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REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD DEL 1 OCH 2 
Ändring av detaljplan för Näsby 34:24 m.fl. vid 
högskoleområdet i Kristianstad 
Detaljplanen har under samrådstiden handlagts med begränsat standardförfarande enligt 
plan- och bygglagen SFS 2010:900. Beslut om samråd fattades av byggnadsnämnden 
2020-09-29, § 176.  

Samråd del 1 genomfördes under tiden 2020-10-05 till 2020-10-26. Myndigheter, 
förvaltningar och berörda enligt upprättad fastighetsförteckning fick möjlighet att lämna 
synpunkter genom att beskrivning av planändring, daterad 2020-09-16, översändes till 
dem.  

Inför samråd del 2 reviderades beskrivningen av planändring enligt följande:  

• Komplettering med beskrivningar av miljökvalitetsnormer för vatten och 
påverkan på närliggande Natura 2000-områden. I planändringens syfte ändras 
formuleringen ”att ge marginal för en taklanternin” till ”att ge marginal för en 
högre takkonstruktion”.  

• Komplettering med råd om dagvattenhantering.  
• Komplettering med information om markföroreningar. 

Samråd del 2 genomfördes under tiden 2020-11-25 till 2020-12-14. Myndigheter, 
förvaltningar och berörda enligt upprättad fastighetsförteckning fick möjlighet att lämna 
synpunkter genom att beskrivning av planändring, reviderad 2020-11-12, översändes till 
dem.  

Skriftliga svar under samråd del 1 med svarsdatum 2020-10-26    

Skriftliga svar under samråd del 1 listas i nedanstående tabell. Yttranden med erinran eller 
andra synpunkter redovisas och kommenteras på följande sidor i dokumentet. 

Avsändare Synpunkter  
Länsstyrelsen Ja, krav på komplettering 
Lantmäterimyndigheten Ja, rådgivning 
Tekniska förvaltningen  Ja, information och rådgivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Ja, rådgivning 
Kristianstads Renhållnings AB Ja, information 
Barn- och utbildningsförvaltningen Nej 
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Kristianstads kommun som fastighetsägare Nej, godkänner planändringen 
Infanteristen 4 Nej, godkänner planändringen 
Infanteristen 5 Nej, godkänner planändringen 
Infanteristen 3 Nej, godkänner planändringen 
  

Länsstyrelsen, samråd del 1 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. 
plan- och bygglagen. 

Riksintressen 
Natura 2000 Fågeldirektivet (SPA) och Habitatdirektivet (SCI) 7 kap. 27 § MB och 4 kap. 
MB. 

Länsstyrelsen konstaterar att planområdet ligger intill Natura 2000-områden. Då 
planändringen innebär en ökning av antalet personrörelser i området anser Länsstyrelsen 
att handlingarna behöver kompletteras med en bedömning av den påverkan på Natura 
2000-området som ändringen kan medföra. Bedömningen behöver beskriva påverkan och 
effekt på bevarandevärdena och bedöma eventuella konsekvenser. Den föreslagna 
taklanterninens påverkan på Natura 2000-området bör även bedömas avseende till 
exempel ljusspridning. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsen anser att handlingarna behöver kompletteras med information om aktuell 
recipienten och dess status. 

Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande Natura 2000 Fågeldirektivet (SPA) 
och Habitatdirektivet (SCI) 7 kap. 27 § MB och 4 kap. MB och Miljökvalitetsnormer för 
vatten enligt ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 

Kommentar 
 Beskrivningen av planändring kompletteras med en beskrivning av 

miljökvalitetsnormer för vatten och påverkan på närliggande Natura 2000-områden 
enligt länsstyrelsens synpunkter. I planändringens syfte ändras formuleringen ”att ge 
marginal för en taklanternin” till ”att ge marginal för en högre takkonstruktion”.  
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Lantmäterimyndigheten, samråd del 1 

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.   

Tekniska förvaltningen, samråd del 1 
Kommunen arbetar med att revidera vattenskyddsområdena. Eventuellt kommer 
Infanteristen 4 att omfattas efter revidering. Det går i nuläget inte att säga något om vilka 
skyddsföreskrifter som kan bli aktuella. 

Med hänseende på Miljökvalitetsnormer ska dagvatten från parkeringsytor i största 
möjliga mån avledas yligt via gräsytor för rening. 

Kommentar 
Informationen om revidering av kommunens vattenskyddsområden vidarebefordras till 
ägaren av Infanteristen 4 för kännedom.  

 Beskrivningen av planändring kompletteras med VA-avdelningens råd om 
dagvattenhantering inom privat ägd kvartersmark. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, samråd del 1 
Det behövs ett resonemang kring om markprovtagning behöver göras eller inte. I detta fall 
saknas ett sådant resonemang. Om markprovtagning ej avses att göras bör 
planbeskrivningen kompletteras med en motivering till varför. 

Kommentar 
 Beskrivningen av planändring kompletteras med information om markföroreningar 

enligt miljö-och hälsoskyddsavdelningens önskemål.  
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Kristianstads Renhållnings AB, samråd del 1 
Bra placering av miljöhus/miljörum där sortering av avfall sker. Viktigt med lätt 
tillgänglighet för våra renhållningsfordon till kärlen och att det finns möjlighet att vända. 
Detta för att undvika backning kring parkeringsplatser och liknande ”offentliga” områden. 

Kommentar 
Informationen vidarebefordras till ägaren av Infanteristen 4 inför kommande 
bygglovsprövning eller andra förändringar på fastigheten.  
 

Skriftliga svar under samråd del 2 med svarsdatum 2020-12-14    

Skriftliga svar under samråd del 2 listas i nedanstående tabell. Yttranden med erinran eller 
andra synpunkter redovisas och kommenteras på följande sidor i dokumentet. 

Avsändare Synpunkter  
Länsstyrelsen Nej  
Lantmäterimyndigheten Rådgivning, i övrigt ingen erinran 
C4 Energi Ja 
Tekniska förvaltningen  Nej 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Nej 
Kristianstads Renhållnings AB Nej 
Barn- och utbildningsförvaltningen Nej 
Infanteristen 4 Nej, godkänner planändringen 
Infanteristen 5 Nej, godkänner planändringen 
Infanteristen 3 Nej, godkänner planändringen 

Lantmäterimyndigheten, samråd del 2 
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 
Se svar till Lantmäterimyndighetens yttrande under samråd del 1.  

C4 Energi, samråd del 2 
I detaljplanen är specificerat att byggnaden ska innehålla undervisningslokaler som ska 
klara Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller (30 dBA ekv. värde). Avståndet till 
Allöverkets flisningsområde och flishantering är endast ca 350 meter. Som avskärmning 
finns idag skyddsvallen mot översvämning. Med tanke på byggnadens höjd behöver risken 
för buller och behov av byggtekniska åtgärder beaktas vid bygglovsprövningen eller i 
detaljplanen för att förhindra negativ påverkan på Allöverkets tillståndgivna verksamhet. 
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Det korta avståndet till flisupplag/flishantering på Allöverket kan medföra damning 
och/eller spridning av mögelsporer. Behov av byggtekniska åtgärder som placering av 
ventilationsintag och behov av avstängningsbar ventilation behöver beaktas i kommande 
bygglovsprövning eller i detaljplanen för att förhindra negativ påverkan på Allöverkets 
tillståndgivna verksamhet. 

Befintlig fjärrvärmeservis berörs inte av den planerade tillbyggnaden. 

Kommentar 
Med anledning av de synpunkter som C4 Energi framför har en utredning tagits fram ”PM 
risk Infanteristen 4, Kristianstad störning från Allöverket”, Tyréns 2021-01-11. Som stöd för 
bedömning av bullerpåverkan har en tidigare utförd utredning, ”Allöverket, Kristianstad – 
bullerutredning”, Tyréns 2020-04-17, använts.  

 Beskrivningen av planändring kompletteras med beskrivning av hur risker och 
störningar från Allöverket kan påverka bebyggelse och utomhusmiljö inom 
Infanteristen 4. 

 En planbestämmelse införs om att ventilation ska vara centralt avstängningsbar i 
byggnad där personer vistas mer än tillfälligt.  
 

Föreslagna förändringar av planförslaget 

I de fall inkomna synpunkter under samråd del 1 och 2 har medfört förändringar av 
planhandlingarna är detta markerat med en pil under kommentarerna till respektive 
yttrande.  

Inför samråd del 2 reviderades beskrivningen av planändring enligt följande:  

• Komplettering med beskrivningar av miljökvalitetsnormer för vatten och 
påverkan på närliggande Natura 2000-områden. I planändringens syfte ändras 
formuleringen ”att ge marginal för en taklanternin” till ”att ge marginal för en 
högre takkonstruktion”.  

• Komplettering med råd om dagvattenhantering.  
• Komplettering med information om markföroreningar. 

Med hänsyn till de synpunkter som inkom under samråd del 2 förslås handläggningen av 
ärendet övergå till vanligt standardförfarande. Inför granskningen förslås beskrivningen 
av planändring revideras enligt följande: 

• Beskrivningen av planändring kompletteras med beskrivning av hur risker och 
störningar från Allöverket kan påverka bebyggelse och utomhusmiljö inom 
Infanteristen 4. 

• En planbestämmelse införs om att ventilation ska vara centralt avstängningsbar i 
byggnad där personer vistas mer än tillfälligt.  
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Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts: 

Ingen inom kategorin sakägare, boende, intresseorganisation, förening eller övriga har 
framfört några synpunkter på planförslaget under samrådet som ej tillgodosetts. 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

• Att planförfarandet ändras från begränsat standardförfarande till standardförfarande 

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

• Revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

• godkänna förslaget till planändring för granskning. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
Roger Jönsson  Kristina Mohlin  
stadsarkitekt  planeringsarkitekt 
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