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Sammanfattning  
Uppsatsens syfte är att undersöka bakgrunden till varför en kommun väljer 
att satsa på externhandel. Vilka ideologier och förväntningar som finns hos 
olika aktörer inför en etablering. Vilka avvägningar som kommunen gör och 
hur de använder sitt planmonopol.  

Följande frågor går som en röd tråd genom arbetet och avsikten är att 
utifrån dem få en bild av externhandel och planeringsprocessen bakom en 
etablering utifrån olika perspektiv.  

Kommuner förfogar över makt att styra utvecklingen genom 
planmonopolet, men också genom exempelvis markägande. Hur förvaltar 
de den makten i frågor som rör etableringen av externhandel? 

Hur motiverar exploatörer och representanter för handeln etablering av 
externhandel? 

Hur ser politiker med olika partitillhörighet på etablering av externhandel? 

Hur (om) upplever kommuner och representanter för handeln att 
externhandeln påverkar den gamla stadskärnan? 

Vilken roll har länsstyrelsen under planprocessen? 

Metoderna som har använts för att uppfylla syftet har varit fallstudier. Både 
kvantitativa och kvalitativa metoder har använts. Som bakgrund till 
fallstudierna inleds arbetet med att presentera forskning i ämnet. Både 
avhandlingar, lagtexter och olika myndigheters och organisationers 
rapporter och publikationer har studerats.  

Fallstudie består av tre sydsvenska städer i olika skeden av 
externhandelsetablering. Kalmar, som sedan 2006 har en extern etablering. 

Kristianstad som i skrivande stund befinner sig i samrådsskedet av ett 
handelsområde utanför stadskärnan och Hässleholm, som i sin översiktsplan 
aktivt tar avstånd från externa handelsetableringar som kan konkurrera 
med stadskärnan. Fallstudierna består dels av en granskning av kommunala 
dokument, dels av intervjuer med olika aktörer. Varje fallstudie avslutas med 
en återkoppling till de övergripande frågorna. 

I den avslutande sammanfattningen och diskussionen sammanfattas det 
som framkommit under arbetet och olika argument vägs mot varandra. 
Därefter följer avslutande reflektioner. Analysen visar att handel är en fråga 
som berör flera kommuner. Dessutom riskerar en nyetablering att stå i direkt 
kontrast till flera miljömål.  

Fallstudien med Kalmar visar ett exempel där kommunen tagit en del 
genvägar i planprocessen och använt sitt planmonopol för att skynda på 
processen och öka förutsättningarna för att en stor etablering skall 
genomföras.  

Kristianstad har använt kommunens förköpsrätt för att köpa marken och 
sedan sälja den till en exploatör. De har också gett planärendet hög 
prioritet.  

Hässleholm använder sitt planmonopol för att förhindra en eventuell 
etablering av externhandel. Även om både politiker och tjänstemän är 
eniga om detta vet de inte hur de skulle ställa sig till om en tillräckligt stor 
exploatör, som till exempel IKEA, skulle komma med en förfrågan. De delar 
dock en övertygelse om att stadskärnan skulle påverkas negativt av en 
externetablering med handel av samma slag som bedrivs där.  

Exploatören som intervjuades i Kristianstad menar att en extern, eller 
halvextern, etablering är nödvändigt för att göra Kristianstad till en komplett 
handelsstad och undvika en framtida utveckling där kunder reser till andra 
städer. Han menar att handeln utanför staden inte kommer att påverka 
stadskärnan negativt, utan snarare berika den och säkrar dess överlevnad. 
Politiker, tjänstemän och handlare uttrycker en mindre positiv hållning där 
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de ger utryck för en oro att ett nytt centrum ska påverka stadskärnan 
negativt. 

Det visade sig under intervjuerna att det inte upplevdes som någon större 
skillnad i hur politiker, inom respektive kommun, med olika partitillhörighet 
såg på externa etableringar. En likhet var dock att både i Kalmar och i 
Kristianstad hade socialdemokrater varit de mest drivande i etableringarna. 
Samtidigt hade stödet gått över partigränserna. 

Hur politiker, tjänstemän och representanter för handeln ser på påverkan av 
stadskärnan vid en externetablering skiljer sig något i Kalmar mot de andra 
två jämförelsekommunerna. I Kalmar var visserligen handelsrepresentanten 
negativ och menade att den inställningen delades av andra handlare, 
men politiker och tjänstemän var mer var mer positiva än i de andra 
kommunerna. Såväl stadsarkitekten som dåvarande ordförande för 
kommunstyrelsen underströk den positiva effekt som etableringen haft på 
kommunen i stort.  

I Kristianstad uttrycker både byggnadsnämndens ordförande och en del av 
tjänstemännen en förhoppning om att etableringen ska leda till en positiv 
utveckling för kommunen, samtidigt uttrycker de en oro för att det i 
förlängningen ska påverka centrum negativt. 

Länsstyrelsen har under etableringarna i stort sett varit frånvarande. Vid flera 
intervjuer framkommer önskemål om att myndigheten ska ta ett större 
ansvar för sin rådgivande roll och delta mer aktivt under hela 
planprocessen.   

Det är svårt att, i litteraturen, hitta argument för externetableringar. 
Forskningen är antingen negativ till fenomenet eller så menar den att det 
inte är fullt så negativt med externhandel som annan litteratur hävdar.  

En slutsats som dras i de avslutande reflektionerna och som har sin grund 
både i forskningen och intervjuerna, är att det kan finnas anledning att 
ifrågasätta kommunernas starka självbestämmande, det kommunala 
planmonopolet, när det kommer till handelsfrågor. Kanske bör frågor som 

har effekter på statliga och regionala beslut också styras, beslutas och 
samordnas på de nivåerna. 
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Förord 
Det här är ett examensarbete på Mastersnivå inom utbildningen för Fysisk 
Planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Examensarbetet omfattar 30 
högskolepoäng. 

Jag vill rikta ett stort tack först och främst till min handledare Gunnar 
Nyström som under arbetets gång ständigt funnits där med tips och råd och 
ställt upp som bollplank under hela processen. 

Jag vill också tacka Stadsbyggnadskontoret i Kristianstads kommun dels för 
att jag under min anställning som plantekniker även fått lov att arbeta med 
uppsatsskrivande och dels för att de ställt upp och svarat på frågor om allt 
mellan himmel och jord för att hjälpa mig framåt. Jag vill samtidigt 
understryka att de inte på något sätt styrt mitt arbete och att de slutsatser 
och eventuella åsikter som framkommer i den här uppsatsen är mina egna 
och inte har påverkats av Kristianstads Kommun. 

Ett stort tack riktas också till alla de personer som ställt upp på intervjuer och 
till dem som hjälpt mig ta fram diverse kommunala dokument. 

Till sist vill jag tacka min man, Johan Emenius, för stöd, tålamod och 
uppmuntran under hela arbetet och vår dotter, Vega Emenius, som gett 
mig energi och motivation att fortsätta. 

 

Tack! 
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inledning 
 

Bakgrund 
Etableringen av externhandeln i svenska kommuner har ökat under senare 
år och flera kommuner har projekt som ligger i startgroparna. Mellan åren 
2000 och 2005 dubblerades antalet områden med handel i externa lägen 
(2008, Länsstyrelsen i Skåne län). Sedan 2000 har 64 nya köpcentrum 
öppnats runt om i landet. Totalt finns nu 298 stycken och ytterligare 22 är 
planerade fram till 2016 (ncscnordic.org).  

Externhandelns förespråkare hävdar nödvändigheten i externa köpcentrum 
för att kunna konkurera med andra orters utbud. De menar att handeln 
centraliseras och att de kommuner som inte satsar nu riskerar att missa 
tåget. Det får till viss del stöd av en utredning som gjordes av Handelns 
utredningsinstitut 2008. Den visar att 2007 stod 50 av landets 290 kommuner 
för 75% av den totala sällanköpsvaruhandeln, samtidigt som 100 kommuner 
delade på 80% av den totala dagligvaruhandeln. Enligt handelns 
utredningsinstitut är konsumenter också beredda att åka allt längre sträckor 
för att handla sällanköpsvaror som kläder och möbler. Förespråkarna menar 
vidare att externhandel lockar ett annat klientel och därmed inte påverkar 
den befintliga handeln i staden.  

Kritiker hävdar istället att antalet konsumenter är begränsat och pengarna i 
deras plånböcker likaså. De menar att handel utanför stadskärnan riskerar 
att slå ut handeln i centrum. De menar också att externhandel bygger in 
kommuner i ett ökat bilberoende och en ohållbar utveckling som strider 
mot miljömål.  

En annan aspekt är att dagligvaruhandel flyttar ut från centrum till 
externhandelsområden och att det i hög grad påverkar dem som inte har 
tillgång till bil och människor som redan är socialt utstötta (Länsstyrelsen 
Skåne län 2001). 

Handelns utredningsinstitut talar i sin rapport från 2008 om substitutionseffekt 
och överspillningseffekt som två möjliga effekter av externhandel. 
Substitutionseffekt innebär att en konsument som bor i stadens centrum 
alternativt i grannkommunen ersätter sina inköp i stadskärnan, eller den 
egna kommunen, med handel i ett externt köpcentrum utanför 
centralorten. Överspillningseffekten innebär att konsumenten som reser till 
ett externt köpcentrum för att handla sedan också handlar i stadens 
centrum. Substitutionseffekten leder till en utarmning av stadens centrum 
och kranskommuner medan överspillningseffekten leder till en positiv 
utveckling för både den centrala och externa handeln.  

Vilka avvägningar gör kommuner inför en etablering av extern 
detaljhandel? Hur använder kommunen sig av sitt planmonopol och i vilken 
utsträckning samarbetar kommuner och regioner i frågor om externhandel? 
Vilka förväntningar har kommuner, representanter för handel och politiker 
på utvecklingen i kommunen efter en nyetablering av externhandel? Hur 
påverkas de gamla stadskärnorna av att ny handel etableras utanför 
stadens centrum och erbjuder stora shoppingytor, lättåtkomligt från 
motorvägen, med gratis parkering och tak som skyddar mot väder och 
vind?  
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Problemformulering 
Den fysiska planeringen i en kommun är i hög grad en politisk verksamhet 
som styrs av planeringsunderlag och ideologier. Besluten tas i folkvalda 
församlingar och påverkas av sin omgivning, både enskilda och allmänna 
intressen ska vägas in.  

Kommunpolitiker, tjänstemän och representanter för handeln är centrala i 
mitt examensarbete, eftersom det är i mötet mellan de olika grupperna, 
som beslut om externhandelsetablering växer fram. Vilka förväntningar och 
ideologier ligger bakom valet att satsa på eller avstå från att nyetablera 
externhandel? Vilka förväntningar har olika aktörer i planeringsprocessen 
på ett externt handelscentrum? Hur ser den politiska diskussionen som 
föregår en etablering ut? Hur använder kommunen sitt planmonopol? 

 

Syfte 
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka bakgrunden till varför en 
kommun väljer att satsa på externhandel. Vilka ideologier och 
förväntningar som finns hos olika aktörer inför en etablering. Vilka 
avvägningar som kommunen gör och hur de använder sitt planmonopol.  

 

Avgränsning 

Arbetet har avgränsats till att utreda dels forskningens bild av 
externhandelns samhällspåverkan och dels hur beslutsprocessen i 
kommunen ser ut och vilka val som görs gällande etablering av 

externhandel. Vilken politik och vilka ideologiska tankar styr vägen dit? Vilka 
är de förväntningar som finns på ett nytt handelscentra ur olika aktörers 
perspektiv? 

De aktörer som jag har valt att fokusera på är politiker, kommuntjänstemän 
som arbetar med planering (stadsarkitekt, planeringsarkitekter m.fl.) samt 
representanter för handeln såsom exploatörer och butiksägare. Jag har valt 
att avgränsa mitt arbete till att undersöka Kalmar, Kristianstad och 
Hässleholm. Kalmar och Kristianstad är i olika skeden av externhandelns 
utveckling. Hässleholm tar i sin Översiktsplan avstånd från 
externetableringar. 

 

Frågeställningar 

Kommuner förfogar över makt att styra utvecklingen genom 
planmonopolet, men också genom exempelvis markägande. Hur förvaltar 
de den makten i frågor som rör etableringen av externhandel? 

Hur motiverar exploatörer och representanter för handeln etablering av 
externhandel? 

Hur ser politiker med olika partitillhörighet på etablering av externhandel? 

Hur (om) upplever kommuner och representanter för handeln att 
externhandeln påverkar den gamla stadskärnan? 

Vilken roll har länsstyrelsen under planprocessen? 
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Forskning i området 
Arbetet inleds med en översikt av forskning inom området. En stor del av 
litteraturen utgörs av rapporter och avhandlingar utförda av myndigheter 
och organisationer som besitter en stor kunskap i ämnet. Syftet är att få en 
bred förståelse i hur den aktuella forskningen om externhandel ser ut. 
Samtidigt ge en klarhet i hur det institutionella perspektiv ser på frågan. 

Boverket, Svensk Handel, Handelns Utredningsinstitut (HUI), Trafikverket, 
Riksdag och Regering och Länsstyrelsen är några exempel bakom de 
dokument som ingår. Texter av statliga myndigheter har hög trovärdighet, 
likaså de lagtexter som förekommer. Däremot är jag medveten om att en 
del av organisationerna kan ha en politisk agenda, eller vara färgade av 
andra intressen. För att öka trovärdigheten har jag vägt det som 
framkommit i olika källor mot varandra genom triangulering. (2009, 
Denscombe sid. 188-189) 

Avhandlingar och annan litteratur som studerat externhandelns påverkan 
på samhällsplanering är en annan viktig del.  

Definition av begrepp 
I det här stycket definieras begrepp som används i uppsatsen.  

Dagligvaror: varor som livsmedel, parfym, tobak, tidningar och blommor. 
Exempel på stora dagligvarokedjor är ICA och COOP. 

Sällanköpsvaror: kläder, skor, accessoarer, tyger, möbler, järn- och 
byggvaror, hushållsapparater, belysning, färg, radio och tv m.m. Stora 
kedjor för sällanköpsvaror är HM och IKEA.  

Detaljhandel: handel där varor köps styckvis. Även här är HM och IKEA 
exempel på stora kedjor. 

Externt köpcentrum- handelsområde som ligger utanför stadskärnan och 
annan sammanhållen bebyggelse.  

Halvexternt köpcentrum-handelsområde som ligger utanför handeln i 
stadskärnan, men i anknytning till stadens sammanhållna bebyggelse. 

Handelsindex- om en kommun har ett handelsindex på 100 innebär det att 
kommuninvånarna gör 100% av sina inköp i den egna kommunen. Ett 
handelsindex på lägre än 100 innebär att de även handlar i andra 
kommuner. Ett värde över hundra tyder på att kommunen drar till sig 
handel från andra kommuner.  
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Metod 
 

Fallstudier 
Den metod som har använts i uppsatsen är fallstudier. Inom dem har både 
kvantitativa och kvalitativa metoder använts.  

Fallstudier har använts för att ge en djupare förståelse för hur 
planeringsprocesser ser ut i praktiken, men också för att få en bättre insyn i 
vilka ideologier och tankar som olika aktörer som arbetar med eller berörs 
av en externetablering har. 

Fallstudierna består dels av intervjuer med personer som arbetar med 
planering i kommunen alternativt är verksamma inom handel och dels av 
granskning av kommunala dokument för att se om det finns någon 
förändring i hur inställningen till externhandel ser ut före och efter en 
förfrågan om externhandelsetablering. 

En nackdel med att använda fallstudier är att det innebär en form av 
generalisering av en stor grupp utifrån några få exempel. (2009, 
Denscombe sid. 72).  Jag har försökt minska den effekten genom att välja 
tre kommuner med olika inställning till det valda ämnet. 

 

 

Intervju 
Intervjuer har använts som en del av fallstudierna för att få en djupare 
förståelse för de för fallstudierna valda kommunernas arbete med och 
inställning till externetableringar. 

Intervjuerna består, till största delen, av öppna frågor. Det är den metod 
som förväntas ge den mest djupgående informationen över hur 
beslutsgången sett ut i just den enskilda kommunen. Det finns alltid en risk 
med intervju att informationen blir snedvriden. Personen som blir intervjuad 
kan ha intresse av att framstå på ett visst sätt eller att den information den 
berättar om kommer fram i ett visst ljus (1994, Kylén sid. 14). Det finns även 
andra faktorer som kan påverka svaren vid ett intervjutillfälle. I några fall har 
det hunnit gå en tid sedan frågorna var aktuella. Tiden kan påverka minnet 
av vad som hände. Ytterligare en påverkansfaktor som kan spela in är att 
jag personligen känner de flesta av de intervjuade i Kristianstad mer eller 
mindre väl. I Hässleholm har jag tidigare träffat och pratat med alla utom 
byggnadsnämndens ordförande. Min relation till de intervjuade kan både 
innebära att de svarar mer och mindre utförligt. 

I en undersökning med många intervjuer kan svaren vägas mot varandra 
för att öka trovärdigheten. I det här fallet då endast några få 
nyckelpersoner intervjuas är det extra viktigt att granska intervjuerna kritiskt. 
De kommunala dokument som också studeras kan till viss del bekräfta eller 
stå i motsats till det som framkommer vid en intervju, vilket kommer att 
vägas in i bedömningen av trovärdighet.  

Jag kommer att använda mig av en mer öppen metod där olika 
frågeområden täcks av. Den intervjuade får då börja med att prata fritt 
och efterhand styrs intervjun för att få den information som önskas. Svaren 
blir olika beroende på vilken metod som tillämpas. En öppen fråga kan ge 
ett mer utförligt svar. Vid en öppen fråga styr intervjupersonen själv i högre 
grad vilka svar den uppger, men sedan kan intervjuaren med hjälp av 
följdfrågor styra intervjun så att det den vill veta besvaras (1994, Kylén, sid 
38-39). 
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Under intervjuerna används intervjuguider. Intervjuguiden ska fungera som 
ett stöd för både den som intervjuar och för den som blir intervjuad. Den ska 
bestå av några öppna frågor som ringar in samtalsområden att avhandla. 
Den bör innehålla fyra till sex punkter. Intervjuaren kan sedan ha några 
underfrågor i beredskap (1994, Kylén sid. 39-41). 

Jag kommer att använda mig av den metod som Jan-Axel Kylén i sin bok 
Fråga rätt vid enkäter, intervjuer och läsning kallar för trattmodellen. Den 
går ut på en öppen inledning och avslutning och en mer preciserad del i 
mitten.  

Intervjun inleds med en öppning, där intervjuaren presenterar sig själv och 
avsikten med intervjun. Intervjuguiden visas för intervjupersonen. 
Intervjuaren berättar också om hur svaren kommer att användas och hur 
de antecknas/spelas in.  

Efter den fria berättelsen följer precisering. Den här delen av modellen 
smalnar av intervjun mot midjan och frågorna söker fördjupade svar eller 
konkreta exempel på vad som tidigare har framkommit. Frågor som kan 
vara känsliga ställs också här. Intervjuaren kan också sammanfatta det som 
sagts för att se att allt väsentligt kommit med i anteckningarna. 

I kontrolldelen ser intervjuaren närmare på det som framkommit och 
kontrollerar de uppgifterna som lämnats. Det kan vara så att det 
framkommit motstridiga uppgifter under intervjun eller så finns det andra 
uppgifter som står i kontrast mot vad som framkommit. Kylén (1994 sid. 50) 
betonar vikten av att intervjun inte övergår till att upplevas som ett förhör. 
Att intervjupersonen har lämnat motstridiga uppgifter eller att den 
information som framkommit inte stämmer med tidigare, kan bero på flera 
olika faktorer. Den här delen utgör trattmodellens midja. 

De två avslutande delarna av trattmodellen utgörs av information och 
avslutning. I informationsdelen ska intervjuaren berätta lite mer om 
undersökningen och intervjupersonen får möjlighet att ställa frågor. Därefter 
avslutas intervjun med att intervjuaren berättar vad som händer närmast 

och frågar om det går bra att återkomma om intervjun behöver 
kompletteras med något. 

(1994, Kylén sid. 44-52) 

Intervjuerna har skett antingen via telefon eller vid personliga möten. Jag 
har under intervjuerna fört anteckningar och om jag varit osäker på något 
som tidigare diskuterats har jag återgått till det ämnet. I vissa fall har jag 
hört av mig till intervjupersonerna igen för att kontrollera de uppgifter som 
lämnats. Siffror och årtal har även kontrollerats i skriftliga dokument. 

Det är viktigt ur ett etiskt perspektiv att understryka att intervjuerna har inletts 
med en presentation av mig och mitt arbete och att jag frågat 
intervjupersonerna om lov att få publicera deras namn. Deltagandet i 
intervjuerna har givetvis varit frivillig och jag är tacksam till att samtliga 
tillfrågade varit positiva till att delta och därmed hjälpa mig i mitt arbete 
med den här uppsatsen.  

 

Analysmetoder 

Mitt arbete grundar sig både på kvantitativa och kvalitativa metoder. En 
stor del av de kommunala dokument som studerats erbjuder kvantitativ 
information i form av siffror och diagram. Samtidigt erbjuder intervjuerna 
främst kvalitativ information. Både kvantitativ och kvalitativ information 
behöver tolkas och analyseras och då finns det alltid en risk att den som gör 
det är färgad av förförståelse, tidigare relation till den intervjuade eller 
andra faktorer.  

Både för texternas och intervjuernas fall minskas den risken av att flera olika 
källor används. För intervjuernas del har flera av personerna intervjuats 
upprepade tillfällen för att dubbelkontrollera att jag uppfattat dem så som 
de avsett. Jag har i vissa av intervjuerna (då intervjupersonerna svarat ja på 
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frågan om de vill att jag gör det) sammanfattat intervjun för dem då de 
svarat färdigt på frågorna.  

 

Triangulering 
För att öka trovärdigheten i både intervjuerna och texterna har olika källor 
vägts mot varandra. Intervjuerna har också utgått från olika perspektiv på 
externhandel för att få en så bred förståelse som möjligt. Genom att 
använda flera olika sorters källor och olika perspektiv kan information som 
kommer fram bekräftas av varandra (Denscombe, 2009, sid. 188-189). Ifall 
källorna inte stödjer varandra måste anledningen till skillnaden förklaras. 

 

Motiv till val av metoder 
Valet att arbeta med fallstudier gjordes för att se exempel på hur processen 
och tankarna bakom en etablering av ett nytt handelsområde ser ut i 
praktiken. Jag valde att använda mig av intervjuer för att få en djupare 
förståelse i frågor som inte går att läsa sig till. Vilken effekt etableringarna får 
på exempelvis miljön kan utläsas av annan forskning, men hur olika aktörers 
tankar och inställning till något är inte utrett skriftligt i samma utsträckning. 

 

 

 

Förväntade resultat 
 

Tänkbara slutsatser 
Både förespråkare och kritiker menar att externhandel påverkar den gamla 
stadskärnan. Förespråkare hävdar att det lockar fler långväga besökare, 
som även kommer att dras till centrum. De menar att en kommun som inte 
etablerar externhandel riskerar att förlora konsumenter till de städer som 
väljer att satsa på det. Kritiker menar att externhandel riskerar att konkurera 
ut den gamla stadskärnan och leda till tomma lokaler och minskat folkliv i 
centrum och samtidigt bidra till mer biltrafik i stadens periferi och omland.  

Handelns utredningsinstitut talar i sin rapport från 2008 om substitutionseffekt 
och överspillningseffekt som två möjliga effekter av externhandel. 
Substitutionseffekt innebär att en konsument som bor i stadens centrum 
alternativt i grannkommunen ersätter handeln i stadskärnan eller den egna 
kommunen med handel i ett externt köpcentrum utanför centralorten. 
Överspillningseffekten innebär att konsumenten som reser till ett externt 
köpcentrum för att handla sedan också handlar i stadens centrum.  

Mitt examensarbete syftar också till att se attityder, ideologier och 
förväntningar som ligger bakom valet att etablera nya 
externhandelsområden. En tänkbar slutsats här är att de politiska partierna 
skiljer sig åt i hur de ser på handel och konkurrens och att den inställning de 
har påverkar de beslut som tas.  

En annan möjlig slutsats är att oavsett vilken ideologi och vilka attityder som 
finns inom ett parti, så är det inte någon som ser sig ha möjlighet att avstå 
från en potentiell exploatör som erbjuder många arbetsplatser och nya 
skatteintäkter till kommunen. En exploatör för en ny etablering kan visa 
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tydliga siffror på exempelvis hur många arbetsplatser som de kommer att 
erbjuda. Det är svårare att visa om och i så fall hur stor trafikökningen 
kommer att bli i kommunen i stort eller hur det kommer att påverka 
kommunens invånare ur ett socialt perspektiv. Det är också svårt att förutse 
den långsiktiga påverkan. Tydliga siffror på positiva effekter är viktigt för alla 
partier. Hotet om att dessa siffror istället landar i någon annan kommun och 
kanske innebär negativa konsekvenser för den egna kommunen är negativt 
för alla partier. 

 

 

Tes 
Min tes är att; 

Oavsett om en kommun inledningsvis är positiv eller negativ till en 
externetablering har den svårt att stå emot en stor exploatör som erbjuder 
många arbetsplatser och skattintäkter till kommunen. Då olika perspektiv 
vägs mot varandra väger lokala utvecklingsmål tyngre hos kommunala 
beslutsfattare än hänsyn till nationella miljömål, mål om god bebyggd miljö 
och tillgänglighet till kommersiell service.  

En kommun kan inledningsvis ha som intention att vägra etablering av 
extern detaljhandel. Kommunen har genom sitt planmonopol möjlighet att 
säga nej till en utveckling de anser missgynnar den eller bidrar till en negativ 
utveckling med hänvisning till mål om exempelvis hållbarhet och minskat 
bilberoende. Då en fråga om etablering av externhandel uppkommer kan 
sedan kommunen efter samtal och diskussioner ändå välja att säga ja till en 
etablering. Det är då intressant att studera vägen från nej till ja. Vilka 
avvägningar har gjorts? Vilka värden har värderats högst? Vilka aktörer har 
haft störst inflytande på beslutsprocessen?  

Disposition 
Uppsatsen har disponerats på följande sätt; en inledande del som redogör 
för bakgrund, problemformulering, syfte, metod och tes. Därefter följer en 
litteraturstudie som granskar externhandel ur olika perspektiv. Detta följs av 
fallstudier av tre städer som befinner sig i olika skeden av 
externhandelsetableringar. Dessa fallstudier består dels av kommunens 
egna dokument såsom handelsutredningar, protokoll och planhandlingar 
och dels av intervjuer med olika personer som är eller har varit inblandade i 
processen, alternativ har egen erfarenhet och eller förväntningar på 
externhandelsområden. Efter det följer slutsatser och sedan diskussion och 
förslag på framtida forskningsområden. 

 

 

Olika perspektiv på 
externhandel 
I vilket ljus externhandeln framträder beror på i vilket perspektiv fenomenet 
granskas. Jag har valt att börja med ett statligt perspektiv med Riksdag och 
Regering, lagtexter och Länsstyrelsen och sedan fortsätta till en regional 
och kommunal nivå.  

Därefter kommer hållbarhetsperspektivet påexterna etableringar. Den 
definition som används i hållbarhetsbegreppet är hämtad ur 
Bruntlandsrapporten. Där delas begreppet in i tre delar; ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet.  
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Avslutningsvis har jag gjort en fallstudie över Kalmar, Kristianstad och 
Hässleholm där ovan nämnda perspektiv belyses utifrån praktiska exempel 
och utifrån kommunala dokument. 

 

Riksdag och Regering 
Riksdagen har fastställt 16 nationella miljömål. Vid en etablering av 
externhandel är det främst fem av dessa som kan bli berörda; Begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt 
odlingslandskap och god bebyggd miljö 

Ytterligare miljömål kan beröras beroende på var exploateringen skall ske. 
Riksdagens övergripande definition av miljömålen lyder: 

Begränsad klimatpåverkan 

"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention 
för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.  
 
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras.  
 
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala 
målet kan uppnås."    

Frisk luft  

"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas." 

Grundvatten av god kvalitet 

”grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Ett rikt odlingslandskap 

"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks."  

God bebyggd miljö 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas." 

(miljomal.nu) 

 

Hållbarhetsperspektiv 
I FN-kommissionen för miljö och utvecklings rapport, den så kallade 
Bruntlandsrapporten från 1987, gjordes en uppdelning av 
hållbarhetsbegreppet i tre delar; ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet.  Den uppdelningen har sedan fått stor genomslagskraft. I 
Sverige används den bland andra av riksdag och regering. De olika 
delarna kan både stå mot och vara en förutsättning för varandra. (2000, 
Finansdepartementet sid. 23-24). I många fall går delarna in i varandra och 
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att därför dela upp hållbarhetsavsnittet i tre delar skulle innebära att 
många påverkansfaktorer skulle behöva upprepas. Därför har jag valt att 
skriva mer utförligt om hållbarhet i ett samlat avsnitt. Flera av påståendena 
återfinns också i miljömålen. 

 
Som en följd av att en stor del av handeln flyttar från stadskärnan till 
halvexterna eller externa lägen flyttar även dagligvaruhandeln med. Till 
många av köpcentrumen finns matbutiker knutna. Antalet 
dagligvarubutiker minskar och avståndet till service ökar därmed för många 
människor. Mellan 1996 och 2004 lades dagligvarubutikerna i 450 svenska 
orter ner och många handlare uppgav att skulle bli tvungna att stänga sin 
verksamhet inom en inte allt för avlägsen framtid (boverket 2004 sid 15). 
Boverket pekar också på att medelavståndet till en dagligvarubutik har 
ökat från att för några decennier sedan bara vara en kort promenad till att 
idag vara ett avstånd på i genomsnitt 1,5km. För den bilburne innebär det 
kanske inte så mycket, men för den fjärdedel av hushållen som inte har 
tillgång till bil kan avståndet medföra mycket.  

Boverket (2004 s 19-20) vänder sig mot bilden av att externhandel leder till 
lägre priser för konsumenten. Verket menar att hyrorna förvisso är lägre till 
en början, men efter en tid blir mer jämställda de i stadskärnorna. Boverket 
betonar istället att det är lågpriskedjor som bidrar till att dra ner priser i ett 
område. Dessutom, menar de, måste konsumenten räkna in kostnaden att 
ta sig till handeln.  

Boverket (2004 sid. 15-16) ser en fara i att många äldre eller människor som 
av olika anledningar inte tar sig längre sträckor förlorar en viktig social del 
då kvartersbutiker stänger och den naturliga mötesplats de brukade ha 
försvinner. Boverket menar i sin rapport Dags att handla nu att det kan leda 
till ökad ensamhet och avskärmning. Verket (2004 sid. 18-19) talar dock 
samtidigt om att många stora mataffärer väljer att etablera sig i 
halvexterna lägen, vilket ger god tillgänglighet och ofta innebär lägre priser 
än de små butikerna inne i centrum. 

Naturskyddsföreningen (2001 sid. 10) menar att argumentet att främja 
externhandel för att skapa ökad konkurrens och därmed lägre priser för 
konsumenten enbart gynnar de som har tillgång till bil. Effekten blir då att 
butiker i perifera lägen och i stadskärnan höjer sina priser. Samtidigt blir 
tillgängligheten till de nyetablerade områdena låg för dem utan bil. Det 
innebär att de som är i störst behov av att handla billigt blir de som blir 
tvungna att handla dyrt. De argumenterar vidare för att arbetstillfällena inte 
per automatik blir så många fler som ofta hävdas, eftersom mer 
personaltäta butiker i centrala lägen riskerar att utkonkurreras av 
externhandel med gles personaltäthet.  

Länsstyrelsen i Skåne har en nollvision om att bygga på åkermark. De menar 
att förtätning av bebyggelse kan göra det möjligt att bevara den skånska 
jordbruksmarken och samtidigt fylla det behov som finns av ny bebyggelse. 
De hänvisar till Miljöbalkens 3:e kap 4§, som säger; Jord- och skogsbruk är 
av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt 
skogsbruk. (lansstyrelsen.se/skane) Att bygga på jordbruksmark innebär dels 
att höga ekologiska värden går förlorade, men samtidigt också att en 
ekonomisk tillgång försvinner. 

Flera tidigare utredningar (bl.a. Ljungberg m.fl. 2006) visar på hur biltrafiken 
ökar till följd av externhandel. Vägverket definierar i sin rapport Tätortsnära, 
externa affärsetableringar- tillgänglighet och utsläpp (2006), tre olika sorters 
handel. Centrum-, tätortsnära- och externhandel. De pekar på de olika 
placeringarnas effekter på bilanvändandet. Externhandel bidrar med mest 
ökning av bilanvändandet, eftersom resorna dit har handeln som mål, 
medan i de andra exemplen kan handeln i större utsträckning ligga i 
närheten av eller på vägen till/från någon annan målpunkt. 

Andreas Hagson (2002 sid 4-5) menar att olika forskning väljer att lyfta fram 
olika siffror för att visa på hur stor påverkan ett externhandelscentrum har 
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på trafiken. Sett till den samlade mängden trafik i stadsregionen visar 
forskning på att ökningen endast innebär 1%. Inköpsresandet ökar däremot 
med 10% och ser vi till ändrade färdsätt och hur långt varje hushåll reser för 
att komma till sitt inköpsställe kan bilanvändandet öka med 1000%.  

Bergström (2000 sid. 341) argumenterar för att många av etableringarna 
ligger i anslutning till motorvägar och att en stor del av inköpen sker på väg 
till eller från arbetet och därför inte innebär någon ökad bilanvändning. 
Han menar också att kunden handlar mer varor och därmed inte lika ofta i 
stora butiker och att det därför inte behöver blir mer utsläpp än många 
korta resor. Dessutom hävdar Bergström, innebär externetableringarnas 
placering att lastbilarnas transporter blir kortare och mer effektiva än till 
flera mindre butiker inne i stadskärnan.  

Hagson (2002 sid. 35,36) hänvisar till tidigare forskning av Hagson och 
Mossfeldt (1998) som visar att även om varutransporterna blir effektivare 
och utsläppen mindre då de går till externhandeln än till flera stopp i 
centralt belägna matbutiker, så kompenserar det inte för de ökade utsläpp 
som persontrafiken leder till. Vilket gör att den totala miljöeffekten av 
distributionen av varor från lager till butik och sedan hem till kund blir mindre 
för butiker i centrum än för externt belägna butiker. 

Persontrafiken till detaljhandel är till högre grad bilbunden än den som går 
till dagligvaruhandeln. Undersökningar av Transport Reserch Laboratory 
visar att 99% av konsumenterna tog bilen till detaljhandeln, medan 
fördelningen för dagligvaruhandeln var 71%, kollektivtrafik 12%, gång 17%, 
cykel eller moped 1% (återgivet av Hagson 2002 sid 20). 

Ljungberg et al (återgiven av Hagson 2002 sid. 31) har undersökt hur kunder 
har tagit sig till Burlöv Center och till Center Syd, båda utanför Malmö. 
Resultatet visar att bensinförbrukningen ökade med mellan 0.5-1.1 
liter/besökare jämfört med de alternativa handelsområden som kunderna 
själva uppgav att de skulle handlat på ifall externområdena inte funnits. 
Även Forsberg et al (1994, återgiven av Hagson 2002 sid. 34) pekar på att 
bilkörandet ökar till följd av externhandelsetablering. Deras siffror är högre 
än det skånska exemplet, 0.49-1.76 per inköpsresa, men skillnaden tolkas av 

Hagson som att det beror på att Skåne är mer tättbefolkat än snittet för 
övriga landet. 

Hagson (2002 sid. 48-49) visar att 80% av alla bilresor är kortaren än 20 km 
och 60% är kortare än 10 km. Han menar också att många undersökningar 
visar att så mycket som 75% av kunderna bor inom en 20 minuters radie från 
butiken. Avståndet blir då mindre viktigt än tillgängligheten och tiden det 
tar att ta sig till platsen. 

Naturskyddsföreningen är väldigt negativa till externhandel, eftersom de 
menar att det finns mycket forskning som stödjer att det leder till ökad 
bilanvändning och därmed ökade utsläpp. Vid Naturskyddsföreningens 
stämma sommaren 2000 bestämdes att de skulle arbeta mot de ökande 
etableringarna av externhandelscentrum (Naturskyddsföreningen 2001 sid. 
2). I sin rapport stormarknaderna och miljön från 2001 (s 2) pekar de på att 
våra nordiska grannländer och även många andra länder i Europa har en 
mer restriktiv politik mot externhandel. Något som också Hagson tar upp 
(2002 sid. 53-54) och lyfter fram Norge som det hårdast reglerande landet i 
frågan. I Sverige innebär planmonopolet att det till stor del är upp till 
kommunerna att själva bestämma om de vill tillåta externhandel eller inte.  

I Norge bestämdes det på nationell nivå 1999 att, med vissa undantag, inte 
tillåta handelsetableringar på över 3000 kvadratmeter och att inte tillåta 
befintliga etableringar att bygga ut över den storleken. För att ett område 
ska få användas för externhandel för mer än 3000m2 i Norge, måste det ha 
pekats ut i fylkesplaner som lämpligt för den användningen. Större 
handelsytor kräver dispens. (Hagson 2002 sid. 53-54) 

Naturskyddsföreningen (2001 sid. 5-6) talar om det tvungna resandet, det 
som vi måste göra för att klara vår vardag, och menar att handelns 
placering är ett exempel på hur det tvungna resandet kan begränsas.  

Enligt en undersökning som Handelns Utrednings Institut har gjort (Så reser vi 
när vi handlar; HUI 2009) så görs handel av dagligvaror i hög grad i 
samband med annat, medan sällanköpsvaror i större utsträckning 
inhandlas på särskilda inköpsresor. I samma undersökning svarade 79% av 
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de tillfrågade att de tog bilen då de skulle handla sällanköpsvaror. Andelen 
som går för att handla dagligvaror är högre än för sällanköpsvaror. Andelen 
som använder kollektivtrafik för att ta sig till sällanköpshandel är högre än till 
dagligvaruhandeln. Det kan troligen delvis förklaras med att de tillfrågade 
också reste betydligt längre sträckor för att handla sällanköpsvaror än 
dagligvaror. 66% svarade att vägen till dagligvaruhandeln var fem 
kilometer eller kortare. Endast 14% uppgav att sträckan till 
sällanköpshandeln var under fem kilometer. 71% reste mellan 5 km och tio 
mil för att handla sällanköpsvaror. 2% uppgav att de reste mer än 50 mil. 
46% svarade att avståndet till handeln hade mycket liten eller liten 
betydelse då de skulle handla sällanköpsvaror. 18% svarade att avståndet 
inte hade någon betydelse. 

För att nå regeringens uppdrag att Sverige ska vara fritt från nettoutsläpp till 
2050 har naturvårdsverket bidragit med material till en rapport som kallas 
Färdplan 2050. De menar där att det är viktigt att även samhällsplaneringen 
inriktas på att klara målet till 2050. (naturvardsverket.se) 

 

Vad säger lagen? 
Nedan följer utdrag ur PBL och Miljöbalken, samtlig lagtext är hämtad och 
lämnad oförändrad från notisium.se 

PBL  

Kap 2 

2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked 
enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det 
eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning 
som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska 
tillämpas. 

3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och 
regionala förhållanden främja  
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av 
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, 
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för 
alla samhällsgrupper, 
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt 
goda miljöförhållanden i övrigt, och 
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens. 
 
   Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som 
anges i första stycket 1–4. 

4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 
denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från 
allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till  
1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och 
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Kap 4 
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37 § En detaljplan får innebära en närmare reglering av möjligheterna att 
bedriva handel endast om det finns skäl av betydande vikt för det. 

Miljöbalken 

3:4 Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för 
skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens uppdrag är att granska statens intressen i planprocessen 
enligt PBL 12:1. 1 § Länsstyrelsen ska pröva kommunens beslut att anta, 
ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, om det kan 
befaras att beslutet innebär att  
 

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 

2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och 
vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på 
ett lämpligt sätt, 

3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 

4.  strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande 
bestämmelser, eller 

5. en bebyggelse annars blir olämplig med hänsyn till de boendes 
och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. Lag (2009:530). (notisium) 

I Bostadsutskottets betänkande 2001/02:BoU6 (sid 7) skriver bostadsutskottet 
att länsstyrelsens roll bör klarläggas och att regeringen måste 
uppmärksamma det faktum att länsstyrelsen lägger ner allt mindre resurser 
på kommunala kontakter i planeringens tidiga skeden. De hävdar också att 
det strider mot intentionen i PBL. 

 

Kommuner och Regioner 
I Sverige har vi kommunalt planmonopol. Det innebär att alla 
planeringsbeslut går genom kommunen. På en strategisk, långsiktig nivå 
finns översiktsplanen. Den ger det översiktliga perspektivet för kommunens 
utveckling och ligger till grund som ett vägledande underlag för 
detaljplaner. I översiktsplanen redovisar kommunen förutsättningarna för 
användningen av mark och vatten. Var det är lämpligt att utveckla 
exempelvis bostads-, industri- eller handelsområden. Nästa nivå är 
detaljplanen. Den är juridiskt bindande och reglerar användningen av mark 
och vatten. I detaljplanen redogörs för vad som får byggas och vad 
marken får användas till. Bygglov får endast göra mindre avvikelser från 
detaljplanen. 

Enligt boverkets undersökning Dags att handla nu (2004 sid 11) framgår att 
det är ovanligt med samarbeten över kommungränserna för att se handeln 
i ett större perspektiv. Boverket menar också att även om en del kommuner 
har en handelspolicy i sina översiktsplaner så väger dessa inte särskilt tungt 
ifall en tillräckligt intressant förfrågan om etablering kommer in. 

Bergström (2000 sid 337-339) visar i sin studie, som grundar sig på en 
undersökning av handelsutvecklingen i 28 kommuner, att en nyetablering 
av externhandel leder till ökad konsumtion per capita i kommunen. Han 
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visar också att påverkan på handeln i stadskärnan inte påverkas i någon 
större utsträckning, men att handeln i mindre orter och i kranskommunerna 
påverkas negativt. Det ger stöd för teorin om substitutionseffekt. 

Naturskyddsverket utrycker i sin rapport Stormarknaderna och miljön (2001 
sid. 3) vikten av att länsstyrelsen tar ett större ansvar för att handel 
behandlas ur ett regionalt perspektiv och betonar vikten av 
mellankommunala samarbeten. Länsstyrelsen i Skåne har i två fall upphävt 
detaljplaner som gällt externhandelsområden. Detaljplanerna gällde 
handel i Landskrona respektive Kävlinges kommun. Länsstyrelsen menade 
att de mellankommunala konsekvenserna var för dåligt utredda och att 
etableringarna riskerade att påverka grannkommunerna negativt. Båda 
kommunerna överklagade och i båda fallen fick Länsstyrelsen stöd av 
Boverket. Planerna omarbetades sedan och anpassades efter 
Länsstyrelsens krav varpå kommunerna tog tillbaka sina överklaganden och 
Länsstyrelsen och Boverket godtog ändringarna. (Naturskyddsföreningen 
2001 sid. 15). 

I slutet av 1990-talet gjorde Regionförbundet Skåne, på initiativ från 
Länsstyrelsen, ett förslag till en gemensam policy för externhandel för länets 
kommuner. Inställningen till ansökan om externhandel var att den kunde 
tillåtas om den tog hänsyn till andra kommuner och levde upp till vissa krav. 
Dessa formulerades i fem punkter: 

1. Den bör ej bidra till väsentlig utslagning av befintlig handel som 
annan kommun vill värna om. 

2. Den bör vara förenlig med långsiktigt hållbar utveckling i regionen 
och med Agenda 21. 

3. Den bör inte medföra ökad miljöbelastning genom trafikpåverkan 
och förfulning av landskapet. 

4. Den bör vara tillgänglig inom gångavstånd från 
stomkollektivtrafiknätet. 

5. En konsekvensbeskrivning bör redovisas innan den formella 
planläggningen enligt PBL inleds, som belyser hur kraven 1-4 ovan 
uppfylls. Beskrivningen utgör underlag för att bedöma om 
etableringen skall tillstrykas eller inte. 

Region Skånes styrelse stödde förslaget, men det fick avslag i 
Regionfullmäktige. Förslaget ansågs där strida mot planmonopolet. 
(Naturskyddsföreningen 2001 sid. 14-16). 

En utredning om Länsstyrelsernas roll som presenterades 2002 visar på 
överlag goda samarbeten mellan kommuner, men att handelsfrågor ofta 
leder till konflikter. I naturskyddsföreningens rapport Utbyggnadsplaner för 
externhandel i Sverige (Forsmark 2001) ses det som stöd till att dessa frågor 
borde utredas på regional nivå.  

Stadstillväxt och spridning av service 

I Stockholm har regionen arbetat över kommungränserna för att ta fram en 
målbild om en flerkärnig storstadsregion. Utgångspunkten är att området 
idag är starkt centrerat till en kärna och att det riskerar att leda till en ökad 
utglesning av bebyggelse och verksamheter. Genom att utveckla åtta yttre 
kärnor hoppas regionen dels på en förtätad och mer effektiv användning 
av marken och dels på att kärnorna ska stärka respektive område och 
skapa en ökad ekonomisk tillväxt och nya möjligheter för kultur, nöje och 
samhällsservice. Målet är också att utveckla områden runt knytpunkter så 
att marken används effektivt och så att nya kvaliteter som främjar stadsliv 
och mötesplatser gynnas (tmr.sll.se). 
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Fallstudier 

Kalmar 
Vad säger översiktsplanen? 
”Externt handelsområde 
 
”Kvarnholmen ska vara kommunens kommersiella centrum och en naturlig 
mötesplats för människor. En handelsstruktur liknande Kvarnholmens ska inte 
tillåtas i andra områden.” (Översiktsplan för Kalmar kommun antagen 1999 
sid. 9) 
 
”Konsumentverkets mätningar tyder på att livsmedelspriserna i Kalmar tillhör 
de högre i landet. Det finns därför en stark önskan att öka konkurrensen 
inom dagligvaruhandeln i Kalmar. 
 
Flera intressenter vill nu etablera sig i staden. En lågprisbutik för livsmedel 
bedöms leda till ökad konkurrens och lägre priser. En sådan etablering 
förväntas få ett stort upptagnings- område vilket ställer särskilda krav på 
såväl tillgänglighet som parkeringsytor. En lokalisering i anslutning till 
trafikplatsen vid Karlsro skulle kunna tillgodose de behov en sådan 
anläggning kräver. Området ligger helt nära E22 med få störningar för övrig 
bebyggelse eller verksamhet. En ny trafikplats (ingår i förbifart Rinkabyholm) 
planeras till år 2005 men påverkar inte det föreslagna området. Bussarna 
mellan Smedby och Kalmar passerar på Nybrovägen. 
 
Den planerade lågprisbutiken förväntas ta omsättning från främst 
dagligvarubutikerna inom kv. Giraffen men också från butikerna i de mindre 

orterna, i första hand Smedby och Rinkabyholm. Inom kv. Giraffen kan 
detta innebära ett överskott på lokaler för dagligvaror. Ett ut- bud av 
fackhandel liknande Kvarnholmens kan då komma att diskuteras för de 
lediga lokalerna. En dubblering av handelsutbudet vore olycklig för såväl 
kv. Giraffen som stadskärnan och leder troligen till en utarmning av bägge 
handelsområdena. Kommunen anser att eventuell ledig kapacitet inom kv. 
Giraffen istället bör fyllas med handel som kompletterar stadens utbud. 
Kommunen kommer att verka för att en sådan utveckling kommer till 
stånd.” (Översiktsplan för Kalmar kommun antagen 1999 sid. 20-21) 
 
”Det viktigaste är dock att slå vakt om de kvaliteter som besöknäringen 
nyttjar. I den fysiska planeringen handlar det främst om att värna bilden av 
Kalmar som en vacker stad. Speciellt viktigt är det att bevara Kvarnholmens 
bebyggelse samtidigt som det breda handelsutbudet kan bibehållas. 
Kalmar torde vara väsentligt mindre intressant som turistort om endast den 
ena av dessa två aspekter återfinns på Kvarnholmen.” (Översiktsplan för 
Kalmar kommun antagen 1999 sid. 23) 
 
”Det föreslagna handelsområdet kommer med stor sannolikhet att leda till 
ökade transporter med bil. Undersökningar från andra städer visar att fler 
väljer att åka bil för sina inköp om det etableras en lågprisbutik i externt 
läge. Om butikerna i stadsdelar och mindre tätorter blir färre eller får ett 
sämre utbud på grund av ökad konkurrens kommer det också att leda till 
ett ökat bilberoende.” (Översiktsplan för Kalmar kommun antagen 1999 sid. 
23) 
 
”Den ekologiska hållbarheten bedöms inte påverkas nämnvärt av de 
föreslagna förtätningarna. Den ekonomiska hållbarheten ökar i och med 
att gjorda investeringar nyttjas effektivt. Den sociala eller 
upplevelsemässiga hållbarheten kan dock minska då grönområden tas i 
anspråk samt då stora bostadsområden (förutom Varvsholmen) ligger 
förhållandevis långt från både offentlig och kommersiell service. Ett externt 
handelsområde leder till ökat bilberoende och ligger inte i linje med den 
ekologiska hållbarheten. Den ökade konkurrensen bedöms inverka positivt 
på den ekonomiska hållbarheten för den enskilde. I ett längre perspektiv 
kan det dock inverka negativt för de grupper i samhället som kan ha svårt 
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att röra sig över långa sträckor eller som saknar bil. Indirekta effekter kan 
leda till en utarmning av stadskärnan vilket mot- verkar den sociala eller 
upplevelsemässiga hållbarheten. Kommunen anser att en ökad kon- kurrens 
inom dagligvaruhandeln för närvarande är överordnat övriga intressen. 
”(Översiktsplan för Kalmar kommun antagen 1999 sid. 24) 
 
”Kalmar har sedan staden grundades varit ett handelscentrum. I och med 
IKEA:s etablering i nuvarande Hansa City 2006 stärktes Kalmars historiska roll 
som handelsstad i regionen. Utmaningen är att fortsätta stadens utveckling 
som regional knutpunkt för handel i kombination med evenemang och 
upplevelser. Handeln i Kalmar fungerar som en motor för hela regionen och 
det finns ett rikt utbud av fackhandel och affärskedjor som attraherar 
kunder från ett mycket stort område, men även lokal handel och service 
som underlättar ett bra vardagsliv för kommuninvånarna.” (Kalmar 
Kommuns översiktsplan 2012) 

 

 
IKEAs etablering i Kalmar 
 

”Allt i planprocessen gick rätt till, men vi fick ju skynda på 
väldigt mycket för att hinna.”  

–Staffan Lindholm Stadsarkitekt Kalmar Kommun.  

 

 

Intervju med Åke Pettersson, 
tidigare företagslots i Kalmar 
kommun 

Den första kontakten i samarbetet mellan Kalmar och IKEA var ett samtal till 
Kommunstyrelsens ordförande. Ikea blev under en rundvisning av staden 
väldigt intresserade av det läge de senare fick, eftersom det innebar en 
möjlighet att fånga upp trafiken till Öland. Ägare till marken var dels 
volvofastighetens ägare och dels kommunen. Marken såldes till IKEA för 
60kr/m2. Ett lågt pris som Åke Pettersson, tidigare fastighetslots på Kalmar 
kommun, menar sattes för att kompensera de dyra pålningskostnaderna 
som krävdes för att den leriga jorden skulle bli byggbar. Samtidigt tog 
kommunen på sig kostnaderna för att bygga en ny avfart från E22:an, flytta 
Bilbyggarvägen samt anlägga två nya cirkulationsplatser (samt ytterligare 
två utanför området).  

Pålandet av marken började under hösten 2005 och krävde inget bygglov. 
Det bygglov som sedan gavs grundades på den gamla detaljplanen och 
var planstridigt, eftersom detaljplanen endast tillät industri. Jag frågar om 
det aldrig väckte debatt eller uppfattades som kontroversiellt att kringgå 
lagen för att få igenom en etablering. Åke Petterson svarar att under hans 
trettio år i kommunen har han aldrig mött ett starkare stöd. Metoderna 
ifrågasattes aldrig, siktet var bara inställt på etableringen. Jag undrade 
vidare hur IKEA arbetade med miljöfrågor under planeringsarbetet. Han 
svarade att det var obefintligt, inga parkeringar fick offras varken till förmån 
för grönyta eller till något annat. Ur ett regionperspektiv däremot kan 
hävdas att antalet mil som körs för att handla möbler minskar då avståndet 
krymper. Min invändning blir då att om IKEA ligger närmare kanske besöken 
blir tätare och därmed milen desamma eller till och med fler. Det är en 
fråga som dock behöver utredas mer för att kunna få ett vetenskapligt svar. 
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Uppföljande frågor till Åke 
Pettersson 

Du sa, när vi talades vid i början av mitt arbete, att kommunen sålde 
marken till IKEA för 60 kr/m2, under senare intervjuer och i handlingar nämns 
andra siffror, men du ska ha varit den mest insatta, så jag vill bara 
dubbelkolla med dig att siffran stämmer. 

Åke är nästan säker, men vill dubbelkolla siffran i fastighetsregistret. Där står 
det att IKEA betalade Kalmar kommun 19 kr/m2. För marken där IKEA ligger. 
Åke, säger att han inte alls känner igen siffran och ber att få återkomma 
någon dag senare så att han kan få tid att djupdyka i ärendet. 

Då vi senare talar om det har han hittat svar och siffror i 
fastighetsförrättningar (handlingar jag beställer och dubbelkollar). I dem 
framgår att IKEA köpte marken dels av Nordfjord och dels av Kalmar 
kommun. Kvadratmeterpriset ligger då på 150 kr/m2, vilket stämmer med 
planhandlingarna.  

Åke Pettersson vill betona att priset var högt satt med tanke på att 
grundläggningskostnaderna var så höga och eftersom det är lerjord. 
Dessutom ligger marken på under 5 möh. 

Detaljplanen godkändes för antagande en vecka innan butiken öppnade 
och bygglov gavs utifrån en plan som enbart tillät industri, ändå säger både 
Kjell Henriksson och Staffan Lindholm att allt gick rätt till. Vad säger du om 
det? 

Att det inom kommunalplanering ibland chansas en hel del, har man tur så 
går det. 

Intervju med Kalmars Stadsarkitekt 
Staffan Lindholm 

Staffan talar om ett brett stöd både folkligt och politiskt, för etableringen 
under hela planprocessen, med undantag för miljöpartiet och då främst 
Jonas Lönn. Han betonar också att det är viktigt att se etableringen i ett 
längre perspektiv än bara dagens. Sett i ett framtidsperspektiv är 
etableringen inte extern utan kommer att växa ihop med staden. Lindholm 
säger sig sen inte ha insyn i eller minnas detaljerna från processen och 
förklarar det dels med att det inte är frågor som varit hans ansvar eller att 
det har gått så många år sedan det var aktuellt. Istället hänvisar Lindholm 
till Björn Carlswärd som är Plan- och bygglovschef i kommunen. 
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Bilden till vänster visar området där IKEA ligger. Förstoringen till höger visar 
IKEAs placering i området (karta: hitta.se). 
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Intervju med Björn Carlswärd, 
Plan- och bygglovschef i Kalmar 
kommun 
Det första bygglovet som gavs utgick från den tidigare detaljplanen som 
enbart tillåter industri, stämmer det?  

Det stämmer, vi gjorde det som en mindre avvikelse. Men det var inte så 
kontroversiellt eftersom där redan fanns en vägrestaurang, en mack och ett 
bussbolag inom området. Vi gjorde ett program och en utredning för att 
sedan rätta till bygglovet. Arbetet bakom detaljplanen involverade 
grannkommunerna, eftersom det var uppenbart att det skulle bli en 
mellankommunal påverkan. Det gjordes också en ny handelsutredning som 
mynnade ut i en handelsstrategi, eftersom kommunen inte hade någon 
beredskap för handel i det läget.  

Ifall att mio, eller någon aktör som inte behövt fullt så mycket plats hade 
visat intresse för att etablera sig på platsen hade kommunen förmodligen 
föreslagit någon annan plats för att ta ett större grepp om det område som 
blev aktuellt för IKEA.  

Detaljplanen godkändes för antagande en vecka innan varuhuset 
öppnades, men vann inte laga kraft förrän i december, alltså nästan ett 
halvt år senare, hur upplever du att det påverkade arbetet? 

Ifall vi hade haft längre tid på oss skulle vi kunnat få till ett mer effektivt 
utnyttjande av marken. Det fanns önskemål från kommunens sida om att 
IKEA skulle bygga sitt varuhus i fler plan, för att inte ta så mycket mark i 
anspråk, men den idén förkastades av företaget.  

Om tiden inte hade varit så knapp hade den Alsumpskog som låg inom 
området kunnat integreras och bli en spännande del av området. Det 

hade också behövts mer tid för att lösa dagvattenhanteringen som var en 
komplicerad fråga. Nu fick ett omfattande system anläggas. Björn hoppas 
dock att området kommer att se bättre ut om tio år och menar att en del 
av de brister som området idag har beror på att kommunen har brustit i sina 
åtagande om att plantera träd och annan grönska.  

Björn menar att IKEA inte var villiga att offra parkeringsplatser för att få in 
träd på området. Inte heller fanns det något intresse för att begränsa de 
hårdgjorda ytorna för att öka genomsläppligheten. 

Kommunen sitter inne med en hel del makt. Förutom sitt planmonopol är de 
ofta en stor markägare och dessutom kan infrastruktur vara en fråga att 
förhandla om. Som jag förstår det fick IKEA köpa marken för 60 kr/m2, 
kommunen och till viss del vägverket betalade en ny avfart från 
motorvägen flyttning av Bilbyggarvägen, två cirkulationsplatser inom 
området. Dessutom betalade kommunen för indragningen av fjärrvärme i 
byggnaden.  

Björn vill minnas att IKEA betalade 17 miljoner för marken. En siffra som stöds 
av genomförandebeskrivningen som vann laga kraft 2006-12-07 (och som 
efter den här intervjun bekräftades av Åke Pettersson, som ändrade sin 
siffra). Han säger också att IKEA var måna om att betala ett 
marknadsmässigt pris för marken, men har ingen insyn i hur priset sattes eller 
hur högt det var per kvadratmeter.  

Anledningen till att vägen behövde flyttas beror på att företaget 
Bergkvarabuss som ligger inom området ägde mark, vilket förhindrade den 
mest gena dragningen av vägen. Företaget var inte intresserade av att 
sälja.  

Var det någon som ifrågasatte hur planprocessen gick till i det här ärendet 
och ville låta processen ta den tid som hade behövts för att gå juridiskt rätt 
till? 

Det fanns inte utrymme att ifrågasätta. Dels fanns det ett väldigt starkt stöd 
för hela etableringen. Ett stöd som var både folkligt och politiskt. Dels hade 
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dåvarande kommunstyrelseordförande Kjell Henriksson (S) uppvaktat IKEA 
en tid och när de blev intresserade var det bara att köra på. IKEA dikterade 
en hel del av villkoren, bland annat när de skulle öppna och de var helt 
opåverkbara på många punkter såsom grönstruktur och hårdgjorda ytor. 

De enda som ifrågasatte etableringen och som var direkt emot den var 
miljöpartiet, men det handlade inte om processen utan om deras inställning 
till externhandel. De bedömdes dock inte som sakägare och hade därför 
ingen möjlighet att överklaga. 

En positiv opinion gjorde att Kalmar vågade köra på. Dessutom fanns det 
väldigt få sakägare som hade möjlighet att överklaga och flera av dem 
gynnades av att IKEA kom till platsen. 

”Ibland måste man chansa i en etablering, men om 
man bara är medveten om vilka konsekvenserna kan bli 
och om man upplyser alla parter om dem är det ok att 
ta genvägar” 

Björn Carlswärd 

 

 

 

Intervju med Kjell Henriksson, 
Kommunstyrelsens tidigare 
ordförande i Kalmar kommun 

Henriksson skickade två brev till IKEA för att försöka få dem att etablera sig i 
Kalmar. De ringde sedan upp och sa sig vara intresserade.  

Marken de valde var tidigare industritomt och det är möjligt att planen 
enbart tillät industri, säger Henriksson. Men det var också mark som ingen 
hade visat intresse för. Han säger att han tidigare visat den för andra 
företag, men utan intresse eftersom den krävde för mycket förarbete. IKEA 
fick inga subventioner, men en väldigt snabb handläggning. Henriksson 
säger sig inte minnas att det var så kort tid som bara en vecka innan 
varuhusets öppnande som detaljplanen godkändes för antagande. Han 
säger också att alla sådana beslut ligger hos byggnadsnämnden och inte 
hos kommunstyrelsen.  

Jag frågar ifall det aldrig var aktuellt att låta arbetet ta längre tid och ge 
planprocessen den tid som skulle ha behövts för att det skulle gått juridiskt 
rätt till. Henriksson menar att det gick rätt till, men när jag åter påpekar att 
detaljplanens antagande kom först en vecka innan öppning och att den 
inte vann laga kraft förrän nästan ett halvt år senare och att det första 
bygglovet gavs som en mindre avvikelse utifrån en plan som endast tillät 
industri, skrattar han lite och säger att jasså, det var bara en vecka, ja det 
minns jag inte. Nåväl Kalmar har haft mycket glädje av den etableringen. 
Dessutom fanns det nästan inga grannar som kunde klaga. 

 

 



Vägen till externhandel 

Hanna Emenius 

 

 

 

27

Intervju med Karolina Nilsson, 
detaljplanehandläggare för IKEAs 
etablering i Kalmar 

Då vi kom in från WSP och skulle göra detaljplan fanns det redan ett 
bygglov klart säger Karolina. Det hade gjorts efter tidigare plan och styrde 
hela arbetet med detaljplanen. Detaljplanen utformades efter bygglovet. 
Det gjordes också ett program för området och det arbetet låg delvis efter 
arbetet med detaljplanen. IKEA hade också ett väldigt tydligt koncept och 
Kalmar anpassade sig efter deras önskemål. Till stora delar var det bara att 
följa IKEAs vilja och rita efter det. Grönstruktur och liknande kändes mest 
som att det var kosmetik som man la på. Karolina menar dock att den 
slutgiltiga detaljplanen blev ganska bra, trots de lite annorlunda 
förutsättningarna. 

Under planarbetet försökte kommunen och planförfattarna öka 
grönstrukturen och få med ett hållbarhetstänk, men IKEA var ganska 
bestämda i det mesta. Kommunen la vikt vid att det skulle kunna gå att gå 
runt byggnaden och att det skulle vara trevligt att göra det, samt att det 
skulle vara smidigt att ta sig till området med buss. Karolina upplever att det 
var frågor där de kunde påverka en del. 

Jag undrar över vilken roll Länsstyrelsen tog under arbetet med 
detaljplanen. Karolina säger att hon inte har något minne av deras 
medverkan alls, förutom att de såklart lämnade yttranden. Hon säger 
samtidigt att det är möjligt att de hade kontakt med projektledaren för 
detaljplanearbetet, men inget som hon minns. 

 

Intervju med Camilla Lindblad 
butiksägare i Kalmars stadskärna 

Camilla Lindblad är en av två ägare till ESPRIT-butikerna i Kalmar. 

Den externa etableringen har haft stor inverkan på handeln i centrum. 
Många butiksägare upplever att det är betydligt mindre folk i affärerna än 
vad det brukade vara innan etableringen, säger Camilla. Däremot menar 
hon att det är svårt att prata om några exakta siffror över hur stor påverkan 
har varit. Det är samtidigt lågkonjunktur och det har också påverkat 
branschen. Däremot är det tveklöst så att handeln i centrum nu får dela 
med sig av sina kunder till det externa området. 

Handlarna och handelsföreningen arbetar på många olika sätt för att 
stärka stadskärnans handel. De annonserar i flera olika medier, skapar 
happenings och målgruppsinriktade evenemang. Det finns många kvalitéer 
i stadskärnan som de vill stärka inte minst den gemytliga känslan och 
blandningen av butiker. Camilla tycker att handelsföreningen gör ett bra 
jobb. 

Vad gäller vad Kalmar kommun kan göra för att stärka handeln i 
stadskärnan menar Camilla att det handlar mycket om tillgänglighet och 
att se till att det finns parkeringar centralt och till rimligt pris. Dessutom är det 
viktigt att staden hålls städad och att det finns planteringar och träd som 
bidrar till att skapa en positiv upplevelse i staden. 

Camilla tror att om etableringen har bidragit positivt till 
kommunen/regionen så är det genom att erbjuda många arbetsplatser. 
Det kan i sin tur innebära att många som annars skulle behövt flytta nu kan 
bo kvar och att risken för utflyttning därmed kan ha minskat något.  

 



Vägen till externhandel 

Hanna Emenius 

 

 

 

28

Länsstyrelsens yttrande  
Nedan följer länsstyrelsens oförändrade yttrande från planprocessen inför 
IKEAs etablering i Kalmar 

LÄNSSTYRELSEN 
KALMAR LÄN 
SAMRÅDSYTTRANDE 
2006-03-20 
 
Kalmar kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 
l (2) 
402-2401-06 
 
Detaljplan för del av kvarteret, Bilen i Kalmar, Kalmar kommun 
Kommunen har begärt samråd om rubricerad detaljplan enligt handlingar 
som är upprättade den 19 januari 2006. Till detaljplanen hör 
planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning 
samt Handelsutredning upprättad av ZÖK i januari 2006. I planbeskrivningen 
hänvisas till ytterligare utredningsmaterial. 
 
Plansamråd har hållits den 14 mars 2006. Kommunen var representerad av 
Björn Carlswärd och Staffan Lindholm. 
 
Detaljplanens syfte: Att möjliggöra etablering av IKEA:s varuhus med 
tillhörande parkeringsytor samt nya infartsvägar till området. 
 
Länsstyrelsens synpunkter till grund för PBL 12:1 
Planforslaget ligger i anslutning till väg E22 som är av riksintresse för 
kommunikationer. Vägverket har deltagit i processen for etableringen 
varvid vägens riksintresse har beaktats och tillgodosetts i planen. 
Länsstyrelsen förutsätter dock att Vägverkets eventuellt ytterligare aspekter 
på åtgärder utmed vägen till skydd for trafiksäkerheten tillgodoses. 
 

Den nya huvudgatan från Trångsundsvägen passerar industrispår. En lösning 
är att korta av industrispåren strax norr om huvudgatan. Förhandlingar om 
detta har inletts mellan fastighetsägaren och Banverket. Länsstyrelsen 
förutsätter att kommunen tar de nödvändiga initiativ och samråd med 
Banverket som behövs för att lösa frågan. Förutsättningar för detta bör 
också framgå av genomförandebeskrivningen. 
 
Planforslaget kan aktualisera mellankommunala frågor. Ett antal berörda 
kommuner har av kommunen inbjudits till samrådsmöte och begärt att få 
del av alla handlingar under planprocessens gång. Länsstyrelsen noterar att 
så skett. En särskild Handelsutredning har upprättats varvid berörda 
kommuner inbjudits att ta del av denna vid presentation den 10  januari 
2006. 
 
LÄNSSTYRELSEN 
KALMARLÄN 
Länsstyrelsens övriga synpunkter 
Behovsbedömning 
SAMRÅDSYTTRANDE 
2006-03-20 402-2401-06 
 
I samband med planförslaget pågår parallellt arbete med planprogram för 
ett större område i anslutning till IKEA:s etablering, dvs hela kvarteret Bilen. I 
detta 
arbete har upprättats miljökonsekvensbeskrivning som främst behandlar 
trafik, dagvattenhantering samt stads-och landskapsbilds frågor. 
Kommunen har bedömt 
att en MKB skall upprättas och i detta planärende hänvisas till MKB:n för 
programmet. Samråd om behovsbedömningen får härmed anses ha skett. 
 
Övriga synpunkter 
Gestaltningsfrågorna poängteras i så väl planprogrammet som i denna 
detaljplan. Tillgänglighetsfrågorna är särskilt viktiga och det är därför bra 
med en hänvisning att de öppna ytorna, torg och parkeringsplatser skall 
utformas i överensstämmelse med illustrationsplanen. 
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Länsstyrelsen anser i likhet med Vägverket att det vore bra om även den 
planerade cykelvägen mellan planområdet och Djurängen kunde få ett 
snabbt genomförande och därför kunde tas med i detaljplanen. I vart fall 
bör dess läge fastläggas i det pågående planprogrammet och då också 
inordnas i arbetet med det pågående gestaltningsprogrammet för väg E22. 
 
Grundkartan till planen bör uppdateras så att hela det nya vägsystemet 
som är under uppbyggnad vid trafikplatsen Ölandsleden finns med.  
 

Kalmars väg till IKEA 

Augusti 2005- första spadtaget. 

Hösten 2005- pålning och beredning av marken. 

Bygglov efter gällande detaljplan, som endast tillåter industri. 

21 februari 2006 programmet godkänns för samråd. 

2 maj 2006 kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner programmet som 
underlag till fortsatt arbete 

8 maj 2006 programmet godkänns av Kommunstyrelsen som underlag för 
fortsatt detaljplanearbete. 

21 juni 2006 beslutar samhällsbyggnadsnämnden att anta detaljplanen.  

28 juni 2006 IKEA öppnar.  

7 december 2006 detaljplanen vinner laga kraft 

 

Kalmar och frågeställningarna 

Kommuner förfogar över makt att styra utvecklingen genom 
planmonopolet, men också genom exempelvis markägande. Hur förvaltar 
de den makten i frågor som rör etablering av externhandel? 

Kalmar kommun använde sitt planmonopol genom att tillåta bygglov 
utifrån en gammal plan där användningen endast medgav industri. Arbetet 
med planprocessen fick hög prioritet och togs fram på kort tid. I efterhand 
gavs bygglov efter den nya detaljplanen som medgav handel. Den nya 
detaljplanen vann laga kraft fem månader efter det att butiken öppnade. 

Kalmar kommun tog på sig en stor del av kostnaderna för etableringen. 
Kommunen betalade avfarten från motorvägen, flyttningen av en väg 
samt två nya cirkulationsplatser. Dessutom bekostade de indragningen av 
fjärrvärme in till byggnaden.  

Plan- och bygglovschefen, Björn Carlswärd, menar att både kommunen 
och exploatören var fullt medvetna om att de tog en del ”genvägar” och 
”chansade” en del. Han menar dock att det var nödvändigt och att det 
gick att göra dels eftersom stödet för etableringen var så starkt, men också 
för att de sakägare som hade möjlighet att överklaga var så få och 
dessutom hade anledning att vara positiva till sin nya granne. 

Hur ser politiker med olika partitillhörighet på etablering av externhandel? 

Åke Pettersson, tidigare företagslots i Kalmar kommun, talar om ett brett 
stöd för processen. Ett stöd som delades av både politiker, tjänstemän och 
allmänhet. Den uppfattningen stöds både av Staffan Lindholm, 
stadsarkitekt, av Björn Carlswärd, plan- och bygglovschef och av Kjell 
Henriksson, dåvarande ordförande för Kommunstyrelsen. Samtliga säger att 
det enda motstånd som fanns kom från miljöpartiet och berodde på deras 
inställning till externhandel. 
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Hur (om) upplever kommunen, representanter för handeln att 
externhandeln påverkar den gamla stadskärnan och kommunen i stort? 

Både Kalmars stadsarkitekt Staffan Lindholm och före detta företagslots Åke 
Pettersson upplever att exploateringen av handelsområdet med IKEA, och i 
samband med det även andra butiker, har varit mycket betydelsefull för 
Kalmars utveckling. Lindholm menar att det har inneburit en viss förskjutning 
av centrum och att området som till en början kunde upplevas som avsides 
nu har integrerats i staden. Han menar också att handelsområdet har 
bidragit till att skapa ett bättre underlag för kollektivtrafiken. Det innebär en 
möjlighet för fler att åka kollektivt till jobbet, handeln och andra resor där 
de tidigare varit beroende av bil. 

Camilla Lindblad, som äger två butiker i Kalmars stadskärna menar att det 
har varit en negativ påverkan på deras butiker och på handeln i stort. Hur 
stor påverkan har varit är svårt att säga eftersom det varit en finanskris 
samtidigt och det är svårt att isolera händelserna från varandra, men det är 
tveklöst så att handeln i den gamla stadskärnan har fått dela med sig av 
kunderna till handelsområdet vid IKEA. 

Samtliga intervjuade ser att exploateringen har lett till många arbetsplatser 
och att det i förlängningen kan innebära att människor som annars skulle 
varit tvungna att flytta istället kunnat bo kvar, vilket är positivt för 
kommunen och regionen. 

Vilken roll har länsstyrelsen haft under planprocessen? 

Enligt vad som framgår i intervjuerna så har länsstyrelsen inte varit aktiva 
under planeringsprocessen. Deras närvaro har märkts först vid de tillfällen i 
planprocessen då det  finns möjlighet att lämna yttranden. Deras yttranden 
har inte på något sätt berört hur processen gått till eller hur förslaget 
förhåller sig till gällande översiktsplan. 
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Kristianstad 
Handelsstrategi Kristianstads kommun- 2006-03-10 utförd 
av Nordplan AB på uppdrag av Kristianstads Kommun 

Handelsstrategin strävar efter att: 
 
• beskriva nuläge och utveckling för detaljhandeln i kommunen 
• kommunens förutsättningar att stärka sin roll som regionalt 
handelscentrum 
• beskriva effekterna av externa etableringar 
• resonera om hur stadskärnans handel mm kan utvecklas 
• föreslå en kommunal strategi för handelns utveckling” (sid 1) 

I handelsstrategin bedöms 90 av kunderna till handeln i Kristianstad 
kommun komma från Hässleholms, Osbys, Östra Göinges, Olofströms, 
Bromöllas, Sölvesborgs och Karlshamns 
kommun, samt från de delar av Älmhults, Tomelillas, Simrishamns, Hörbys 
och Höörs 
kommuner som gränsar till Kristianstad. (sid. 7) 
 
I handelsstrategin slår Nordplan fast att Kristianstad kommun skulle kunna 
dra till sig mellan halva och nästintill hela den ökade konsumtion som 
regionen förväntas få de närmsta åren. Hur stor del av ökningen som går till 
Kristianstad beror, menar Nordplan, på vilka satsningar kommunen gör (sid 
9). I handelsstrategin utgår Nordplan att det behövs en offensiv 
handelssatsning från Kristianstads kommun för öka handeln. De menar att 
en satsning på en citygalleria i centrums östra del skulle gynna en del av 
stadens befintliga handel, men slå hårt mot andra butiker. Det krävs att 
handeln i stadens västra del ”aktivt försvarar sig” menar nordplan, utan att 
närmare definiera hur ett sådant försvar skulle kunna se ut. Ett externt eller 
halvexternt handelsområde behövs i etapp två som en satsning på att 
utveckla Kristianstad till en starkare handelsstad menar Nordplan (sid 34-35). 

De menar att om stadskärnan byggs ut med centrumgallerian kommer det 
att vara en stark och stabil handelsplats och påverkan från ett externt 
handelsområde med en omsättning på 300 Mkr att bli mellan 5-10%. Det 
förutsätter dock att stadskärnan ”försvarar sig aktivt” och att utbyggnaden 
börjar i centrum, annars kan påverkan bli större (sid 35).  
 
Handelsstrategin ser också på ytterligare ett alternativ, att det 
externa/halvexterna området blir större och omsätter 600 Mkr. Nordplan ser 
då en fara att Kristianstad går samma utveckling till mötes som Trollhättan 
och Uddevalla, där externa handelsområden tagit över den större delen av 
handeln i kommunen och blivit de nya dominerande handelsområdena. 
 
Nordplan ser vikten av att i första hand utveckla handeln i centrum och låta 
den växa, men att inte stänga dörren för externa etableringar, eftersom de 
i ett andra skede kan vara nödvändiga för att handeln i Kristianstads 
kommun ska kunna utvecklas.   

 
Handelsutredning, Kristianstads Kommun 

Handeln i Kristianstad- lokaliseringsanalys- 
Kompletterande konsekvensbeskrivning, 
Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 

”Tillkommande handelsytor i studien bygger på antagandet att Kristianstad 
satsar offensivt för att dra till sig en stor del av regionens beräknade tillväxt 
fram till 2015.” (sid 2) 

I handelsutredningen presenteras tre alternativ på lokalisering av handel 
utanför stadskärnan. I två av dem finns Hammarshus med som alternativ. 
Det andra området som är aktuellt att utveckla är Härlöv. En del av 
Kristianstad som rymmer ett stort volymhandelsområde. 
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Hammarshus som handelsområde motiveras med: ”Området vid 
Hammarshus ligger inom rimligt avstånd från centrala och stora delar av 
östra Kristianstad. Antalet boende inom en radie av 3km är ca 15 500. 
Räknar man med planerade framtida bostadsutbyggnader enligt 
”Kristianstad växer” blir siffran betydligt högre. Avståndet till lilla Torg är 
3,7km.” (sid 3) 

Kartan visar Härlöv i väster och Hammarshus i Öster. (hitta.se) 

I handelsutredningen motiveras handelns lokalisering till Hammarshus som 
att det är ett område med möjlighet till god tillgänglighet med 
kollektivtrafik. Dessutom skulle placeringen möjligöra vägändringar som 

skulle innebära en avlastning av Blekingevägen som idag är hårt trafikerad. 
Det skulle i sin tur innebära en bättre boendemiljö för de boende där.  

I lokaliseringsanalysen resoneras det om var det är mest lämpligt att stärka 
handeln. Enbart i Hammarshus, som presenteras som alternativ 1, enbart i 
Härlöv, alternativ 2 eller delad etablering i både Hammarshus och Härlöv, 
alternativ 3. De båda områdenas olika kvalitéer vägs mot varandra och 
slutsatsen blir att den stora delen av handeln i framtiden skall förläggas i 
Härlöv, men att bilhandelsområdet och bostadsområdena vid Hammarshus 
ska utvecklas. En av de starkaste motiveringarna till varför ett samlat 
område ska väljas är för att handel föder handel och omsättningen kan bli 
större samtidigt som biltrafikens ökning blir mindre om kunderna kan röra sig 
inom ett område istället för mellan två.  

Vad säger Översiktsplanen?  

Kristianstads kommun har sedan 2009 en fördjupad översiktsplan för staden, 
Kristianstad växer –en stad i balans. Nedan följer utdrag ur den avseende 
kommunens inställning till handel dels i kommunen i stort och dels i Hammar, 
det område där det idag planeras för en handelsetablering.  

“I regionen pågår en snabb handelsutveckling som påverkar nordöstra 
Skåne. Köpcentra har stora upptagningsområden och konkurrensen om 
den lokala köpkraften ökar. Utvecklingen pekar mot att stor blir större d v s 
de största handelsnoderna växer på bekostnad av de mindre. 
Bedömningen är att det finns en tillväxtpotential i området för olika typer av 
handel, både den som finns i centrum och sådan som ligger utanför 
centrum. Hur stor tillväxten blir för olika former av handel beror på 
kommunens agerande. För att behålla Kristianstad som en regional 
handelsplats är det viktigt att bevara handeln i centrum då det ger staden 
en stark identitet. Överges centrum kan denna identitet gå förlorad. Handel 
med sällanköpsvaror utanför stadskärnan kan emellertid avlasta centrum 
I Skåne har utvecklingen av handeln utanför centrum gått väldigt snabbt, 
vilket lett till att många befolkningsgrupper blivit utan handel i sin närhet 
och att trafikströmmarna har ökat. Konsumenter rör sig idag obehindrat 
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över kommungränserna, vilket ställer ökade krav på samverkan med 
närliggande kommuner i frågor som rör större handelsetableringar. “(sid. 77) 

“Kristianstads centrum ska vara det i särklass bästa området för handel av 
icke skrymmande varor. Därför ska ny handel av denna typ först och främst 
tillföras centrum. Dagligvaruhandel finns idag i centrum och för 
tillgänglighetens skull är det önskvärt att den blir kvar där.” (sid 77) 

“Hammar 
 
Områdena ligger söder och väster om Hammarshus och omfattar totalt 50 
ha. Med en direkt anslutning till trafikplats Hammar får områdena god 
tillgänglighet med bil och lastbil. Områdena får också mycket bra 
skyltlägen vid infarten till staden och stora krav bör ställas på områdenas 
gestaltning för att skapa ett gott helhetsintryck. Förutsättningarna för kol- 
lektivtrafik är relativt goda. Tillkommande dagligvaruhandel kan ske i 
Hammar. En stormarknad där kan bli ett värdefullt tillskott. Inom en radie av 
1,5 km bor 2 500 invånare och med framtida bostadsplaner blir det 
betydligt fler. (sid77) 

Vid utformning/förändring av handelsområden ska mängden hårdgjord yta 
begränsas till förmån för grönytor och dag- vattendammar. Detta bör till så 
stor del som möjligt lösas inom egen fastighet.” (sid. 79) 

Ringen visar den planerade etableringen. (karta:eniro.se) 

Nedan följer intervjuer av politiker, tjänstemän, exploatör och handlare i 
Kristianstads stadskärna. Under intervjuerna talas om konsortiet. Konsortiet 
består av Pär Frankenius, Paul Frankenius, Richard Bengtsson och Ronnie 
Larsson, inledningsvis även av Fredrik Rosengren. De är sedan tidigare 
verksamma inom handeln i Kristianstad och som fastighetsägare i staden. 

Intervju med byggnadsnämndens 
ordförande i Kristianstads 
kommun Peter Johansson (M) 
Peter Johansson har varit verksam inom politiken i Kristianstad Kommun 
sedan 2006. Hans arbete inleddes därmed efter att de tidigaste 
diskussionerna kring etableringen i Hammarshus hade ägt rum. Under 
arbetet med detaljplanen har Peter Johansson däremot varit verksam.  

Initiativet kom från konsortiet själva 2005. Med anledning av att IKEA visat 
intresse för att etablera sig i kommunen. Det var också därför som 
kommunen köpte upp marken i Hammarshusområdet. När IKEAs intresse 
avtog blev det istället aktuellt att etablera annan handel där. Redan i den 
Handelsutredningen från 2006 finns en målsättning att förlägga 
dagligvaruhandel till området. Från början räknade kommunen kallt med 
att ifall Östra Centrum-projektet (ett handelsområde i direkt anslutning till 
den befintliga stadskärnehandeln) blev av skulle inte Hammarshus bli 
aktuellt. Båda dörrarna hölls öppna för att möjliggöra båda projekten. Östra 
Centrum började planeras och samtidigt började privata investerare lägga 
resurser på Hammarshusområdet. Det försatte kommunen i en sits där båda 
de öppna dörrarna användes. I kontraktet för Östra Centrum skrevs en 
klausul in att det skulle vara minst 1.5 år mellan byggstarterna. Arkitekterna 
för Östra Centrum har sedan dragit ut på sin byggstart, varför det nu 
kommer att bli kortare tid än så. 

Peter menar att inställningen till att driva Hammarshus vidare i det läget var 
50/50 inom politiken. Beslutet att säga ja till det projektet motiverades av att 
tidigare beslut lett till privata investeringar och då kan kommunen inte 
stänga dörren utan får ta konsekvenserna av sitt handlande. 

Peter tror inte att Hammarshus kommer att innebära någon större 
trafikökning i kommunen. Kommunen har som målsättning att öka sitt 
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invånarantal till 90 000 invånare och den ökningen innebär i sig en 
trafikökning och kräver investeringar i vägar och annan infrastruktur. En stor 
del av dem som kommer att köra till Hammarshus skulle ändå ha passerat. 

Peter Johansson var, som tidigare nämnts, inte aktiv inom kommunpolitiken 
förrän 2006 och har därför ingen insyn i hur de olika politiska partierna 
ställde sig till en etablering på Hammarshus i inledningsskedet. Under hans 
tid har han inte upplev något motstånd från något parti i frågan. Däremot 
menar han att Socialdemokraterna har varit de mest drivande under 
detaljplanearbetet.  

Hammarshus befinner sig nu i samrådsskedet och Peter menar att 
inställningen bland medborgarna har blivit mer positiv sedan 
samrådsskedet inleddes och mer information har blivit tillgänglig.  

Peter Johanssons förhoppning är att etableringen ska leda till att stärka 
Kristianstads roll som handelsstad och återta den position som de tidigare 
har hafts som regionens (sett med en 7 milsradie) handelscentrum. Han tror 
inte att stadskärnan kommer att påverkas negativt eftersom han menar att 
den är stabil och dessutom förstärks med Östra Centrum. Däremot tror han 
att handelindex för kommunen kommer att stärkas till runt 140. 

 

Intervju med Ylva Pershaf - 
Kristianstads Stadsarkitekt 
Initiativet till etableringen i Hammarshus kom från konsortiet själva. Konsortiet 
består av privata aktörer som ville satsa på en exploatering. 

Ylva upplever det som att inställningen till en halvexternetablering har varit 
ganska oförändrad sedan dess att förslaget först började diskuteras. 
Tjänstemännens inställning har varit väldigt blandad. En del har menat att 

etableringen är onödig, andra har varit positiva från början. Handlarna i 
stadskärnan har under hela processen hyst en oro för vilken påverkan det 
kan få för handeln i stadskärnan. Boende kring Hammarshusområdet har 
varit oroliga över att deras boendemiljö ska påverkas negativt och att 
trafiken ska öka i området. Ylva upplever det som att politikerna har varit 
positivt inställda oavsett vilken partitillhörighet de har. Hennes egen 
inställning till projektet är dubbel. Hon tycker att det är ett spännande 
projekt och tror att det kan tillföra mycket för att göra handeln mer 
komplett. Samtidigt är även hon orolig för vilken inverkan det kan tänkas få 
på stadskärnan och hon skulle tycka att det vore väldigt olyckligt ifall 
stadskärnan utarmades och den dominerande handelns centrum förskjuts 
till Hammarshus.  

De starkaste argumenten för en etablering har varit att stärka Kristianstad 
som handelsstad. Att göra stadens utbud komplett med både 
volymhandel, stadskärneshopping, stormarknader och familjeshopping. Att 
alla delar behövs för att i framtiden vara en handelsstad att räkna med. De 
starkaste argumenten mot en etablering har varit oron över vilken inverkan 
det kan få på den befintliga handeln i stadskärnan. 

Ylva menar att kommunen har använt sitt planmonopol effektivt och 
genom det kunnat ställa stora krav på exploatören både i Östra centrum 
(centrumgallerian) och i Hammarshus. Båda ärendena har prioriterats högt 
bland kommunens planärenden.  

Exploatörerna har varit tvungna att tidigt redovisa gestaltnings- och 
utformningsförslag. Hon upplever också att arkitekterna som exploatörerna 
har anlitat har lyssnat på kommunen och att samarbetet har varit bra. 
Kommunen har också ställt krav på att minst 30% av ytan ska upptas av 
grönområde och delar av parkeringsytorna beläggs med betongplattor 
som är utformade för att släppa igenom vatten. För att skapa mötesplatser 
även utomhus har ett torg utformats, något som kommunen har arbetat för. 

Kommunen har förutom sitt planmonopol andra maktfaktorer att spela 
med. Bland annat äger de en stor del av marken i området och dessutom 
kan kostnaderna för infrastruktur fördelas mellan kommun och exploatör. 
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Ylva menar att kommunen tack vare att de ägt marken kunnat ställa högre 
krav än annars. Exempelvis har de krävt att de arkitekter som arbetar med 
förslaget under planprocessen även ska vara de som exploatörerna anlitar 
för bygglovshandlingar. Detta för att ändringarna ska bli så små som möjligt 
mellan de olika skedena. 

 

Intervju med Marie Nilsson 
Shehata- Planeringsarkitekt 
Kristianstads Kommun 
Kommunen har från början bestämt att arbetet med C4-shopping är 
högprioriterat. Marie Upplever inte att Kristianstads kommun har använt 
varken sitt planmonopol eller maktfaktorer som att de varit de största 
markägarna för att ställa krav under planarbetet. Markpriset kommer inte 
att vara marknadsmässigt, eftersom det finns ett avtal från då Kristianstad 
köpte marken som styr priset de nu säljer det för. Det innebär att kommunen 
inte gör någon vinst utan säljer det för samma pris som de själva betalade 
flera år tidigare. Fördelningen av kostnaderna för infrastruktur är inte färdigt 
för avtal än och där hänvisar Marie vidare till Strategi och Utveckling och 
Lars Carlsson. (Jag ställde frågan vidare till Lars Carlsson som hänvisar till att 
avtalet ännu inte är färdigt, men att kommunen och exploatörerna 
kommer att dela på kostnaderna för infrastruktur och att kvadratmeterpriset 
för området är bundet till ett avtal från 2006 om att konsortiet ska få köpa 
marken till ett självkostnadspris där även plankostnader och infrastruktur 
kommer att ingå.) 

Marie upplever att kommunen har gjort stora ansträngningar för att 
påverka grönstruktur, andelen hårdgjorda ytor, mötesplatser och liknande. 
Det har varit ett motigt arbete, eftersom exploatörens konsulter och 
arkitekter har varit väldigt låsta i sin uppfattning om hur saker ska vara. Hon 

upplever också att kommunen överlag har börjat ställa hårdare krav vid 
exploateringar, vilket innebär att C4-shopping, som är den senaste 
handelsetablering de arbetat med har haft högre krav än tidigare 
handelsetableringar. Vad gäller utformningen av byggnaderna har den i 
många avseenden varit låst från början av exploatörernas arkitekt. Marie 
upplever inte heller att exploatörerna har fått några förmåner för att de är 
stora. 

Länsstyrelsen har inte varit aktiva under planprocessen. Vintern 09/10 gjorde 
kommunen en avstämning av MKBn tillsammans med dem, men därefter 
har länsstyrelsen inte gjort några försök till att vara delaktiga i processen. 
Marie upplever att de inte har haft något intresse av att delta innan 
samrådsskedet. Om kommunen har haft frågor har de besvarats med att 
länsstyrelsen inte vill bli påverkade av kommunen inför sitt yttrande och 
därför vill de först läsa alla handlingar, lämna sitt yttrande och först därefter 
mötas. Marie upplever att länsstyrelsen rådgivande roll har varit helt 
frånvarande, vilket hon beklagar. 

Inställningen bland de boende kring etableringen har varit väldigt negativ, 
förutom en person som tyckte det var positivt att han skulle kunna gå till 
matbutiken. Den allmänna inställningen i kommunen i stort har Marie 
upplevt som negativ. Det finns ingen förståelse för varför kommunen gör en 
satsning på en centrumgalleria och samtidigt ett nytt, halvexternt område. 
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Intervju med Per Frankenius, 
exploatör Hammarshus och 
butiksägare i Kristianstads 
stadskärna 
Per Frankenius har arbetat med handel i Kristianstad sedan åttiotalet. Dels 
som butiksägare och dels som fastighetsägare. Han har dessutom tidigare 
varit aktiv inom Kristianstads Handelsförening. Under flera år var han 
föreningens ordförande. 2005 köpte han tillsammans med några andra 
privata aktörer marken som nu är aktuell för etablering av C4-shopping, ett 
halvexternt handelsområde som kommer att inrymma både volym, 
dagligvaru- och sällanköpshandel. 

Per Frankenius ser på en stads handel som uppdelad på fyra ben. 
Stadskärnehandel, Stormarknad, volymhandel och familjeshopping. Han 
definierar det som att stadskärnehandel är den handel som bedrivs i den 
gamla stadskärnan. Här finns ett blandat utbud av butiker och till skillnad 
från andra handelsområden så ligger mer exklusiva butiker här. 
Stormarknader är stora dagligvarubutiker, som exempelvis ICA MAXI. 
Volymhandel är stora och eller tunga varor som kräver stora handelsytor 
och ofta förutsätter att konsumenten hämtar dem med bil. 
Familjeshoppingen är externa eller halvexterna handelsområden där det 
finns något för hela familjen. Ett brett sortiment av exempelvis kläder, de 
stora kedjorna som HM, Lindex och KappAhl finns representerade.. För att 
handeln ska vara komplett behövs alla de fyra benen. Han menar att 
Kristianstad i dagsläget saknar familjeshoppingen, vilket innebär att 
kommunen förlorar handel till andra städer som har alla benen. Per menar 
att det inte i första hand är de kunder som bor i, eller nära Kristianstad som 
riskerar att lämna staden för andra handelsområden, utan att det är de 
kunder som har 2-6 mil till Kristianstad.  

De fyra benen innebär en komplettering av handeln och är i förlängningen 
en förutsättning för att stadens handel ska blomstra. Därför menar Per, 
kommer inte det halvexterna området att påverka handeln i centrum. 
Handelsplatserna är av olika karaktär och attraherar olika människor. Som 
exempel tar han en vän till familjen där barnen och frun ville åka till Väla i 
Helsingborg. Efter att familjen handlat färdigt på Väla ville pappan handla 
kläder och för att tillgodose pappans intressen åkte de in till centrala 
Helsingborg och några klassiska herrekiperingsaffärer som finns där. Per 
menar att de ca 10 000 kronor som familjen nu spenderade i Helsingborgs 
kommun istället skulle ha spenderats i Kristianstad ifall alla de fyra benen 
hade funnits även där. Han ser detta som ett exempel på att det stora 
hotet för handeln i Kristianstad inte i första hand är etableringen av ett 
halvexternt centrum, utan att staden inte är komplett och därmed blir 
ointressant för konsumenter som söker hela utbudet. Som ytterligare stöd för 
sitt resonemang visar Frankenius på reklam för Emporia (Malmö) och Väla 
(Helsingborg) i Kristianstadstidningar och menar att det visar att dessa 
handelscentrum ser Kristianstad som en kommun där det är möjligt att 
erövra kunder ifrån, något som skulle varit betydligt svårare om Kristianstad 
hade varit vad han kallar en komplett handelsstad. 

Vidare menar Per att den butik han driver i stadens centrum behöver både 
den nya centrumgallerian som håller på att byggas och det halvexterna 
centrumet C4-shopping för att kunna överleva. Han menar att ifall dessa 
inte etableras kommer kundunderlaget för staden som helhet att sjunka så 
mycket att de unika lite dyrare butikerna i stadskärnan, däribland hans 
egen butik, inte kommer att få ett tillräckligt stort underlag för att kunna 
ligga kvar. Alltså kommer det halvexterna centrumet, enlig Per, att innebära 
både en ökning och en förutsättning för handeln i stadskärnan. 

Handlare, fastighetsägare och handelsföreningen i Kristianstad måste börja 
tänka på staden mer som en helhet betonar han. Det handlar om att öka 
samordningen. Den befintliga handeln måste samarbeta med den nya 
centrumgallerian så att det blir en sammanhängande helhet. Centrum kan 
öka sina öppettider och därmed tillgängligheten för kunderna. För att 
stärka kärnan måste handlare, handelsförening och fastighetsägare se hur 
de kan styra strömningarna, hur människor rör sig i staden. De bör tänka på 
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att lägga butiker i kluster, grupperingar efter inriktningar. Grupper med 
leksaksbutiker, damkläder, bokhandlar och så vidare. Tänka att handel 
föder handel. 

Kristianstad kommun bör arbeta för att öka tillgängligheten i centrum säger 
Per. Det är viktigt att infrastrukturen fungerar och att det finns god tillgång 
på p-platser och att dessa ligger så att de stödjer både gågatorna och 
den nya centrumgallerian. Kommunen måste också arbeta för att stärka 
och bevara de kvalitéer som staden har med mysiga gågator, vackra 
byggnader, torghandel och annat som gör staden till en attraktiv plats att 
befinna sig i. 

Vad gäller vilken påverkan eller vad ett halvexternt handelsområde kan 
tillföra till kommunen i stort trycker han på att det kommer att innebära 1000 
nya arbetsplatser och att säkerställa Kristianstads position som handelsstad. 
Målet är att minst 8% av kommunens invånare ska arbeta med handel. 
Idag är den siffran 6%, vilket är densamma som snittet för landet. En alldeles 
för dålig siffra för en stad som vill kalla sig handelsstad menar Per. 

Han tror att påverkan på handeln i kranskommunerna kommer att vara låg, 
eftersom deras invånare redan idag reser till andra kommuner för att 
handla. De kommer enbart att innebära att de reser till Kristianstad istället 
för exempelvis Lund eller Helsingborg. 

 

 

 

Intervju med Camilla Lindblad- en 
av två ägare till ESPRIT-butiken 
Kristianstad 
Camilla säger att hon som butiksägare känner en oro över vilken inverkan 
handelsområdet i Hammarshus kommer att ha på handeln i centrum. 
Samtidigt framhåller hon att omfattningen av påverka till stor del beror på 
vilken mix av butiker som kommer att finnas där. 

Hon tror att etableringen av Östra Centrum kan få positiva effekter och 
stärka handelskärnan, eftersom det ligger i direkt anslutning till de befintliga 
affärerna. Samtidigt tror hon att två så stora etableringar i kommunen 
riskerar att innebära en överetablering av handeln i Kristianstad. Antalet 
kunder är begränsat och även ifall fler kommer att resa till kommunen för 
att handla kommer ökningen inte att vara så stor att den motsvarar den 
förväntade handeln i Hammarshus. Resultatet kommer att bli att centrum 
och Hammarshus blir tvungna att dela på kunder som annars skulle ha 
handlat i stadskärnan. 

Den största negativa effekten på den egna butiken skulle vara ifall 
Hammarshus fick en ESPRIT-butik. Hon ser inte att det skulle spela någon roll 
ifall en eventuell butik där satsade på andra kollektioner än de som hennes 
butik i stadskärnan har, kunderna skulle inte veta skillnaden och det skulle 
innebära att en del valde Hammarshusbutiken istället. 

Camilla menar att det som handeln i stadskärnan och handelsföreningen 
kan göra för att stärka centrumhandeln i konkurrensen mot Hammarshus är 
att satsa på de kvalitéer som redan idag är stadens styrkor. Förstärka 
gemytligheten och det unika med stadskärnan. Ordna modevisningar och 
andra evenemang som är riktade till olika målgrupper som t ex. 
barnfamiljer. Arbeta för en levande stadskärna med god tillgänglighet. 
Kanske kan ökade öppettider vara nödvändiga för att kunna möta 
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konkurrensen. En annan styrka som stadskärnan har och måste värna om är 
det unika utbudet av butiker. Blandningen av kedjor och mindre, privata 
butiker.  

Kommunen spelar en viktig roll i stadskärnans utveckling menar Camilla. De 
gör redan idag ett bra arbete för att stärka de kvalitéer som finns. Även 
kommunen har en viktig roll i att skapa en gemytlig stadskärna. 
Planteringar, träd och att det är rent och fräscht är viktigt för ett positivt 
intryck av staden. Dessutom är det viktigt att kommunen arbetar för en god 
tillgänglighet och ett stort utbud av parkeringsplatser eftersom det annars 
blir konkurrensfördelar för Hammarshus. 

När jag frågar vilken påverkan hon tror att etableringen i Hammarshus 
kommer att ha på kommunen/regionen i stort tycker hon först att det är 
svårt att se något annat än de negativa konsekvenser som redan framgått. 
Men kanske kommer en del av dem som åker hit för att handla i 
Hammarshus även att bli nyfikna på Kristianstads centrum och bege sig dit 
för att handla. Dessutom innebär det arbetsplatser till kommunen. 

 

Länsstyrelsens yttrande 
Då den här uppsatsen skrivs befinner sig planprocessen för handelsområdet 
i Hammar, utanför Kristianstad i samrådsskedet. Nedan följer Länsstyrelsens 
yttrande. 

”Sammanfattning 

Länsstyrelsen ifrågasätter om föreslagen handelsetablering och ny infart 
medför en lämplig markanvändning med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. 

 Redogörelse för ärendet 

Syfte med planläggningen är att pröva möjligheten till lokalisering av nytt 
handels- och bostadsområde samt ny infart från öster till Kristianstad. 

Planområdet, som omfattar stor del av fastigheten Hammar 9:151, är 
beläget inom Hammarområdet södra del, mellan E22/motorvägen och 
Blekingevägen. Förslaget innebär att inom området öster och söder om 
Hammarshus gård uppförs en ny handelsgalleria med shopping respektive 
volymhandel. Ett större bostadsområde föreslås mellan befintliga Hammar 
och handelsområdet liksom ett parkstråk för att länka samman hela 
stadsdelen. Gården Hammarshus ska fortsatt kunna användas för boende 
och viss verksamhet samtidigt som planen säkerställer att de kulturhistoriska 
värdena bevaras och skyddas. En ny infart till Kristianstad anläggs från öster. 
Till planen hör en miljökonsekvensbeskrivning. 

Planområdet är till största delen inte detaljplanelagd. Området består till 
största delen av åker och betesmark. I anslutning till Hammarshus finns 
parkmiljöer med stora och uppväxta träd samt trädallé. Även i 
planområdets sydvästra del kring fornlämningen Velams hög finns samlad 
vegetation. Norra delen av planområdet är i fördjupad översiktsplan för 
Kristianstad stad (FÖP Kristianstad), antagen 2009-06-09, utpekat för 
bostäder medan de södra delen är utpekat för handel. 

De synpunkter som redovisas i detta yttrande kommer att utvecklas och 
kompletteras vid ett samrådsmöte med kommunen. 

Övergripande synpunkter på föreslagen markanvändning 
Enligt 2 kap 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det 
ändamål som områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Länsstyrelsen ifrågasätter att planförslaget medverkar till 
en sådan lämplig markanvändning. Förutsättningarna för fortsatt 
planläggning skiljer sig dock väsentligt mellan planförslagets olika delar, och 
delarna kommenteras därför var för sig. 

 Handelsetableringen 
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Etableringen av handel i planområdet följer plankartan till FÖP Kristianstad. 
Översiktsplanen innehåller dock inte någon närmare analys av vilken sorts 
handel som kan vara lämplig, utöver livsmedel, eller något resonemang om 
när området kan behöva tas i anspråk för handel. Däremot finns ett särskilt 
ställningstagande i översiktsplanen om att:  

 Kristianstads centrum ska vara det i särklass bästa området för handel av 
icke skrymmande varor. Därför ska ny handel av denna typ först och främst 
tillföras centrum. 

Planförslaget följer inte detta ställningstagande i översiktsplanen eftersom 
en shoppinggalleria föreslås som kommer att konkurrera med centrum. I 
samband med planarbetet har en handelsutredning tagits fram som visar 
att den handelsetablering som föreslås i planområdet skulle komma att få 
negativa konsekvenser både för centrumhandeln i Kristianstad och för 
handeln i grannkommunerna. Länsstyrelsen konstaterar därför att 
underlaget till detaljplanarbetet ger mycket goda skäl att följa 
översiktsplanens ställningstagande och inte planlägga för shopping vid 
Hammarshus. 

Länsstyrelsen ifrågasätter därför föreslagen markanvändning med hänsyn till 
läget. 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 portalparagrafen i PBL. 

Länsstyrelsen finner också att frågan om behovet av mark för handel 
otillfredställande belyst i handlingarna. Av konsekvensbedömningen 
avseende handeln inom Hammarshus (Niras 2012-04-10, 2012-08-29) 
konstateras att den nyligen antagna detaljplanen för Östra Centrum 
beräknas vara klar 2014 och att konkurrensen mellan denna och 
Hammarshus kommer att bli mycket hård. Det finns således redan 
ianspråktagen mark för handelsändamål som inte hunnit färdigställas. 
Ytterligare planer för handelsetableringar har föreslagets vid södra infarten. I 
nu aktuellt förslag tas ny, oexploaterad mark i anspråk. 

Konsekvensbedömningen redovisar även att centrumhandeln kommer att 
påverkas. Konsekvensbedömningen tar upp exempel på marknader av 
liknande storlek och situation där centrumhandeln har drabbats hårt. 
Länsstyrelsen konstaterar att centrumhandel i Kristianstad har en stor fördel 
av en mycket god kollektivtrafik, även i ett regionalt perspektiv. Denna 
struktur bör därför stärkas. Föreslagen handelsetablering riskerar tvärtemot 
att försämra centrumhandeln samtidigt som det uppmuntrar till ett ökat 
bilanvändande.  

Slutligen ifrågasätter länsstyrelsen delar av föreslaget område för handel 
med hänsyn till markens beskaffenhet. Området är lågt beläget (1-3 möh) 
och är definierat som ett område med betydande översvämningsrisk enligt 
MSB, vilket innebär att konsekvenserna av en översvämning bedöms kunna 
bli betydande.  Föreslagen utbyggnad innebär att mer vatten kommer att 
ledas från planområdet vilket innebär en ökad avrinning till stordiket och 
pumpstationen. Området är också beroende av skyddsvallar för att inte 
översvämmas från Helgeå.  

Länsstyrelsen ifrågasätter alltså lämpligheten av handelsområdet 
(undantaget livsmedelshandel) både med avseende på beskaffenhet, 
läge och behov. Om planläggning fortsätter för handelsändamål enligt 
planförslaget kan länsstyrelsen komma att ingripa vid sin tillsyn med 
avseende på 

• Översvämningsrisk 
• MKN vatten, eftersom området inte förses med allmänna 

vattentjänster för dagvatten vilket bedöms vara en förutsättning för 
att följa MKN för vatten 

• Mellankommual samordning avseende påverkan av handel 
• Mellankommunal samordning avseende kollektivtrafiksystemet ur 

regionalt perspektiv 

Bostäder 

Länsstyrelsen ifrågasätter inte planläggning för bostäder, men konstaterar 
att planhandlingarna ger motstridiga budskap i fråga om bullerstörning och 
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behov av skyddsåtgärder. Fortsatt lämplighetsprövning förutsätter en tydlig 
redovisning av förutsättningarna.  

Ny infart 

Kristianstads kommun anger i FÖP Kristianstad att: 

Vid beslut om vägutbyggnader ska kommunen följa Vägverkets 
”Fyrstegsprincip” där man i första hand undersöker möjligheterna att minska 
biltrafiken eller förbättra och komplettera befintligt vägnät. 

Vidare framgår att den så kallade Hammarshusleden förväntas avlasta 
Blekingevägen från genomfartstrafik, samtidigt som nya handelsområden 
tillgängliggörs. Det framgår dock inte hur fyrstegsprincipen har tillämpats 
avseende leden. 

Länsstyrelsen ifrågasätter lämpligheten av en ny infart med tanke på att: 

• Den riskerar medföra ökning av biltrafiken och bidra till utsläppen 
av växthusgaser. 

• Trafikökningen kan påverka möjligheten att följa 
miljökvalitetsnormer för luft utanför planområdet, exempelvis i 
centrala Kristianstad. 

• Trafikökningen riskerar medföra att kapaciteten i trafikplats 
Hammar inte räcker, vilket medför konsekvenser för RI 
kommunikationer. 

Även dessa frågor kan leda till att länsstyrelsen ingriper vid sin tillsyn. 

Övriga synpunkter 

Luktstörningar 

Västra delen av planområdet ligger inom hänsynsområde för centrala 
avloppsreningsverket i Kristianstad. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen 
framgår att planområdets västra delar ingår i området för luktpåverkan från 
reningsverket men att luktspridningen ligger under Naturvårdsverkets 

rekommendationer. Vidare anges att åtgärder kan minska luktpåverkan 
ytterligare. Det framgår inte vilka åtgärder som avses eller om dessa bör 
säkerställas i nu aktuell detaljplan. 

Fornlämningar 

Det bör framgå av planbeskrivningen att de områden med fornlämningar 
som finns inom planen är skyddade enligt 2 kap KML och att alla 
markförändrande åtgärder inom dessa områden kräver Länsstyrelsens 
tillstånd. 

Vidare bör det framgå att det prickmarkerade området kring Hammershus 
och väster därom inte omfattats av någon arkeologisk utredning. Det är 
hög risk att området innehåller fornlämningar varför samråd med 
Länsstyrelsen bör ske innan markingrepp sker här. 

Detta yttrande har beslutats av länsarkitekt Elisabet Weber. I 
handläggningen har även deltagit planhandläggare Hanne Haas, samt 
planhandläggare Karin Kallioniemi, föredragande.” 
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Kristianstad och 
frågeställningarna 
Kommuner förfogar över makt att styra utvecklingen genom 
planmonopolet, men också genom exempelvis markägande. Hur förvaltar 
de den makten i frågor som rör etablering av externhandel? 

Kristianstads kommun har dels använt sig av förköpsrätten till marken som 
idag är aktuell för externhandelsetablering och dels gett planarbetet hög 
prioritet. Under arbetet med att utveckla detaljplanen har kommunen ställt 
höga krav på utredningar och upplever att de fått gehör för det. Däremot 
upplever de att de haft svårt att få igenom krav som rört utformning, 
grönstruktur och hårdgjorda ytor då exploatörernas konsulter och arkitekter 
varit väldigt låsta redan från början. 

Hur motiverar exploatörer och representanter för handeln etablering av 
externhandel? 

Exploatörerna för det nya handelsområdet talar om handelns fyra ben; 
Stadskärnehandel, Stormarknad, volymhandel och familjeshopping. För att 
Kristianstad ska kunna ses som en komplett handelsstad saknas ett ben, 
familjehandeln. Den nya etableringen skulle ge Kristianstad den saknade 
delen. Handelsområdet skulle inte innebära något större hot mot handeln i 
stadskärnan, däremot skulle det leda till att fler valde att handla i 
Kristianstad framför att resa till andra städer som redan idag har alla de fyra 
benen. Etableringen skulle också innebära ett stort antal arbetsplatser till 
kommunen. 

Hur ser politiker med olika partitillhörighet på etablering av externhandel? 

Politikerna i Kristianstads kommun är positiva över partigränserna till det nya 
handelsområdet. Enligt byggnadsnämndens ordförande, Peter Johansson, 

är har socialdemokraterna dock utmärkt sig som det mest drivande partiet i 
frågan. 

Hur (om) upplever kommuner, representanter för handeln att externhandeln 
påverkar den gamla stadskärnan? 

Handeln i Kristianstads stadskärna har varit väldigt negativa till vad de 
kallar, en extern etablering. De känner en stor oro över hur det kan komma 
att påverka stadskärnan och handeln där. En oro som framkommer både 
vid intervjun av en butiksägare i centrum, men också av artiklar i den lokala 
tidningen, Kristianstadsbladet. 
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Hässleholm 
”Strategi för handel 

Hässleholms centrum är kommunens viktigaste handelscentrum. De största 
satsningarna vad gäller den fysiska miljön och skapandet av bra affärs- och 
servicelokaler ska göras här. Inom kommunen ska inget externt 
handelsområde uppföras. Volymhandel ska samlokaliseras i stadens 
närområde och komplettera stadens utbud.”  

”Kommunen avser inte att satsa på något köpcentrum eller externa 
handelsområden ute vid riksvägarna.”  

”Handel 

Länsstyrelsen anser att kommunens ställningstagande att verka för en ökad 
handel i centrum och inte för externa etableringar är ett positivt 
övervägande.” 

Hässleholms Översiktsplan från 2007 sid 5, 54, 128. 

 

 

 

 

 

Intervju med Mats 
Sturessonbyggnadsnämndens 
ordförande i Hässleholms 
kommun 
I Hässleholm har vi valt att säga nej till externhandel därför att vi tror att det 
har en negativ effekt på stadskärnans utveckling. Vi vill istället måna om 
handeln där och se till att det området utvecklas. 

Exploatörer av externhandelsområden brukar hävda att de kommuner som 
inte satsar förlorar handel till de kommuner som väljer att satsa på 
externetableringar och därmed påverkas stadskärnan även i den kommun 
som säger nej. Hur ställer du dig till det? 

Genom att säga nej till externhandel ger man handeln i staden bättre 
förutsättningar att utvecklas och behålla sina kunder. Ett externt område 
skulle bara öka konkurrensen och göra det svårare för centrum.  

Mats är orolig för att Kristianstads externa handelssatsning kommer att 
påverka Hässleholm negativt. Han säger att bara för att ett nytt 
handelsområde anläggs får en region inte automatiskt ett betydligt större 
kundunderlag. Det är självklart att den befintliga handeln i nordöstra Skåne 
kommer att få dela med sig av sina kunder till det nya området ifall det 
kommer. Däremot ser han inte den centrumgalleria som i skrivande stund 
byggs i Kristianstad som ett lika stort hot mot Hässleholm, eftersom den bara 
stärker stadskärnan, som redan idag är stark. Mats är också kritisk till den 
ökade trafikmängd som han befarar att Kristianstads externa område 
kommer att generera och menar att det är ett ohållbart sätt att planera 
långsiktigt. 
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När det gäller Länsstyrelsens roll menar han att tyngden borde ligga på det 
rådgivande uppdraget i första hand. Både vad gäller handelsfrågor, men 
också i planeringsfrågor i stort. Han menar att det är viktigt att de kommer 
in tidigt i processen och är aktiva redan under framtagandet av 
översiktsplanen och sedan som en part under hela planprocessen. 

Avslutningsvis frågar jag hur han skulle ställa sig ifall IKEA ringde och var 
intresserade av att etablera sig i Hässleholm. Efter en stunds tystnad blir 
svaret att IKEA skulle vara välkomna, men att det inte är samma sak som ett 
vanligt externområde. 

Intervju med Roger Larsson 
stadsarkitekt i Hässleholms 
kommun 

Vi har en stadskärna som vi är måna om och vill stärka. Ett externt 
handelsområde skulle vara förödande för den.  

Exploatörer av externhandelsområden brukar hävda att de kommuner som 
inte satsar förlorar handel till de kommuner som väljer att satsa på 
externetableringar och därmed påverkas stadskärnan även i den kommun 
som säger nej. Hur ställer du dig till det? 

Det kan säkert stämma och därför riktar vi som grannkommun också väldigt 
stark kritik mot den planerade etableringen utanför Kristianstad. Vi är 
övertygade om att det kommer att få negativa konsekvenser för oss. Ifall 
det blir så att hässleholmare väljer Kristianstad före exempelvis Väla, så är 
det positivt för regionen och kan innebära att fler stannar kvar i här, inte 
minst för att det erbjuder arbetsplatser.  

Samtidigt kommer det att krävas ett stort kundunderlag och om den 
etableringen blir lönsam blir det på bekostnad av grannkommuner, men 
även mindre orter i Kristianstads kommun.  

Det är dessutom inte på lång sikt hållbart att planera efter ett 
motorvägsideal som bygger in oss i ett infrastruktursystem som genererar 
höga utsläpp. Frågan är vad som händer ifall bensinpriserna stiger kraftigt 
och ifall färre har råd att ha bil. 

Vad gäller länsstyrelsens roll menar de arbetar för mycket med detaljer 
istället för att se helheten. Att det är viktigt att inse att ibland måste vissa 
intressen köras över för att slutresultatet ska bli bättre i sett större perspektiv. 
De arbetar i dagsläget väldigt sektoriellt och skulle vinna på att bredda sin 
bild.   

Jag frågar om det finns något som skulle kunna få Hässleholms kommun att 
ompröva sin inställning till externhandel. Roger svarar att det återstår att se, i 
dagsläget känns det inte aktuellt, men frågan skulle ju ställas på sin spets 
om en förfrågan från en exploatör kom.  

 

Intervju med Karolina Nilsson, 
planeringsarkitekt i Hässleholms 
Kommun 
De starkaste skälen till varför Hässleholm valt att ta ställning mot externa 
etableringar är miljöperspektivet och en tro på att en sådan etablering 
skulle påverka stadskärnan negativt. Dessutom skulle Hässleholm behöva 
satsa på en så otroligt stor etablering ifall den skulle kunna mäta sig med 
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Kristianstad, Väla eller de andra städerna som ligger inom en 10-15 mils 
radie.  

Det är därför ur flera perspektiv bättre att se till vad Hässleholm har för 
styrkor och stärka dem och utveckla stadskärnan.  

Karolina ser att invånarna i Hässleholm reser till andra orter för att shoppa, 
men menar att målet kanske inte ska vara att de ska förlägga all sin 
shopping, eller ens merparten av den, i Hässleholm. Kanske ska målet vara 
att de ska lägga en större del än tidigare där för om de bara ökar andelen 
shopping i kommunen lite skulle det totalt sett kunna göra stor skillnad.  

En skillnad hon upplever idag jämfört med för tio år sedan är att invånarna i 

Hässleholm tidigare åkte till Kristianstad och shoppade, men idag i allt 
högre grad talar om Väla som huvudalternativ. 

Bildtext: Stjärnorna visar externa köpcentrum i Skåne. Avståndet till 
Hässleholm är; Emporia i Malmö 93 km, Nova Lund 72 km, Väla i Helsingborg 
69 km och Hammarshusområdet i Kristianstad 34 km. Karta och avstånd, 
hitta.se 

Jag frågar Karolina vilken roll hon skulle vilja se att Länsstyrelsen hade i 
frågor om externhandelsområden. Hon svarar att de borde ha en viktig roll i 
att erbjuda faktaunderlag och komma in tidigt i processen, helst redan 
innan en förfrågan och erbjuda fakta och helhetsgrepp som kommunen 
kanske själv saknar. De borde se kommunen i ett sammanhang, regionalt 
och ibland kanske i ännu större perspektiv. Länsstyrelsens rådgivande roll är 
viktig och ju tidigare de kommer med i planeringsarbetet desto mer kan de 
påverka processen.  

Även om Hässleholm arbetar förberedande för att se strategiskt och 
långsiktigt på handeln i kommunen både genom översiktsplanen och 
genom den fördjupade översiktsplanen (i skrivande stund håller en ny 
fördjupad översiktsplan på att utarbetas), så ser hon en möjlighet att om en 
riktigt stor exploatör, t ex. IKEA intresserade sig för att etablera sig i 
kommunen skulle det ändå kunna bli så att de i slutändan får ett ja. 
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Intervju med butiksägare i 
Hässleholm 
Camilla Lindblad- en av två ägare till ESPRIT-butiken i Hässleholm 

Camilla menar att Hässleholm är en stad som påverkas starkt av handeln i 
grannkommunerna. Hon upplever det som om hässleholmarna gör större 
inköp i andra kommuner som Kristianstad, Lund och Malmö. Att närheten till 
dessa städer gör det svårt för en liten ort som Hässleholm att konkurrera. 
Samtidigt upplever hon att invånarna är väldigt tacksamma för den handel 
de har men ändå inte värderar den särskilt högt. De nya etableringarna 
som Kristianstad nu gör tror hon inte kommer att få någon större inverkan 
varken på hennes butik eller på kommunen i stort. Snarare tror hon att de 
som idag väljer att åka till Nova i Lund eller till Malmö för att handla kanske 
kommer att se Kristianstad som ett mer intressant alternativ. 

Handeln och handelsföreningen i Hässleholm arbetar med att stärka 
stadskärnans och göra den till en levande plats. De satsar på evenemang, 
annonser och målgruppsstyrda evenemang. 

Kommunen spelar en viktig roll i att se till att staden upplevs som välskött 
och att det finns goda möjligheter både för parkering som för kollektivtrafik. 

 

Hässleholm och 
frågeställningarna 
Kommuner förfogar över makt att styra utvecklingen genom 
planmonopolet, men också genom exempelvis markägande. Hur förvaltar 
de den makten i frågor som rör etablering av externhandel? 

Hässleholms kommun använder sitt planmonopol för att stärka 
ställningstagandet mot externa etableringar. Kommunen har ett fåtal 
halvexterna centrum som i huvudsak säljer dagligvaror och volymvaror. 
Övrig handel vill de centrera till den gamla stadskärnan och kring 
stationsområdet. Genom översiktsplan och fördjupad översiktsplan 
motiverar och stärker de sitt ställningstagande och är också bättre 
förberedda om diskussionen skulle komma upp. 

Hur (om) upplever kommuner, representanter för handeln att externhandeln 
påverkar den gamla stadskärnan? 

Eftersom det inte finns någon externhandel i kommunen som konkurrerar 
med handeln i stadskärnan upplever varken handlare, tjänstemän eller 
politiker någon påverkan från den egna kommunen. Däremot talar alla om 
en kraftig påverkan från grannkommunernas handel. 

Vilken roll tar länsstyrelsen i processen? 

Länsstyrelsen har yttrat sig positivt till Hässleholms kommuns 
ställningstagande mot externetableringar.  
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Avslutning 
 

Sammanfattning och Diskussion 
Uppsatsen syfte har varit att undersöka bakgrunden till varför en kommun 
väljer att satsa på externhandel. Vilka ideologier och förväntningar som 
leder till de beslut som fattas och vilka avvägningar kommunen har gjort för 
att nå de beslut de valt att ta. 

För att ge svar på frågan har först forskning som sett på externhandel ur 
olika perspektiv studerats. De valda perspektiven är riksdag och regering, 
kommun, region och handelsperspektiv. För att täcka dessa har både 
rapporter, utredningar och avhandlingar använts. För att se inom vilka 
ramar planeringen för externhandel verkar har även lagtexter studerats. 

Därefter har tre städer valts ut för fallstudier. Dessa städer är Kalmar, 
Kristianstad och Hässleholm. De har valts för att de är i olika skeden av 
externetableringar. De kan därför både ses som tre fallstudier som utreder 
olika delar av processen och som tre fallstudier som utreder en och samma 
process. En fördel med tre exempel i samma skede kunde ha varit att 
jämförelsen hade varit mer rättvis och enklare att göra. Kalmar är de enda 
som är färdiga med sin exploatering och en del av de val som gjorts där 
kanske även de andra två kommunerna skulle gjort i samma situation, men 
det framkommer inte i studien. En fördel med att använda tre kommuner i 
olika skeden är att det blir som tre olika fallstudier där vart och ett visar på 
tankar och processer i sitt specifika skede. 

Kalmar har sedan 2006 ett handelsområde utanför den gamla stadskärnan. 
Kristianstad är i skrivande stund i samrådsskedet för ett nytt handelscentrum 
och Hässleholm skriver i sin Översiktsplan från 2007 att de inte avser etablera 

handel utanför den befintliga stadskärnan. Kommunala dokument för de 
tre städerna har granskats och både politiker och tjänstemän har 
intervjuats.  

Valet av intervjupersoner har gjorts med avsikt att täcka de perspektiv som 
litteraturgenomgången delades in i och för att besvara de frågeställningar 
som ställts upp. Det statliga perspektivet representeras av länsstyrelsen och 
deras yttranden under planprocessen. Kommunen och regionens 
perspektiv har undersöks genom intervjuer av dels politiker och dels 
tjänstemän inom respektive kommun. Handelsperspektivet representeras av 
handlare i stadskärnan och i Kristianstads fall även av exploatören för det 
planerade handelsområdet. Exploatören är dessutom sedan många år 
både fastighetsägare och butiksägare i centrala Kristianstad, varför han 
bidrar med fler perspektiv. 

Det avslutande perspektivet är hållbarhet. Ett begrepp som haft stor 
genomslagskraft sedan det första gången användes av FN i 
Bruntlandsrapporten 1987. Hållbarhetsperspektivet kommer med i 
intervjuerna genom de samtalsområden och frågor som avhandlas.  

I slutet av varje fallstudie har uppsatsens frågeställningar behandlats. 
Kommuner förfogar över makt att styra utvecklingen genom 
planmonopolet, men också genom exempelvis markägande. Hur förvaltar 
de den makten i frågor som rör etableringen av externhandel? Hur 
motiverar exploatörer och representanter för handeln etablering av 
externhandel? Hur ser politiker med olika partitillhörighet på etablering av 
externhandel? Hur (om) upplever/förväntar sig kommuner, representanter 
för handeln att externhandeln påverkar den gamla stadskärnan? Vilken roll 
har länsstyrelsen i processen? 

Fallstudien med Kalmar visar ett exempel där kommunen tagit en del 
genvägar i planprocessen och använt sitt planmonopol för att skynda på 
processen och öka förutsättningarna för att en stor etablering skall 
genomföras.  
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Kristianstad har använt kommunens förköpsrätt för att köpa marken och 
sedan sälja den till en exploatör. De har också gett planärendet hög 
prioritet.  

Hässleholm använder sitt planmonopol för att förhindra en eventuell 
etablering av externhandel. Även om både politiker och tjänstemän är 
eniga om detta vet de inte hur de skulle ställa sig till om en tillräckligt stor 
exploatör, som till exempel IKEA, skulle komma med en förfrågan. De delar 
dock en övertygelse om att stadskärnan skulle påverkas negativt av en 
externetablering med handel av samma slag som bedrivs där.  

Kommunerna har, stora möjligheter att styra utvecklingen av planeringen. 
Inte minst genom PBL och miljöbalken. Pbl säger exempelvis att marken ska 
användas till det eller de ändamål som den är mest lämpad för och att 
företräde ska ges för sådan användning som från allmän synpunk medför 
god hushållning (PBL 2:2). Även om formuleringen är vid och öppen för 
tolkning kan det innebära att exempelvis åkermark är mer lämpad att 
användas till odling och att det är en ”ur allmän synpunkt” mer hållbar 
användning än att etablera handel som exempelvis leder till ökat 
bilberoende. Detta är också en ståndpunkt som Länsstyrelsen verkar dela i 
yttrandet över den planerade etableringen i Kristianstad.  

PBL fortsätter 4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas 
endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Vidare säger PBL 5 § att; 

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till  
1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 

bullerstörningar, och 
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.( notisium.se)  

Miljöbalken kan anses ha en hård och restriktiv inställning mot att bygga på 
mark i externa lägen om dessa används för jord- eller skogsbruk. Miljöbalken 
säger i 3:4 att;  

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark 
får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen 
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett 
rationellt skogsbruk. 

Samtidigt kan hävdas att kommunen inte har rätt att reglera mer än vad 
som är nödvändigt och som PBL Kap 4:37 § säger; En detaljplan får 
innebära en närmare reglering av möjligheterna att bedriva handel endast 
om det finns skäl av betydande vikt för det. (notisium.se)   

Flera av paragraferna är relativt öppna i sina formuleringar och ger därmed 
möjlighet för kommunen både att motivera en hårdare eller en mer 
tillåtande hållning mot en nyetablering. En lagparagraf kan inte formuleras 
allt för strikt eftersom tillämningen då skulle bli väldigt begränsad. Samtidigt 
kan det innebära problem då formuleringar är allt för vida, eftersom lagen 
då kan tolkas som böjbar och möjlig att applicera på det sätt som 
kommunen, under exempelvis en planprocess, finner mest användbart.   

 

Intervjuerna visade på olika inställningar till externetableringar. Exploatören 
som intervjuades i Kristianstad menar att en extern, eller halvextern, 
etablering är nödvändigt för att göra Kristianstad till en komplett 
handelsstad och undvika en framtida utveckling där kunder reser till andra 
städer. Han menar att handeln utanför staden inte kommer att påverka 
stadskärnan negativt, utan snarare berika den och säkra dess överlevnad. 
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Politiker, tjänstemän och handlare uttrycker en mindre positiv hållning där 
de ger utryck för en oro att ett nytt centrum ska påverka stadskärnan 
negativt. 

Det visade sig under intervjuerna att det inte upplevdes som någon större 
skillnad i hur politiker, inom respektive kommun, med olika partitillhörighet 
såg på externa etableringar. En likhet var dock att både i Kalmar och i 
Kristianstad hade socialdemokrater varit de mest drivande i etableringarna. 
Samtidigt hade stödet gått över partigränserna. 

Hur politiker, tjänstemän och representanter för handeln ser på påverkan av 
stadskärnan vid en externetablering skiljer sig något i Kalmar mot de andra 
två jämförelsekommunerna. I Kalmar var visserligen handelsrepresentanten 
negativ och menade att den inställningen delades av andra handlare, 
men politiker och tjänstemän var mer positiva än i de andra kommunerna. 
Såväl stadsarkitekten som dåvarande ordförande för kommunstyrelsen 
underströk den positiva effekt som etableringen haft på kommunen i stort.  

I Kristianstad uttrycker både byggnadsnämndens ordförande och en del av 
tjänstemännen en förhoppning om att etableringen ska leda till en positiv 
utveckling för kommunen, samtidigt som de uttrycker en oro för att det i 
förlängningen ska påverka centrum negativt. 

Länsstyrelsen har under etableringarna i stort sett varit frånvarande. Vid flera 
intervjuer framkommer önskemål om att myndigheten ska ta ett större 
ansvar för sin rådgivande roll och delta mer aktivt under hela 
planprocessen.   

Forskningen i området ger få stöd för en extern-/halvextern etablering sett 
ur ett ekologiskt eller socialt hållbarhetsperspektiv. Ur ett ekologiskt 
hållbarhetsperspektiv handlar en stor del av forskningen om 
externetableringars effekt på bilanvändandet. Flera tidigare utredningar 
(bl. a. Ljungberg m. fl. 2006) visar på hur biltrafiken ökar till följd av 
externhandel. Hur mycket trafiken ökar beror på handelns placering. Det 
finns också två olika transportsträckor att väga in. Dels hur varorna levereras 
ut till butikerna och dels hur varorna kommer från butiken hem till kunden.  

Bergström (2000 sid. 341) argumenterar för att många av etableringarna 
ligger i anslutning till motorvägar och att en stor del av inköpen sker på väg 
till eller från arbetet och därför inte innebär någon ökad bilanvändning. 
Han menar också att kunden handlar mer varor och därmed inte lika ofta i 
stora butiker och att det därför inte behöver blir mer utsläpp än många 
korta resor. Dessutom hävdar Bergström, innebär externetableringarnas 
placering att lastbilarnas transporter blir kortare och mer effektiva än till 
flera butiker inne i stadskärnan. Det motsäges dock av Hagson (2002 s 35-
36), som menar att även om leveranserna är mer effektiva och i sig mer 
resurssnåla till stora externa köpcentrum blir den totala miljöeffekten ändå 
negativ, eftersom den vinst som lastbilarna gör ersätts av längre 
personbilstransporter som i slutändan innebär att bränsleförbrukningen blir 
högre. Hagson (2002 sid 20) lyfter fram en undersökning av Transport 
Reserch Laboratory som visar att 99% av konsumenterna använde bilen för 
att nå detaljhandelsområden, medan samma siffra för dagligvaruhandel 
var 71%, de visar också att en större andel av besöken i detaljhandel var 
resor där handeln var målet och alltså inte på väg till eller från något annat. 

En annan synpunkt, som bland annat framkom vid intervjun med 
Hässleholms stadsarkitekt, Roger Larsson, är att externhandel på lång sikt 
innebär att kommunen bygger in sig i bilberoende på samma sätt som USA 
gjorde under mitten av 1900-talet. 

Det finns även andra ekologiska aspekter på externetableringar. 
Naturskyddsföreningen hävdar att många av kommunerna med planer på 
utbyggd externhandel har fått statliga bidrag till miljöinvesteringar och 17 
av dem har antagit lokala klimatmål som står i direkt kontrast till 
utbyggnaden (Naturskyddsföreningen sid. 9). 
 
De sociala aspekterna på externhandelsetableringar är flera. Boverket 
(2004 sid 15) tar som exempel hur 450 svenska orter förlorat sina 
dagligvarubutiker mellan 1996 och 2004 och hur många handlare tror att 
de kommer att behöva stänga inom de närmaste åren. Att den lokala 
matbutiken i en liten ort stänger kan innebära flera saker. Dels att en viktig 
mötesplats går förlorad och ensamheten och avskärmningen ökar för 
många människor. Dels att avståndet till dagligvaruhandeln ökar och att 
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den fjärdedel av befolkningen som saknar bil får svårare att ta sig till 
handeln. Av dem är grupper som redan har en ansträngd ekonomi, t ex. 
pensionärer och ensamstående kvinnor, överrepresenterade. En annan 
konsekvens kan bli att de butiker som ligger kvar i perifera områden eller i 
stadskärnan tvingas höja sina priser för att ha möjlighet att finnas kvar. De 
som då saknar bil och kanske är de som är i störst behov av att handla 
billigt kan då bli tvungna att handla dyrt. En invändning mot detta är att 
många av dagligvarubutikerna etablerar sig i halvexterna lägen, i 
anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och att handeln i vissa fall 
kommer närmare hemmet. 

Vad gäller det ekonomiska perspektivet på extern/halvexternhandel ser det 
annorlunda ut. I Kristianstads handelsutredning ges Uddevalla och 
Trollhättan som exempel. Kommunernas huvudsakliga handelscentrum har 
förskjutits ut från den gamla stadskärnan till ytterområden med nya 
handelsetableringar. Boverket (2004 sid 17, 19) ställer frågan hur en sådan 
utveckling kommer att påverka stadskärnan i stort. Vad händer ifall 
verksamheter i centrum tvingas stänga? Hur påverkar det upplevelsen av 
staden och vilka effekter kan det i förlängningen få på inflyttning, utflyttning 
och turism?  

Även Kalmars översiktsplan från 1999 belyser detta ”Speciellt viktigt är det 
att bevara Kvarnholmens bebyggelse samtidigt som det breda 
handelsutbudet kan bibehållas. Kalmar torde vara väsentligt mindre 
intressant som turistort om endast den ena av dessa två aspekter återfinns 
på Kvarnholmen.” (Översiktsplan för Kalmar kommun antagen 1999 sid. 23) 

Det finns också en annan, mer positiv, bild som ryms inom det ekonomiska 
perspektivet. Den framkommer vid intervjuer och i litteratur (Bergström 
2000). Etableringarna tillför arbetsplatser, vilket möjliggör för fler invånare 
både att flytta till kommunen och för dem som redan bor där en ökad 
möjlighet att stanna kvar. Inte heller det står dock oemotsagt 
(Naturskyddsföreningen 2001 sid. 10), eftersom det hävdas att butikerna i 
centrum ofta har en högre personaltäthet än de i de externa lägena. Om 
handeln i centrum påverkas negativ kan det innebära att antalet 

arbetsplatser totalt sett inte ökar lika mycket som exploatörer och 
kommuner hoppas i ett inledningsskede av en etablering.  

Handelns utredningsinstitut talar i sin rapport från 2008 om substitutionseffekt 
och överspillningseffekt som två möjliga effekter av externhandel. 
Substitutionseffekt innebär att en konsument som bor i stadens centrum 
alternativt i grannkommunen ersätter handeln i stadskärnan eller den egna 
kommunen med handel i ett externt köpcentrum utanför centralorten. 
Överspillningseffekten innebär att konsumenten som reser till ett externt 
köpcentrum för att handla sedan också handlar i stadens centrum. 
Exploatörerna för Kristianstads nya handelsområde menar att stadens 
handel kommer att bli komplett ifall familjehandeln adderas. De menar att 
deras etablering kommer att hålla kvar kunder i regionen som annars skulle 
ha rest till andra städer. De menar därför att de inte innebär något hot för 
centrum. Samtidigt visar både den handelsutredning som Kristianstads 
kommun låtit göra och även Länsstyrelsens yttrande för samma etablering 
att stadskärnan med stor sannolikhet kommer att påverkas negativt av den 
nya etableringen. Det är också den farhåga som framkommer vid intervjuer 
både i Kristianstad och i Hässleholm.  

Att externa etableringar är en fråga som berör och väcker känslor framgår, 
inte minst, i de tre fallstudierna. Kalmars stadsarkitekt Staffan Lindholm och 
en av exploatörerna av Kristianstads nya handelscentrum, Per Frankenius, är 
exempelvis väldigt noga med att påtala att de handelsetableringar som 
de arbetat för endast kan räknas som halvexterna och därför inte bidrar 
med lika stora negativa effekter. Faktum är dock att i båda fallen kräver 
etableringarna stora infrastruktursatsningar som i huvudsak syftar till att 
kunna hantera ett ökat trafikflöde till stor del orsakat av exploateringarna. I 
Kristianstads fall ligger den planerade etableringen på mark som tidigare 
inte varit planlagd och som dessutom är jordbruksmark och, enligt 
Länsstyrelsens yttrande, riskområde för översvämning. 

Under mitt arbete har jag funnit Kalmars hantering av IKEAs etablering 
väldigt intressant och högst anmärkningsvärd. Det framgår, enligt mig, 
tydligt att det har använt sitt planmonopol på ett töjbart och juridiskt 
tveksamt sätt. Det är inte svårt att se fördelarna för Kalmar Kommun (och 
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även för IKEA), med etableringen. Det motiverar dock inte juridiskt de 
genvägar som kommunen har tagit i planprocessen. Det framgår i 
intervjuerna att kommunen till väldigt stor del har låtit sig styras av IKEAs 
önskemål. Bygglov för handel utifrån en plan som endast tillåter industri, 
detaljplaneprogram där arbetet ibland ligger efter detaljplanen. En 
detaljplan som gjorts efter ett färdigt bygglov, infrastruktursatsningar som till 
stor del betalats av kommunen och till sist, en detaljplan som inte vinner 
laga kraft förrän nästan ett halvt år efter det att varuhuset har öppnat.  

Staffan Lindholm, Kalmars stadsarkitekt, framhåller att det är viktigt att se 
stadens utveckling i ett längre perspektiv och att etableringen då kommer 
att växa ihop med den gamla stadskärnan. En utveckling som, å andra 
sidan kan hävdas, till stor del styrs av fysisk planering och därför torde kunna 
motivera de flesta markanvändningar och lägen.  

För Kristianstads del har kommunens förköpsrätt använts för att köpa 
marken och möjliggöra för ett handelsområde i Hammar. I kommunens 
fördjupade översiktsplan från 2009 anger de visserligen marken i Hammar 
som aktuell för handel. Anmärkningsvärt är dock att de skriver dels att ”det 
är viktigt att bevara handeln i centrum då det ger staden en stark identitet. 
Överges centrum kan denna identitet gå förlorad. Handel med 
sällanköpsvaror utanför stadskärnan kan emellertid avlasta centrum” och 
dels att ”tillkommande dagligvaruhandel kan ske i Hammar. En 
stormarknad där kan bli ett värdefullt tillskott.” Den handel som idag 
planeras på området innebär både dagligvarubutiker, volym- och 
sällanköpshandel och strider därför till viss del mot den fördjupade 
översiktsplanen. Detta är något som även länsstyrelsen påpekar i sitt 
samrådsyttrande.  

En svårighet och även en nackdel med att använda ett pågående projekt, 
som Hammarshus, i ett uppsatsarbete är givetvis att mycket inte är färdigt. 
Kontraktet med fördelningen av kostnaderna mellan kommunen och 
exploatörerna är ett tydligt exempel på något som hade varit en fördel att 
ha insyn i, men som inte finns. Ett annat är att det idag inte går att säga 
vilken roll Länsstyrelsen kommer att ha i de senare skedena eller hur deras 
väldigt kritiska yttrande kommer att påverka arbetet i slutändan. Däremot 

är en fördel, då det kommer till att använda projektet i uppsatsen, att alla 
frågor är aktuella och att minnen inte har förvanskats av tiden. 

Hässleholms inställning skiljer sig avsevärt från de två andra kommunernas 
genom sitt aktiva ställningstagande mot externhandel. Även om de i sin 
översiktsplan är väldigt tydliga med sin inställning hade jag förväntat mig 
att frågan skulle väcka mer debatt och oenighet i intervjuerna med 
kommunens politiker och tjänstemän. Svaren som framkom visade sig vara 
väldigt eniga. Samtliga motiverade kommunens nej med att det inte skulle 
vara hållbar planering på längre sikt att bygga externhandelsområden dels 
för att det skulle öka bilanvändandet och dels för att det skulle innebära ett 
hot mot stadskärnan. Samtliga intervjupersoner ansåg det vara viktigt att 
stärka stadskärnan. Hur kommunen skulle bemöta en förfrågan från IKEA var 
de dock mindre säkra på.  

Min tes var att oavsett om en kommun inledningsvis är positiv eller negativ 
till en externetablering har de svårt att stå emot en stor exploatör som säger 
sig erbjuda många arbetsplatser och därmed skatteintäkter till kommunen.  

Vidare antog jag att då olika perspektiv vägs mot varandra väger lokala 
utvecklingsmål tyngre hos kommunala beslutsfattare än hänsyn till 
nationella miljömål, mål om god bebyggd miljö och tillgänglighet till 
kommersiell service.  

Tesen kan upplevas som cynisk och tillspetsad, men samtidigt har den, till 
viss del, visats stämma. Det är svårt att i forskningen i området finna starka 
argument som talar för externa etableringar. Det är snarare så att den 
antingen menar att externhandel är väldigt negativ eller så menar den att 
det inte är fullt så negativt som annan forskning hävdar. Dock verkar ingen 
vara direkt positiv till fenomenet. Hårdgjorda ytor ökar, bilberoendet ökar, 
ianspråktagandet av jordbruksmark ökar, den sociala ensamheten och 
utanförskapet ökar. Naturliga mötesplatser i små orter försvinner. Redan 
ekonomiskt utsatta grupper missgynnas ytterligare och så vidare. 

Kalmar resonerade i sin översiktsplan för hur externhandel med 
dagligvarubutiker skulle innebära ett positivt tillskott, inte minst för 
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konkurrensens skull. Däremot argumenterade de mot att etablera 
handelsområden som kunde tänkas konkurrera med handeln i stadskärnan. 
De hänvisar också till hållbarhet och till externhandels effekt på 
bilberoendet.  

Kalmar hade därmed ingen plan för att etablera ett stort handelsområde 
utanför centrum. Det fanns heller ingen plan för det område som IKEA valde 
att etablera sig på. Visserligen hade Kommunstyrelsens ordförande 
uppvaktat IKEA några gånger, men det var först då företaget visade 
intresse för marken som kommunen började möjliggöra för handel där. 
Dessutom har Kalmar genom sin hantering av planprocessen visat att de 
varit beredda att gå genvägar för att få möbeljätten att etablera sig i 
kommunen.  

Kristianstad har visserligen ställt höga krav under planprocessen, men har 
samtidigt öppnat dörren för mer och annan typ av handel än vad deras 
Fördjupade Översiktsplan medger.  

Hässleholm är eniga om att de inte vill tillåta externhandel i kommunen, 
men på frågan om hur de skulle ställa sig till en förfrågan från IKEA är de 
inte helt säkra.  

Både de intervjupersoner som deltagit under etableringen i Kalmar och i 
Kristianstad menar att Länsstyrelsens närvaro har varit låg under 
planprocessen. För Kristianstads del närvarade de för MKBn. När kommunen 
senare hade frågor, meddelade länsstyrelsen att de inte ville ha kontakt 
innan de lämnat sitt samrådsyttrande. De motiverade detta med att de inte 
ville bli påverkade av kommunen. Det kan hävdas att länsstyrelsen i och 
med det samtidigt gick miste om en möjlighet att påverka kommunens 
arbete i en riktning som varit positiv ur ett statligt perspektiv. 

Både i intervjuerna för Kalmar, Kristianstad och Hässleholm uttryckte flera av 
de intervjuade att länsstyrelsen överlag enbart sköter sin granskande roll 
och inte alls upplevs som aktiva i sin rådgivande roll. Att Länsstyrelsen skulle 
ta större plats som rådgivande myndighet var ett önskemål som flera 
framförde.  

Enligt boverkets undersökning Dags att handla nu (2004 sid 11) framgår att 
det är ovanligt med samarbeten över kommungränserna för att se handeln 
i ett större perspektiv. Boverket menar också att även om en del kommuner 
har en handelspolicy i sina översiktsplaner så väger dessa inte särskilt tungt 
ifall en tillräckligt intressant förfrågan om etablering kommer in.  Ett exempel 
på det är Länsstyrelsens yttrande i Kristianstadsplanen där det framgår att 
de anser att det mellankommunala arbetet brustit. 

I Bostadsutskottets betänkande 2001/02:BoU6 (sid 7) skriver bostadsutskottet 
att länsstyrelsens roll bör klarläggas och att regeringen måste 
uppmärksamma det faktum att länsstyrelsen lägger ner allt mindre resurser 
på kommunala kontakter i planeringens tidiga skeden. De hävdar också att 
det strider mot intentionen i PBL. 

Redan i slutet av 1990-talet la Regionförbundet Skåne, på initiativ från 
Länsstyrelsen, fram ett förslag till en gemensam policy för externhandel i 
länets kommuner. Dessa formulerades i fem punkter som hade för avsikt att 
undersöka både mellankommunala och miljömässiga aspekter inför en 
externetablering. Region Skånes styrelse stödde förslaget, men det fick 
avslag i Regionfullmäktige. Förslaget ansågs där strida mot planmonopolet. 
(Naturskyddsföreningen 2001 sid. 14-16). 

Länsstyrelsens roll undersöks i en utredning av Forsmark (2002), som menar 
att frågor om handel ofta leder till konflikter mellan kommuner, varför den 
frågan borde lyftas till en högre nivå. 

Den inställningen får stöd i Naturskyddsföreningen rapport Stormarknaderna 
och miljön (2001 sid. 3). De menar där att det är viktigt att länsstyrelsen tar 
ett större ansvar för hur handeln behandlas mellan kommuner och ur ett 
regionalt perspektiv. Det har också varit brister i den mellankommunala 
samordningen som varit orsaken i de två detaljplaner som Länsstyrelsen har 
upphävt. (Naturskyddsföreningen 2001 sid. 15). 

Det svenska planmonopolet är starkt och fast förankrat i kommunernas 
möjlighet att styra sin egen utveckling. Samtidigt innebär det ibland att mål 
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som satts upp på statlig eller regional nivå sätts åt sidan för att uppnå mer 
kortsiktiga mål som i högre grad gynnar kommunen om än mer kortsiktigt.  

 

Besvarade frågeställningar 
Frågeställningarna har redan besvarats i tidigare stycke, det som här följer 
är en kortfattad sammanställning med anknytning till frågorna. 

Kommuner förfogar över makt att styra utvecklingen genom 
planmonopolet, men också genom exempelvis markägande. Hur förvaltar 
de den makten i frågor som rör etableringen av externhandel? 

Fallstudierna visar att kommunerna i hög grad använder de maktmedel de 
har för att styra utvecklingen i den riktning de önskar. I Kalmars fall 
användes planprocessen som ett töjbart redskap att nå en 
eftersträvansvärd etablering. I Kristianstads fall har framförallt markägandet 
inneburit en viktig maktfaktor, men också möjligheten att prioritera ett 
ärende framför andra. I Hässleholm används planmonopolet som ett 
redskap att aktivt säga nej till framtida etableringar. 

Hur motiverar exploatörer och representanter för handeln etablering av 
externhandel?  

Hur (om) upplever kommuner och representanter för handeln att 
externhandeln påverkar den gamla stadskärnan? 

 

Endast i Kristianstad intervjuades representanter för exploatering av ett 
externområde och den motivering som framkom var att kommunen 
behöver etableringen för att bli en komplett handelsstad och ett nej till 
etableringen skulle innebära att staden förlorar sin position som 

handelsstad. Dessutom skulle etableringen leda till fler jobb, enligt 
exploatören. Handlaren i centrum motiverade sin oro för vad en eventuell 
etablering skulle innebära med samma argument, men med motsatt effekt. 
Hon uttryckte en oro för att ett ökat utbud skulle innebära en negativ 
påverkan på stadskärnan befintliga handel. 

Hur ser politiker med olika partitillhörighet på etablering av externhandel? 

Fallstudierna visade på en stor enighet över partigränserna. I Kalmars fall var 
Miljöpartiet negativa till etableringen, eftersom de var emot externa 
etableringar ur ett hållbarhetsperspektiv. I övrigt fanns det ingen större 
skillnad över partigränserna. Även om alla (övriga) partier varit positiva till 
etablering i både Kalmar och Kristianstads fall, så har i socialdemokraterna 
varit de mest drivande i frågan. 

Vilken roll har länsstyrelsen under planprocessen? 

I alla tre fallstudierna har Länsstyrelsen uppfattats som allt för passiv i sin 
rådgivande roll. I Kristianstads fall innebär denna passivitet att deras 
yttrande i samrådsskedet riskerar att få väldigt stora konsekvenser för det 
framtida arbetet med planen.  

 

Avslutande reflektion 
Det är en kontroversiell slutsats att argumentera för att när det kommer till 
handelsfrågor försvaga det kommunala planmonopolet och höja besluten 
till en regional, eller kanske statlig nivå. Planmonopolet är unikt för Sverige 
och värderas högt. Men det finns en del långsiktiga svagheter i att på 
kommunal nivå ta beslut som I hög grad påverkar mål som har satts upp på 
nationell nivå. Många externa etableringar strider mot flera av de miljömål 
som finns nationellt i Sverige. Dessutom innebär planmonopolet en 
möjlighet för exploatörer att spela ut kommuner mot varandra för att få 
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etablera sig, vilket kan innebära att kommuner känner sig tvingade till 
etableringar som de vet strider mot målsättningar om att exempelvis minska 
bilberoendet eller att arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling.  

Länsstyrelsen är avsedd att fungera som statens förlängda arm och har 
både en rådgivande och en granskande roll. Genom att utveckla och 
fördjupa deras inflytande och ansvar skulle krav på att beslut om 
handelsetableringar och deras placeringar i förhållande till mål och visioner 
som sätts av riksdag och regering kunna stärkas. Vid yttrandet för 
Kristianstads handelsområde framför Länsstyrelsen att etableringen står i 
konflikt med miljömålen, men det skulle innebära en större rättsäkerhet ifall 
länsstyrelsen kom in tidigare och var mer aktiva under planprocessen. Hur 
Länsstyrelsens negativa yttrande kommer att påverka den fortsatta 
planprocessen i Kristianstad är ännu osäkert. För de privata exploatörer som 
lagt stora investeringar på utredningar, kommunala plankostnader, 
konsulter och arkitekter kan det få stora ekonomiska konsekvenser. För 
kommunens del innebär det att många timmar har tagits i anspråk till ett 
projekt som nu riskerar att rinna ut i sanden. Vilken långsiktig påverkan har 
det för förtroendet för kommunen och dragningskraften som plats att våga 
investera och göra stora satsningarna på?   

Jag vill därför avslutningsvis lyfta diskussionen om att i handelsfrågor öka det 
statliga och regionala inflytandet under planprocessen och ställa högre 
krav på närvaro från regionsrepresentanter och Länsstyrelsen. 

 

 

 

Förslag på framtida 
forskning 
IKEA har under senare år gjort flera nya etableringar. Det skulle vara 
intressant att granska hur planprocessen sett ut i de fallen. Det skulle också 
vara intressant att granska dessa i relation till Kommunallagen och 
gynnande av enskild. 

Hur stämmer de 16 miljömålen överens med övrig kommunal planering? 
Finns det andra områden där det kan finnas anledning att försvaga det 
kommunala planmonopolet? 

 

 

 

 

 

 

 



Vägen till externhandel 

Hanna Emenius 

 

 

 

54

Källor: 
Bergström, Fredrik (2000), Är externa köpcentra ett hot mot 
cityhandeln? Ekonomisk Debatt 2000, årg 28, nr 4 

Bostadsutskottets betänkande 2001/02:BoU6 
 
Boverket (2007), God bebyggd miljö- fördjupad utvärdering av miljömålet 
2007, Boverket, Karlskrona 
 
Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga 
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Elvingson, Per (2001), Stormarknaderna och miljön, Kunskapsöversikt och 
förslag till åtgärder. Stockholm: Sammanställd på uppdrag av Svenska 
Naturskyddsföreningen. 
  
Fegler Cecilia, Unemo, Lena (2000) Vad är hållbar utveckling? Bilaga 7 till 
långtidsutredningen 1999/2000. Finansdepartementet, Stockholm. 
 
Forsmark, Jens (2001), Utbyggnadsplaner för externhandel i Sverige, 
Stockholm: Svenska naturskyddsföreningen. 
 
Hagson, Anders (2003), Effekter av externetablerad handel, särskilt 
dagligvaruhandel, på trafikarbete och miljö. - En kunskapsöversikt. 
Göteborg: Chalmers universitet 
 
Hagson, Anders, Mossfeldt, Lars (1998), Varutransporter till externa 
köpcentra 
och innerstadshandel-En jämförande studie av effekter på trafikarbete och 
miljö. Göteborg: byggforskningsrådet och KFB Rapport 1998:3 
 

Handelns utredningsinstitut  (2008), Hot eller möjlighet? En analys av 
externhandelns effekt på den etablerade handeln. 

Holm, Helena och Svedström, Stellan (2004), Dags att handla nu- 
Detaljhandeln och en hållbarsamhällsutveckling. Karlskrona: Boverket 
 
Kummel, Linda (2006) Den glesa staden, transporterna och 
stadsutglesningen – ett diskussionsunderlag. Stockholm: Svenska 
naturskyddsföreningen. 
 
Kylén, Jan-Axel (1994) Fråga rätt vid enkäter, observationer och läsning, 
Kylen Förlag AB, Stockholm 
 
Neergaard, K, Smidfelt Rosqvist, L, Viklund, L, 
Ljungberg, C, Modig, K och Edding, J, Trivector Traffic (2006) Tätortsnära 
externa affärsetableringar – tillgänglighet och utsläpp. Borlänge- Vägverket 
 
Rämme, Ulf, Rosén, Erika (2009), Hot eller möjlighet? En analys av 
externhandelns effekter 
på den etablerade handeln Stockholm: HUI 
 
Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting, Regionala 
Stadskärnor, Rapport 2009, Stockholm 
 
Svensk Handel: 
Svenskarnas resvanor -så reser vi när vi handlar. (2009) 
 
Utmaningar och möjligheter för framtidens detaljhandel (2012) 
 
UNITED NATIONS (1987), Our Common Future Report of the World 
Commission on Environment and Development  
 
Boverket: 
(2012)Cyklistens landskap- Dokumentation. Karlskrona: Boverket 
 
 



Vägen till externhandel 

Hanna Emenius 

 

 

 

55

Internet: 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2012/Pages/lansstyrelsen-
skane-backar-inte-fran-nollvision.aspx (2012-12-20) 
 
http://www.naturvardsverket.se/Start/Om-
Naturvardsverket/Regeringsuppdrag/Redovisade-regeringsuppdrag-
2012/Underlag-Fardplan-2050/ (2012-12-20) 
 
http://www.ncscnordic.org/about_the_market/industry_statistics/ (2012-09-
10) 
 
http://notisum.se//rnp/sls/lag/19870010.HTM (2012-11-22) 
 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm (2012-12-03) 
 
http://miljomal.nu/sv/ (2012-11-22) 
 
http://www.tmr.sll.se/Regionala-stadskarnor (2012-11-23) 

 

Kommunala dokument 

Kalmar 

Planprogram för kvarteret Bilen i Kalmar. Utfört av SWECO på uppdrag av 
Stadsbyggnadskontoret.  

Planprogram för kvarteret Bilen i Kalmar 

Detaljplan med bestämmelser för kvarteret Bilen. 

Planbeskrivning för kvarteret Bilen. 

Genomförandebeskrivning för kvarteret Bilen. 

Översiktsplan för Kalmar Kommun- utställningshandling 2012-09-25 

Översiktsplan för Kalmar kommun 1999 

Lantmäteriförrättningar akt nr: 

0880k- 07/82 

0880k-05/64 

Kristianstad 

Kristianstads översiktsplan från 1990 och 2012 

Kristianstads översiktsplan 2012- utställningshandling 

Kristianstad Växer – en stad i balans. Fördjupad översiktsplan för Kristianstad 
stad 2009. 

Handelsstrategi Kristianstads kommun. 2006, utförd av Nordplan AB på 
uppdrag av Kristianstads kommun. 

Handeln i Kristianstad lokaliseringsanalys. Kompletterande 
konsekvensanalys, stadsarkitektkontoret 2006-08-01 

 

Hässleholm 

Översiktsplan från 2007 

 

Kartor: 

hitta.se 2013-01-30 



Vägen till externhandel 

Hanna Emenius 

 

 

 

56

 BILAGOR 
INTERVJUGUIDER 

 

Handlare, exploatörer Kristianstad och Kalmar: 

Hur anser du att extern- /halvexterhandeln har påverkat/kommer att 
påverka handeln i stadskärnan? 

Hur anser du att extern-/halvexternhandeln kommer att påverka din egen 
butik i centrum? 

Om stadskärnan påverkas negativt vad anser du att handlare och 
handelsföreningar kan göra för att vända det? 

Kan kommunen och bör de i så fall göra något för att stärka stadskärnan 
om den påverkas negativt? 

Vilken påverkan tror du att ett externt/halvexternt handelsområde har på 
kommunen/regionen? 

Vad anser du att extern-/halvexternhandeln tillför till kommunen/regionen? 

 

Politiker: 

Varifrån kom initiativet till externetablering i kommunen? 

Hur var reaktionen på etableringsförslaget från början? 

- Var det något parti som var emot en etablering? 

- Vilka partier var de mest drivande i frågan? 

Upplever du att inställningen till etableringen har förändrats på något sätt 
under arbetets gång? 

- Tjänstemän? 

- Politiker? 

- Medborgare? 

 

Vilka var de starkaste politiska argumenten för resp. emot etableringen? 

- Hade etableringen stöd i kommunala dokument? 

- Miljömål? 

- Hållbarhetsmål? 

- Handelsmål? 

Vilken förväntad påverkan på kommunen/regionen i stort finns från politiskt 
håll? 

- Handeln i stadskärnan 

- Folklivet i stadskärnan 

- handelsindex för kommunen? 

- Långsiktigt/kortsiktigt? 
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Tjänstemän: 

Hur har kommunen använt sitt planmonopol under processen? 

- bygglov 

- Hög prioritering bland planärenden 

- Utformning/gestaltning 

- Grönstruktur 

Kommunen sitter inne med en hel del makt. Förutom sitt planmonopol är de 
ofta en stor markägare och dessutom kan infrastruktur vara en fråga att 
förhandla om. Hur förvaltades den makten i det här fallet? 

- Markpriser 

- Fördelning av kostnader för infrastruktur 

- Plankostnader 

 

Ur planeringsperspektiv, vilka krav upplever du att kommunen har ställt på 
exploatören? 

- Grönstruktur  

- Hårdgjorda ytor 

- Mötesplatser 

- Utformning 

- GC-vägar inom området 

- Uppvärmning, el 

Vilken roll har lässtyrelsen haft under planeringsprocessen? 

- Rådgivande 

- Mellankommunal samordning…. 

- Granskande 

- Vilken roll skulle du vilja att de tog? 

Upplever du att kommunen har varit beredd att gå längre i det här fallet då 
det varit en stor exploatör än vid andra, mindre etableringar? 

Hur upplever du att det folkliga stödet varit för projektet? 

 

Stadsarkitekt: 

Varifrån kom initiativet till externetablering i kommunen? 

Hur var reaktionen på etableringsförslaget från början? 

- Politiker 

- Tjänstemän 

- Din egen 

Upplever du att inställningen till etableringen har förändrats på något sätt 
under arbetets gång? 
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- Tjänstemän? 

- Politiker? 

- Medborgare? 

Vilka var de starkaste politiska argumenten för resp. emot etableringen? 

- Hade etableringen stöd i kommunala dokument? 

- Miljömål? 

- Hållbarhetsmål? 

- Handelsmål? 

Hur har kommunen använt sitt planmonopol under processen? 

- bygglov 

- Hög prioritering bland planärenden 

- Utformning/gestaltning 

- Grönstruktur 

Ur planeringsperspektiv, vilka krav upplever du att kommunen har ställt på 
exploatören? 

- Grönstruktur  

- Hårdgjorda ytor 

- Mötesplatser 

- Utformning 

- GC-vägar inom området 

- Uppvärmning, el 

 

Uppföljande frågor till Stadsarkitekt  Staffan Lindholm och 
Plan- och bygglovschef Björn Carlswärd i Kalmar 
Kommun, samt Kommunstyrelsens dåvarnade 
ordförande Kjell Henriksson (S) 

Hur var inställningen till etableringen 

-folket 

-politiker 

Det första bygglovet som gavs utgick från den tidigare detaljplanen som 
enbart tillåter industri, stämmer det? 

Detaljplanen godkändes för antagande en vecka innan varuhuset 
öppnades, men vann inte laga kraft förrän i december, alltså nästan ett 
halvt år senare. Hur ser du på det? 

Kommunen sitter inne med en hel del makt. Förutom sitt planmonopol är de 
ofta en stor markägare och dessutom kan infrastruktur vara en fråga att 
förhandla om. Som jag förstår det fick IKEA köpa marken för 60 kr/m2, 
kommunen betalade en ny avfart (tillsammans med vägverket), flyttning av 
en väg samt en cirkulationsplats. Dessutom betalade kommunen för 
indragningen av fjärrvärme i byggnaden.  
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Var det någon som ifrågasatte hur planprocessen gick till i det här ärendet 
och ville låta processen ta den tid som hade behövts för att gå juridiskt rätt 
till? 

Ur planeringsperspektiv, vilka krav upplever du att kommunen har ställt på 
exploatören? 

Hur anser du att extern- /halvexterhandeln har påverkat handeln i 
stadskärnan? 

 

Tjänstemän som arbetat med IKEAs etablering i Kalmar: 

Hur har kommunen använt sitt planmonopol under processen? 

- bygglov 

- Hög prioritering bland planärenden 

- Utformning/gestaltning 

- Grönstruktur 

Ur planeringsperspektiv, vilka krav upplever du att kommunen har ställt på 
exploatören? 

- Grönstruktur  

- Hårdgjorda ytor 

- Mötesplatser 

- Utformning 

- GC-vägar inom området 

- Uppvärmning, el 

Vilken roll har lässtyrelsen haft under planeringsprocessen? 

- Rådgivande 

- Mellankommunal samordning…. 

- Granskande 

- Vilken roll skulle du vilja att de tog? 

Upplever du att kommunen har varit beredd att gå längre i det här fallet då 
det varit en stor exploatör än vid andra, mindre etableringar? 

 

 

 

Uppföljande frågor till Åke Pettersson tidigare 
företagslots i Kalmar Kommun 

Du sa, när vi talades vid i början av mitt arbete, att kommunen sålde 
marken till IKEA för 60 kr/m2, under senare intervjuer och i handlingar nämns 
andra siffror, men du ska ha varit den mest insatta, så jag vill bara 
dubbelkolla med dig att siffran stämmer. 

Detaljplanen godkändes för antagande en vecka innan butiken öppnade 
och bygglov gavs utifrån en plan som enbart tillät industri, ändå säger både 
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Kjell Henriksson och Staffan Lindholm att allt gick rätt till. Vad säger du om 
det? 

 

Handlare, Hässleholm: 

Upplever du att Hässleholm påverkas av att grannkommuner såsom Lund 
och Kristianstad satsar på externa etableringar? 

Om stadskärnan i Hässleholm påverkas negativt av grannkommunernas 
etableringar vad anser du att handlare och handelsföreningar kan göra för 
att vända det? 

Kan kommunen och bör de i så fall göra något för att stärka Hässleholms 
stadskärna om den påverkas negativt? 

Vilken påverkan tror du att ett Kristianstads halvexterna handelsområde 
kommer att ha på regionen? 

Hässleholms kommun säger i sin översiktsplan nej till extern handel. Hur tror 
du att det påverkar den befintliga handeln i kommunen? 

Politiker/ tjänstemän i Hässleholm 

I er översiktsplan har ni sagt nej till etablering av externhandel. Hur kommer 
det sig att ni har gjort det valet? 

Exploatörer av externhandelsområden brukar hävda att de kommuner som 
inte satsar förlorar handel till de kommuner som väljer att satsa på 
externetableringar och därmed påverkas stadskärnan även i den kommun 
som säger nej. Hur ställer du dig till det? 

Lund har sedan en längre tid ett externområde och Kristianstad ligger i 
startgroparna för en etablering. Hur tror du att det kommer att påverka 
Hässleholm? 

Vilken roll skulle du vilja se att Länsstyrelsen hade i frågor om etablering av 
externhandelsområden? 

- Rådgivande 

- Granskande 

- Tidigt i processen 

- samrådsskedet 

- tidigare för att styra den regionala utvecklingen och påverka den 
mellankommunala utvecklingen. 

Finns det något som skulle kunna få er att ändra inställning till 
externhandelsetableringar i kommunen? 

- stor exploatör, typ IKEA 

- En kraftig negativ påverkan från grannkommunernas nya 
etableringar. 


