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Sällskapet för naturskydd i Kristinehamn, krets av Naturskyddsföreningen, framför föl-
jande.

Grönområdet längs Varnan är för litet. Enligt samrådshandlingen redovisas en endast

ca 10 m bred parkremsa längs Varnan, placerad på en tätbevuxen, brant och erosions-

benägen strandbrink.

bestämmelser.

I kommunens översiktsplan 2004, på karta nr 2,"markanvändning i Kristinehamns

tätort", redovisas sammanhängande grönområden längs stadens vattendrag och så även

längs Varnan inom aktuellt planområde. Under rubriken "Kommunala ställnings-

taganden" står att: "Stränderna längs Varnan, Vassgårdaälven och Lötälven skall från

sina källflöden till Varnumsviken vidareutvecklas till spridningskorridorer in till stadsmil-
jön för växt och djurliv".

I strandskyddslagen står: "Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet
ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna

eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor

för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast

strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas

funktion".

I Naturvårdsverkets handbok, Strandskydd - en vägledning för planering och prövning,

ges rådet att: "den fria passagens bredd är beroende av förhållandena på platsen, lokala

förutsättningar såsom byggnadstraditioner, variationer i vattenstånd m.m., men bör

dock aldrig vara mindre än några tiotal meter i bredd från strandlinjen". Naturvårdsver-

kets riktlinjer har stöd i följande formulering i propositionen (Prop. 2OO8lO9:tL9l: "För

ott bestömmelsen ska få genomslog behöver området ifråga ha en sådan omfottning
ott det i proktiken inte ovhåller ollmiinheten från att possera. Områdets bredd bör nor-

men detto kon voriera beroende på förhållondeno
på plotsen, lokalo byggnadstroditioner m.m."
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Naturvårdsverkets handbok ger vägledning i hur den fria passagen kan utformas. Föl-
jande råd är relevanta för denna detaljplan.

o En brant närmast stranden gör att passagen kan behövas förläggas ovanför bran-

ten för att fungera. Om det finns en tillräckligt bred avsats längs med stranden

kan denna användas för den fria passagen.

o Vid mer sammanhållen bebyggelse kan den fria passagen utformas som ett na-

tur- eller parkstråk längs vattnet och kopplas samman med övriga gång- och cy-

kelstråk.

Parkmiljöerna Iängs stadens vattendrag är ett viktigt inslag istadsmiljön. Det är i rum-
men mellan husen - i parkerna och stråken, på gatorna, torgen och gårdarna - som

människor vistas och möts och kulturer utvecklas. Det är mellan husen stadens ekosy-

stem finns.
Stadens natur bidrar till den biologiska mångfalden eftersom parker och andra gröna

urbana täppor skapar förutsättningar för att olika arter ska kunna leva kvar i stadsland-

skapet. Stor artrikedom ger rika upplevelser och gör staden attraktiv att bo i och besöka.

Sällskapet för naturskydd anser att följande skall beaktas i det fortsatta planarbetet:
1,. Föreslaget grönområde längs Varnan utvidgas så att ett attraktivt gångstråk kan

anläggas ovanför strandbrinken.

2. Strandskyddet längs Varnan skall kvarstå inom grönområdet.

3. Grönområdet längs Varnan skall betecknas "natur" och skötas med beaktande av

såväl estetiska värden, rekreationsvärden och biologisk mångfald.

4. Växtligheten i strandbrinken skall i största omfattning lämnas orörd med endast

smärre öppningar för visuell kontakt med älven. På så sätt gynnas fågellivet och

risken för erosion minskas.

5. Grönområdet längs Varnan skall integreras med skolgårdens parkmiljö, så att ett

sammanhängande större grönområde skapas och blir tillgängligt för såväl elever

som en större allmänhet.

6. Gångstråket längs Varnan och eventuella övriga anordningar längs älven som är

förenliga med strandskyddet skall redovisas på plankartan.

Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn.
Krets av Natu rskyddsfören ingen.

Christina Brunsell
ordf.
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