslaget. Utöver det och det som framkommit i tidigare yttrande, har Region
Skåne inget ytterligare att tillägga ur ett regionalt perspektiv.

Försvarsmakten
Ingen erinran

Kommuner

Hässleholms kommun
Ingen erinran

Osby kommun
Ingen erinran

Intressenter och nämnder
TeliaSonera Skanova Access
Ingen erinran

E.ON Sverige AB

Yrkar att de avståndsriktlinjer mellan vindkraftverk och kraftledning som lämnats vid samrådsyttrandet förs in i planförslaget.I
övrigt inget att tillägga.
Frågan hanteras i vindbruksplanen.

Tillsyns och tillståndsnämnden
Ingen erinran

Boende och övriga
Susanne Norlindh

Kartredovisningen av befintlig ridled är felaktig på sidan 80. I teckenförklaringen finns felaktigt riksväg med som ska plockas bort
Ridledens markering på kartan samt teckenförklaringen rättas.
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Kommunfullmäktige

Protokoll 2012-09-20

§ 66

Översiktsplan 2012 Östra Göinge kommun
Dnr KS 2010/674.212

Sammanfattning
Föreligger förslag till översiktsplan för Östra Göinge kommun.
Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad har varit styrgrupp för arbetet med
översiktsplan. Samråd har genomförts under perioden 2011-09-30 - 2011-11-30. Tre
samrådsmöten har genomförts i Broby, Knislinge och Sibbhult. Framförda synpunkter
under samrådet har föranlett revideringar av planförslaget. Därefter har planförslaget varit
utställt under perioden 2012-04-11-2012-06-11. Framförda synpunkter under utställningen
har föranlett vissa justeringar.

Beslutsunderlag
-

Kommunstyrelsens protokoll 2012-09-05, § 138
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-22, § 83
Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2012-08-06
Missiv, Kommunfullmäktiges presidium 2012-07-12
Förslag till Översiktsplan 2012, http://www.ostragoinge.se/Miljo-halsa/Vindbruksplan/
Utställningsutlåtande

Yrkanden
Lars-Stellan Jönsson (S), Patric Åberg (M) och Sofia Nilsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag:
-

Kommunfullmäktige antar förslag till översiktsplan för Östra Göinge kommun.

Beslutet expedieras till
Monika Ericsson
Linnea Widing

Justerandes sign.
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ORDLISTA
ALLMÄN SERVICE

Exempelvis skola, äldreboende, förskola, badhus och idrottshall.
AVRINNINGSOMRÅDE

Det landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag.
BEBYGGELSE STRUKTUR

Strukturen och formen på bebyggelsen inom våra byar på hus och vägar etc.
B-VERKSAMHET

Miljöfarlig verksamhet som är tillståndpliktig. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.
BYFÖRNYELSE

program Program över hur man vill utveckla byns centrum.
BYFÖRTÄTNING

Att bygga inom befintlig bebyggelse exempelvis bostäder, butiker eller kontor. Det kan också innebära att bebygga
grönområden, industrimark, parkeringsplatser.
DAGVATTEN

Regn och smältvatten som behöver omhändertas av samhället.
DETALJPLAN

Fysisk planering för utformning av bebyggelse med mera inom ett mindre avgränsat geografiskt område. En detaljplan styr
hur mark får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas inom planens område.
FARLIGT GODS

Samlingsbegrepp för ämnen och produkter med egenskaper som kan skada människor och miljön om de inte tranporteras
på ett säkert sätt.
FLERKÄRNINGHET

Nätverket som byarna tillsammans bildar. Alla byar har inte allt men tillsammans har de det.
FRITIDSBOSTAD

Hus avsett att användas som tillfällig bostad under semester och annan fritid.
FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN

I en fördjupning görs en mer detaljerad redovisning av kommunens avsikter med ett visst geografiskt område exempelvis
en by.
GRUNDVATTEN

Allt vatten som finns under markytan.
GRÖNSTRUKTUR

Det gröna i våra byar exempelvis parker, skogsdungar och grönområden.
HÅLLBAR UTVECKLING

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa
sina behov. Ska ske ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.
JORDBRUKSMARK

Mark som används för jordbruk. Beroende på produktionsförmåga tilldelas marken en klass där den sämsta marken får
klass ett och den bästa klass 10.
KOLLEKTIVTRAFIK

Passagerartrafik som är tillgänglig för allmänheten exempelvis buss och tåg
KOMMERSIELL SERVICE

Exempelvis handel, restauranger, bank och post.
KOMPLETTERANDE BEBYGGELSE

Områden där man ser möjlighet till ytterligare bebyggelse intill befintlig där enstaka hus ej behöver föregås av
detaljplanering.
LANDSBYGD

Området utanför byarna med dess bostäder, verksamheter etc.
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LANDSBYGDSUTVECKLING

Utvecklingen av markområdena utanför våra byar.
MILJÖKVALITETSNORM

Ett gräns- eller riktvärde som påvisar när det blir en störning för människors hälsa och miljön och åtgärder behöver vidtas.
NATURA 2000

Ett område som pekas ut som ett av EU:s mest skyddsvärda naturområden.
PERMANENTBOSTAD

Bostad för fast bruk.
PLANFÖRSLAG

Med karta och text beskrivs den utveckling som kommunen vill ska ske inom planperioden.
PLANLAGD MARK

Markområde som redan är detaljplanerat. Området kan vara helt, delvis eller ej utbyggt.
RIKSINTRESSE

Geografiska områden som är av nationell betydelse kan pekas ut som områden av riksintresse. Riksintresse finns inom flera
områden exempelvis natur, friluftsliv och trafik.
SAMMANHÅLLEN BEBYGGELSE

Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.
SKOGSMARK

Skogsmark delas in i tre klasser där klass ett är den bästa klassen och klass tre den sämsta klassen.
SKYDDSAVSTÅND

Rekommenderat avstånd till befintliga och planerade verksamheter som kan förutspås utgöra en störning för människors
hälsa och miljön.
STRANDSKYDD

En lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara den som äger
mark. Strandskyddet skyddar även växter och djur.
TYST OMRÅDE

Geografiskt område med ljudnivå under 30 dB.
TÄTORT

Tättbebyggt område med minst 200 invånare och högst 200 meter mellan husen.
VA OMRÅDE

Område för kommunalt vatten och avlopp.
VARSAMHETSOMRÅDE

Område utpekat i översiktsplanen där man vill värna och skydda de befintliga värdena som i framtiden riskerar att bli en
bristvara såsom tystnad, naturen och det rörliga friluftslivet.
VATTENFÖREKOMST

En vattenförekomst är, enligt vattenförvaltningsförordningen för vatten, den minsta enheten för beskrivning och
bedömning av vatten.
YTVATTEN

Vatten vi kan se exempelvis en å, bäck eller sjö.
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Översiktsplanen finns även på kommunens hemsida.

www.ostragoinge.se
HAR DU NÅGRA FRÅGOR KONTAKTA OSS GÄRNA

MONIKA ERICSSON, SAMHÄLLSBYGGNADSCHEF. 044-7756229
MONIKA.ERICSSON@OSTRAGOINGE.SE
LINNEA WIDING, PLANARKITEKT. 044-7756097
LINNEA.WIDING@OSTRAGOINGE.SE
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