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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

BESKRIVNING AV PLANÄNDRING 
Ändring av detaljplan för Näsby 34:24 m.fl. 

vid högskoleområdet i Kristianstad 

Översiktskarta med gräns för Dp Näsby 34:24 m.fl. (tjock grå linje) och planändringsområdet (blå 
linje). Inom några områden har Dp Näsby 34:24 m.fl. ersatts av nyare detaljplaner (smal grå linje). 
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ALLMÄNT 

Planändringens syfte  

En ändring av detaljplan kan användas för att ta bort, justera eller lägga till bestämmelser 
inom en gällande plan. Prövningen vid en ändring av detaljplan omfattar endast det som 
ändringen avser. 

Den aktuella planändringen ska möjliggöra en högre utnyttjandegrad inom 
ändringsområdet än vad gällande detaljplan tillåter. Därmed möjliggörs ett mera effektivt 
markutnyttjande. Syftet är även att ändra regleringen av byggnaders höjd så att befintlig 
byggnad blir planenlig och så att marginal finns för en högre takkonstruktion. 

Läge och omfattning  

Planändringen omfattar fastigheten Infanteristen 4 vid Stridsvagnsvägen på Näsby. 
Fastighetens areal är ca 0,6 ha.  

Uppdrag och bakgrund  

Byggnadsnämnden gav 2020-06-24 § 132 i uppdrag åt miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till ändrad detaljplan inom 
Infanteristen 4 avseende tillåten utnyttjandegrad och höjd på byggnader.  

Ägaren till Infanteristen 4 har under våren 2020 ansökt om planbesked för att ändra 
gällande planbestämmelser om tillåten utnyttjandegrad och höjd på byggnader. Avsikten 
är att utöka befintlig verksamhet med gymnasieskola för praktiska program. Detta 
planeras ske genom att nya bjälklag byggs in i befintlig byggnad samt genom tillbyggnad. 
Detta gör att bruttoarean ökar mer än detaljplanen tillåter.  

Markägoförhållanden  

Marken är privat ägd.  

Planhandlingar  

• Beskrivning av planändring  2021-02-10 
• Granskningsutlåtande   2021-02-10 
• Redogörelse för samråd del 1 och 2 2021-01-13 
• Fastighetsförteckning   2021-01-21 

Utredningar tillhörande planförslaget 
• PM Risk Infanteristen 4, Kristianstad störning från Allöverket, Tyréns 2021-01-11 
• Allöverket, Kristianstad – bullerutredning, Tyréns 2020-04-17 
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• Rättscentrum – komplettering avseende risk samt luft- och luktstörning från 
Allöverket, Tyréns 2020-12-21 

Behov av strategisk miljöbedömning (SMB)  

En undersökning har gjorts för att avgöra om planförslaget kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan, se avsnittet sist i planbeskrivningen. Ett undersökningssamråd 
har skett med länsstyrelsen under planförslagets samrådstid. Utifrån aktuellt underlag 
delade länsstyrelsen kommunens bedömning att ett genomförande av planförslaget inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 

Planprocess 

Processen för en detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL). Denna detaljplan har 
tidigare handlagts med begränsat standardförfarande men handläggs nu med 
standardförfarande.  

 

Tidplan  

Godkännande för samråd Byggnadsnämnden   2020-09-29 
Godkännande för granskning Byggnadsnämnden   2021-01-26 
Antagande    Byggnadsnämnden    2021-02-23 / 2021-03-30 
Laga kraft (tidigast)       2021-03 / 2021-04 

Medverkande 

Förutom undertecknad planförfattare har bland annat kommunekolog Ulrika Hedlund och 
Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun medverkat i planarbetet. 

  

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Gällande planer 

Gällande detaljplan  
Gällande detaljplan för Näsby 34:24 m.fl. vid högskoleområdet i Kristianstad vann laga 
kraft 1998-04-14. Planens genomförandetid har gått ut. Detaljplanen omfattar ett stort 
område i sydvästra delen av Näsby med bl.a. högskolan och Krinova, se översiktskartan på 
framsidan av detta dokument.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1995-04-19 att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att detaljplanelägga södra delen av P6-området innefattande tidigare 
kaserngårds- och verkstadsområdena m.m. Planförslagets syfte var att anpassa 
markanvändningen till pågående och planerade verksamheter inom området med bredast 
möjliga användning samt att lägga fast gatu- och försörjningsstråk. Planförslaget syftade 
även till att bevara och utveckla områdets särart med avseende på den f.d. 
kaserngårdsbebyggelsen och parkområdet öster därom samt Elmetorps gård.  

För fastigheterna Infanteristen 3, 4, 5 och 8 söder om Stridsvagnsvägen tillåter 
detaljplanen markanvändningen industri, kontor och undervisningslokaler. Högsta tillåtna 
exploateringsgrad i bruttoarea ovan mark per fastighetsarea är 0,4. Tillåten högsta 
byggnadshöjd är 7,0 meter. Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. I 
undervisningslokal får 30 dBA, ekvivalent värde, inte överstigas.  

Den nu aktuella ändringen av detaljplan för Näsby 34:24 m.fl. bedöms vara förenlig med 
planens ursprungliga syfte. 

Kartbild med mosaik över gällande planer inom och nära Infanteristen 4. Infanteristen 4 är markerad 
med blå linje.  
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Gällande översiktsplan  
I ”Fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad”, antagen av Kommunfullmäktige 2009-
06-09, anges ändringsområdet som pågående markanvändning. Området är inte särskilt 
nämnt i länsstyrelsens granskningsyttrande. En ändring av gällande detaljplan avseende 
utnyttjandegrad och byggnadshöjd bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan. 

Riksintressen  
Ändringsområdet gränsar i söder till riksintressen för naturvård och friluftsliv inom Näsby 
fält och till Natura 2000-områdena Västra Fäladen (SCI) och Araslövssjöområdet (SPA). 
Ändringsområdet är beläget ca 1,3 km från Natura 2000-området Araslövssjön (SCI).  

Övriga skyddsbestämmelser 

Ändringsområdet gränsar i söder till skyddsområde för grundvattentäkt och till 
naturreservatet Näsby fält.  

 

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och bebyggelse 

Infanteristen 4 har tillfart från Stridsvagnsvägen i norr och gränsar till Näsby fält i söder. 
Marken inom Näsby fält är inhägnad betesmark. Angränsande fastighet i öster 
(Infanteristen 3) ägs av kommunen och nyttjas med tomträtt av Kött-Essen i Kristianstad 
AB. Direkt angränsande mark i väster är en kuperad markremsa med vildvuxen natur som 
ansluter till Näsby fält. Även denna ägs av kommunen och används delvis för 
dagvattenhantering. 

Befintlig byggnad inom fastigheten används i nuläget för gymnasieskola och lager. Inom 
fastighetens nordvästra del finns en iordningsställd grönyta för raster utomhus. Grönytan 
i den sydvästra delen är inhägnad och används i undervisningen som träningsområde för 
hundar.  

  
Vy från Stridsvagnsvägen över den västra delen 
av Infanteristen 4.  

Vy från korsningen Stridsvagnsvägen/Jämtorps-
vägen mot Infanteristen 4.  
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Ortofoto över Infanteristen 4 och angränsande fastigheter. 

Miljökvalitetsnormer för vatten  

Dagvatten från området leds via kommunens dagvattennät till Helgeå. En del dagvatten 
infiltrerar också lokalt och kan genom diffus spridning nå Norra Kristianstadsslättens 
grundvattenförekomst.  

Gällande miljökvalitetsnorm för Helge å, delsträcka Råbelövskanalen – Araslövssjön 
SE621299-139559, är god ekologisk och kemisk status. Statusklassning idag är god 
ekologisk status, men uppnår ej god kemisk status. Det är osäkert, respektive risk för, att 
god ekologisk och kemisk status inte uppnås 2027, framförallt på grund av 
flödesförändringar och miljögifter. 

Gällande miljökvalitetsnorm för Helge å, delsträcka Hammarsjön – Råbelövskanalen SE 
621134-139723, är god ekologisk potential och god kemisk status redan 2021. Status idag 
är god ekologisk status, men uppnår ej god kemisk status. Det är osäkert, respektive risk 
för, att god ekologisk och kemisk status inte uppnås 2027, framförallt på grund av 
miljögifter. 

Gällande miljökvalitetsnorm för grundvattenförekomsten Norra Kristianstadsslätten 
SE621214-454046, är god kemisk och kvantitativ status. Preliminär statusklassning idag 
är god för både kemisk och kvantitativ status. Förekomsten bedöms vara i risk att inte 
uppnå god status år 2027, framförallt beroende på miljögifter (främst PFAS och 
bekämpningsmedel) och stora vattenuttag.  
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Markföroreningar 

Planändringsområdet har inga kända markföroreningar. Eftersom marken inom 
Infanteristen 4 har prövats lämplig för industri, kontor och undervisningslokaler enligt 
gällande detaljplan görs ingen provtagning av markföroreningar i samband med 
planändringen. Om en markförorening påträffas ska tillsynsmyndigheten underrättas 
enligt 10 kap miljöbalken.  

Allöverket 

Kraftvärmeanläggningen Allöverket är belägen ca 300 m öster om Infanteristen 4. I 
samband med planändringen har verksamhetsutövaren C4 Energi framfört att 
bullerpåverkan, damning och spridning av mögelsporer från den öppna flishanteringen 
behöver beaktas för att undvika negativ påverkan på Allöverkets tillståndsgivna 
verksamhet.  

Som underlag för planändringen har en utredning tagits fram ”PM risk Infanteristen 4, 
Kristianstad störning från Allöverket”, Tyréns 2021-01-11. Som stöd för bedömning av 
bullerpåverkan och gasol har även annat utredningsmaterial från Tyréns använts, se 
vidare i avsnittet ”Risker och störningar från Allöverket” från sid. 13 och framåt.  
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PLANÄNDRING  

Planändringens avgränsning 

Planändringen omfattar endast fastigheten Infanteristen 4. När ändringen har vunnit laga 
kraft kommer denna att ritas in på originalkartan till Detaljplan för Näsby 34:24 m.fl. vid 
högskoleområdet i Kristianstad. 

Nya bestämmelser inom ändringsområdet 

Bebyggandets omfattning  
Högsta tillåtna exploateringsgrad per fastighetsarea ändras från bruttoarean 0,4 (=40%) 
ovan mark till byggnadsarean 40% per fastighetsarea. Liksom tidigare kan som mest 40% 
av fastighetens areal bebyggas men det blir möjligt att samtidigt göra detta i flera 
våningsplan.  

Ändringen öppnar för en betydligt högre utnyttjandegrad än med nuvarande 
planbestämmelse. Den möjliga våningsytan kommer dock att begränsas av praktiska 
funktionskrav vid bygglovsprövningen, bland annat ska parkeringsbehovet lösas utifrån 
gällande parkeringsnormer. Utnyttjandegraden blir på det här sättet mer flexibel och 
möjliggör ett mer effektivt markutnyttjande.  

 

Skiss på situationsplan över tillbyggnad för utökad gymnasieskola daterad 2020-07-01. 
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Skiss på sektion över nya bjälklag inom befintlig byggnad daterad 2020-07-01.  

Parkeringsbehov 
Behovet av parkeringsplatser kan variera mycket beroende på vad mark och bebyggelse 
används för. Gällande ”Parkeringsnormer för Kristianstads kommun” antogs av 
kommunfullmäktige 2018-10-09. Enligt gällande norm för zon 3 ska 7 bilplatser anordnas 
per 1000 kvm våningsyta för gymnasieskola. Detta är förhållandevis få platser jämfört 
med t.ex. behovet för ren kontorsverksamhet. Enligt markägarens preliminära ritningar 
kommer lokalerna för gymnasieskola att omfatta totalt ca 5000 kvm efter den planerade 
om- och tillbyggnaden. Detta skulle innebära ett behov av 35 parkeringsplatser vilket är 
ungefär det antal som ryms inom nuvarande parkeringsyta.   

Behov av friyta  
Utöver parkering behöver det finnas avsatt utomhusyta för kortare pauser i 
undervisningen. I nuläget finns en liten grönyta som används för detta ändamål inom 
fastighetens nordvästra del. Det är önskvärt att ytorna för pauser utomhus kan öka genom 
en ökad grad av effektivisering och samnyttjande av ytor. Enligt Boverkets allmänna råd 
(2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande 
bör friyta för gymnasieskolor placeras och ordnas på det sätt som är skäligt med hänsyn 
till elevernas och verksamhetens behov.   

Dagvattenhantering 
Planändringen innebär ingen förändring av hur stor andel av fastighetsarean som får 
bebyggas eller vara hårdgjord yta i övrigt. Jämfört med hur fastigheten nyttjas i nuläget 
kan den planerade tillbyggnaden dock innebära att en större andel av fastigheten blir 
hårdgjord yta. Detta ökar i sin tur dagvattenavrinningen.  

Infanteristen 4 ingår i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten gata och fastighet. 
Generellt gäller att ledningsnätet i området inte är dimensionerat för ökade hårdgjorda 
ytor. Eftersom kommunen är huvudman för dagvattenhanteringen kan kommunen inte 
kräva någon anläggning för dagvattenhantering inom fastigheten. En målsättning bör ändå 
vara att bevara och tillföra vegetationsytor inom fastigheten där detta är möjligt. Enligt 
råd från kommunens VA-avdelning ska dagvatten från parkeringsytor i största möjliga 
mån avledas ytligt via gräsytor som fångar upp föroreningar innan vattnet leds vidare från 
fastigheten.  
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Enligt kommunens senaste skyfallskartering från 2019 omfattas fastigheten inte av någon 
översvämningsrisk i samband med ett regn med 100 års återkomsttid. 

Utformning 
Höjd på byggnader  
Befintlig byggnad är en f.d. golfhall med en speciell utformning där den högsta fasaden på 
långsidan har en höjd på ca 11,4 meter över marknivån. Därmed överskrids den tillåtna 
byggnadshöjden 7,0 meter.  

Regleringen av byggnaders höjd ändras från byggnadshöjd till nockhöjd som är ett enklare 
sätt att reglera höjd på byggnader. Högsta tillåtna nockhöjd anges till 16,5 meter över 
markens medelnivå. Detta ger marginal för en lite högre takkonstruktion i förhållande till 
nuvarande nockhöjd som är ca 14, 7 m.  

 

 

 

 

Utförande 
Ventilation 
En planbestämmelse införs om att ventilation ska vara centralt avstängningsbar i 
byggnader där personer vistas mer än tillfälligt. Syftet är att kunna skydda mot 
ohälsosamma brandgaser vid brand i flisupplag och mot höga halter av mögelsporer. Se 
resonemang i avsnittet ”Risker och störningar från Allöverket” från sid. 13 och framåt.  

  

Nuvarande nockhöjd ca 14,7 m Nuvarande byggnadshöjd 
ca 11,4 m 
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Påverkan på Natura 2000-områden 

Planändringsområdet gränsar i söder direkt till Natura 2000-områdena Västra Fäladen 
(SCI) och Araslövssjöområdet (SPA). Ändringsområdet är beläget ca 1,3 km från Natura 
2000-området Araslövssjön (SCI). 

 

Natura 2000-områden 
intill eller i närheten av 
planändringsområdet. 
Ändringsområdet är 
markerat med blå linje.  

Påverkan genom ökad exploateringsgrad 
Planändringens ökade exploateringsgrad innebär att fler personer kan komma att vistas 
och röra sig inom Infanteristen 4. En del av dessa personer kan även välja att promenera 
inom närliggande Natura 2000-områden på t.ex. lunchrasten, men troligen inte särskilt 
många. Området intill Infanteristen 4 är inhägnad betesmark och för att kunna gå in i de 
angränsande Natura 2000-områdena i söder behöver man ta sig ca 300 meter västerut 
utmed Stridsvagnsvägen och på markvägar inom naturområdet.  

Bevarandevärden, påverkan/effekt och konsekvenser beskrivs i nedanstående tabeller. 
Slutsatsen är att den ökade exploateringsgraden inte innebär några negativa 
konsekvenser för Natura 2000-områdenas bevarandestatus. Den ökning av antalet 
personrörelser som kan väntas inom Infanteristen 4 bedöms inte som störande då det 
omkringliggande bebyggda området sedan länge präglas av ett stort antal personrörelser. 
Om antalet besökande inom betesmark eller våtmark blir fler bedöms denna ökning i så 
fall bli marginell.  

Araslövssjöområdet 
(SPA) 
 

 

Bevarandevärden enligt 
bevarandeplanen 

Området är framförallt viktigt för häckande och rastande 
våtmarksfåglar. Strandskogarna och strandsnåren är viktiga 
födosöksmiljöer för flera arter häckande och övervintrande 
hackspettar. Området är ett viktigt födosöksområde hela året för 
många rovfågelarter. 
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Påverkan/effekt Bland de största riskerna för skada som räknas upp i bevarandeplanen 
kan ”störning på grund av det rörliga friluftslivet” kopplas till den 
aktuella planändringen. 
 
Mest känsligt är våtmarksområdet som ligger inom ca 1 km från 
Infanteristen 4. Det är inte troligt att den ökade exploateringsgraden 
inom Infanteristen 4 leder till någon märkbar ökning av antalet 
besökande inom eller i anslutning till våtmarksområdet.  
 
Den del av Natura 2000-området som ligger i direkt anslutning till 
planområdet utgörs av betesmark. Denna är värdefull för födosökande 
rovfåglar. Det bedöms inte finnas någon risk för att födosökande 
rovfåglar eller flyttfågelsträck påverkas negativt av ett ökat antal 
personrörelser inom Infanteristen 4. Det omkringliggande bebyggda 
området präglas sedan länge av ett stort antal personrörelser. Om 
antalet besökande inom betesmarken blir fler på grund av den ökade 
exploateringsgraden bedöms denna ökning i så fall bli marginell. 
Födosökande rovfåglar eller flyttfåglar bedöms inte påverkas negativt.  
 

Konsekvenser Den ökade exploateringsgraden bedöms inte ge några negativa 
konsekvenser för områdets bevarandestatus. 
 

 

Västra Fäladen (SCI) 
 

 

Bevarandevärden enligt 
bevarandeplanen 

De prioriterade bevarandevärdena är de öppna markerna som präglas 
av Helgeåns vattenståndsfluktuationer samt långvarig hävd. Dessa 
värden finns i naturtyperna silikatgräsmarker (6270) och fuktängar 
(6410). 
 

Påverkan/effekt Bland de största hoten som räknas upp i bevarandeplanen omnämns 
inte störningar eller annan påverkan från besökande i området.  
 
Om antalet besökande inom betesmarken skulle bli fler på grund av 
den ökade exploateringsgraden bedöms denna ökning i så fall bli 
marginell. Områdets arter och naturtyper bedöms inte påverkas 
negativt.  
 

Konsekvenser Den ökade exploateringsgraden bedöms inte ge några negativa 
konsekvenser för områdets bevarandestatus. 
 

 

Araslövssjön(SCI) 
 

 

Bevarandevärden enligt 
bevarandeplanen 

Klarvattensjö med rik undervattensvegetation. Hävdade strandmiljöer 
med naturlig hydrologi. Inslag av minerogena bottnar. Naturliga 
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strandmiljöer. Mosaikartad utbredning av över- och påvattens-
vegetation. Attraktiva miljöer för rastande, övervintrande och 
häckande sjöfågelarter. Artrikt fisksamhälle med drygt 20 arter. 
 

Påverkan/effekt Bland de största riskerna för skada som räknas upp i bevarandeplanen 
kan ”störningar från friluftsliv” kopplas till den aktuella 
planändringen. 
 
Området ligger drygt 1 km från Infanteristen 4. Det är inte troligt att 
den ökade exploateringsgraden inom Infanteristen 4 leder till någon 
märkbar ökning av antalet besökande i anslutning till Araslövssjön.  
 

Konsekvenser Den ökade exploateringsgraden bedöms inte ge några negativa 
konsekvenser för områdets bevarandestatus. 
 

Påverkan genom ändrad reglering av byggnaders höjd 
Den ändrade regleringen av byggnaders höjd bedöms inte innebära någon skillnad i 
påverkan på naturvärden. Det är möjligt att bygga med nockhöjden 16,5 m även enligt 
gällande planbestämmelse med högsta byggnadshöjd 7,0 m. Vid förändringar av 
takkonstruktionen är det oavsett detta viktigt att om möjligt begränsa den 
omgivningspåverkan som byggnaden kan ha genom belysning. Så kallade ljusföroreningar 
är ett problem som uppmärksammas allt mer. Fåglar är en viktig del i de Natura 2000-
områden som finns i närheten och kan påverkas negativt av förändrade förhållanden för 
ljus och mörker.  

Risker och störningar från Allöverket 

Kraftvärmeanläggningen Allöverket är belägen ca 300 m öster om Infanteristen 4. 
Verksamheten innebär risker och störningar för omgivningen i form av bl.a. buller, damm, 
spridning av mögelsporer och hantering av gasol. 

Tillåten markanvändning inom Infanteristen 4 är industri, kontor och undervisnings-
lokaler enligt gällande detaljplan. Undervisning och i viss mån även kontor är 
markanvändning där särskild hänsyn behöver tas till risker och störningar från 
omgivningen. Planändringens ökade exploateringsgrad innebär att fler personer inom 
dessa verksamheter kan komma att ha sin arbetsplats eller skolmiljö inom Infanteristen 4.  

Risker och störningar från Allöverket beskrivs nedan. Sammanfattningsvis är det 
verksamhetens flisningsområde och flishantering som kan innebära omgivningspåverkan 
på Infanteristen 4. Påverkan bedöms dock vara begränsad och utgör inte något hinder för 
planändringens ökade exploateringsgrad. Inga krav ställs på åtgärder, däremot 
rekommenderas tilluft med filter typ HEPA eller liknande och centralt avstängningsbar 
ventilation för byggnad där personer vistas mer än tillfälligt.  
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Mögelsporer och brandgas 
Som underlag för planändringen har en utredning tagits fram för att bedöma negativ 
hälsopåverkan inom Infanteristen 4 avseende damm och spridning av mögelsporer samt 
brand i flishögar, se ”PM Risk Infanteristen 4, Kristianstad störning från Allöverket”, Tyréns 
2021-01-11.  

Riktlinjer för organiskt damm  
Arbetsmiljöverket anger riktlinjer för vilken nivå av organiskt damm som får finnas på en 
arbetsplats. Mögeldamm kan dock ge besvär vid förhållandevis låga koncentrationer och 
kan ge hälsoproblem fastän det finns mindre mängder damm i luften än gränsvärdet. 

Slutsatser för Infanteristen 4 
Enligt utredningen finns risk för spridning av mögelsporer från Allöverket vid flisning och 
vid hantering av flisupplag. Spridning av damm sker inte på några långa avstånd medan 
mögelsporer kan ta sig längre sträckor, dock i begränsad omfattning in över Infanteristen 
4. Avståndet mellan Infanteristen 4 och Allöverkets verksamhet är relativt långt, ca 300 m. 
Naturlig avskiljning finns i form av högre vegetation (träd). Vindriktningen är 
företrädesvis sådan att den inte är från Allöverket mot Infanteristen 4.  

 
 

Kartbild från utredningen ”PM Risk 
Infanteristen 4, Kristianstad störning 
från Allöverket”, Tyréns 2021-01-11.  
 
Avståndet mellan Infanteristen och 
den del av Allöverkets fastighet 
Skyttepaviljongen 3 som används för 
flis- och stockhantering (inklusive 
flisning) har markerats med orange 
rutat område. Det finns dock ingen 
reglering av var hanteringen får ske 
enligt detaljplan eller miljötillstånd. 

Bedömningen är att damning och mögelsporer bör ha en mycket liten, om någon, 
påverkan på infanteristen 4. Inga krav på åtgärder bedöms föreligga, däremot 
rekommenderas följande för byggnad i vilken personer vistas mer än tillfälligt: 

• Tilluft förses med filter typ HEPA eller motsvarande  
• Centralt avstängningsbar ventilation 
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Centralt avstängningsbar ventilation är en åtgärd som också är lämplig sett till brandgaser 
vid brand i flisupplag. Bränder i flishögar kan vara svåra att släcka och kan innebära ett 
utdraget släckarbete. 

Gasol 
I ”PM Risk Infanteristen 4, Kristianstad störning från Allöverket” behandlas även 
hanteringen av gasol översiktligt. Enligt gällande miljötillstånd har Allöverket rättighet att 
hantera upp till 200 ton gasol. För bedömning av gasol hänvisar Tyréns vidare till den 
beräkning av individrisk som gjorts i utredningen ”Rättscentrum – komplettering avseende 
risk samt luft- och luktstörning från Allöverket, Tyréns 2020-12-21.  

Beräkningen ger att en individrisknivå om 10-7 understigs ca 85 m från gasolcisternerna 
och lossningsplats för gasol. Konsekvensavståndet för värsta troliga händelse (stor 
gasexplosion) är ca 215 m. Gasolhanteringen bedöms inte påverka Infanteristen 4 som 
ligger ca 300 m från Allöverkets område. 

Buller 
Riktlinjer för industribuller  
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus bör den ekvivalenta 
ljudnivån inte överstiga 30 dBA i bostadsrum. De allmänna råden gäller även lokaler för 
undervisning, vård eller annat omhändertagande.  

Boverkets vägledning ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder, rapport 2015:21, kan även tillämpas för utemiljön vid 
skolor. På skolgårdar eller förskolegårdar är det önskvärt med en högsta ljudnivå från 
industri- eller annat verksamhetsbuller på 50 dBA ekvivalentnivå dagvärde på de delar av 
gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En målsättning kan 
vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA.  

Bullerpåverkan från Allöverket 
Allöverkets samlade bullerpåverkan på omgivningen har beskrivits i rapporten 
”Allöverket, Kristianstad – bullerutredning”, Tyréns 2020-04-17. Rapporten har tagits fram 
som underlag för planläggningen av ett nytt rättscentrum i Kristianstad.  

Bullerberäkningar har gjorts vid fasader till planerat rättscentrum. Avståndet mellan de 
närmast liggande beräkningspunkterna och gränsen till Allöverkets verksamhet inom 
Skyttepaviljongen 3 är ca 130 m. Beräkningsmetoden utgår ifrån att vindriktningen är från 
källa till mottagare.  

Riktvärdet 50 dBA uppfylls vid samtliga 8 våningsplan vid normal drift under högsäsong. 
Ett undantag är när flisning sker utan skärmning. Flisning sker normalt med ca en månads 
mellanrum men vid råvarubrist kan flisning ske oftare och utan bullerskärmande 
flishögar. Vid dessa tillfällen kan man förvänta att ljudnivåerna vid planerat rättscentrum 
blir högre än tillämpbara riktlinjer, 10-11 dBA på sidorna mot Allöverket.  

Riktvärdet 30 dBA inomhus uppfylls med alla normala byggnadskonstruktioner. 
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Kartbild från utredningen ”Allöverket, Kristianstad – bullerutredning”, Tyréns 2020-04-17. Beräknade 
ekvivalenta ljudnivåer dagtid vid full drift. Avståndet mellan de närmast liggande beräknings-
punkterna på planerat rättscentrum och gränsen till Allöverkets verksamhet inom Skyttepaviljongen 
3 är ca 130 m (redovisas med svart pil på kartan). 

Slutsatser för Infanteristen 4 
Avståndet mellan gränsen till Infanteristen 4 och gränsen till Allöverkets verksamhet inom 
Skyttepaviljongen 3 är ca 300 m. Genom planändringen regleras högsta tillåtna nockhöjd 
till 16,5 meter vilket motsvarar 4-5 våningsplan. Enligt ”Allöverket, Kristianstad – 
bullerutredning” ligger planerat rättscentrum betydligt närmre Allöverkets verksamhet 
(130 m) och är högre (8 våningsplan).  

Utifrån principen att bullernivån minskar med ökat avstånd från bullerkällan påverkas 
Infanteristen 4 av lägre bullernivåer från Allöverket än planerat rättscentrum. Riktvärdet 
30 dBA inomhus uppfylls med alla normala byggnadskonstruktioner. Vid normal drift 
under högsäsong uppfylls Boverkets rekommendation om max 50 dBA ekvivalentnivå 
inom skolgård avsedd för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. Högre bullervärden 
kan förekomma utomhus vid enstaka tillfällen då flisning sker utan skärmning. Detta får 
anses acceptabelt och bedöms inte innebära något hinder för planändringens ökade 
exploateringsgrad. 
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Gällande bestämmelser för Infanteristen 4 efter planändringen 

 

 
 
 
 
Observera att detta inte 
är en formell plankarta. 
När ändringen har 
vunnit laga kraft 
kommer den att ritas in 
på originalkartan till 
Detaljplan för Näsby 
34:24 m.fl. vid 
högskoleområdet i 
Kristianstad. 
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GENOMFÖRANDE  

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att 
den ska vara vägledande vid genomförandet av planändringen. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  
Genomförandetiden för de ändrade planbestämmelserna är 5 år från det datum då 
planändringen vunnit laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter de ändrade 
planbestämmelserna att gälla men kan då ändras igen eller upphävas utan att de 
rättigheter som uppkommit genom planändringen behöver beaktas.  

Planavtal  
Mellan exploatören och byggnadsnämnden i Kristianstads kommun, genom miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, har avtal träffats om ändring av detaljplan.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Rättigheter 
Inom Infanteristen 4 finns ett officialservitut för väg 1290K-904.1 som ger Infanteristen 3 
rätt att nyttja ett sex meter brett område inom Infanteristen 4 för utfart till allmän väg 
(Stridsvagnsvägen). Enligt fastighetsregistret belastas Infanteristen 4 även av ett 
avtalsservitut för väg m.m. 1290IM-05/16928.1. Planändringen påverkar inte dessa 
rättigheter.  

Fastighetskonsekvenser  
Planändringen innebär inga fastighetsrättsliga konsekvenser.  

Ekonomiska frågor 

Kostnader för planläggning 
Kostnaden för nu aktuell planändring svarar exploatör/fastighetsägare för. Någon 
planavgift i samband med framtida bebyggelse skall därför inte tas ut för tillkommande 
bebyggelse och andra anläggningar inom planområdet. 

Kommunala utbyggnadskostnader  
Genomförandet av detaljplanen innebär inga kommunala utbyggnadskostnader.  
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Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare  
Alla anläggningar, utfyllnader, byggnationer och ledningsdragningar inom kvartersmark 
bekostas av exploatör/fastighetsägare för Infanteristen 4, liksom eventuella 
kompletterande geotekniska eller andra erforderliga utredningar. 

Medverkande 

Genomförandebeskrivningen är framtagen i samråd med Lantmäterimyndigheten i 
Kristianstads kommun. 

 

UNDERSÖKNING – BEHOV AV STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 

När en detaljplan upprättas eller ändras ska kommunen göra en undersökning av behovet 
av en strategisk miljöbedömning (SMB). Bestämmelser om detta finns i 6 kap 3-8 §§ 
miljöbalken. Undantag från denna regel kan endast göras för detaljplaner som bara är till 
för att tillgodose totalförsvarets eller räddningstjänstens behov. 

Undersökningen innebär att kommunen ska identifiera de omständigheter som talar för 
eller emot en betydande miljöpåverkan. Om slutsatsen är att planförslaget inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen samråda i frågan med länsstyrelsen 
och de kommuner som kan antas bli berörda utifrån sitt särskilda miljöansvar.  

Efter att undersökningssamrådet har genomförts ska kommunen besluta om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 
Ställningstagandet och skälen för beslutet ska redovisas. 

Identifikation av omständigheter för och emot en betydande miljöpåverkan  

Undersökningen följer Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 § p 1-9. 

Områdets förutsättningar  
Ändringsområdet gränsar i söder till riksintressen för naturvård och friluftsliv inom Näsby 
fält och till Natura 2000-områdena Västra Fäladen (SCI) och Araslövssjöområdet (SPA). 
Ändringsområdet är beläget ca 1,3 km från Natura 2000-området Araslövssjön (SCI).  

Ändringsområdet gränsar i söder även till skyddsområde för grundvattentäkt och till 
naturreservatet Näsby fält. Dagvatten från området leds via kommunens dagvattennät till 
vattenförekomsterna Helgeå, delsträcka Råbelövskanalen – Araslövssjön och till Helgeå, 
delsträcka Hammarsjön – Råbelövskanalen. En del dagvatten infiltrerar också lokalt och 
kan genom diffus spridning nå Norra Kristianstadsslättens grundvattenförekomst. 

Ändringsområdet ligger ca 300 m öster om Kraftvärmeanläggningen Allöverket.  
Verksamhetens flisningsområde och flishantering kan innebära påverkan på Infanteristen 



 
ANTAGANDEHANDLING 
BN 20-0711 
2021-02-10 

 

20 (21) 
 

4 i form av buller, spridning av mögelsporer och spridning av brandgaser vid brand i 
flishög. Omgivningspåverkan bedöms dock vara begränsad. 

Planändringens påverkan på hälsa och miljö  
Vid en ändring av detaljplan är det endast konsekvenserna av de ändrade 
planbestämmelserna som ska bedömas avseende en betydande miljöpåverkan eller inte. 
Marken inom Infanteristen 4 har enligt gällande detaljplan redan prövats lämplig för 
industri, kontor och undervisningslokaler.  

Planändringen innebär att högsta tillåtna exploateringsgrad per fastighetsarea ändras från 
bruttoarean 0,4 ovan mark till 40% byggnadsarea. Regleringen av byggnaders höjd ändras 
från högsta byggnadshöjd 7,0 m till högsta nockhöjd 16,5 m så att befintlig byggnad blir 
planenlig och så att marginal finns för en lite högre takkonstruktion.  

Sammanfattningsvis bedöms skillnaden i miljöpåverkan mellan nuvarande plan-
bestämmelser och ändringsförslaget som mycket liten.  

Den ändrade regleringen av byggnaders höjd påverkar inte landskapsbild eller 
naturvärden negativt inom Näsby fält. Det är möjligt att bygga med nockhöjden 16,5 m 
även enligt gällande planbestämmelse med högsta byggnadshöjd 7,0 m. Vid förändringar 
av takkonstruktionen är det oavsett detta viktigt att om möjligt begränsa den 
omgivningspåverkan som byggnaden kan ha genom belysning. Fåglar är en viktig del i de 
Natura 2000-områden som finns i närheten och kan påverkas negativt av förändrade 
förhållanden för ljus och mörker.  

Planändringens ökade exploateringsgrad innebär att fler personer kan komma att vistas 
och röra sig inom Infanteristen 4. En del av dessa personer kan även välja att promenera 
inom närliggande Natura 2000-områden på t.ex. lunchrasten, men troligen inte särskilt 
många. I avsnittet ”Påverkan på Natura 2000-områden”, sid 10-12, finns en fördjupad 
beskrivning av bevarandevärden, påverkan/effekt och konsekvenser för berörda Natura 
2000-områden. Slutsatsen är att den ökade exploateringsgraden inte innebär några 
negativa konsekvenser för Natura 2000-områdenas bevarandestatus. Den ökning av 
antalet personrörelser som kan väntas inom Infanteristen 4 bedöms inte som störande då 
det omkringliggande bebyggda området sedan länge präglas av ett stort antal 
personrörelser. Om antalet besökande inom betesmark eller våtmark blir fler bedöms 
denna ökning i så fall bli marginell.  

Planändringen bedöms inte innebära något krav på åtgärder med hänsyn till risker och 
störningar från Allöverket. Däremot rekommenderas tilluft med filter typ HEPA eller 
liknande och centralt avstängningsbar ventilation för byggnad där personer vistas mer än 
tillfälligt, se även avsnittet ”Risker och störningar från Allöverket” från sid. 13 och framåt. 
En planbestämmelse införs om att ventilation ska vara centralt avstängningsbar.  

 



 
ANTAGANDEHANDLING 
BN 20-0711 
2021-02-10 

 

21 (21) 
 

Planändringen innebär ingen förändring av hur stor andel av fastighetsarean som får 
bebyggas eller vara hårdgjord yta i övrigt. Kommunen är huvudman för områdets 
dagvattenhantering. Den ökade exploateringsgraden påverkar därför inte möjligheten att 
skydda angränsande grundvattentäkt eller att följa gällande miljökvalitetsnormer för 
vatten. 

Planändringen bedöms inte försvåra möjligheterna att uppfylla gällande miljökvalitetsmål.   

Slutsats 

Bedömningen är att planändringens påverkan på människors hälsa och miljön inte är av 
en sådan omfattning att denna kan väntas leda till en betydande miljöpåverkan.  

Ett undersökningssamråd har skett med länsstyrelsen under planförslagets samrådstid. 
Utifrån aktuellt underlag delade länsstyrelsen kommunens bedömning att ett genom-
förande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening 
som avses i 6 kap. miljöbalken. 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Roger Jönsson      Kristina Mohlin  
stadsarkitekt     planeringsarkitekt 
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