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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Detaljplan för Vä 55:1, Nya Ängamöllan 

Detaljplanen för Vä 55:1, Nya Ängamöllan handläggs med standard förfarande enligt plan- 
och bygglagen SFS 2010:900. Samråd har enligt byggnadsnämndens beslut 2020-11-03, § 
196 genomförts under tiden 2020-11-30 till 2020-12-08. Myndigheter, förvaltningar och 
berörda sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning har fått möjlighet att lämna 
synpunkter genom att planhandlingarna har översänts till dem.  
Planförslaget har under samrådstiden funnits tillgänglig i Rådhus Skåne i Kristianstad 
samt på kommunens hemsida. Sammanlagt 15 skriftliga yttranden har kommit in under 
samrådstiden, varav 11 innehöll antingen synpunkter och/eller invändningar mot 
planförslaget.  

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2020-12-07 

2 Region Skåne 2020-12-07 

3 Lantmäterimyndigheten 2020-12-07 

4 Trafikverket 2020-11-26 

5 Polismyndigheten Kristianstad 2020-11-23 

6 C4 Energi 2020-11-09 

7 Miljö- och hälsoskyddskontoret 2020-12-07 

8 Kultur- och fritidsförvaltningen 2020-12-07 

9 PostNord 2020-11-18 

10 Tekniska förvaltningen 2020-12-04 

11 Kristianstad Ridsällskap 2020-12-04 
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Yttranden utan synpunkter/invändningar 

12 Kommunstyrelsen 2020-12-04 

13 Hyresgästföreningen 2020-11-19 

14 Kristianstads renhållnings AB 2020-11-24 

15 Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-11-09 

 

Sammanfattning av samtlig inkomna yttranden  

1. Länsstyrelsen 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Av planhandlingarna framgår att systemet för dagvattenhantering är idag väl utbyggt och 

planändringen bedöms kunna utgå ifrån dessa befintliga dagvattenlösningar. Ändringens 

omfattning innebär inte att ytterligare åtgärder krävs då endast en begränsad ökning av andelen 

hårdgjord yta tillåts. Länsstyrelsen menar att planbeskrivningen behöver förtydligas gällande om 

den ursprungliga dagvattenutredningen har räknat med att ytorna kan hårdgöras till 100%. Detta 

eftersom exploateringsgraden kommer att höjas i förslaget till ändring av detaljplanen. 

 

Länsstyrelsens bedömning 

Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt ändamål 

gällande MKN vatten enligt ovan så att det visas att platsen är lämplig för den förändring som 

föreslås har inte länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 

Kommentar 

Dagvattensystemet är idag välutbyggt inom planområdet. Den ökade exploateringsgraden innebär 

inte att systemen behöver byggas om. Kommunens VA avdelning har uppdaterat den gamla 

utredningen utifrån de nya förutsättningarna och gör där följande slutsats: 

 

”Med ändring av detaljplanen och högre exploateringsgrad ökar avrinningen till dammarna något, 

både för delområde 1 och 2. Förändringen är liten och den bedöms inte påverka de befintliga 

dammarna nämnvärt. Ledningsnätet kommer att påverkas något, men skillnaden är även här 

marginell. Slutsatsen är att föreslagen exploateringsgrad innebär en så liten förändring i 

dagvattenavledning att ändringen av detaljplan är möjlig att genomföra utan någon negativ 

påverkan på MKN-vatten. Eftersom dagvatten från planområdet leds via ledningar till dammar där 

dagvatten stannar upp och föroreningar avskiljs via sedimentering. Inga ytterligare åtgärder bedöms 

behövas för att rena dagvatten från planområdet. Då området innebär stora hårdgjorda ytor är det 
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viktigt att dagvattensystem med ledningar, svackdiken och dammar underhålls”. 

2. Region Skåne 

Huvudsyftet med ändringen av detaljplanen är att på ett effektivare sätt tillvarata redan planlagd 

mark och att öka exploateringsgraden. Om den ökade exploateringen leder till fler arbetsplatser 

eller ett ändrat behov av tillgänglighet bör, enligt Region Skåne, hänsyn tas till kollektivtrafiken. 

Strategiska ställningstaganden om att arbeta för att minska andelen bilresor och öka andelen resor 

med kollektivtrafik, samt gång och cykel är ett led i att kunna stärka tillgängligheten och binda 

samman Skåne. Det är också led i att uppnå den färdmedelsfördelning som krävs för en hållbar 

utveckling enligt Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Planområdet ligger i längsta 

laget från dagens kollektivtrafik vilket därmed ställer höga krav på god tillgänglighet med gång- och 

cykel till närmsta hållplats. Norra delen av planområdet bör i första hand kunna ta sig till hållplats 

Härlöv Kabelvägen där stadsbusslinje 2 trafikerar, medan södra delen av planområdet har närmre 

till hållplats Vä E22 som trafikeras av Skåneexpressen 1, 3 och 4. 

 
Kommentar 

Kommunen håller med om att det är viktigt att beakta kollektivtrafiken till- och från området. Dock 

utgör detaljplanen endast en ändring av befintlig plan och således kan inte gatustrukturen förändras. 

Kommunen konstaterar dock att där finns goda möjligheter att nå de närliggande hållplatserna, 

däremot kan detaljplanen inte reglera eller förbättra tillgängligheten utanför planområdet. Vidare så 

innebär ändringen inte explicit att andelen arbetsplatser ökar. Ändringen skapar möjligheter för de 

befintligt verksamheterna att inom området mer effektivt utnyttja sina fastigheter samtidigt som det 

också skapar förutsättningar för flera olika typer av verksamheter att etablera sig här och vad gäller 

industrier och verksamheter så behöver inte en större byggnad innebära mer arbetskraft. 

3. Lantmäterimyndigheten 

Under fastighetsrättsliga konsekvenser bör det tydligare framgå hur servitutsbildning ska ske för 

vatten- och dagvattenledningar som tänkts belasta Hängrännan 6 och 7. Är det allmänna ledningar 

så bör marken redovisas med u- område och prickmark. Hängrännan 7 belastas av ett 

avtalsservitut för ledning till förmån för Härlöv 50:39, inskrivet 2020-10-05, gäller det detta? 

 

Inom Väggen 1, Tegelpannan 1 och 2, Nocken 3, Vindskivan 2, Stupröret 1, Ränndalen 3, 4 och 5 

ligger dagvattenledningar. Är avsikten att dessa ska ligga kvar bör u-område med prickmark läggas 

ut för dessa. Det bör även redovisas i planbeskrivningen hur de ledningarna ska tryggas med 

rättigheter. På Härlöv 50:39 mellan Taket 1 och Väggen 1 ligger en elledning, som det bör läggas u-

område och prickmark för. Rättighet för denna ledning bör också redovisas under 
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fastighetsrättsliga frågor. 

 

Det bör i planbeskrivningen framgå vilka ekonomiska konsekvenser dessa rättighetsbildningar kan 

få, genom ersättningar till belastade fastigheter. 

Sid 14/20 står följande: Transformatorstationen kan vid behov placeras inom kvartersmark med 

beteckning J1 och J2. Troligtvis inte möjligt med tvång då det inte finns u-område för detta i planen. 

Kanske lite vanskligt att uttrycka sig så. 

Kommentar 

Nu föreslagen ändring av detaljplan syftar framförallt till att öka exploateringsgraden och höjderna 

inom planområdet, vid en ändring är det främst detta som prövas. I förhållande till den underliggande 

detaljplanen så förändrar ändringarna inte några förutsättningar gällande det fastighetsrättsliga 

inom området. Servituten som beskrivs i planbeskrivningen är ej kopplade till ändringen och är ej en 

förutsättning för att ändringen ska kunna genomföras. Servitutet inom fastigheterna 7 till förmån för 

Härlöv 50:39 gäller och har tillskapats för att trygga ledningen inom Hängrännan 6 och 7. En ändring 

av detaljplan ska inte ses som ett verktyg att rätta till eller säkerställa utbyggnad som gjorts under 

genomförandeskedet och syftet med nu föreslagen ändring är inte att tillskapa flertalet u-områden. 

Detta skulle kunna riskera att göra ändring otydlig i förhållande till PBL:s tydlighetskrav och då det 

inte är en förutsättning för att genomföra detaljplanen tillskapas ej några u-områden. Det finns inget 

önskemål om att tvinga fram en transformatorstation inom planområdet utan syftet är att tydliggöra 

möjligheten för en sådan om detta skulle behövas inom, framförallt, den kommunägda marken men 

även i de fall då fastighetsägare vill tillskapa en transformatorstation som servar den egna 

fastigheten.  

4. Trafikverket 

Vägar 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg E22 väster om planområdet. 

Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska bekostas av 

kommunen och/eller exploatören. 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 

fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas 

(bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 

 

Luftfart 

Trafikverket utgår ifrån att kommunen i den underliggande detaljplanen hört Kristianstads 

flygplats då planen medger en totalhöjd på 23 meter och detaljplaneområdet ligger inom 
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flygplatsens influensområde. 

 

Kommunen redovisar ändringarna enbart i en karta i planbeskrivningen. Trafikverket efterfrågar 

en plankarta med bestämmelser i sin helhet då plankartan är det juridiskt bindande dokumentet. 

Kommentar 

Vid framtagandet av den underliggande planen gjordes bullerberäkningar och nu föreslagen ändring 

innebär framförallt en förändring av exploateringsgraden och höjderna, ändringarna bedöms inte 

påverka bullernivåerna gentemot den nu gällande detaljplanen. 

 

Den underliggande detaljplanen är redan lagakraft vunnen och de höjder som nu ändras understiger 

20 meter. Vid en detaljplaneändring ritas de lagakraft vunna ändringarna in på originalkartan vilket 

då blir den juridiskt bindande handlingen och därav presenteras enbart en skiss av plankartan i detta 

skede.  

5. Polismyndigheten 

Ingen erinran gällande detaljplan. Polismyndigheten kommenterar följande: 

Vid förändring, planering och anläggning av nytt industri-, bostads-, handels- och eller hotell, 

konkonferens och idrottsområde eller allmänna mötesplatser ser polismyndigheten positivt på att 

man lägger vikt vid och använder sig av erfarenhet, forskning och evidensbaserad kunskap som 

finns gällande situationell brottsprevention. I syfte att vara delaktig i det brottsförebyggande 

arbetet och för att skapa ett tryggare samhälle. 

Vid planering av bil- och gång/cykelvägar ska hänsyn tas till trygghet och trafiksäkerhet. Finns det 

planer på hållplats för kollektivtrafik vid området behöver trafiksäkerhetsarbetet kring detta finnas 

med i tidigt skede. Man bör beakta vägens utformning för att skapa säkra busshållplatser. 

Kommentar 

Detaljplanen är endast en ändring av gällande detaljplan och det är främst är exploateringsgraden 

och höjderna som ändras och där ingen ny kvartersmark eller allmän platsmark tillkommer. Vid 

framtagandet av den underliggande detaljplanen har avvägningar gjorts gällande trafiksäkerhet och 

trygghet för både GC-vägar och industrigatorna, gatorna ändras ej. Det finns i nuläget inga önskemål 

eller planer på att anlägga hållplatser inom planområdet. 

6. C4 Energi 

C4 Elnät: 

C4 Elnät samverkar tillsammans med Kristianstads kommun förnärvarande om en lämplig 

placering av en framtida fördelningsstation ”Kristianstad Södra” inom aktuellt område. Denna 
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station kommer vara en av tre fördelningsstationer som försörjer Kristianstad med el. Vi önskar att 

detta på ett lämpligt sätt beskrivs i avsnittet Teknisk försörjning. 

AO Värme: 

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 

Planavdelningen känner till önskemålen om en fördelningsstation i och runtomkring planområdet. 

Det är dock ej möjligt att inom planområdet anlägga en fördelningsstation då detta är en större 

tekniskanläggning som skulle kräva planläggning och, beroende på placering, även utredningar 

gällande exempelvis elektromagnetiska fält etc. Nu föreslagen detaljplan är endast en ändring av 

befintlig detaljplan och större ändringar av kvartersmark är ej möjligt inom ramen för en ändring. 

Mindre anläggningar så som en transformatorstation går att anlägga inom industrimarken. 

Planbeskrivningen uppdateras dock med text angående planerna på att i närområdet anlägga en 

fördelningsstation. 

7. Miljö- och hälsoskyddskontoret 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har fått information om att VA-avdelningen önskar att en ny 

dagvattenutredning görs för området. Miljö- och hälsa instämmer i att en sådan utredning är 

önskvärd. Om utredningen visar att förorenat dagvatten inte renas tillräckligt kan åtgärder för 

ytterligare rening vara aktuellt. 

Kommentar 

VA-avdelningen har kompletterat den redan befintliga utredningen och gör i den uppdaterade 

utredningen följande slutsats: 

 

”Med ändring av detaljplanen och högre exploateringsgrad ökar avrinningen till dammarna något, 

både för delområde 1 och 2. Förändringen är liten och den bedöms inte påverka de befintliga 

dammarna nämnvärt. Ledningsnätet kommer att påverkas något, men skillnaden är även här 

marginell. Slutsatsen är att föreslagen exploateringsgrad innebär en så liten förändring i 

dagvattenavledning att ändringen av detaljplan är möjlig att genomföra utan någon negativ 

påverkan på MKN-vatten. Eftersom dagvatten från planområdet leds via ledningar till dammar där 

dagvatten stannar upp och föroreningar avskiljs via sedimentering. Inga ytterligare åtgärder bedöms 

behövas för att rena dagvatten från planområdet. Då området innebär stora hårdgjorda ytor är det 

viktigt att dagvattensystem med ledningar, svackdiken och dammar underhålls.” 
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8. Kultur- och fritidsförvaltningen 

I planbeskrivningen konstateras att Kristianstad Ridsällskap, med en aktiv ridskoleverksamhet, har 

verksamhet i anslutning till området. Det problematiseras dock inte ytterligare. Kultur- och 

fritidsförvaltningen anser att det finns behov att göra det. 

 

I maj 2018 inkom Kristianstad Ridsällskaps ordförande med ett medborgarförslag till kommunen, 

med önskemål om att kommunen skulle anlägga ridstigar i närområdet. Detta hade en direkt 

koppling till den ökade trafiken i området efter den exploatering som skett efter antagen detaljplan 

2015. Kristianstad Ridsällskap beskrev då hur man fick rida med barnen längs med Linjevägen, 

vilket är en säkerhetsrisk. Medborgarförslaget hand- lade om att skapa en utpekad ridväg som 

skulle gå längs med Linjevägen. På så sätt skulle ridning med barn särskiljas från Linjevägens tunga 

trafik. Medborgarförslaget avslogs av tekniska förvaltningen med följande motivering, ”En 

detaljplan för Ängamöllans industriområde antogs av kommun- fullmäktige 2015-09-15. Denna 

detaljplan medger verksamheter för industriändamål. Att blanda detta ändamål med en ridväg 

bedöms inte lämpligt ur användnings och säkerhetssynpunkt. Att tillåta ridning på be- fintliga gång- 

och cykelvägar eller grönytor i området är inte aktuellt. Ridning kräver separat anlagd ridväg med 

tillhörande skyltning vilket försvåras av detaljplanens användningsintentioner och utformning. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att det, utifrån ett barnperspektiv, inte är lämpligt att 

blanda ridning med den verksamhet som sker i området. Eftersom ridskoleverksamhet redan finns 

i direkt anslutning till området, är det angeläget att beakta åtgärder att göra området så säkert som 

möjligt. Det är naturligtvis en komplex fråga utifrån motstridiga behov. Separata ridvägar är en 

säkerhetsåtgärd att ta i beaktande, istället som i dagsläget, hänvisa till Linjevägen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen saknar utifrån ovanstående resonemang en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet är i behov av en sådan, då det finns befintlig barn- och ungdomsverksamhet i anslutning till 

ett område anpassad för industriverksamhet med tillhörande trafik. När nu industriverksamheten 

föreslås utökas är detta än viktigare. 

Kommentar 

Då detaljplanen endast är en ändring av nu gällande detaljplan så görs inte en fullständig 

lämplighetsprövning av marken då detta redan är gjort när den underliggande detaljplanen vann 

laga kraft. Nu föreslagen ändring prövar lämpligheten för de ändringar som görs gentemot den 

gällande detaljplanen. Vidare innebär en ökad exploateringsgrad inte per se att trafiken ökar och den 

ökning som kan väntas ske är inte av sådan grad att nya analyser eller utredningar behöver göras, 

detta konstateras även i planbeskrivningen.  
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Planavdelningen är medveten om problematiken vad gäller ridvägarna i området men inom en 

ändring av detaljplan utgår man ifrån den gällande detaljplanen och där man då antingen tillför eller 

tar bort bestämmelser. Såvida det inte rör ytterst begränsade arealer så går det att rent generellt 

säga att en ändring inte bör byta markanvändning ifrån kvartersmark till allmänplats och vise versa. 

Ofta berör ändringar enbart mindre tillägg som exempelvis ändrad höjd eller exploateringsgrad etc. 

Om vi skulle planlägga för nya ridvägar skulle vi behöva utöka planområdets storlek och detta är 

ännu en aspekt som tyvärr inte är möjlig inom ramen för en ändring av detaljplan. Det är inte möjligt 

då ändringen i juridisk mening inte prövar markens lämplighet på samma vis som en ny detaljplan 

och såldes krävs det en ny detaljplan där en ny lämplighetsprövning görs. Sammantaget så har 

planavdelningen ingen möjlighet att inom nuvarande projekt tillskapa nya ridvägar. 

 

Planavdelningen håller med om att barnkonsekvensanalyser kan vara ett viktigt arbetsmaterial i de 

ärenden där detta så krävs. Nu föreslagen detaljplan är som tidigare nämnts enbart en ändring och 

således görs inte en fullständig lämplighetsprövning av marken. Detta innebär också att det inte är 

området som helhet som man utgår ifrån vid bedömning av möjlig påverkan utan huruvida de 

enskilda ändringarna som tillförs utgör en så pass väsentlig skillnad så att en barnkonsekvensanalys 

krävs. I detta fall gör planavdelningen bedömningen att så inte är fallet. Vidare innehåller vare sig 

barnkonventionen eller PBL några krav på genomförandet av barnkonsekvensanalyser i enskilda 

ärenden. Det är upp till byggnadsnämnden att se till att dess handläggningsprocesser är utformade så 

att de uppfyller de rättsliga kraven. Vidare har lagen om barnkonventionen inte någon särställning i 

förhållande till PBL och om en viss regel i PBL bedöms uppfylla ett krav som ställts i barnkonventionen 

behöver den inte heller tolkas i ljuset av konventionen. Det räcker då med att tillämpa PBL:s regel. I 

det aktuella ärendet har markens lämplighet redan prövats till fullo när den underliggande planen 

togs fram och med den gjordes också de avgängningar som då krävdes. Planavdelningen gör 

bedömningen att de ändringar som nu möjliggörs inte kommer ändra området på ett sådant vis att en 

barnkonsekvensanalys skulle vara motiverad. 

 

9. PostNord 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 

innebär att det är PostNord som ska godkänna placeringen och standarden på 

postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar PostNord samtliga postoperatörer som är 

verksamma i det aktuella området. 

 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till 

arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver 
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utdelningen standardiseras. 

 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid 

infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kommentar 

Detaljplanen kan inte styra placeringen av postboxar men detaljplanens utformning möjliggör 

däremot för ett genomförande enligt PostNords yttrande. Därefter är det är upp till fastighetsägaren 

att vid genomförandet utforma posthämtningen i samråd med PostNord. 

10. Tekniska förvaltningen 

VA-avdelningen: 

Dagvattenutredning som hänvisas till utgår från 45 % hårdgröningsgrad utan klimatfaktor. 

Dammar och ledningsnät inom detaljplanen är inte anpassade till hårdgörningsgraden som 

föreslås. Dagvattenåtgärder har redan be- hövts göras inom befintligt område för att förhindra 

översvämningar. För att klara av föreslagen hårdgörningsgrad krävs dagvattenåtgärder inom 

kratersmark för att inte överbelasta ledningsnätet och befintliga dammar. Gör man inga 

dagvattenåtgärder blir konsekvensen mer orenat dag- vatten ut mot recipienten. Detta innebär 

svårighet att uppfylla dagens krav för miljökvalitetsnormer. Vi önskar att en ny dagvattenutredning 

görs för detaljplanen. 

 

Övriga avdelningar har inget att erinra. 

Kommentar 

VA-avdelningen har på uppdrag av planavdelningen uppdaterat den gamla dagvattenutredningen och 

följande slutsats görs:  

 

”Med ändring av detaljplanen och högre exploateringsgrad ökar avrinningen till dammarna något, 

både för delområde 1 och 2. Förändringen är liten och den bedöms inte påverka de befintliga 

dammarna nämnvärt. Ledningsnätet kommer att påverkas något, men skillnaden är även här 

marginell. Slutsatsen är att föreslagen exploateringsgrad innebär en så liten förändring i 

dagvattenavledning att ändringen av detaljplan är möjlig att genomföra utan någon negativ 

påverkan på MKN-vatten. Eftersom dagvatten från planområdet leds via ledningar till dammar där 

dagvatten stannar upp och föroreningar avskiljs via sedimentering. Inga ytterligare åtgärder bedöms 

behövas för att rena dagvatten från planområdet. Då området innebär stora hårdgjorda ytor är det 

viktigt att dagvattensystem med ledningar, svackdiken och dammar underhålls”. 
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11. Kristianstad Ridsällskap 

Det finns två frågeställningar som vi vill lyfta i samband med nya planritningen Vä 55:1, då 

Kristianstad ridsällskaps föreningsverksamhet mer och mer stängs in och begränsas i sin möjlighet 

att bedriva föreningsverksamhet för kommunens invånare. 

 

· Anläggning av ridvägar för våra medlemmar 

· Möjlighet att koppla på dränering av ridskolans hagar på redan befintlig damm på 

Ängamöllans industriområde, då mark är en bristvara för föreningen och övergödning från 

hästar diskuteras på nationell nivå. (SOU 2020:10) 

 

Precis bredvid det nya verksamhetsområdet Ängamöllan bedriver Kristianstad Ridsällskap en 

verksamhet för drygt 300 aktiva medlemmar i åldern 3 till 70 år. Utöver sedvanliga ridlektioner 

arrangerar föreningen även många aktiviteter för människor med olika typer av 

funktionsnedsättningar. Som förening vill vi verka för inkludering och social hållbarhet i 

Kristianstad och samarbetar därför med Slussen respektive arbetsförmedlingen. För att kunna 

driva runt ridskolan på en nivå som är ekonomiskt hållbar behövs ett hästantal på cirka 40 hästar 

och ponnyer. Idag har föreningen tillgång till 2 ha mark vilket inte är tillfredsställande varken ur 

miljöhänsyn, hästvälfärd eller säkerhet för våra medlemmar. Föreningen har tidigare via ett 

medborgarförslag gällande ridvägar varit i kontakt med tekniska förvaltningen (Änr TN 

2018/1381) där vårt förslag tyvärr möttes med ett avslag. Enligt uppgift p g a den dåvarande 

detaljplan som antagits för Ängamöllans industriområde. Vilket nu hänvisar ridskolans elever till 

att rida längs den trafikerade Linjevägen. När detaljplanen nu revideras bör ridvägar kunna läggas 

till i den nya planen. Den bristande tillgången på mark leder till flera problemställningar som vi 

bedömer griper över flera frågeområden. Det handlar bland annat om arrende/markförsäljning, 

miljö (LOVA), samt säkerhetsfrågan för våra föreningsmedlemmar när de rider ut på våra hästar. 

 

Vi har flertalet gånger varit i kontakt med framförallt Fredrik Ek men även Tommy Danielsson på 

kommunen kring frågeställningen av arrende/markförsäljning och då också kring vår LOVA 

ansökan, där vi söker bidrag via länsstyrelsen för att minska övergödningen från våra hagar. Och i 

samarbetet kring LOVA ansökan har vi fått hjälp av Ulrika Hedlund på kommunen, kring hur 

dräneringen skulle kunna vara ett alternativ att lägga på den mark som vi arrenderar av 

kommunen. Men då mark är hårdvaluta i vår värld, så behöver vi varje meter till våra älskade 

hästar och andra lösningar som att ansluta till redan befintliga dräneringar skulle innebära att vi 

kan bibehålla så mycket mark som möjligt som hage. Vid ny detaljplan så bör dimensionen av 

befintlig damm på Ängamöllan området, som ligger närmast ridskolans arrenderade mark, kunna 

räknas om och eventuellt åtgärdas. Istället för att nya dammar behöver byggas på kommunens 
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mark som ridskolan arrenderar på andra sidan Linjevägen. 

 

Vi tror på en stadsnära, tillgänglig ridskola, där alla är välkomna. En ridskola som har ett 

säkerhetsansvar, miljöansvar och en sund djurhållning. Men vi behöver ett starkt samarbete med 

Kristianstad kommun för att lyckas. Och framförallt då kring att faktiskt kunna finnas kvar på 

befintlig plats. Med möjlighet till utrymme/mark som skapar möjligheter för oss att ta vårt 

miljöansvar, kunna driva en ridskola med plats för våra hästar och att kunna ta ett säkerhetsansvar 

för våra medlemmar när de vistas i och omkring vår anläggning.  

 

Genom att få tillgång till dräneringsdammarna och anlagda ridvägar, så inkluderas vi i 

byggnadsplanen, istället för att uteslutas. 

 

Under 2019 blev vi utvalda av Svenska ridsportförbundet att hålla anförande/seminarium om våra 

fina lektionshästar och det samarbete vi har med uppfödare och hur vi jobbar med att få in hästarna 

i verksamheten, för andra ridskolor vid både Göteborg Horse Show och Sweden International Horse 

Show i Stockholm. Då vi av Svenska ridsportförbundet anses som ett gott föredöme för övriga 

ridskolor i Sverige. Vi har under första halvan av 2020 tagit styrelsebeslut på en 3 årsplan att höja 

nivån ytterligare på vår ridskola genom att försöka nå Svenska ridsportförbundets 

kvalitetsmärkning som än så länge bara 26 av Sveriges 450 godkända ridskolor nått.  

 

Kommentar 

Kommunen förstår problematiken gällande ridvägarna. Dock finns det inga möjligheter att inom en 

ändring lösa problemet. Inom en ändring av befintlig detaljplan utgår man ifrån den gällande 

detaljplanen och där man antingen tillför eller tar bort bestämmelser. Rent generellt går det att säga 

att man inte bör byta markanvändning ifrån det vi kallar kvartersmark till allmänplats och vise versa. 

Ofta berör ändringar enbart mindre tillägg som ändrad höjd eller exploateringsgrad etc. Om vi skulle 

planlägga för nya ridvägar skulle vi i detta fall behöva utöka planområdets storlek och detta är ännu 

en aspekt som tyvärr inte är möjlig inom ramen för en ändring av detaljplan. Det är inte möjligt då 

ändringen i juridisk mening inte prövar markens lämplighet på samma vis som en ny detaljplan och 

såldes krävs det en ny detaljplan där man gör en ny fullständig lämplighetsprövning. Vad gäller 

dammarna inom området så kan inte detaljplanen reglera huruvida ni kan koppla på er verksamhet 

eller inte, dock kan man generellt säga att det redan idag finns yta inom planområdet för att utöka 

vissa av dammarna medan vissa är fulltutbyggda. Dock innebär denna möjlighet inte per se att andra 

verksamheter utanför industriområdet kan leda sitt vatten hit då man vid detaljplaneläggning oftast 

tar höjd för det som ryms inom planområdet både vad gäller kapaciteten men även vad för typ av 
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dagvatten som släpps på. Att utöka naturmarken på bekostnad av industrimarken är också en aspekt 

som oftast inte är lämpat för en ändring så vida det inte rör sig om en ytterst begränsad yta. 

Föreslagna förändringar av planförslaget 

Inkomna synpunkter under samrådet har medfört följande förändringar av planförslaget inför 

granskning:  

• Den föreslagna industrigatan mellan fastigheterna Tegelpannan 2 och Skorstenen 1 förblir 
allmän platsmark. 

Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts: 

• Nya ridvägar i anslutning till planområdet kan ej tillskapas. 

• Barnkonsekvensanalys bedöms ej vara nödvändigt. 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

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

• revider planhandlingarna enligt förslaget samt 

• godkänna planförslaget för granskning. 

Förvaltningschefen beslutade 2020-01-29 enligt delegation BN 2020-11-03, § 196 

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

• revider planhandlingarna enligt förslaget samt 

• godkänna planförslaget för granskning. 

 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
Roger Jönsson  Alexander Bredén-Jonsson  
stadsarkitekt  planeringsarkitekt 
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