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Sökande 

Carl Mikael Dahlqvist (Hyresbostäder öst AB) 

Klarinettgränd 2 

23936 Skanör 

Förvaltningschef beslutar enligt delegation BN 2022-08-30, 8 118 

att: 

e - Bemöta inkomna synpunkter och revidera planhandlingarna i enlighet 

med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens samrådsredogörelse 

samt 

e godkänna planförslaget för granskning. 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att ändra nuvarande markanvändning inom 

fastigheten Snapphanen 16 Rån bostäder och handel till centrum. Den nya 

detaljplanen föreslås bredda möjliga användningssätt (dock ej bostäder) inom 

befintlig kulturhistoriskt intressant byggnad. Syftet med planen är också att 

tillvarata och värna byggnadens kulturhistoriska värde, eftersom byggnaden 

med sin utformning, placering och publika användning utgör en viktig del av 

den ursprungliga rutnätsstadens struktur. I det ingår även att skydda 

byggnaden och interiöra resterna av den befintliga svalgångsboden. 

Enligt ändringen översiktsplan för Kristianstad stad (KF 2022-12-14) är 

området utpekat för ”pågående markanvändning, stadsbygd”, där mindre 

förändringar och förtätningar till exempel med kontor handel, service, 

utbildning med mera ingår. Planförslaget bedöms inte avvika från 
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översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande över densamma och 

detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 

(2010:900). 

Samråd har enligt byggnadsnämndens beslut 2022-08-30, 8 118 genomförts 

under tiden 2022-09-08 till 2022-09-30. Under samrådstiden inkom 10 

skrivelser varav 4 med synpunkter som föranlett justeringar av planförslaget, 

vilket framgår i den till ärendet hörande samrådsredogörelsen. Bland annat 

har visst förtydligande gjort i planbeskrivningen och planbestämmelserna. 

Skydd av kulturmiljö (q) har i två av bestämmelserna ersatts med varsamhet 

(k) vilket underlättar vid renovering eller underhåll av fastigheten samtidigt 

som bestämmelsen fortsatt säkerställer kulturmiljövärdena. 

Granskningsförslaget avviker endast i mindre omfattning från 

samrådsförslaget och inga kritiska yttranden av stor vikt inkom under 

samrådstiden, vilket innebär att förvaltningschef enligt delegation kan 

godkänna detaljplanen för granskning. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 2022-02-14 

Plankarta 2022-02-14 

Planbeskrivning 2022-02-14 

Samrådsredogörelse 2022-02-14 

Tommy Danielsson 
förvaltningschef 

Beslut expedieras till 

Sökanden
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