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 Kommunledningsförvaltningen 
 Planeringsavdelningen 
 681 84  Kristinehamn. 
 
 
 
 

Yttrande avseende planprogram för detaljplan över Skymningen i 
Kristinehamn. 
 

Inom planområdet råder strandskydd såvida inte detta är upphävt inom kvartersmark. 
Det är viktigt att även i framtiden trygga allmänhetens tillgång till strandområdet spe-
ciellt då det är tätortsnära och ansluter till nya områden för bostäder. 
 
Sällskapet för naturskydd tycker därför att det är mycket bra att de tre nya tomterna, 
söder om KFUM:s sommarhem, som bildades för några år sedan nu redovisats som 
natur och inte kommer att bebyggas. 
 
Inom planerat campingområde föreslås att strandskyddet upphävs men att tillgäng-
ligheten ändå kommer att öka eftersom området iordningställs. Följande skrivningar i 
programmet är därför uppseendeväckande: 
1. ”Tillgängligheten skulle dagtid öka då strandområden föreslås iordningställas för 

rekreation och aktiviteter. Dock kan tillgängligheten komma att minska nattetid då 
området förmodligen stängs av.” 

2. ”Områdets centrala delar kommer delvis att bebyggas med campingstugor, då 
främst längs stranden och närmast bostäderna.” 

 (Våra understrykningar) 
 
Sällskapet för naturskydd motsätter sig att strandområdet privatiseras så som be-
skrivs.  
Vi anser att: 
1. Campingområdet skall utformas så att om ett låst och inhägnat område krävs 

skall detta placeras ett stycke från stranden så att strandområdet kan hållas öppet 
dygnet runt. 

2. En strandnära vandrings och cykelled skall dras längs stranden. Leden skall 
sammanbinda Vålösundet med staden via färdigställd led vid Sannakajen, beslu-
tad strandnära led vid Sanna Heden och redovisad lokalgata i denna program-
skiss. 

3. Strandområdet inte skall bebyggas med campingstugor. Endast byggnader av 
gemensam karaktär som betjänar samtliga campinggäster, planerad båthamn och 
en större allmänhet skall få uppföras vid stranden. 
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I gällande översiktsplan står att: 
”Strandområdet från inre hamnen via Sannaområdet, Presterud, Vålösundet, Jutvi-
ken och vidare mot Bobacksviken skall så långt som möjligt vara sammanhängande 
och tillgängligt för allmänheten.” 
 
Politiskt har fattats beslut att Kristinehamns huvudsakliga utbyggnadsinriktning under 
många år framöver är mot sydväst, från Djurgården via Presterud med obebyggda 
områden söder därom och vidare mot Vålösundet. 
 
I detta perspektiv är det viktigt för närboende och även en större allmänhet att lång-
siktigt säkra natur och stränder i denna del av staden. Vålösundet och dess omgiv-
ningar utgör ett av Kristinehamns mest attraktiva och betydelsefulla områden, som 
inte enbart möjliggör ett attraktivt boende utan även utgör en plats för rekreation och 
upplevelser för många människor. 
 
Kortsiktiga anpassningar till exploatörers önskemål skall inte styra utformningen av 
detaljplanen. 
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