
 

 

Ekologiskt hållbar handelsplanering? 

En fallstudie av C4-shopping 
 

Lina Vikman 
 

2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



2 

 

 

 

Lina Vikman 

MVEK02 Examensarbete för miljövetenskaplig kandidatexamen 15 hp, 
Lunds universitet 

Intern handledare: Michael Johansson, Service management och 
tjänstevetenskap, Lunds universitet   

 
CEC - Centrum för miljö- och klimatforskning 
Lunds universitet 
Lund 2016  
 



  

3 

Abstract 

Out of town shopping is a growing business that is no longer just about the human need for 
food and clothes, it has also become an health- and environmental issue. Shopping centres 
located outside of- and in the outskirts of the city centres are raising the amount of car traffic 
and also the greenhouse gases. Managing these centres is thus both a global and a local issue 
which the municipal planners are set to deal with. However studies shows that not enough 
consideration has been made to the ecological sustainability in the planning and decision 
making which is why this studie aim to examine how a municipality is working with ecological 
sustainability in the planning process of an out- of town shopping centre. 

The examined municipality is Kristianstad and the planning- and decision making process of 
C4-shopping, 3 kilometres southeast of the city centre. Interviews with planners and 
decisionmakers and investigation of the policy- and planning documents have been made to 
see how the ecological sustainability, defined by the swedish environmental goals, are used 
through the process. 

This study shows that the swedish environmental goals is not used as a tool in the planning 
process, that environmental issues are not widespread trough the organization and that the 
environmental issues are often handled separately from other issues. The local problems are 
the first to be solved, which means that global issues as greenhouse gases might be negatively 
affected if the trend continues. 

 

Keywords: ecologic sustainability, environmental goals, out of town shopping, sustainable 
planning. 
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1. Inledning 

Handeln är en viktig del av samhället eftersom den skapar förutsättningar för möten mellan 

människor, sysselsättning, tillgång till förnödenheter samt utgör viktig del av 

samhällsekonomin (Boverket, 2004). Femtiotalets små hörnbutiker har utvecklats till dagens 

stormarknader och handelskomplex som nu ökar och flyttar utanför städerna till mer externa 

lägen. Ett externt handelsområden är lokaliserat i ett biltrafikorienterat läge utanför staden 

medan ett halvexternt är lokaliserat i utkanten av staden (Vägverket, 2008). Båda formerna 

leder till negativa effekter; främst styrning mot ett mer bilburet samhälle med ökad 

bilanvändning som resulterar i buller, ökade partikelutsläpp, försämrad hälsa samt bidrag till en 

förstärkt växthuseffekt (Hagsson, 2003; Hydén, 2008; Trivector, 2011; Wärnhjelm, 2015).  

 

I flera länder i Västeuropa har externhandelsetableringen reglerats på ett eller ett annat sätt men 

i Sverige ligger det fulla ansvaret för planering och eventuell reglering på kommunerna som 

har planmonopol enligt Plan- och Bygglagen (Vägverket, 2004). I Miljöbalken och Plan- och 

bygglagen framhålls vikten av att planeringen ska ske mot en hållbar utveckling som utgörs av 

tre dimensioner; ekonomisk, social och ekologisk (Skr 2003/04:129). De sexton 

miljökvalitetsmålen förtydligar den ekologiska dimensionen och anger inriktningen för den 

miljöstatus som skall uppnås i Sverige. Tills år 2020 beräknas endast två av sexton miljömål 

uppnås (Naturvårdsverket, 2016). 

 

Flera studier visar att beslut om etablering av handel i både externa- och halvexterna lägen går 

emot miljömål som Minskad klimatpåverkan och Frisk luft (Kärrholm & Nylund, 2011; 

Länsstyrelsen Skåne, 2008; Vägverket, 2006). Enligt Vägverket (2006) har flera 

handelsetableringar i halvexterna lägen etablerats utan fullständiga utredningar över 

miljömässiga effekter, vilket kan ha en negativ påverkan på den ekologiskt hållbara 

utvecklingen. Det är därmed av intresse att utreda hur en svensk kommun egentligen går till 

väga vid planering och beslutsfattande gällande handel i externa lägen, vilken roll spelar 

egentligen miljöfrågorna i processen?  

 

I Kristianstads kommun håller det nya halvexterna handelscentret C4-shopping på att byggas 

på 70 000 kvadratmeter med 2400 parkeringsplatser. Beslutet om etablering har föranletts av 

en lång planeringsprocess med ett stort antal genomförda utredningar. något som gör C4-

shopping till ett intressant fall att granska i fråga om hur den ekologiska hållbarhetsaspekten 

har tillgodosetts i planerings- och beslutsprocessen. 
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1.1 Syfte & frågeställningar 

 
Syftet med arbetet är att undersöka hur Kristianstads kommun har tillämpat den ekologiska 

hållbarhetsaspekten i planerings- och beslutsprocessen av det halvexterna handelscentret C4-

shopping i Kristianstad. Utgångspunkten för studien ligger i styrdokument, beslutsunderlag 

och beslutsdokumentation samt intervjuer med nyckelpersoner i processen. Följande 

frågeställning med preciserande undermål har undersökts:  

 

 Hur har Kristianstads kommun arbetat med ekologisk hållbarhet vid planering och 

beslutsfattande om C4-shopping?  

 

- Hur och vilka miljömål har beaktats i de olika delarna av processen; 

översiktsplanering, detaljplanering samt beslutsfattande? 

 

- Vilken syn på ekologisk hållbarhet har tjänstemän och politiker i Kristianstad 

uttryckt i detta fall?  
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2. Metod 

Studien är av kvalitativt slag med ett induktivt angreppssätt och utgörs av en fallstudie på C4-

shopping i Kristianstads kommun. Det induktiva angreppssättet innebär att studien avser dra 

slutsatser utifrån erfarenheter (Bryman, 2008). Fallstudie utförs för att kunna göra en intensiv 

och detaljerad granskning av en process i Kristianstad kommun och avser inte generera en 

slutsats som kan generaliseras och tillämpas på övriga kommuner i Sverige. Studien har 

genomförts med två metoder för att få ett resultat bildat utifrån flera perspektiv, vilket kan öka 

förståelsen för studerade område (Bryman, 2008). De olika metoderna som använts är: 

dokumentanalys och intervjuer, vilka syftar till att komplettera varandra.  

2.1 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att på en övergripande nivå undersöka hur den ekologiska 

dimensionen av hållbarhet, definierad av de nationella miljökvalitetsmålen, har behandlats i 

de olika processtegen; översiktsplanering, detaljplanering och beslutsfattande. 

Detaljplaneringsprocessen är mer komplex, tidskrävande och har flera inblandade aktörer, 

vilket medför att en större tyngd kommer att läggas vid denna del i resultat och diskussion. 

Storslagen fjällmiljö och Levande kust & skärgård har uteslutits ur granskningen eftersom 

lokaliseringen gör dem irrelevanta för studien. Detaljplanen som granskats innehåller både ett 

bostadsområde och ett handelsområde, varav handelsområdet är valt som studerat fall och 

exemplifierar handel i ett halvexternt läge. Bostadsbebyggelsen går dock inte att utesluta helt 

eftersom detta kopplar centret till staden och gör placeringen till halvextern istället för extern. 

Avgränsningen innebär främst att rena bostadsbebyggelsefrågor inte granskats i dokumenten. 

2.2 Dokumentanalys 

Urvalet av dokument har gjorts utifrån tre processteg; översiktsplanering, detaljplanering och 

beslutsfattande. För översiktsplanering har urvalet skett utifrån vilka dokument som har 

angivits som relevanta i översiktsplanen samt de som diskuterats vid intervjuer. Urvalet av 

dokument gällande detaljplanering har skett uteslutande ifrån vilket beslutsunderlag som 

funnits tillgängligt för politikerna inför beslutsfattande, detta för att kunna göra en likvärdig 

jämförelse mellan de olika stegen. Urval för dokument och Youtube-klipp från 

beslutsprocessen har skett utifrån vad som har funnits tillgängligt. 
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2.2.1 Granskade dokument 

Tre olika former av kommunala dokument kopplat till de olika processtegen har granskats; 

kommunala styrdokument, beslutsunderlag (detaljplan+ utredningar) och 

beslutsdokumentation. I tabell 1 visas vilka dokument som ingår i varje huvudgrupp som 

motsvarar planeringens tre steg: 

   Tabell 1. Granskade dokument 

 

2.2.2 Bedömningsgrunder för granskning 

 

Dokumenten har granskats genom kvalitativ innehållsanalys som bygger på ett sökande av 

bakomliggande teman i de dokument som granskas (Bryman, 2008). De teman som eftersöks 

utgörs av lokala miljömål och de delmål av relevans för handelsetableringen ( se bilaga 1). 

Målen och delmålen är styrande vid insamlingen av data och bedömningen sker utifrån tre 

nivåer:  

 

Nivå 1: nämns miljömålen vid namn? 

Nivå 2: diskuteras de kommunala delmålen?  

Nivå 3: diskuteras målen på djupet?  

 

Bedömningsgrunderna syftar till att undersöka hur miljömålen använts i de olika stegen av 

processen. Nivå 1 syftar till att undersöka hur miljömålen som begrepp, används i processen 

Nivå 2 syftar till att undersöka hur de lokala delmålen används både direkt; ifall dokumentet 

nämner specifika delmål och indirekt; ifall frågor som är starkt kopplade till delmålet 

diskuteras. Ett exempel är vid diskussioner om att främja kollektivtrafik för att minska 

bilanvändningen- något som direkt kopplas till delmålet om att främja kollektivtrafik inom 

God bebyggd miljö men som indirekt kan kopplas till Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, 

Bara naturlig försurning och Ingen övergödning eftersom alla dessa har delmål som påverkas 

negativt av biltrafikens utsläpp. Nivå 3 syftar till att utreda vilka mål som diskuteras på djupet, 

vilket i detta fall innebär att effekter och åtgärder har diskuterats, analyserats och 

Kommunala styrdokument Beslutsunderlag Beslutsdokumentation 

Fördjupad översiktsplan Planbeskrivning (detaljplan) Protokoll från byggnadsnämnden 

Lokala miljömål Kvalitets- & gestaltningsprogram 

(detaljplan) 

Protokoll från kommunfullmäktige 

Strategisk färdplan Granskningsutlåtande (detaljplan) You-tube-klipp frånkommunfullmäktige 

Klimat- och energistrategi Samrådsredogörelse (detaljplan) 

Handelsstrategi MKB 

Dagvattenpolicy Trafikutredning 

 Bullerberäkning 

 Vattenutredning 
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exemplifierats gällande ett specifikt mål. Exempel på Granskningsmall som använts vid 

granskning av samtliga dokument finns i bilaga 2.  

Resultatet av granskningen uttryckts olika för de olika dokumenten, beroende på dokumentens 

avsikt. Granskningen av styrdokumenten visar vilka miljömål som utgör den övergripande 

inriktningen för den ekologiska hållbarheten i kommunen, granskningen av beslutsunderlaget 

visar vilka delar av den ekologiska hållbarhetsaspekten (miljömålen) som har behandlats i 

planeringen och granskningen av beslutsdokumentationen visar vilka delar som slutligen har 

beaktats vid beslutsfattandet. 

2.3 Intervjuer 

2.3.1 Respondenter 

 
Målinriktat urval används, vilket innebär att urvalet av nyckelpersoner valts utifrån studiens 

syfte och frågeställningar (Bryman, 2008). De respondenter som kontaktats har haft en del i 

planeringsprocessen eller beslutsfattandet. Snöbollsurval har använts vid kontakt med 

kommuntjänstemän då vissa personer har vidarekopplat till de mest relevanta personerna att 

intervjua (Bryman, 2008). För intervjuer med politiker har fokus legat på att finna en 

respondent som röstat ja till detaljplanen och en respondent som röstat nej eller inte alls, samt 

olika partitillhörighet för att undvika ett vinklat resultat. För intervjuer med planerare har 

fokus legat på att finna respondenter som arbetat med planering från olika delar av 

kommunorganisationen för att få en bred bild över planeringsarbetet. Tabell 2 visar 

intervjuade respondenter samt hur de fortsatt omnämns i text i arbetet. 

 

                    Tabell 2 Respondenter 

Respondent Omnämns i text som: 

Planeringschef för Miljö- och 

 samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadschef 

Planeringschef för  

Tekniska förvaltningen 

Teknisk chef 

Chef på Mark- och  

exploateringsenheten 

Markchef 

Ledamot i kommunfullmäktige, röstade  

JA vid beslut om antagande av detaljplan 

Fullmäktigeledamot 

Ledamot i Byggnadsnämnden, röstade  

EJ vid beslut om antagande av detaljplan 

Byggnadsledamot 

 

2.3.1 Intervjuguide 

För att behålla fokus på det syfte och de frågeställningar som studien avser besvara utförs 

semistrukturerade intervjuer med intervjuguide enligt Bryman (2008). Intervjuguiden 
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utformas som övergripande teman med underfrågor formulerade utifrån syfte och 

frågeställningar (se bilaga 3). Teman och underfrågor ligger till grund för intervjuernas 

ordningsföljd men behöver inte nödvändigtvis besvaras i den förbestämda ordningen. 

Intervjuerna transkriberas och analyseras genom tematisk analys där teman formuleras 

utifrån analyserat intervjumaterial (Bryman, 2008).  
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3. Teori  

Följande kapitel ger en teoretisk grund till hållbar utveckling, den ekologiska dimensionen 

av hållbar utveckling samt miljömålen som preciserar den ekologiska dimensionen. 

3.1 Hållbar utveckling 

 

Begreppet hållbar utveckling lanserades 1987 av Brundtlandskommissionen och erkändes som 

en överordnad princip för FN:s alla medlemsländer år 2002 (Boverket, 2015a). Enligt 

Brundtlandskommissionen (1987) innebär begreppet en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. År 

2002 presenterades även den svenska strategin för hållbar utveckling som omfattar 

ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet (Skr. 2003/04:129).  

3.1.1 Ekologiskt hållbar utveckling 

Enligt den nationella strategin för hållbar utveckling skall den ekologiskt hållbara 

utvecklingen: 

 

”( …) främja människors hälsa, värna om biologisk mångfald och andra 

naturvärden, ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara 

ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt trygga en god hushållning 

med naturresurserna” (Skr 2001/02:172, s. 19) 

 

Enligt Brorström (2015) tolkas ofta den ekologiska hållbarheten som att tekniken är 

lösningen för måluppfyllelse. Synsättet kan dock vara problematiskt och mer fokus kan 

behöva riktas till att ändra invånarnas beteenden eftersom tekniska lösningar inte 

självfallet leder till ett ekologiskt hållbart samhälle. Enligt Tunström et al. (2015) finns 

det olika grunduppfattningar gällande påverkan människan kan ha på miljön utan att 

den ska kollapsa samt vilken roll människan kan ha i att ersätta de tjänster som naturen 

annars tillhandahåller oss. Vidare delar Tunström et al. in uppfattningarna om hur vi 

kan förhålla oss till miljön i två nyanser av grönt; ljusgrönt med ett antropocentriskt 

synsätt som sätter människans välbefinnande först och uppnår hållbar utveckling med 

hjälp av ekonomisk tillväxt och mörkgrönt med ett ekocentriskt synsätt som sätter 

naturen först och uppnår hållbar utveckling genom att hålla naturen intakt. Det 

ljusgröna synsättet möjliggör att hjälpa naturen och miljöns bärkraft med hjälp av 
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tekniska lösningar medan det mörkgröna avser behålla de naturliga mekanismerna utan 

inblandning från människan (Tunström et al. 2015). 

3.1.2 Miljökvalitetsmålen 

Den ekologiska dimensionen av hållbarhet preciseras av de nationella miljökvalitetsmålen som 

beskriver det miljötillstånd för Sveriges miljö och natur- och kulturresurser som anses hållbart 

på längre sikt (Skr 2003/04:129). Miljökvalitetsmålen är också vägledande vid tillämpning av 

bestämmelser i miljöbalken genom att de preciserar vad en hållbar utveckling på miljöområdet 

innebär. Gällande samhällsplanering för ekologiskt hållbar utveckling anger propositionen 

”Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige” (1997/98:145): 

 

”De nationella miljökvalitetsmålen skall, tillsammans med övriga nationella mål, 

vara vägledande för fysisk planering och samhällsbyggande. Genom samverkan 

över sektorsgränserna i samhällsplaneringen skall statliga och kommunala 

myndigheter främja en ekologiskt hållbar utveckling med en god livsmiljö för 

alla” (s. 321) 

 

Kommunerna har en avgörande roll i miljömålsarbetet eftersom de ansvarar för att översätta 

de nationella och regionala målen till kommunala delmål som sen ska fungera som ett redskap 

i det kommunala arbetet (Miljömål, 2016). Det är dock viktigt att varje kommun identifierar 

vilka som är de viktigaste målen att jobba med utifrån respektive kommuns specifika 

förutsättningar, för att kunna prioritera vart resurserna ska läggas så att det blir störst vinst 

för miljön (Boverket & Naturvårdsverket, 2000a). För att uppnå miljömålen vid fysisk 

planering anger Knaggård och Phil (2013) att det är viktigt att planerarna har ett 

miljöperspektiv. I praktiken är det dock kommunerna själva som avgör hur miljömålsarbetet 

kommer att yttra sig i den fysiska planeringen, vilket kan utgöra brist i det kommunala arbetet 

med att uppnå miljömålen (Knaggård & Phil, 2013). 

 

Det finns flera faktorer som gynnar miljömålsarbetet i kommunerna. Enligt Boverket och 

Naturvårdsverket (2000a) är diskussioner och samverkan över professions- och 

sektorsgränserna-, men även mellan olika samhällsnivåer viktigt. Även kommunikativ 

planering eftersom diskussioner lättare leder till koncensus om hur planeringsfrågorna skall 

lösas på bästa sätt. Enligt Boverkets och Naturvårdsverket (2000b) är det också av stor vikt att 

miljöfrågorna integreras tidigt i processen, något som benämns som en ”utvecklingsspiral” där 

miljöfrågorna har en given roll från början till slut. Ett problem som kan uppstå vid 

planeringen är att hållbarhetsarbetet ses mer som en symbolisk handling än en aktiv strategi, 

något som kan medverka till en viss aktsamhet vid beslutsfattande gällande hållbarhetsfrågor 

(Emmelin & Lerman, 2004).  
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4. Fysisk planering  

 

Följande kapitel ger en bakgrund till den fysiska planeringen; vad den styrs av, vilka verktyg 
som finns samt hur det fysiska planeringsarbetet går till i kommunen. 

4.1 Lagstiftning 

Samhällsplaneringen regleras främst i Plan- och bygglagen (2010:900) där de enskilda och 

allmänna intressena tillsammans täcker upp de tre hållbarhetsdimensionerna: 

 

Vid avvägning mellan olika intressen är det viktigt att inkludera hållbarhetsaspekter i 

utredningar och beslutsunderlag, samt att tydligt och sakligt motivera varför valt alternativ har 

valts och vilka för- och nackdelar olika alternativ genererar (Boverket, 2015b; Länsstyrelsen 

Skåne, 2007).  

 

4.2 Kommunal planering 

 

Kommunen har planmonopol enligt PBL (2010:900), vilket innebär att de ansvarar för den 

fysiska planeringen. Vid den fysiska planeringen skall visionen om hållbar utveckling fungera 

som utgångspunkt (Skr. 2001/02:172  ). För en hållbar utveckling är det viktigt att de olika 

delarna av kommunen har en tydlig målbild av hållbarhet (Boverket, 2015b).  

PBL 2 kap. 3 § 

Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö och klimataspekter samt mellankommunala och 
regionala förhållanden främja 

 en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder, 

 en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 
användbar för alla samhällsgrupper, 

 en långsiktig god hushållning med mark, vatten, energi och 
råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt och 

 en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens. 
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Kommunstyrelsen ger utrednings- och planeringsuppdrag gällande den fysiska planeringen 

vidare till byggnadsnämnden som ansvarar för den löpande verksamheten i kommunen och 

genomför fullmäktiges beslut (Kommunal författningssamling, 2009). Byggnadsnämnden ger 

uppdrag vidare till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som har det samlade ansvaret 

för den fysiska planeringen för att möjliggöra en positiv och hållbar samhällsutveckling 

(Kristianstads kommun, 2016). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar politiskt för miljö- 

och hälsoskyddsarbetet och därmed för att lagar och föreskrifter på miljöområdet följs 

(Kommunal författningssamling, 2009).  

4.2.1 Översiktsplan  

 

Enligt PBL (2010:900, 3 kap) ska alla kommuner ha en översiktsplan (ÖP) som anger 

inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. ÖP har en vägledande 

funktion som skapar möjlighet att styra utvecklingen i riktning mot uppsatta mål och visioner 

och bör fungera som ett grundläggande verktyg i det lokala miljöarbetet (Boverket & 

Naturvårdsverket, 2000a). Formuleringar av övergripande mål och visioner för att uppnå 

hållbar utveckling är därför av största vikt (Boverket, 2015c). I planen kan kommunen 

konkretisera miljömålen och anpassa dem till lokal nivå samt utreda vad som krävs för att 

främja miljöutvecklingen i kommunen. Möjligheten finns också att hantera miljöfrågorna 

tillsammans med andra frågor som ekonomi och sociala faktorer (Boverket & 

Naturvårdsverket, 2000a). 

4.2.2 Detaljplan 

En detaljplan skall enligt PBL (2010:900 3 kap. 2 §) upprättas vid planerad bebyggelse och ska 

prövas mot mark- och vattenområdets lämplighet. Detaljplanen är bindande och skapar 

möjlighet för kommunen att reglera mark- och vattenanvändningen inom området.  

Enligt PBL (2010:900, 4 kap. 30-31 §) skall planbeskrivning och plankarta alltid ingå medan 

andra dokument som till exempel trafikutredning och handelsutredning är platsspecifika och 

upprättas vid behov. Planbeskrivningen skall särskilt beskriva hur detaljplanen ska förstås och 

genomföras samt vilka överväganden som ligger till grund för utformningen av planen, med 

hänsyn till konsekvenser och motstående intressen.  

4.2.2.1 Detaljplaneringsprocessen 

 

Planförfarandet har tre huvudsakliga steg (Boverket, 2015d):  

1. Plansamråd 
2. Granskning & granskningsutlåtande 
3. Antagande 

 

Ett planförslag redovisas av kommunen som vid ett samrådsmöte insamlar information, 

önskemål och synpunkter från Länsstyrelsen, berörda myndigheter, kända sakägare och 

berörda boende (Boverket, 2015d). Efter samrådet kan planförslaget justeras till de nyinkomna 

uppgifterna och skall därefter finnas tillgängligt för granskning under två veckors tid, under 

vilken de berörda har möjlighet att lämna ytterligare synpunkter. De inkomna synpunkterna 
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från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande där även kommunens svar och 

förslag till ändring finns presenterade. Om inga större ändringar behöver göras antas planen 

av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Om ingen sakägare 

överklagar planen vinner den laga kraft och förverkligandet av planen kan påbörjas. En 

detaljplan gäller tills den ändras eller upphävs. Vid planeringen och samrådsprocessen har 

länsstyrelsen en tillsynsfunktion enligt PBL (2010:900, 12 kap. 1 §), vilket innebär att de 

ansvarar för att statens intressen tillvaratas och samordnas.  

 

En Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall också upprättas vid planering av en 

handelsetablering (2010:900, 4 kap. 34 §). Syftet är enligt Miljöbalken (1998:808, 6 kap. 11-

12 §) att främja hållbar utveckling genom att integrera miljöaspekter i planen. Miljöaspekterna 

ska integreras bland annat genom att beskriva hur relevanta miljömål beaktas, vilken 

betydande miljöpåverkan planen kan antas medföra, beskrivning av åtgärder för att förebygga, 

hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan samt en sammanfattande redogörelse 

för hur bedömningen har gjorts och vilka skäl som ligger bakom valda alternativ. Slutligen skall 

en icke teknisk sammanfattning upprättas. 

4.2.3 Beslutsprocessen 

Detaljplanen antas enligt PBL (2010:900, 5 kap. 29 §) av kommunfullmäktige som även kan 

låta kommunstyrelsen och byggnadsnämnden fatta beslut i frågan. Byggnadsnämnden ska vid 

beslutsfattande om detaljplanen övervaka att PBL efterföljs och är således ansvariga för att se 

till att de enskilda och allmänna intressena (se 4.1.) beaktas men även att införliva kommunens 

önskningar och säkerställa en positiv samhällsutveckling för invånarna (Kristianstads 

kommun, 2016a). 
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5. Fallstudie, C4-shopping 

 

 

 

Följande kapitel ger en kort genomgång av hur det halvexterna shoppingcentret C4-shopping har växt 

fram samt vilka specifika förutsättningar som finns för etablering i området. 

5.1 Framväxt av C4-shopping 

I Skåne finns många externa handelsetableringar, var av de flesta är lokaliserade i västra delen där 

merparten av befolkningen är bosatt. Kristianstad, som ligger i östra delen, har under en längre tid tappat 

kunder till andra kommuner och har inget externt shoppingcenter att erbjuda sina invånare. Området 

Hammar, där blivande C4-shopping (se figur 1) idag håller på att etableras, var enligt planeringschefen 

på den tekniska förvaltningen (personlig kommunikation 17 maj, 2016 ) tidigare utpekat som 

jordbruksmark men år 2006 köpte grundarna till C4-shopping marken, belägen längs med Europaväg 

22, cirka 3 kilometer från Kristianstads centrum. Kommunen hade tidigare övervägt området för handel 

i och med ett visat intresse från IKEA och köpte därför marken av exploatörerna men skapade samtidigt 

ett avtal som gav dem tillåtelse att köpa tillbaks en stor del om en detaljplan innehållande handelsplaner 

skulle antas (Kristianstads kommun, 2016b). Därefter började planeringsprocessen och området har 

planerats in i en Fördjupad översiktsplan (FÖP) och en detaljplan där området planeras för handel, en 

ny infart till staden samt en förtätning av det befintliga bostadsområdet Hammar (Kristianstads kommun, 

2013b). Detaljplanen antogs 2014, vann laga kraft 2015 och 2017 beräknas C4-shopping öppnas, 11 år 

efter att förslaget uppkom.  

 

Figur 1. Illustration av C4-shopping. Källa: (C4-shopping, u.å) 
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5.2 Specifika förutsättningar för Hammarshusområdet 
 

Kristianstad är beläget på en halvö, med jordbrukslandskap runtom och under staden finns en 

av de största grundvattenförekomsterna i Europa som är viktig att skydda från förorening och 

kontaminering (Kristianstads kommun, 2009). Biosfärsområde Kristianstads Vattenrike 

omfattar stora delar av kommunen och har stora biologiska och kulturhistoriska värden; 

våtmarksområden med höga naturvärden och Hammarsjön med variationsrik fågelfauna. 

Hammarshusområdet (se figur 2) är dock inte inkluderat i riksintresset för naturvård. 

Jordbruksmarken runt Kristianstad har väldigt goda odlingsförutsättningar då marken är 

klassad som 7-8 på en tiogradig skala, där 10 innebär den högsta produktionsförmågan med 

högst ekonomisk avkastning (Länsstyrelsen Skåne u.å). Marken består till stor del av glacial 

lera med låg genomsläpplighet, vilket gör dagvattenhantering till en viktig planeringsfråga 

(Kristianstads kommun, 2009). Markförhållandena utgör också en risk för sättning, vilket 

innebär att markytan kan sjunka ner på grund av det komprimerade lerlagret inunder. 

Anledningen till markförutsättningarna är att staden är lokaliserad på är en tidigare sjöbotten, 

vilket också medför att flera delar ligger några meter under eller bara någon meter över dagens 

havsnivåer som skapar en mycket hög riskbild gällande översvämning. På Hammarsområdet 

ligger också herrgården Hammarshus som har ett stort kulturhistoriskt värde eftersom det var 

här som Christian IV skrev på fundationsbrevet och staden grundades (Kristianstads kommun, 

2009). 

 

 

 

 

 
Figur 2. Hammarshusområdet där C4-shopping håller på att byggas. Källa: (Kristianstads kommun, 2009) 
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6. Resultat & analys  

I följande kapitel presenteras resultaten från dokumentgranskning och intervjuer. 

Resultaten presenteras uppdelat i delkapitel för de tre stegen i planeringsprocessen; 

översiktsplanering, detaljplanering och beslutsfattande. I början av varje kapitel lämnas en 

beskrivning av kapitlets relevans samt av dess underlagsdata. 

 
6.1 Översiktsplanering 

I följande kapitel presenteras översiktliga mål och visioner kopplade till ekologisk hållbarhet 

i den översiktliga planeringen, detta utifrån granskning av kommunala styrdokument och 

intervjuer.  

6.1.1 Dokumentgranskning 

 

Det finns en tydlig huvudinriktning för stadens framtid, den ska växa. Tillväxten diskuteras i 

flera styrdokument (Kristianstads kommun, 2004, 2006, 2009), inte minst i den fördjupade 

översiktsplanen (FÖP) med titeln ”Kristianstad växer”. Flera olika tillväxtinriktningar 

presenteras gällande: folkmängd, verksamheter, bostäder, kollektivtrafikstråk samt att det ska 

växa på åkrarna. Staden skall utvecklas längs med fyra kollektivtrafikstråk (se figur 3), vilket 

uttrycks i flera av de granskade 

dokumenten (Kristianstads 

kommun 2006, 2009, 2011). I 

andra styrdokument som 

Handelsstrategin ligger fokus 

nästan enbart på att staden skall 

växa som regionalt handelscentrum 

(Kristianstads kommun, 2006). 

Särskild hänsyn skall tas till 

Kristianstads arv som handelsstad, 

biosfärsfärsområdet Vattenriket, 

grundvattnet samt de areella 

näringarna (Kristianstads 

kommun, 2009).  

 

 

 

Figur 3. De fyra kollektivtrafikstråken som staden ska växa utmed. 

Hammarshus ligger i Sydöst. Källa: (Kristianstads kommun, 2009) 
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En konflikt uppstår dock mellan det övergripande målet om att staden skall växa och att det 

ska växa på åkrarna. Av FÖP:n framgår det att: 

 

”Det inte har bedömts möjligt att undvika utbyggnader på högvärdig 

jordbruksmark och samtidigt uppfylla viktiga målsättningar, som att bygga 

centrumnära, i kollektivtrafikstråk och när det gäller verksamhetsytor i 

anslutning till det övergripande vägnätet” (Kristianstads kommun, 2009 s. 147) 

 

God bebyggd miljö är det mål som har varit av störst vikt vid översiktsplaneringen (se figur 4), 

och förutom det går det att urskilja 4 andra miljömål som är extra viktiga för stadens 

översiktliga planering; Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar & vattendrag, Ingen 

övergödning och Begränsad klimatpåverkan (se figur 4). Av dessa är det främst God bebyggd 

miljö och Begränsad klimatpåverkan som diskuteras på djupet men även de vattenrelaterade 

målen (se figur 4), vilket kan förklaras med att de finns separata strategier eller policys 

kopplade till dessa områden.  

Den största delen av FÖP:n är inriktad på God bebyggd miljö som beskrivs i form av fem 

stadsbyggnadsmål från vilka stadsplaneringen skall utgå (Kristianstads kommun, 2009). 

Stadsbyggnadsmålen har inget uttalat fokus på ekologisk hållbarhet eller miljömålen men 

fokuserar på grönytor, naturvärden och biologisk mångfald och rymmer en stark inriktning 

mot att minska energianvändning och bilberoendet i staden. Hur bilberoendet ska minska 

uttrycks på flera olika sätt; med hjälp av bilsnåla bostadsområden, invånarna ska gå och cykla 

istället för att åka bil och kollektivtrafiken ska förbättras för att minska biltrafiken.  

Figur 4. Dokumentgranskning av styrdokument utifrån bedömningsgrunderna för miljömål, 

nivå 1,2 och 3. (se 2.2.2) 
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I FÖP (Kristianstads kommun, 2009) presenteras tre ställningstaganden som varit extra 

viktiga för att begränsa planens negativa miljöpåverkan, de två som främst berör planeringen 

av C4-shopping är: 

1. Att i första hand bygga centrumnära och i kollektivtrafikstråk för att gynna transporter 

med cykel och buss och begränsa biltrafiken 

2. Utbyggnadsområden inom eller i anslutning till riksintresse för kulturmiljövård har 

föreslagits med villkoret att riksintresset inte får påtagligt skadas. (Kristianstads 

kommun, 2009. s. 162). 

 

6.2 Detaljplanering 

 

I följande kapitel presenteras resultatet av undersökningen kring hur kommunen har jobbat 

med ekologisk hållbarhet och miljömålen i den detaljerade planeringsprocessen av C4-

shopping, med utgångspunkt i dokumentgranskning och intervjuer. Dokumentgranskningen 

är uppdelad i två delkapitel; beslutsunderlag och samrådshandlingar. 

6.2.1 Dokumentgranskning 

6.2.1.1 Beslutsunderlag 

 

Kvalitets- och gestaltningsprogrammet (Kristianstads kommun, 2013a) skall definiera 

riktlinjer som bland annat skall bidra till att uppfylla Kristianstads lokala miljömål. 

Programmet är bindande i den bemärkelsen att en gemensam ambition och kvalitetsnivå 

fastställs för utförandet av projektet. 

Programmet är till stor del inriktat på att med hjälp av vatten och grönska nå en god gestaltning 

och God bebyggd miljö, samt främja god tillgänglighet till kollektivtrafik- och gång- och 

cykelvägar (exempel i figur 5) (Kristianstads kommun, 2013a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Illustration av grönyta utanför C4-shopping. Källa: (C4-

shopping, u.å) 



  

25 

 

Grönytor och vattenhantering tilldelas specifika mått och krav medan energi- och resursfrågor 

i flera fall tilldelas mer diffusa riktlinjer som benämns ”möjliggöra” eller, -, ”om möjligt”. 

Gällande främjande av kollektivtrafiken finns endast krav om att placera busstidtabeller i 

köpcentrets entré och att skapa en bilfri entré som skall vara trevlig och inbjudande för gående 

och cyklister. I planbeskrivningen (Kristianstads kommun, 2013b) beskrivs hur den 

översiktliga målsättningen (se 6.1) om att minska bilanvändningen tas tillvara: 

 

”Genom att planlägga för fler bostäder och skapa ett stadsdelscentrum (tillika 

regionalt handelscentrum) med mycket goda kollektivtrafikförbindelser 

förbättras möjligheterna avsevärt att hålla en god service och samtidigt minska 

bilberoendet för en stor grupp invånare.” (Kristianstads kommun, 2013b. s. 5) 

 

I planbeskrivningen presenteras avgränsningen för MKB:n (Kristianstads kommun, 2013b). 

Det anges att planens omfattning i areal och beräknad trafikalstring tydligt påvisar ett behov 

av att utreda konsekvenserna för den omgivande miljön. I avgränsningen preciserar 

kommunen hur och i vilken omfattning miljöfrågorna ska utredas med formuleringar som: 

”utvärdering bör göras för risker…”, ”beskrivning av buller…”, ”analys av planförslagets 

påverkan…”och ”risker för radon skall behandlas...”. Gällande trafikalstringen, som påpekats 

ha ett tydligt utredningsbehov, finns endast skrivet ” Ytterligare aspekter som berör 

klimatpåverkan är koldioxidutsläpp i samband med trafik.” (Kristianstads kommun, 2013b. s. 

25) samt ett förslag om att de luftemissioner från trafiken som åtföljs av MKN föreslås ingå i 

dokumentet. Det finns inga MKN kopplat till koldioxidutsläpp (Boverket, 2006). I MKB:n 

(Sweco, 2012) finns siffror på att koldioxidutsläppen skall öka med cirka 600 ton per år, med 

hänvisning till trafikutredningen. Trafikutredningen (Tyréns, 2012) innehåller endast en 

kapacitetsanalys över vägnätet, inga beräkningar av koldioxidutsläpp och inget av orden 

utsläpp, luft, koldioxid eller klimat nämns i utredningen. 

 

Vidare anger MKB:n (Sweco, 2012) att trafikmängderna kommer att öka och leda till negativa 

effekter på de bilrelaterade miljömålen. För samtliga mål, utom Bara naturlig försurning, anses 

den negativa effekten dämpas så pass mycket av funktionsblandningen och lokaliseringens att 

påverkan slutligen bedöms vara ”neutral”.  I den samlade icke-tekniska bedömningen av 

planens miljöeffekter nämns inga negativa effekter av trafiken för miljön, tvärtemot anges 

trafikstrukturerna vara positiva eftersom de avlastar det befintliga vägnätet.  

 

De miljömål som enligt MKB:n (Sweco, 2012) slutligen, efter åtgärder anses motverkas är: 

Bara naturlig försurning, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt- växt och djurliv, samtliga anses 

påverkas negativt av biltrafiken på ett eller annat sätt. De två sistnämnda påverkas även 

negativt av att odlingsmarken tas i anspråk. Ingen förklaring ges till hur det har avgjorts att 

Bara naturlig försurning är det enda av de bilrelaterade målen som anses påverkas negativt av 

biltrafiken. 
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Miljömålen nämns, till största del, inte vid namn i utredningar och planeringsunderlag (se 

figur 6) förutom i MKB:n där de är obligatoriska. De två mål som nämns i andra underlag är 

Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö (se bilaga 4, 2, nivå 3), vilka också är de som 

utifrån bedömningsgrunderna (se 2.2.2) diskuteras mest direkt och indirekt samt på ett 

djupare plan (se figur 6). Även de vattenrelaterade målen diskuteras djupare i flera dokument, 

speciellt i dagvattenutredningen (se bilaga 4, 2, nivå 3). 

 

 

 

Av figur (6) framgår dock inte vilken del av- eller i vilken omfattning målen diskuterats. 

Genomgående har God bebyggd miljö och de vattenrelaterade målen diskuterats ur många 

olika synvinklar medan Begränsad klimatpåverkan inte diskuteras djupare fullt ut, eftersom 

klimatberäkningen inte går att finna, och de övriga bilrelaterade målen diskuteras på djupet i 

ett fåtal dokument (se figur 6). I planbeskrivningen (Kristianstads kommun, 2013b) ligger 

fokus på översvämningsrisk och klimatanpassning, i kvalitets- och gestaltningsprogrammet 

(Kristianstads kommun, 2013a) diskuteras flera energifrågor djupare samt till viss del 

kollektivtrafik och i trafikutredningen (Tyréns, 2012) som har en stark koppling till delmålet 

om begränsad klimatpåverkan, fokuseras endast på att utreda kapaciteten för vägnätet samt 

hur det ska utformas för att kunna hantera de framtida ökade transportmängderna som 

förslaget medför.  

 

6.2.1.2 Samrådshandlingar 

  

Av samrådsredogörelsen (Kristianstads kommun, 2013c) framgår det att presentationen av det 

första planförslaget genererade en oro hos många boende i området, för frågor som buller, 
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Figur 6. Dokumentgranskning av beslutsunderlag utifrån bedömningsgrunderna för 

miljömål, nivå 1,2 och 3. (se 2.2.2) 
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säkerhet och luftföroreningar. Även flera remissinstanser hade synpunkter på förslaget och 

Länsstyrelsen påpekade att klimatpåverkan är ett allmänintresse som måste tas hänsyn till och 

kommenterade biltrafiken på följande sätt: 

 

”Fortsatt planläggning i strid med översiktsplanen riskerar att förskjuta 

handelsutbudet i regionen från ett centralt läge som är väl försörjt med 

kollektivtrafik och lättillgängligt till ett bilorienterat läge med sämre 

tillgänglighet för besökare utan tillgång till bil. En sådan utveckling strider mot 

nationella mål om god bebyggd miljö och minskad klimatpåverkan, liksom mot 

portal-paragrafen i PBL.”. (Kristianstads kommun, 2013c. s. 4). 

 

Region Skåne kommenterade också att goda kollektivtrafikförbindelser inte genererar någon 

större andel kollektivtrafikresenärer när det finns så många gratisparkeringar (Kristianstads 

kommun, 2013c). Både Region Skåne och Naturskyddsföreningen lyfte också fram behovet av 

beteendeförändrande åtgärder för att minska bilanvändningen. På det svarade kommunen att 

det valda läget i Hammar, med goda kollektivtrafikförbindelser skall bidra till att 

medvetandegöra konsekvenserna av vårt beteende. Planen ansågs också av Länsstyrelsen 

olämplig gällande dagvattenhantering och översvämningsrisk och åsikter inkom från flera håll 

om den värdefulla jordbruksmarken som tas i anspråk, något som besvarades med att den 

avvägningen har avgjorts i översiktsplanen. 

 

Flera tillägg bifogades efter samrådsredogörelsen (se figur 7), bland annat ett tillägg till den 

befintliga handelsutredningen där miljöpåverkan skulle redovisas för hur etableringen av C4-

shopping  

 

 

tillsammans med Krististads centrala shoppinggalleria påverkar miljön, uttryckt som: ”i 

termer av minskat handelsresande” (Tyréns, 2013. s. 5). I utredningen jämförs handelsresor 

med bil med ifall kunderna skulle handla på shoppingcenter i Västra Skåne istället, vilket leder 

till slutsatsen att etableringen av C4-shopping genererar ett aningen lägre trafikflöde jämfört 

med om C4-shopping inte hade kommit till stånd. Efter revidering inkom färre yttranden i 

granskningsutlåtandet men de miljöfrågor som kvarstod var av samma art (Kristianstads 

kommun, 2014a).  

Naturskyddsföreningen ansåg att planförslaget fortfarande gick emot Begränsad 

klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ett rikt växt- och djurliv samt Ett rikt 

Figur 7. Planförändringar efter att kommunen mottagit samrådsdokument.  
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odlingslandskap (Kristianstads kommun, 2014a). Vidare påpekade de att den ökade biltrafiken 

och utsläppen borde ha utretts noggrannare i någon av handelsutredningarna. Kommunen 

svarade med att en miljöaspekt av den ökade biltrafiken hade belysts i tillägget till 

handelsutredningen, (NIRAS, 2013), samt att de långa resorna kan reduceras avsevärt genom 

att etablera ett Shoppingcenter i Kristianstad (Kristianstads kommun, 2014a).  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden framhöll i granskningsutlåtandet (Kristianstads kommun, 

2014a) att de tyckte att miljöfrågorna hade getts stor tyngd efter revideringen av förslaget. 

Samtidigt påpekade de att det inte fanns kollektivtrafiktillgång för hela området medan Region 

Skåne ansåg att detta hade lösts på ett bra sätt genom bilfria entréstråk som kan höja 

attraktiviteten för icke-bilburna grupper. Efter granskningsutlåtandet ändrades planförslaget 

på ett fåtal punkter (se figur 7) och gick sedan vidare till beslutsfattande.   

6.2.2 Intervjuer med planerare 

 

Intervjuer har utförts med Teknikchef, Samhällsbyggnadschef och Markchef. 

 

Enligt Samhällsbyggnadschefen (personlig kommunikation 13 maj, 2016) var inte 

tjänstemännen helt positiva till förslaget när det kom eftersom det fanns många tekniska och 

gestaltningsrelaterade frågor som kunde bli svåra att överkomma. Det har också funnits 

motsättningar under arbetets gång eftersom exploatörerna och kommunen inte alltid varit 

överens; kommunens fokus har varit att jämka samman olika intressen och justera 

exploatörernas förslag medan fokus från exploatörernas ofta varit mer ekonomiskt. 

Exploatörerna har dock också lämnat miljörelaterade förslag som kommunen inte har fastställt 

som krav, till exempel gratis laddning för elbilar lokaliserad närmast ingången. 

 

Enligt Markchefen (personlig kommunikation 22 april, 2016) har det varit viktigt att planen 

inte endast skall omfatta ett handelscentrum utan snarare syfta till att fläta samman staden. 

Drivkraften anges ha varit att både exploatörerna, politikerna och kommunen tror på att läget 

lämpar sig väl för handel. Förslaget som exploatörerna presenterade för politikerna benämns 

av Samhällsbyggnadschefen (personlig kommunikation 13 maj, 2016) benämner 

exploatörernas förslag som ett smart försäljningstrick och uttrycker en tanke om att 

politikerna kanske inte tagit full hänsyn till utredningar vid beslutsfattande. Gällande vilken 

hänsyn som tagits till tidigare forskning i planeringsprocessen nämner samtliga respondenter 

handelsutredningarna, ingen talar om någon forskning gällande miljöaspekter. 

 

Hållbarheten kopplat till handelsetableringar ur ett större perspektiv anses, - av samtliga 

respondenter vara kopplat till bilanvändningen då denna lyfts fram som en negativ påverkan. 

Vidare anser samtliga att det halvexterna läget och kopplingen till kollektivtrafiken förbättrar 

situationen för C4-shopping. Teknikchefen (personlig kommunikation 17 maj, 2016) anser att 

kommunpolitiker måste visa mod och reflektera över hållbarheten i sådana beslut. 
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Gällande den ekologiska dimensionen i planeringen av C4-shopping lyfter både Markchefen 

och Samhällsbyggnadschefen fram grönyteplaneringen (personlig kommunikation 22 april & 

13 maj, 2016). Samhällsbyggnadschefen ser en risk i att den ekologiska dimensionen inte 

gynnas av förslaget men samtidigt en möjlighet i och med att kraven på grönytefaktor 

möjliggör nya grönblåa miljöer som främjar olika arters överlevnad och kan ge större mångfald 

än i det tidigare åkerlandskapet (personlig kommunikation 13 maj, 2016). Enligt Teknikchefen 

(personlig kommunikation 17 maj, 2016) utgör de motstridiga intressena i PBL och MB ett 

hinder för att integrera miljöfrågor och miljömål i planeringen och Samhällsbyggnadschefen 

anser att det kan vara svårt att få gehör för miljöfrågor eftersom de kan uppfattas som fjärran 

och diffusa i exploateringsskedet (personlig kommunikation 13 maj, 2016). 

 

Miljömålen anses av Markchefen (personlig kommunikation 22 april, 2016) vara viktiga men 

har inte varit framträdande vid planeringen utan ses mer som ett övergripande ramverk, vilket 

även verkar gälla för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen då samhällsbyggnadschefen 

anger att miljömålen inte direkt har använts som ett verktyg i planeringen (personlig 

kommunikation 13 maj, 2016). Varken Markchefen eller Teknikchefen anger att de är insatta i 

miljömålen; markchefen anger att det är miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som har bevakat 

dessa medan teknikchefen hänvisar till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (personlig 

kommunikation 22 april & 17 maj, 2016). 

 

Ingen av respondenterna nämner något specifikt miljömål som har varit föremål för diskussion 

i planeringen och gällande det lokala delmålet att minska biltrafiken framgår det att det har 

funnits förslag på en pendelbuss från centrum till C4-shopping som har fått läggas ned 

eftersom ingen ville finansiera den (personlig kommunikation 17 maj, 2016).  

 

Gällande den högvärdiga odlingsmarken framgår det från Teknikchefen att det inte har varit 

så mycket diskussion kring frågan (personlig kommunikation 17 maj, 2016) och av 

Samhällsbyggnadschefen att det kändes naturligt att ta marken i anspråk eftersom marken 

redan var väl inrutad i vägnätet (personlig kommunikation 13 maj, 2016). 

6.3 Beslutsfattande 

 
I följande kapitel presenteras resultatet av granskningen av beslutsdokumentationen samt 
intervjuer med beslutsfattare gällande detaljplanen för C4-shopping. Beslutet om antagande 
av detaljplanen har fattats huvudsakligen i byggnadsnämnden och kommunfullmäktige. 
Från mötena finns dokumentation i form av protokoll samt ett Youtube-klipp från 
kommunfullmäktiges sammanträde.  

6.3.1 Dokumentgranskning 

 

Av videon från kommunfullmäktiges sammanträde framgår det att 64 ledamöter röstade ja, 3 

nej och 4 avstod helt från att rösta (Kristianstads kommun, 2014b). De som inte röstade för 

var Vänsterpartiet som reserverade sig mot förslaget på grund av den ökande biltrafiken, 
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Kristianstadbygdens framtid (KFB) på grund av att planen utgör ett hot mot centrumhandeln 

och Miljöpartiet som avstod helt eftersom de inte ansåg sig kunna göra en samlad bedömning. 

Det saknades en oberoende trafikkonsekvensutredning av effekterna av de totala ökade 

trafikmängderna, den befintliga ansågs ha för snäva geografiska avgränsningar. Vid 

byggnadsnämndens beslutsfattande var det endast Miljöpartiet som inte deltog i beslutet 

(Kristianstads kommun, 2014c). 

 

Vid kommunfullmäktigemötet diskuterades planen ur en positiv synvinkel med tanke på 

förtätningen av staden som anses gynna allmänintressen genom nya arbetstillfällen, nya 

bostäder och nya gång- cykelvägar (Kristianstads kommun, 2014b). Det framhölls på flera håll 

att C4-shopping integreras i staden, vilket gör att det inte blir externt samt att flera ansåg 

detaljplanen vara mycket detaljerad med ett enormt bakomliggande arbete.  

 

De miljöfrågor som diskuterades var jordbruksmarken, biltrafiken samt bullerfrågor kopplat 

till bostadsbebyggelsen (Kristianstads kommun, 2014b). Både Centerpartiet och KFB motsatte 

sig anspråkstagandet av den högvärdiga jordbruksmarken eftersom de ansåg att den borde 

användas till livsmedelsproduktion, medan moderaterna kontrade med att marken redan kan 

ses som anspråkstagen. Miljöpartiet var drivande i diskussionen gällande klimatpåverkan från 

biltrafiken och hävdade att en oberoende utredning saknas medan Sverigedemokraterna 

menade att det inte är ett problem, att en sådan utredning vore svår att utföra, att andra länder 

använder mer fossila bränslen än Sverige samt att elbilar kommer att användas mer i 

framtiden. En kommentar om att det ges för dåliga incitament till att använda kollektivtrafiken 

när enda åtgärden är att sätta upp busstidtabeller vid ingången av centret, framfördes också. 

Buller nämndes också då några riktvärden överstigs.  

6.3.2 Intervjuer med beslutsfattare 

 

Intervjuer har utförts med en Byggnadsledamot och en Fullmäktigeledamot.  

Gällande beslutsunderlaget framhäver båda respondenterna att det ibland används ett 

fackmannamässigt språk som medfört att vissa delar av materialet blivit svårt att ta till sig till 

hundra procent. Fullmäktigeledamoten framhäver dock att det finns många insatta tjänstemän 

att fråga samt möten där politikerna haft möjlighet att ställa frågor till insatta tjänstemän 

(personlig kommunikation, 25 april, 2016).  

Hållbar utveckling kopplat till C4-shopping tolkas av Byggnadsledamoten som när 

kollektivtrafiken kan utnyttjas på ett väl underbyggt sätt i staden, något som hen är tveksam 

till om C4-shopping kommer att leda till (personlig kommunikation, 20 april 2016). 

Externhandelsetableringar ur ett större perspektiv tror hen kommer påverka den hållbara 

utvecklingen negativt och borde begränsas, detta på grund av den ökande biltrafiken. Av 

Fullmäktigeledamoten anses kopplingen till hållbarhet vara beroende av läget på centret samt 

sammanvävningen med staden, vilken mildra den negativa effekten på hållbar utveckling för 

C4-shopping (personlig kommunikation, 25 april, 2016).  

Enligt Byggnadsledamoten (personlig kommunikation, 20 april 2016) handlar den ekologiska 

dimensionen av hållbar utveckling om att ta största möjliga hänsyn till de naturliga 
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förutsättningarna för platsen, vilket man gjort genom att ta hänsyn till dagvattenhanteringen. 

Fullmäktigeledamoten nämner istället flera aspekter som hen tror kan gynna den ekologiska 

hållbarheten i och med etableringen; de goda bussförbindelserna, möjligheten att hålla 

biltrafiken borta från centrum och att flera resor kan kortas av eftersom många annars skulle 

köra längre sträckor för att ta sig till ett liknande handelscentrum (personlig kommunikation, 

25 april, 2016). 

Miljöfrågor som har varit av relevans för C4-shopping är enligt båda respondenterna 

Kristianstads unika naturliga förutsättningar Vattenriket. Ingen specifik diskussion har 

funnits kring miljömålen, varken i kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden och 

Byggnadsledamoten förklarar vidare att byggnadsnämnden endast gör en teknisk värdering av 

planen och det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som hanterar miljöfrågorna, vilka de har 

yttrat sig om vid samråden (personlig kommunikation, 20 april 2016).  
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7. Diskussion 
 

Följande kapitel utgörs av en diskussion kring studiens resultat kopplat till studiens syfte och 
den teoretiska grund som studien bygger på. 

7.1 Synsätt på ekologisk hållbarhet 

 

Samtliga respondenter framhåller att hållbarhet kopplat till handelsetableringar är beroende 

bilanvändningen och tillgången till kollektivtrafik. När det gäller ekologisk hållbarhet ges dock 

inte lika entydiga svar; planerarna talar om grönyteplanering och beslutsfattarna nämner 

bland annat naturliga förutsättningar, vattentillgångar och kollektivtrafik. Tillsammans täcker 

svaren en del av vad som ingår i ekologiskt hållbar utveckling (se 3.1.1) men det är tydligt att 

det saknas en samlad bild av innebörden av begreppet. De olika synsätten kan tyda på att det 

råder en osäkerhet om vad hållbar- och ekologiskt hållbar utveckling innebär eller att det inte 

finns någon tydlig målbild av hållbarhet i kommunen, något som är en viktig komponent för 

att uppnå hållbar planering (Boverket, 2015b). 

 

Några specifika mönster kan identifieras gällande de åtgärder som införts för att nå miljömålen 

vid planering av C4-shopping. Istället för att försöka skydda miljön och undvika de många 

tekniskt komplicerade ingrepp som projektet medför så införs teknikorienterade lösningar 

som skall rädda miljön och trygga en hållbar utveckling för att samtidigt möjliggöra tillväxt. 

Till exempel löses till synes svåröverkomliga problem som översvämningsrisken med hjälp av 

invallningar och vattenproblematiken med olika lutningar och ledning av vattnet för att lösa 

en situation som miljön inte skulle klara av på egen hand. Tillsammans med den tydliga 

inriktningen på ekonomisk tillväxt står det klart att Kristianstads kommun är ljusgrön i sitt 

sätt att se på ekologisk hållbarhet eftersom den ekonomiska tillväxten står högst samt att 

tekniska lösningar skall höja miljöns bärkraft trots att den exponeras för stora påfrestningar. 

Enligt Brorström (2015) är den lösningen problematisk, eftersom tekniska lösningar inte 

självfallet leder till ett ekologiskt hållbart samhälle. 
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7.2 Miljömålen som begrepp 

 

Det framgår av både dokumentgranskningen och samtliga intervjuer att miljömålen som 

begrepp inte används, förutom där det finns lagkrav på att de ska användas, och inte heller 

som ett verktyg i planeringen. Miljömålen skall enligt miljömålspropositionen (1997/98) ha en 

vägledande funktion för planeringen och på så sätt främja en ekologiskt hållbar utveckling, 

vilket inte kan utläsas från granskningen av processen för C4-shopping. En annan faktor av 

stor vikt för miljöanpassad planering som involverar miljömålen är diskussioner och 

samverkan över professions- och sektorsgränserna (Boverket & Naturvårdsverket, 2000a). 

Enligt Knaggård och Phil (2013) krävs det även ett miljöperspektiv från planerarnas håll för 

att uppnå miljömålen men vid intervjuerna framkommer det att flera planerare inte är insatta 

i miljöfrågorna, somliga anger att det är en annan nämnd eller förvaltning som ansvarar för de 

frågorna. Det kan tolkas som att arbetet med miljöfrågorna över sektorsgränserna inte 

fungerar fullt ut eftersom arbetet med miljöfrågorna inte har genomsyrat alla delar av 

planeringsgruppen.  

7.3 Planerings- och beslutsprocessen 

 

Ett genomgående tema för planeringsprocessen kan sägas vara tillväxt. Resultatet för samtliga 

steg visar att det överordnade målet har varit att staden ska växa och att vissa miljömål har fått 

stå undan för tillväxten. 

  

Överlag har de flesta miljömål behandlats på något sätt i processen och från översiktsplanering 

till detaljplanering är det i stort sätt samma miljöområden som har vägt tyngst; God bebyggd 

miljö, de vattenrelaterade målen samt de bilrelaterade målen (med fokus på begränsad 

klimatpåverkan). Det visar att översiktsplanen har fyllt en av sina grundfunktioner; att styra 

utvecklingen i inriktning mot uppsatta mål och visioner (se 4.2.1). Ett mönster urskiljas av att 

miljöfrågor hanteras separat från andra frågor. Den separata behandlingen är positiv i den 

bemärkelsen att den bidrar till att miljöfrågor utreds noggrannare men enligt Emmelin och 

Lerman (2004) kan en sådan separat hantering medföra att miljöfrågorna får en symbolisk 

karaktär istället för att integreras i planeringen.  

 

Kommunens fokus på vattenfrågor och klimatanpassning visar att de tar god hänsyn till de 

specifika förutsättningarna för platsen. Planering och utredningar har på många punkter varit 

ett sätt att anpassa planen efter miljön men miljön har också fått anpassas till planen. Gällande 

själva etableringen gjordes avvägningen att exploatera jordbruksmarken redan i FÖP:n vilket 

medförde en motverkan av Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Ingen vidare 

diskussion kring hur avvägningen gick till finns presenterad och därefter har inte de frågorna 

diskuterats mer än som svar på kommentarer till sakägare. Detta kan tolkas som att beslutet 

om själva etableringen skedde långt tidigare än vid antagandet av detaljplanen och att 

tillkomna utredningar och planering har anpassats till en sedan innan bestämd plan, istället 

för att ha en utredande funktion och pröva planens faktiska lämplighet. Det skulle även kunna 
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tolkas som att en tidig avvägning lämnar utrymme för djupare analyser av andra miljöfrågor i 

ett senare skede av planeringen. Något annat som skulle kunna tyda på att planen handlat om 

anpassning istället för prövning är att flera miljöutredningar har tillkommit i ett sent skede av 

processen (se figur 7). Enligt Boverket & Naturvårdsverket (2000a) är det viktigt att integrera 

miljöfrågor i ett tidigt skede för att hänsyn skall tas men i detta fall upprättades MKB:n först 

år 2012, när planeringsarbetet redan hade pågått i flera år. Flera andra utredningar tillkom 

också efter samrådsprocessen (se figur 7), vilket visserligen är i ett sent skede men visar ändå 

att samrådsprocessen fyller en del av sin grundfunktion (se 4.2.2.1).   

 

I en av de sent tillkomna utredningarna där miljöpåverkan från biltrafiken ska utredas, görs 

en avgränsning redan på förhand som säger att uträkningen ska redovisas ”i termer av minskat 

handelsresande”, något som kan tolkas som att beställaren inte är intresserad av att veta ifall 

det finns en negativ miljöpåverkan av handelsresandet men kan även tolkas som att beställaren 

vill säkerställa att negativ miljöpåverkan inte uppstår. En annan avgränsning gällande 

biltrafikens påverkan görs för MKB:n. Först poängteras vikten av att utreda trafikens påverkan 

av förslaget men när det sen kommer till avgränsningen gällande biltrafiken görs en vag 

formulering om att koldioxidutsläpp i samband med biltrafik är ”en ytterligare aspekt som 

berör klimatpåverkan”. Det skulle kunna vara den vaga formuleringen som sedan lett till att 

klimatpåverkan från biltrafiken inte ens nämns i den samlade bedömningen i MKB:n, vilket i 

sin tur skulle kunna vara anledningen till att biltrafiken inte var en större diskussionspunkt vid 

beslutsfattandet. Överlag råder en viss otydlighet kring vad som egentligen gäller för 

biltrafiken; i MKB:n presenteras en siffra från en koldioxidberäkning som inte går att finna, i 

ett tillägg till handelsutredningen presenteras en siffra som säger att biltrafiken i regionen 

kommer att minska och i trafikutredningen presenteras siffror som säger att biltrafiken 

kommer att öka. Det är inte förvånande att beslutsfattarna anser att en del av materialet kan 

vara fackmannamässigt och svårt att ta till sig.  

 

Målet om minskad biltrafik är starkt och samtliga respondenter omnämner det som avgörande 

för en hållbar utveckling kopplat till handelsetablering, ändå är det just bilanvändningen som 

påverkar flest miljömål negativt av förslaget. Lösningen för att mildra effekterna upprepas 

många gånger, kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Enligt Boverket (2015b) krävs det 

utredningar och underlag för att göra avvägningar mellan olika alternativ, vilka sedan skall 

redovisas sakligt och tydligt. Utredningar har gjorts för att visa hur biltrafiken kan öka och hur 

vägnätet skall anpassas därefter. Det finns dock inga utredningar som visar någon uträkning 

på hur mycket kollektivtrafikandelen kan öka. Klöckner & Freidrichsmeier (2011) visar i en 

studie att förbättrad kollektivtrafik och ökad tillgänglighet för gång- och cykelbanor inte 

nödvändigtvis betyder att bilägare kommer att välja något av dessa alternativ framför bilen.  

 

På beslutsnivå diskuteras endast tre miljöaspekter kortfattat; klimatpåverkan, 

anspråkstagande av jordbruksmarken och bullerfrågor. Att inte fler miljöaspekter diskuteras 

kan ses som något positivt; att nödvändiga utredningar har gjorts och att avvägningar och 

resonemang har presenterats på ett tydligt och överskådligt sätt. Alternativt skulle det kunna 

ses som något oroväckande; att inte fler miljöaspekter diskuteras vid beslutsfattande gällande 

ett så stort projekt med en planeringsbakgrund på 11 år. Ledamoten från byggnadsnämnden 

anser att de endast har möjlighet att fatta beslut om tekniska frågor, att det är Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden som ska ansvara för miljöfrågorna. Det stämmer till viss del eftersom 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden är de som ansvarar för att lagar och föreskrifter på 

miljöområdet följs (Kommunal författningssamling, 2009) men det är Byggnadsnämnden som 

fattar beslutet om att anta en detaljplan och ska i det beslutet ansvara för att PBL, med flera 

miljörelaterade paragrafer efterföljs (se 4.1). Byggnadsnämnden består dock av folkvalda 

politiker som även skall föra folkets talan, vilket innebär att det inte finns något krav på vad de 

ska ta hänsyn till och inte. Att fler frågor inte beaktades vid beslutsfattandet skulle också kunna 

bero på att hållbarhetsfrågorna ses mer som en symbolisk handling än som en aktiv strategi 

(Emmelin & Lerman, 2004). 
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8. Slutsatser 

Följande kapitel presenterar kortfattat svaret på studiens övergripande frågeställning ”Hur 

har Kristianstads kommun arbetat med ekologisk hållbarhet vid planering och 

beslutsfattande om C4-shopping?”: 

En slutsats kan dras om att det inte finns någon tydlig bild över vad ekologisk hållbarhet 

faktiskt innebär för de olika aktörerna i processen och miljömålen som begrepp har inte har 

någon slagkraft i kommunen. Det verkar saknas miljökommunikation över 

verksamhetsgränserna och flera menar att ansvaret inte är deras. I och med detta är det svårt 

att se att miljömålen har haft den vägledande funktion som de är till för.  

Denna studie visar att flera miljömål har fått ge vika för det överordnade målet om tillväxt. 

Samtidigt har de lokala förutsättningarna tagits väl till vara medan mål med mer global 

påverkan som inte kopplas till någon Miljökvalitetsnorm inte utretts lika grundligt (Begränsad 

klimatpåverkan). För de mål som motverkas i processen har avvägningen för det mesta gjorts 

tidigt utan vidare utredningar eller motiveringar medan de mål som har uppnåtts har 

behandlats i separata utredningar längre fram, flera gånger sent i planeringsprocessen. Flera 

miljöfrågor tilldelas också vaga beskrivningar eller avgränsningar, vilket kan skapa en känsla 

av att dess relevans inte är lika hög som andra frågor och skulle kunna vara en anledning till 

att beslutsfattare blir försiktiga i sina miljömässiga ställningstaganden. En slutsats kan dras 

om att det krävs en ytterligare tydlighet inom miljöarbetet, både i kommunikationen med 

kollegor men även i dokumentationen som går vidare till beslutsfattare. Vid det slutgiltiga 

beslutsfattandet tas få miljömål i beaktning och miljömässig ansvarskänsla är inte en 

självklarhet för varken politiker eller tjänstemän. När miljöfrågor behandlas separat och om 

det är få som känner ansvar för dessa så finns en risk att de hamnar i skymundan. Syftet med 

MKB:n är att integrera miljöfrågorna i en plan men om den får ett symboliskt värde kan detta 

motverkas.   

 

Slutligen kan det konstateras att tydliga målbilder inte alltid leder till måluppfyllelse, vilket 

kan ha en starkt negativ påverkan på den ekologiska hållbarheten i stort, eftersom de verktyg 

som används för att nå den baseras just på mål. 
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Bilaga 1 
 
Teman för granskning- Miljömålen 
Följande bilaga innehåller de miljömål och lokala delmål som har eftersökts vid granskning av 
styr- och planeringsdokument. Mål- och delmål är tagna från ”Lokala miljömål för Kristianstads 
kommun” (Kristianstads kommun, 2007). 
 
Begränsad klimatpåverkan 
” Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatet inte blir farlig” 
 

 Minska totala utsläppet av växthusgaser 

 Använda energin effektivt 

 Fossilbränslefri kommun 

 Främjande av fjärr- och kraftvärme 

 Öka produktionen av förnybar el 

 Minska transporternas klimatpåverkan 

 Klimatanpassning 
 
Frisk luft 
” Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” 
 

 Inte överskrida gränsvärden för: svaveldioxid, kväveoxid, marknära ozon, partiklar (från 
trafiken) 

 Minska utsläpp av flyktiga organiska ämnen och bensen 

 Minska transportarbetet (vägtrafikens omfattning ska ha stabiliserats så att den inte ökar 
från år till år) 

 
Bara naturlig försurning 
” De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark 
och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska 
material eller kulturföremål och byggnader.” 
 

 Begränsa försurningen av vattenmiljöer och skogsmark (svavel och kväve) 

 Minskade utsläpp av försurande ämnen (svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak, från 
jordbruk, trafik och energiproduktion) 

 
Giftfri miljö 
” Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som 
kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.” 
 

 Minska användningen av farliga ämnen. 

 Minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. 

 Ha god kunskap om var mark kan vara förorenad. 
 
Skyddande ozonskikt 
”Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.” 
 

 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen ska upphöra 
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Säker strålmiljö 
” Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av 
strålning i den yttre miljön” 
 

 Riskerna med elektromagnetiska fält ska minska 

 Radon ska inte påverka hälsan negativt 
 
Ingen övergödning 
” Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten.” 
 

 Minska utsläppen av fosfor och kväve till vatten (påverkas av odling + bilar) 
 
Levande sjöar och vattendrag 
” Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas.” 
 

 Skydda värdefulla sjöar och vattendrag. (natur- och kulturupplevelser och bad och 
friluftsliv samt god vattenstatus) 

 Satsa på lokal dagvattenhantering vid planering och ombyggnation av bostadsområden. 
(Vid planering av nya bostadsområden samt vid ombyggnation av befintliga områden ska 
möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten utredas) 

 Värna om natur-, kulturupplevelser, bad och friluftsliv. 

 Skydda vattendragen mot stora vattenuttag. 

 Stränderna utmed sjöar och vattendrag ska skyddas mot exploatering i form av 
byggnation av bostäder, uppförande av anläggningar samt etablering av verksamheter. 

 
Grundvatten av god kvalitet 
”Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.” 
 

 Grundvatten fritt från naturfrämmande ämnen och inte påverkas av dagvatten, 
förorenade områden m.m.  

 Grundvattnet ska klara gränsvärden för dricksvatten (nitrathalter och 
bekämpningsmedelsrester) 

 Uttaget av grundvatten ska inte vara större än nybildande av grundvatten 
 
Myllrande våtmarker 
” Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.” 
 

 Våtmarkernas biologiska mångfald ska säkerställas (rödlistade arter, ökad 
våtmarksområden,  

 Skydda våtmarker mot dränering, vägbyggen och annan exploatering. 

 Våtmarkernas värde för det rörliga friluftslivet ska värnas (öka tillgänglighet) 
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Levande skogar 
” Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.” 
 

 Skogsekosystemens naturliga funktioner ska upprätthållas och skogarnas biologiska 
mångfald bevaras  

 Värdefulla skogsområden skall ges ett långsiktigt skydd 

 Skogarnas betydelse för det rörliga friluftslivet och den goda folkhälsan ska värnas  
 

Ett rikt odlingslandskap 
” Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.” 
 

 Skydda ängs- och betesmarker med höga naturvärden. 

 Bevara värden i sandstäpp och rikkärr. 

 Öka inslaget av olika småbiotoper, vattenmiljöer och kantzoner i landskapet. 

 Inte ta värdefull odlingsmark i anspråk för andra ändamål. 
 
God bebyggd miljö 
” Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” 
 

 Skapa förutsättningar för miljöanpassade och resurssnåla transporter 

 Skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer och tillgång till grönområden 

 Minska uttagen av naturgrus. 

 Begränsa bullerstörningar från vägtrafik (Vid planering av nya grönområden eller åtgärder 
som påverkar närparker och stadsdelsparker ska kommunen verka för att bullernivån inte 
överstiger 55 dBA. ”Tysta områden” i landskapet ska så långt möjligt bevaras och skyddas 
från exploatering.) 

 Minska mängden avfall och dess farlighet samt öka omvandlingen från avfall till energi. 

 Planera för hållbar utveckling (kollektivtrafik, lokalparker, grönområden, cykel) 
- Skapa förutsättningar för miljöanpassad kollektivtrafik samt säker gång och cykeltrafik. 
- Främja varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur för att minska 
bilanvändningen och förbättra förutsättningar för miljöanpassade och resurssnåla 
transporter. 
- Värna om kulturhistoriska miljöer 
- Värna om tätortsnära natur- och grönområden  
- Miljökonsekvensbeskrivning ska göras vid exploatering av områden med känsliga 
naturtyper eller områden där rödlistade växter eller djurarter förekommer. 
- Ny bebyggelse lokaliseras på ett sätt som medger begränsning av energikonsumtion och 
gärna där anslutning till fjärrvärme bedöms vara möjlig. 

 
Ett rikt växt- och djurliv 
” Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer 
skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
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mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” 
 

 Rödlistade arter ska ha möjlighet att sprida och utbreda sig 

 Gynnsambevarandestatus ska uppnås för rödlistade arter 

 Kunskap hos kommunens invånare 
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Bilaga 2 
 
Exempel på granskning med hjälp av mall som har använts till granskning av samtliga 
dokument. Exemplet visar mallen efter färdig granskning av Planbeskrivningen.  

Planbeskrivning    

Miljömål  Nivå 1  Nivå 2  Nivå 3  Övriga kommentarer   

Begränsad 

klimatpåverkan 

 x: minska transporternas 

klimatpåverkan (minskad 

biltrafik), använda förnybar 

el, 

använda fjärrvärme, 

klimatanpassning 

(översvämningsrisk) 

x: 

översvämningsrisken 

diskuteras djupare, 

dock endast några 

åtgärder för minskad 

biltrafik 

 

Frisk luft  x: minska och hindra 

luftföroreningar. 

x: diskuterar MKN och 

visar utredningar för 

hur man ska hålla sig 

under gränsen 

Djupare diskussion om MKN för 

frisk luft men ej om minskat 

transportarbete. 

Bara naturlig försurning  x: minska utsläpp av 

försurande ämnen (MKN för 

svaveldioxid och kvävedioxid) 

x: diskuterar och 

exemplifierar hur 

man ska hålla sig 

under gränsen för 

MKN 

Diskussionen fokuserar på 

hälsoaspekterna av utsläppen 

eftersom man endast talar om 

att det öppna läget är positivt. 

Ett rikt växt- och djurliv  x: skydda biologisk mångfald 

(värna om områden som 

omfattas av särskilt 

biotopskydd) 

 Konstateras att det finns 

närliggande områden som 

omfattas av särskilt 

biotopskydd men ingen djupare 

diskussion kring detta. (hur 

känsliga är biotoperna?) 

Ett rikt odlingslandskap  x: värdefull odlingsmark tas i 

anspråk (men lite mark i 

anslutning till gården ska 

användas till lite odling eller 

bete för att hålla landskapet 

öppet) 

 Förklaras att det är negativt att 

öppna jordbruksmarker byggs 

igen, ingen koppling till hur 

bördig jorden är, berättigar med 

att det är positivt för 

stadsbilden. 

Levande skogar     

Levande sjöar & 

vattendrag 

 x: satsar på lokal 

dagvattenhantering i 

planeringen 

x: hänvisas till 

dagvattenpolicyn 

men presenterar 

påverkan, mål och 

ger väldigt många 

exempel på hur 

detta ska hanteras 

på olika sätt i 

planen. 

Mycket utförligt 

Myllrande våtmarker     

Ingen övergödning  x: MKN för kvävedioxid   
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Giftfri miljö  x: miljön ska vara fri från 

ämnen eller metaller som kan 

hota hälsa eller den biologiska 

mångfalden (farligt gods- led) 

x: diskuterar vilket 

farligt avfall som finns 

samt hur det ska 

hanteras för att 

minimera risker-

Farligt gods led. 

 

Grundvatten av god 

kvalitet 

 x: dagvattenhantering 

vid planering (nämner 

grundvattenmodell samt 

dagvattenutredning) 

 Uppdraget att utreda detta 

närmare ges till MKB:n 

God bebyggd miljö  x: skapa grönområden, främja 

kollektivtrafik, GC-vägar, 

tillgänglighet, blandad stad 

(varierat utbud), natur- och 

kulturvärden, avfall, buller, 

vibrationer, fjärrvärme 

x: diskuteras och 

exemplifieras 

åtgärder för 

samtliga nämnda 

delar 

Mycket fokus på tillgänglighet 

Skyddande ozonskikt     

Säker strålmiljö  x: radon ska inte påverka 

hälsan negativt 

x: presenteras 

siffror från 

utredning samt 

åtgärder och 

exemplifiering till 

hur detta skall 

lösas. 
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 Bilaga 3  
 
Intervjuguiden Följande bilaga innehåller använd intervjuguide för intervjuer med 
kommuntjänstemän (planerare) och politiker (beslutsfattare).  
 
Intervjufrågor till kommuntjänstemän  
 
Inledande  

 Kan du kort beskriva din bakgrund och dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

 Vilken roll har du haft i planeringsprocessen för Hammar och C4-shopping?  

 Har du varit med om liknande arbetsuppgifter tidigare?  
 
Framväxten av C4-shopping  

 Hur har idén om Hammar och C4- shopping vuxit fram? - vem kom med idéen? - 
vem/vilka har varit pådrivande för utvecklingen?  

 Vilka planer fanns och vilken syn hade man på området tidigare?  

 Hur mottogs förslaget av er tjänstemän på Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen när det kom?  

 Vilka har varit de viktigaste aktörerna inom kommunen men även i näringslivet 
och bland privata aktörer? 

 Vilka eventuella drivkrafter/motsättningar har funnits? - vilka har du upplevt som 
starkast?  

 
Planeringsprocessen  

 Hur formulerades uppdraget om detaljplanen av Hammar och C4-shopping? - 
vem avgör vilka underlag som skall vara med? - hur har bedömning gjorts för 
vilka underlag som behövs? - anser du att det underlag som togs fram gav en 
heltäckande bild av effekterna? Om nej, vad saknades?  

 Vilka styrdokument har varit avgörande för framtagande av detaljplanen Hammar 
och C4-shopping?  

 Finns det några andra planeringsideal, underlag eller principer som ni förhållit er 
till vid planeringen?  

 Har ni tittat på andra exempel och, eller tidigare forskning kring effekter av 
handelscenter lokaliserade i utkanten av staden? - om ja: vilka erfarenheter har ni 
tagit med er från det? - om nej: varför inte?  

 Vilken kontakt har ni under processens gång haft med: - politiker? - exploatörer? 

 Vilken möjlighet har ni att ställa krav på exploatören? (ex. detaljplan, 
exploateringsavtal?) 

 Vilka miljörelaterade krav (i stora drag) har ställts?  

 
Hållbar stadsutveckling  

 Hur ser du på hållbar stadsutveckling i förhållande till etablering av C4-shopping? 

 Hur ser du på den ekologiska dimensionen av hållbar stadsutveckling i 
förhållande till etablering av C4-shopping? 

 Hur har ni jobbat för ekologisk hållbarhet vid planeringen av C4-shopping? 

 Hur har eventuella målkonflikter mellan de olika hållbarhetsaspekterna 
hanterats? 
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 Hur skulle du rangordna de tre hållbarhetsaspekterna i fråga om vilken som har 
varit av störst betydelse gällandeplaneringen av Hammar ochC4-shopping?  

 Vilken betydelse har kommunens Översiktsplan i dessa sammanhang?  

 Hur tror du att trenden med externa och halvexterna köpcentrum påverkar den 
hållbara utvecklingen i ett större perspektiv?  

 
Mål och visioner  

 Vilka lokala mål och visioner har varit framträdande vid planeringen?  

 Hur har ni jobbat med att involvera lokala mål och visioner i planeringen?  

 Har miljömålen använts som ett verktyg?  

 Vilka miljömål och miljöfrågor har varit mest relevanta i planeringsprocessen?  

 Vilka eventuella möjligheter och hinder finns det för att integrera miljöfrågor och 
miljömål i planeringsprocessen? Generellt och i detta fall?  

 Hur har ni vid planeringen resonerat kring ert lokala mål om att minska 
bilanvändningen(klimatstrategin och stadsbyggnadsmålet om den energieffektiva 
och resursseffektiva staden)? 

 Anser du att etablering av C4-shopping är förenligt med kommunens miljömål 
och visioner?  

 
Avslutande  

 Vad är den huvudsakliga anledningen till etableringen av C4-shopping enligt dig?  

 Upplever du att politikerna har tagit hänsyn till viktiga delar av innehållet i 
beslutsunderlaget vid beslutsfattandet?  

 Har din syn på förslaget förändrats sen ni började med planeringen?  

 Är det något du hade gjort annorlunda efter det du vet idag?  

 Är det någonting som du tycker att jag borde ha frågat eller något du vill tillägga? 
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Intervjufrågor till politiker  
 
Inledande  

 Kan du kort beskriva din bakgrund och dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

 Vilken roll har du haft i planerings- och, eller beslutsprocessen för Hammar och 
C4-shopping?  

 Har du varit med om liknande arbetsuppgifter tidigare?  

 
Framväxt av C4-shopping  

 Kan du berätta om hur idén om Hammar och C4-shopping har växt fram? 

 Hur mottogs förslaget i partiet och nämnden när det kom?  

 Vilka eventuella drivkrafter och motsättningar har det funnits? - vilka har du 
upplevt som starkast?  

 
Beslutsprocessen  

 Hur går planerings- och beslutsprocessen till gällande en detaljplan- från 
politikernas perspektiv?  

 Hur formulerades uppdraget om Hammar och C4-shopping?  

 Vad har varit avgörande för er för att kunna fatta beslut i frågan gällande Hammar 
och C4-shopping?  

 Vem avgör vilka underlag som behövs för att kunna fatta ett beslut? - hur avgörs 
det vilket underlag som behövs? - vilken typ av underlag och utredningar har 
”beställts”? 

 Läser ni alla utredningar ni har tillgång till innan beslut?  

 Upplever du att det är möjligt att ta till sig och ta hänsyn till allt beslutsunderlag 
vid beslutsfattandet? Om nej, varför inte? Vilket underlag går att ta till sig? 

 Är det något underlag/utredning du upplevde saknades för att få en heltäckande 
bild av effekterna av C4-shopping för att kunna fatta ett välgrundat beslut?  

 
Hållbar stadsutveckling  

 Hur ser du på hållbar stadsutveckling i förhållande till etablering av C4-shopping? 

 Hur ser du på den ekologiska dimensionen av hållbar stadsutveckling i 
förhållande till etablering av C4-shopping? 

 Hur har diskussionen gått kring hållbarhetsaspekterna vid beslutsfattande av C4-
shopping?  

 Hur har eventuella målkonflikter mellan hållbarhetsaspekterna hanterats?  

 Hur skulle du rangordna de tre hållbarhetsaspekterna i fråga om vilken som har 
varit av störst betydelse gällande beslutsfattande om Hammar och C4-shopping?  

 Hur tror du att trenden med externa och halvexterna köpcentrum påverkar den 
hållbara utvecklingen i ett större perspektiv?  

 
Mål och visioner  

 Vilken roll har Kristianstads lokala mål och visioner spelat för beslutsfattandet? - 
vilka har spelat störst roll?  

 Vilken diskussion har förts kring miljömålen vid beslutsfattandet? - vilka har varit 
mest relevanta?  
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 Hur har man resonerat kring det lokala målet om att minska bilanvändningen 
(klimatstrategin och stadsbyggnadsmålet om den energieffektiva och 
resursseffektiva staden)? 

 Vilka eventuella hinder eller möjligheter upplever du att det har det funnits till att 
ta hänsyn till miljömål?  

 Har det uppstått några målkonflikter? om ja: vilka målkonflikter? Hur hanteras 
dessa?  

 Anser du att etableringen av C4-shopping är förenlig med Kristianstads miljömål 
och visioner? 

 
Avslutande  

 På vilka huvudsakliga grunder fattades beslutet? 

 Har partiets/din syn på C4-shoppingförändrats sedan förslaget kom? Om ja, 
varför? 

 Är det något du hade gjort annorlunda efter det du vet idag? 

 Är det någonting som du tycker att jag borde ha frågat eller något du vill tillägga? 
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Bilaga 4 
 

1. Resultat- styrdokument 
 

Styrdokument, nivå 1 
Lokala 

miljömål 
Fördjupad 

översiktsplan 
Strategisk 
färdplan 

Klimat- 
strategi 

Dagvatten- 
policy 

Handels- 
strategi 

Antal 

Begränsad klimatpåverkan x x   x   x 4 

Frisk luft x x       x 3 

Bara naturlig försurning x x       x 3 

Ett rikt växt- och djurliv x x         2 

Ett rikt odlingslandskap x x         2 

Levande skogar x x         2 

Levande sjöar & vattendrag x x     x   3 

Myllrande våtmarker x x         2 

Ingen övergödning x x     x x 4 

Giftfri miljö x x     x   3 

Grundvatten av god kvalitet x x     x   3 

God bebyggd miljö x x   x x x 5 

Skyddande ozonskikt x x         2 

Säker strålmiljö x x         2 

 

Styrdokument, nivå 2 
Lokala 

miljömål 
Fördjupad 

översiktsplan 
Strategisk 
färdplan 

Klimat 
strategi 

Dagvatten- 
policy 

Handels- 
strategi 

Antal 

Begränsad klimatpåverkan x x x x   x 5 

Frisk luft x x   x   x 4 

Bara naturlig försurning x x   x   x 4 

Ett rikt växt- och djurliv x x         2 

Ett rikt odlingslandskap x x x       3 

Levande skogar x           1 

Levande sjöar & vattendrag x x x   x   4 

Myllrande våtmarker x x x       3 

Ingen övergödning x x x x x x 6 

Giftfri miljö x x x       3 

Grundvatten av god kvalitet x x x x x   5 

God bebyggd miljö x x x x x x 6 

Skyddande ozonskikt x           1 

Säker strålmiljö x x         2 
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Styrdokument, nivå 3 
Lokala 

miljömål 
Fördjupad 

översiktsplan 
Strategisk 
färdplan 

Klimat 
strategi 

Dagvatten- 
policy 

Handels- 
strategi 

Antal 

Begränsad klimatpåverkan x x   x     3 

Frisk luft x x         2 

Bara naturlig försurning x x         2 

Ett rikt växt- och djurliv x x         2 

Ett rikt odlingslandskap x x         2 

Levande skogar x           1 

Levande sjöar & vattendrag x x     x   3 

Myllrande våtmarker x x         2 

Ingen övergödning x x         2 

Giftfri miljö x x         2 

Grundvatten av god kvalitet x x     x   3 

God bebyggd miljö x x   x x x 5 

Skyddande ozonskikt             0 

Säker strålmiljö   x         1 

 
 

2. Resultat- Beslutsunderlag 
 

Beslutsunderlag, nivå 
1 

Plan- 
beskrivning 

Kvalitet 
och  

gestaltning 
MKB 

Handels- 
utredning 

Trafik- 
utredning 

Buller- 
beräkning 

Dagvatten- 
utredning 

Antal 

Begränsad klimatpåverkan   x x         2 

Frisk luft     x         1 

Bara naturlig försurning     x         1 

Ett rikt växt- och djurliv     x         1 

Ett rikt odlingslandskap     x         1 

Levande skogar               0 

Levande sjöar & 
vattendrag     x         1 

Myllrande våtmarker     x         1 

Ingen övergödning     x         1 

Giftfri miljö               0 

Grundvatten av god 
kvalitet     x         1 

God bebyggd miljö   x x         2 

Skyddande ozonskikt               0 

Säker strålmiljö     x         1 
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Beslutsunderlag, 
nivå 2 

Plan-  
beskrivning 

Kvalitet 
och 

gestaltning 
MKB 

Handels- 
utredning 

Trafik- 
utredning 

Buller- 
beräkning 

Dagvatten- 
utredning 

Antal 

Begränsad 
klimatpåverkan x 

x x 
x x   x 6 

Frisk luft x x x x x     5 

Bara naturlig försurning x x x x x     5 

Ett rikt växt- och djurliv x x x         3 

Ett rikt odlingslandskap x   x         2 

Levande skogar               0 

Levande sjöar & 
vattendrag x 

  x 
      x 3 

Myllrande våtmarker     x         1 

Ingen övergödning x x x x x     5 

Giftfri miljö x x           2 

Grundvatten av god 
kvalitet x 

x x 
      x 4 

God bebyggd miljö x x x x x x x 7 

Skyddande ozonskikt               0 
Säker strålmiljö x   x         2 

 

Beslutsunderlag, nivå 
3 

Plan- 
beskrivning 

Kvalitet 
och 

gestaltning 
MKB 

Handels- 
utredning 

Trafik 
utredning 

Buller- 
beräkning 

Dagvatten- 
utredning 

Antal 

Begränsad klimatpåverkan x x x       x 4 
Frisk luft x   x         2 
Bara naturlig försurning x   x         2 
Ett rikt växt- och djurliv     x         1 
Ett rikt odlingslandskap     x         1 
Levande skogar               0 
Levande sjöar & vattendrag x x x       x 4 
Myllrande våtmarker     x         1 
Ingen övergödning     x         1 
Giftfri miljö x             1 
Grundvatten av god kvalitet   x x       x 3 
God bebyggd miljö x x x x x x   6 
Skyddande ozonskikt               0 
Säker strålmiljö x   x         2 
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3. Resultat- samrådshandlingar 

 

Samråd, nivå 1 
Samråds- 

redogörelse 
Gransknings- 

utlåtande 

Begränsad klimatpåverkan x x 
Frisk luft     
Bara naturlig försurning x x 
Ett rikt växt- och djurliv x x 
Ett rikt odlingslandskap x x 
Levande skogar     
Levande sjöar & vattendrag     
Myllrande våtmarker     
Ingen övergödning     
Giftfri miljö     
Grundvatten av god kvalitet     
God bebyggd miljö x x 
Skyddande ozonskikt     
Säker strålmiljö     

 

Samråd, nivå 2 
Samråds- 

redogörelse 
Gransknings- 

utlåtande 

Begränsad klimatpåverkan x x 
Frisk luft x x 
Bara naturlig försurning x x 
Ett rikt växt- och djurliv   x 
Ett rikt odlingslandskap x x 
Levande skogar     
Levande sjöar & vattendrag x   
Myllrande våtmarker     
Ingen övergödning     
Giftfri miljö x   
Grundvatten av god kvalitet x x 
God bebyggd miljö x x 
Skyddande ozonskikt     
Säker strålmiljö     
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Tillåten uppsatslängd, antal ord för olika 

uppsatstyper 
Nivå Hp Högsta antal ord 

(exklusive referenser) 

Kandidat 15 8000 

Magister 15 8000 

Master 15 8000 

Master 30 - 45 16 000 

 
Maxlängden för antal ord får inte överskridas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


