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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Ändring av detaljplan för Näsby 34:24 m.fl. vid 
högskoleområdet i Kristianstad 
Förslaget till ändring av detaljplan handläggs med standardförfarande enligt plan- och 
bygglagen SFS 2010:900. Granskning har enligt byggnadsnämndens beslut 2021-01-26, 
BN § 8 genomförts under tiden 2021-01-27 till 2021-02-10. Myndigheter, förvaltningar 
och berörda enligt upprättad fastighetsförteckning har underrättats om granskningen och 
fått möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.  

Planförslaget har under granskningstiden funnits tillgängligt i Rådhus Skåne i Kristianstad 
samt på kommunens hemsida.  

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare 
1 Länsstyrelsen 
2 Barn- och utbildningsförvaltningen 
3 Kristianstads renhållnings AB 
4 Räddningstjänsten Kristianstad 
5 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
6 Midroc Properties, ägare till Infanteristen 4 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun 2021-02-09 
2 Tekniska förvaltningen 2021-02-09 
3 C4 Energi 2021-02-10 
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Yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och bolag m.fl. 

1. Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun 
Som påpekats tidigare i planprocessen så stämmer befintlig utfart inte överens med 
gällande detaljplan. Detta kan ge problem vid framtida bygglovsprövning då BN kan ställa 
krav på att fastigheten stämmer överens med detaljplan för att bygglov ska beviljas. Det 
bör övervägas en justering i denna planprocess.  

Kommentar 
In- och utfartsläget för Infanteristen 4 styrs av hur den allmänna platsmarken är utformad 
utmed Stridsvagnsvägen. Kommunen valde att avvika från detaljplanen när gång- och 
cykelväg och gatuplantering anlades mellan Infanteristen 4 och Stridsvagnsvägen. Inom 
Infanteristen 4 finns också 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) i det läge som motsvarar befintlig in- och utfart.  
 
Sökanden för planändringen, d.v.s. ägaren till Infanteristen 4, är medveten om att in- och 
utfartsläget inte överensstämmer med gällande detaljplan och att kommunen formellt skulle 
kunna tvinga fram en flytt av läget. Enligt önskemål från ägaren till Infanteristen 4 utökas 
planändringen inte till att omfatta en justering av utfartsläget inom allmän platsmark då 
frågan inte ses som ett problem.  

2. Tekniska förvaltningen 
Parkeringsplatser ska anläggas inom den egna fastigheten, därav rekommenderas att 
sökanden utreder behovet av antalet platser. 

Kommentar 
Frågan hanteras i kommande bygglovsprövning.  

3. C4 Energi 
AO Värme: 
Planbeskrivningen (sid 14) anger endast rekommendationer för filter typ HEPA och 
centralt avstängbar ventilation mot damm och mögelsporer, som kan förekomma på grund 
av närheten till Allöverkets flisupplag och flisning. Avståndet till flisupplaget är knappt 
300 meter. I Boverkets skrift ”bättre plats för arbete” (1995:5) finns uppgifter avseende 
placering av ventilationsintag och utförande av fönster inom 450 meter från flisupplag för 
helt oskyddade byggnader. I planbeskrivningen för Kristianstad 4:47, ett område som 
också är beläget närmre Allöverket än 450 m, är planen att det ska finnas reglerat i 
plankartan med en byggteknisk bestämmelse om att bebyggelse som inte skärmas av 
annan bebyggelse och vetter direkt mot Allöverket ska utföras med fönster som inte är 
öppningsbara samt ventilations- och luftintag frånvänt Allöverket. C4 Energi anser att 
detta ska gälla även för denna planändring och skrivas in i planbestämmelserna för Näsby 
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34:24 m.fl. (BN 20-0711) för att minska risken att kraftvärmeverkets fortsatta drift 
påverkas negativt. 

Kommentar 
Inför granskningen av förslaget till planändring gjordes en utredning för att bedöma negativ 
hälsopåverkan inom Infanteristen 4 avseende damm och spridning av mögelsporer samt 
brand i flishögar, ”PM Risk Infanteristen 4, Kristianstad störning från Allöverket”, Tyréns 
2021-01-11. Samma konsult, Tyréns, har även tagit fram de utredningar av risk och störning 
från Allöverket som utgör underlag för Detaljplan för del av Kristianstad 4:47 m.fl. 
(Rättscentrum). Det är naturligt att de åtgärdsförslag eller rekommendationer som Tyréns 
presenterar i utredningarna skiljer sig åt mellan de båda planärendena då ärendena har 
olika förutsättningar avseende markanvändning, geografiskt läge m.m.  

Slutsatsen av utredningen för Infanteristen 4 är att damning och mögelsporer från 
Allöverkets flishantering bör ha en mycket liten, om någon, påverkan på infanteristen 4. Inga 
krav på åtgärder bedöms föreligga. För byggnad i vilken personer vistas mer än tillfälligt 
rekommenderas dock att tilluft förses med filter typ HEPA eller motsvarande och att 
ventilationen är centralt avstängningsbar. Centralt avstängningsbar ventilation är också 
lämplig sett till brandgaser vid brand i flisupplag. Inför granskningen av förslaget till 
planändring infördes därför en planbestämmelse om att ventilationen ska vara centralt 
avstängningsbar i byggnad där personer vistas mer än tillfälligt.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser inget skäl att ifrågasätta resonemang eller 
slutsatser i ”PM Risk Infanteristen 4, Kristianstad störning från Allöverket”, Tyréns 2021-01-
11. Länsstyrelsen har inte heller framfört några synpunkter på hur frågan hanteras i sitt 
granskningsyttrande. Att införa onödiga krav på byggnadstekniska åtgärder i en detaljplan 
ska undvikas då det belastar fastighetsägaren ekonomiskt. C4 Energis synpunkter föranleder 
ingen förändring av förslaget till planändring.  

Föreslagna förändringar av planförslaget 

Ingen av de framförda synpunkterna under granskningen har medfört förändringar av 
förslaget till planändring.   

Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts 

Följande inom kategorin sakägare, boende, intresseorganisation, förening eller övriga har 
framfört synpunkter på förslaget till planändring under granskningen som ej tillgodosetts: 

• C4 Energi  

  



 
      
ANTAGANDEHANDLING 
BN 20-0711 
2021-02-10 

 

4 (4) 
 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

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

• anta ändringen av detaljplan 

Meddelande inför antagande  

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

• C4 Energi 

Besvärshänvisning  

Följande sakägare har under granskningen framfört sådana synpunkter att de ska få 
överklagandeinformation: 

• C4 Energi 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
Roger Jönsson  Kristina Mohlin  
stadsarkitekt  planeringsarkitekt 
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