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Yttrande över översiktsplan för Kristinehamns kommun,
utstä!!ningshandling 2019

Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn som är Naturskyddsföreningens lokala krets foku-

serade i samrådsyttrandet på natur och miljö samt grönstrukturen och dess rekreationsvär-

den. Föreningen uppskattar att våra synpunkter i dessa avseenden till stor del inarbetats i

utställningsförslaget. Några av de önskemål vi framförde som inte tillgodosetts väljer vi nu

att upprepa och förtydliga, därutöver framför vi ytterligare synpunkter.

I följande yttrande återges förklarande text från utställningshandlingarna (Från ÖP).

Våro synpunkter redovisos dörefter i punktsatser med kursiv stil.

Grönstruktur
Varnumsviken (G1)

Från ÖP, sid 51. - Stråket går norrut från Kristinehamns centrum mot Gustavsvik har delvis

redan anlagts sedan förra översiktsplanens ställningstagande för stråket. Stråket ska färdig-

ställas och utvecklas för att stärka kontakten mot vattnet, samt förlängas söder ut och en

möjlighet att ta sig mellan västra och östra Vålösundet ska skapas.

. Enligt ÖP 2OO4 utg& stråket sträckon från stodens centrum till Gustovsvik/Kroksvik

det ör också denno del som bör prioriteros. Delen från Siöviksgoton till "Brovollsbron"

(homnen) återstår ott förverkligo. De fostighetsröttsliga frågorna ör reglerode vid vil'
lobebyggelsen och leden redovisas som gång och cykelväg i detoliplon för Mimer 7 o 2

m.fl. (Lago kroft 2005.12.05)
. I ÖP 2004 redovisos området norr om homnen, det så kallode Sibirien och helo områ-

det nedanför Stenfollet som grönområde. Dör står att lösa: "Strondområdet frön yttre

hamnen via Marieberg-Åtkiirr-Östervik-Gustdvsvik och vidore till Krokvik skall utgöro

ett sammonhängonde och tillgöngligt grönområde. En gång- och cykelviig skoll onlög-

gos så sjönöro som omstöndigheterno medgef . - I utstöllningshondliggorna för nya

översiktsplanen redovisas nu området nämost homnen som verksomhetsområde.

o Området skoll som i gällonde översiktsplon öven nu redovisos som grönområde isin
helhet. Centrumnära grönområden intill vatten ör en stor tillgång Iör stodsmiliön.
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översiktsplaner iir ett inriktningsdokument uton juridisk bindning. Upplagdo mudder-

mossor kan på sikt forslos bort eller inorbetas i grönområdet. - I utstöllningshondling-

orna (sid 47) under rubriken "Hamn och Sjöfort" bedöms dagens ytor röcko tillför
fromtida hom nverksa m h et.

Gröna besöksmål sid 53
. Liston över gröno besöksmål bör kompletteros med Noturreservotet "Stora Vilången"

Noturreseruotet iir völbesökt året runt för bod och vondring löngs stronden, men

konske mest vintertid, då sjön många gånger hor bra is för långfärdsskridskor.

t Redoktionell komplettering: Nummer 13, Sibberön och nr 79, Kungens rostplots är
inte morkerade på kortorna.

Gång- och cykeltrafik (sid 35)
Från ÖP - Som stöd till stomnätet för cykel är även ett kompletterande nät för cykeltrafik

utpekat. Detta nät innehåller kopplingar som är av betydelse för att stötta stomnätet, ex-

empelvis genom att förbinda stomnätet till målpunkter som arbetsplatser, skola och för-

skola.

. Förutom niimndo målpunker bör iiven fritids och rekreotionsområden poiingteras.

Följande gång och cykelleder som också ör ov stor betydelse för trafiksökerhet skall

ddrför redovisos. 7. Befintlig gc-led genom trofikplots Morieberg mot Stensto by.

2. Befintlig gc-led över "Elverksrondellen" till Jörsberg.3. Spontont uppkommen gc'

led genom trafikplots Övre Kvorn, under brovalv vid E78, till vögen mot Hultets fri'
luftsområde.

. Ddrutöver bör en gc-förbindelse skapos mellon bostodsområdet Jutviken (819) och

Strondudden (877). Förbindelsen kommer att voro en del i plonerot rekreotionsstråk
(62) ner mot besökmålet Kungens rostplots (79), och också voro en del av visionen

om cykel- och vondringsleder runt Viinern som frdmförs i Vönersomorbetets proiektet

"Lake Viinern Grond Tour". - (önskemålet om gc-vög framfördes av föreningen vid

såvöt sområd som utstättning av planen för östro Vålösundet 6. - På faststölld
plonkorto ör förbindelsen morkerod med ordet "gång"?)

Verksamhetsområden
Norra Höja (V12, sid 63)
Från ÖP - Området är sedan tidigare detaljplanelagt för industriändamål och har från bör-
jan haft den av kommunen byggda Varnumsleden som planeringsförutsättning för bland

annat väganslutning. Trafikleden som idag är en del av väg 26 var därför från början plane-

rad som en del av Kristinehamns bebyggelseutveckling.
Under rubriken 4 HÄNSYN/Areella näringar (sid 116) står: "Miljöbalken slår dock fast att
brukningsvärd jordbruksmark endast ska bebyggas för att tillgodose ett väsentligt samhälls-

intresse som inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom

att annan mark tas i anspråk.
o Med anledning ov miljöbolkens bestiimmelser redovisor plonförfottoren bl.o. följande

förhållningssätt (Sid 116): "Till bedömningen om onndn lokolisering kon anses voro
tillfredsstöllonde från ollmön synpunkt ska vögos in plotsernos löge, tidigore stiill'
ningstogande om markanvöndning, liggande investeringar i infrostruktur.
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. 'Plonfötfottoren framhåller således tidigore ploner som ett skäl till ott exploatera
jordbruksmorken vid Höje. Detoljplonen ör från 1967 och göllande översiktsplan från
20O4. - Planer från en helt annon tid och vörld. - Nu dr 2079 iir vetenskapen överens
om ott ett förändrot och varmore klimat kommer skopo stora problem för livsmedels-

försörjningen. I Sydeuropa beröknos extrem vörme och minskod nederbörd och vot-
tentillgång försömro växtodlingens produktivitet. Skördorno beräknas också voriero
olltmer från år till år pd grund ov extrema viiderförhållanden och andro faktorer som

skodedjur och sjukdomar. I Nordeuropo kan jordbruksproduktiviteten kommo ott öka
på grund ov löngre odlingssösong och förlängd frostfri period. Högre temperaturer
och liingre odlingssösong kan också göra det möjligt att odla nyo grödor. - Sveriges
jordbruksmork kommer bli allt mer vördefull.

c Området som morkeros för verksamhet och hondel i utstöllningsfiirsldget ströcker sig

ovsevört löngre söder ut på jordbruksmorken ön det område som redovisas i plonpro-
grommet för Norro Höjo 3:2 som stölldes ut för sområd 2076 och omfottor öven ma*
utdnför den fostighet kommunen iiger.

. I den politiska behandlingen bör politiken, på planförfottarens initiotiv, ges möjlighet
ott ta ställning till ett modifierot försldg. Ett förslog dör jordbruksmork tos i anspråk
endost löngs Varnumsleden och då bora på ströckon melldn inforten till befintlig indu-
stri och järnvögen. En explootering ddr befintlig infrostruktur utnyttjos, men som ör
mindre problemotisk ach då ur flero ospekter som t.ex. upplevelsen ov området som

utgör en entrö till Kristinehamn.

Kvarndammen (U5, sid 65)
Från ÖP. - Marken är idag inte detaljplanelagd. Området bedöms kunna vara lämpligt för
flera olika typer av användning, exempelvis bostäder.

o Området som idag inte är planlogt skall markeros som kvartersskog/park (ljusgrönt)

och bevaros som grönområde. Den del ov området som i dog inte ör bebyggt utgörs
av bostodsniiro kvartersskog (del av Lisas höjd) och tidigare campingområde somt
Kvarndommen med det gftno stråket löngs Vossgårdaölven.

o Plotsen bör utformos som en attroktiv enträ till rekreotionsområdet Lisos Höjd, Koffe-

berget och Hultet (R3). Det kulturello insloget med dammar och liimningor efter tidi-
gore kvornar och sågor skoll vårdos och lyftas from, som en del ov kulturminnena vid
hembygdsgården. Byggnoderno på området med tooletter och omklädningsrum ger

bro möjligheter ott på plotsen bedrivo "noturskoleverksamhet". I dag bedriver kom-
munen i somorbete med KFUM idrottsskolo på området.

o Bostiider ör otömpligt på grund av buller från E78 och trofikplats Övre Kvarn. Nör'
heten till markresewot för ny jörnväg gör också platsen olömplig för nyo bostäder, vil-
ket fromgår i ovsnittet "Markreservot järnvaig".

Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn.
Krets av Naturs§ddsföreningen.
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