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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Ändring av detaljplan för Vä 55:1 m.fl. Nya Ängamöllan 
Detaljplanen för Vä 55:1 m.fl. Nya Ängamöllan handläggs med standard förfarande enligt 
plan- och bygglagen SFS 2010:900. Samråd har enligt byggnadsnämndens 2020-11-03, § 
196 genomförts under tiden 2020-11-30 till 2020-12-08. Granskning har beslutats av 
förvaltningschef enligt byggnadsnämndens delegationsbeslut 2020-11-03, § 196 och har 
genomförts under tiden 2021-02-04 till 2021-02-18. Myndigheter, förvaltningar och 
berörda sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning har underrättats om 
granskningen och fått möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.  

Planförslaget har under granskningstiden funnits tillgänglig i Rådhus Skåne i Kristianstad 
samt på kommunens hemsida. Sammanlagt 13 skriftliga yttranden har kommit in under 
granskningstiden, varav 4 med synpunkter, invändningar och/eller kommentarer gällande 
planförslaget.  

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2021-02-18 
2 Region Skåne 2021-02-18 
3 Trafikverket 2021-02-09 
4 Skanova (Telia Company) 2021-02-18 
5 Hyresgästföreningen 2021-02-15 
6 Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-02-05 
7 Kristianstad renhållnings AB 2021-02-04 
8 Kommunledningskontoret 2021-02-25 
9 Kristianstad Renhållnings AB 2021-02-04 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Lantmäterimyndigheten 2021-02-18 
2 C4 Energi 2021-02-17 
3 Polismyndigheten Kristianstad 2021-02-18 
4 Tekniska förvaltningen 2021-03-09 
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Sammanfattning av yttranden  

1. Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun 
Vid genomgång av planens granskningshandlingar (daterade 2021-01-29) har följande 
noterats. Avtalsservitut för ledning, som belastar Hängrännan 7 till förmån för Härlöv 
50:39, finns redan, inskrivet 2020-10-05, och behöver ej nämnas under 
fastighetskonsekvenser. På sidan 18 står att det är kommunen som ska ansöka om och 
bekosta avstyckningar. Det ska stå fastighetsägaren, då även de fastigheter som redan är 
sålda kan styckas av. Det saknas hur befintliga ledningar ska tryggas rättsligt. 

Kommentar 
Planbeskrivningen uppdateras enligt lantmäteriets kommentarer. Detaljplanen är endast en 
ändring av befintlig underliggande detaljplan och de ändringar som föreslås (framförallt 
exploateringsgrad och höjd totalhöjd) förändrar inte nuvarande situation för de befintliga 
ledningarna inom området.  

2. C4 Energi 
För närvarande finns det ingen fjärrvärme i området. C4 Energi undersöker möjlighet för 
etablering av panncentral i områdets närområde, blir detta av kommer fjärrvärme troligen 
att kunna erbjudas i området. 

Kommentar 
Planbeskrivningen uppdateras med informationen. 

3. Polismyndigheten Kristianstad 
Polismyndigheten har ingen erinran gällande detaljplanen. 

Vi lämnar följande kommentar: 

Vid förändring, planering och anläggning av nytt bostad- och eller 
industri/handelsområde eller allmänna mötesplatser samt skolor ser Polismyndigheten 
positivt på att man lägger vikt vid och använder sig av erfarenhet, forskning och 
evidensbaserad kunskap som finns gällande situationell brottsprevention och arbetar med 
detta i hela kedjan, från planering till byggprocess. 

Kommentar 
Planavdelningen noterar kommentarerna. 

4. Tekniska förvaltningen 
VA-avdelningen har inget att erinra ändringen i plan Vä 55:1 m.fl. 

VA-avdelningen rekommenderar starkt vikten av att informera exploatörer vikten av 
höjdsättning och planering för så kallat ”färdigt golv”. Detta är enligt praxis 0,35 m över 
gatunivå, målsättningen med det är att minimera risken för översvämning vid skyfall. 
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Kommentar 
Planbeskrivningen uppdateras med informationen. Vidare är detta redan idag fastlagda 
rutiner för kommunens byggnadsinspektörer. 

Föreslagna förändringar av planförslaget 

Inkomna synpunkter under granskningen medför inga förändringar av planförslaget inför 
antagande 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

• Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande, 

• revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

• anta detaljplanen. 

Meddelande inför antagande 

Följande personer/organisationer/myndigheter har under samrådet och/eller 
granskningen framfört synpunkter som inte helt eller delvis kunnat tillgodoses och ska 
därför underrättas inför byggnadsnämndens antagande av detaljplanen. 

• Synpunkter under samrådet: Kristianstad Ridsällskap 

Besvärshänvisning 

Följande sakägare har under samråd/granskning framfört sådana synpunkter att de ska få 
överklagandeinformation: 

• Synpunkter under samrådet: Kristianstad Ridsällskap 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
Roger Jönsson  Alexander Bredén-Jonsson  
stadsarkitekt  planeringsarkitekt 
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