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Utställningsutlåtande för fördjupad översiktsplan för Killeberg och Loshult

Fördjupad översiktsplan för Killeberg och Loshult har varit utställd för granskning 19 oktober till 21 decem-
ber 2015. Handlingarna fanns under tiden tillgängliga på kommunens bibliotek och i kommunhusets recep-
tion. 

Sammanlagt har det inkommit 12 yttranden som redovisas nedan och kommenteras om det
finns anledning därtill. Länsstyrelsens yttrande återfinns i sin helhet sist i utställningsutlåtandet.

Inkomna yttranden har inte föranlett några omfattande förändringar i planen inför antagandet. 

Inkommna yttranden

Yttrande utan erinran  
Följande remissinstanser har inte haft något att erinra över planförslaget:
Försvarsmakten, Lantmäteriet, Skånes Ornitologiska förening, Svenska kraftnät, Vård- och omsorgs-
nämnden, Trafikverket.

Avstått från att lämna yttrande 
Följande remissinstans har valt att meddela att de inte lämnar något yttrande:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Yttrande med kommentarer 

Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen är positiv till planens intentioner att förtäta och komplettera Killebergs centrala delar. Länssty-
relsen anser att det i planen tydligare hade gått att visa hur kommunen kan arbeta för blandade upplåtelsefor-
mer. 

Antalet utpekade område lämpliga för förtätning har minskat jämfört med samrådsskedet, vilket Länsstyrel-
sen ser positivt på. De anser att planerat antal bostäder är rimligt utifrån de befolkningsprognoser som nu 
är gällande, dock saknar de en tydlig redovisning av befintlig planberedskap och antal bostäder som ryms i 
pågående bostadsprojekt. Behovet av att peka ut nya områden på oexploaterad mark kan därför ifrågasättas. 

Länsstyrelsen saknar tydliga ställningstaganden och riktlinjer för kommande prövningar och lovgivning 
avseende befintlig bebyggelse och områden där befintlig markanvändning ska fortgå. FÖP:en ger ingen tydlig 
vägledning för bostadsbyggnation som kan tillkomma utanför detaljplanelagt område. Det saknas en entydig 
markanvändningskarta för hela planområdet som pekar ut vilken markanvändning som ska gälla för samt-
liga mark- och vattenområden. Länsstyrelsen har därför utgått ifrån att där ingen markanvändning redovisas 
fortgår pågående markanvändning. 

Länsstyrelsen menar att det vid möte mellan Länsstyrelsen och kommunen gällande upprättande av VA-plan 
framkommit att avloppsreningsverket i Killeberg har en ytterligare kapacitet för 70-85 personer. Det innebär 
att åtgärder och nya tillstånd för reningsverket kan komma att bli aktuella inom planperioden. 
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Länsstyrelsen påpekar att verksamhetsområde för VA och behovet av nya områden ska redovisas i pågående 
VA-plan och att det vore lämpligt att inarbeta eventuella förändringar i FÖP:en innan antagande. Länsstyrel-
sen delar kommunens uppfattning att uppdaterade skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet i Killeberg 
behöver uppdateras. 

Sammantaget visar planen att det kommer att krävas ytterligare utredningar i samband med detaljplanelägg-
ning i de fall en åtgärd kan antas bidra till att en miljökvalitetsnorm inte kan följas eller att tillståndet i en 
vattenförekomst försämras.

Kommentarer: Det är ett korrekt antagande att pågående markanvändning fortsätter gälla där inte annat har 
uppgetts. VA-planen är ännu inte antagen men som förslaget ser ut i dagsläget kommer inte planområdet att 
påverkas av utökat verksamhetsområde. De avlopp som blivit underkända vid inventering har åtgärdats och 
det beräknas inte ske någon utbyggnad inom de närmaste 20 åren. I framtaget förslag till VA-plan står det att 
reningsverket i Killeberg idag renar cirka 350 m3/dygn och att det har en maximal kapacitet på 1200 m3/dygn. 
Således torde det räcka för framtida exploatering. 

Länsstyrelsen Kronoberg
Länsstyrelsen påpekar att brunifiering inte ingår som kvalitetsfaktor i bedömningen av ekologisk status av 
Driveån och att kvävehalter inte bedöms vid prov av övergödning. Näringsämnen i Driveån bedöms uppnå 
god status. Att den ekologiska statusen inte uppnår god status beror främst på den biologiska kvalitetsfaktorn 
fisk. 

Kommentar: Synpunkterna tas med i planen. 

Älmhults kommun
Älmhults kommun har inget att erinra mot planens innehåll men lyfter tre frågor som de menar att det finns 
en stor samsyn kring. Dessa är att biljettpriser för kollektivtrafik bör sättas beroende på avstånd och inte be-
roende av län, att gång- och cykelväg mellan Älmhult och Loshult bör tillskapas och att det finns ett intresse 
av att föra en dialog kring framtida möjligheter av ett bostadsområde över länsgränsen, vid Klöxhult i Osby 
kommun. 

Kommentar: Synpunkterna noteras och Osby kommun instämmer i att en dialog kring framtida utvecklingsom-
råde i de norra delarna av planområdet kan bli aktuell längre fram. 

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova)
Skanova önskar medverka tidigt i detaljplanearbetet för att befintliga ledningar ska komma med i planerings-
underlaget. På så sätt kan oförutsedda hinder i planeringen som berör Skanovas nät undvikas och planpro-
cessen bli smidigare och snabbare. 

Kommentar: Önskan noteras till kommande planarbete. 

Boende
Påpekar att det på sidan 25 står fel gällande Loshults stations som inte ligger längs Södra stambanan utan 
utmed Kristianstad-Älmhults järnväg.

Kommentar: Planen uppdateras med rätt fakta. 
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