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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Detaljplan för Snapphanen 16 
Detaljplanen för Snapphanen 16 handläggs med standard förfarande enligt plan- och 
bygglagen SFS 2010:900. Samråd har enligt byggnadsnämndens beslut 2022-08-30, § 118 
genomförts under tiden 2022-09-08 till 2022-09-30. 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 10 skriftliga yttranden har kommit in under 
samrådstiden, varav 4 med synpunkter och/eller invändningar mot planförslaget.  

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2022-09-27 
2 Kommunstyrelsen 2022-10-13 
3 Tekniska förvaltningen 2022-09-28 
4 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2022-09-26 
5 Barn- och utbildningsförvaltningen 2022-09-09 
6 Föreningen Gamla Christianstad  2022-09-12 

 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 C4 Energi 2022-09-27 
2 Renhållningen 2022-09-12 
3 Hyresbostäder i Malmö AB 2022-09-20 
4 Fastighetsägarna syd 2022-09-28 
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Sammanfattning av yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och 
bolag m.fl. 

1. C4 Energi 
C4 Elnät upplyser kommunen om att C4 Elnäts nätstation måste vara kvar då den försörjer 
el till större delen av omkring liggande kvarter 

Kommentar 
Detaljplanen kompletteras och planbeskrivningen förtydligas under rubriken ”Fjärrvärme, 
el, tele och bredband”, med information om att befintlig nätstation i byggnaden ska vara 
kvar.  

2. Renhållningen 
Renhållningen har en liten kommentar till denna detaljplan under kapitel 
”Avfallshantering”. Miljöbalken är numera ändrad och det som tidigare hette hushållsavfall 
heter numera kommunalt avfall. Detta kan vara bra att veta till kommande detaljplaner. 

Kommentar 
Detaljplanen kompletteras och ändras enligt ovan skrivelse från hushållsavfall till 
kommunalt avfall.  

Sammanfattning av yttranden från sakägare enligt fastighetsförteckning 

3. Hyresbostäder i Malmö AB 
Fastighetsägaren (Hyresbostäder i Malmö AB) uttrycker att det är svårt att förstå den 
detaljerade beskrivningen kring hur huset måste se ut framöver, jämfört med att det skett 
stora förändringar av byggnaden tidigare, kopplat till utseendet. Fastighetsägaren menar 
att det är oklart på vilka grunder bestämmelserna är satta och att de kan försvåra 
kommande underhållsarbete, där ett exempel som lyfts är fönstren på våning två som 
enligt bestämmelsen måste öppnas utåt.  

Fastighetsägaren undrar också vad som är skillnaden i handläggningen av den här 
fastigheten jämfört med den intilliggande fastigheten Snapphanen 15 och de åtgärder som 
möjliggjorts där.  

Kommentar 
Efter ovan inkomna yttrande från Hyresbostäder i Malmö AB (fastighetsägaren), så har 
avstämning skett både muntligt (via telefon) och i ett fysiskt möte med fastighetsägaren i 
november 2022 där planhandläggare och planchef deltog. Vid avstämningen har ett 
förtydligande gjorts kring vilken lagstiftning och förutsättningar som legat till grund för 
bestämmelserna i plankartan och skillnaden mellan dem. På mötet fick också 
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fastighetsägaren möjlighet att förtydliga sina tankar kring byggnadens kommande 
användning och vilka funktioner som är viktiga för att möjliggöra det. 

Utifrån dialogen på mötet har vissa av bestämmelserna justerats för att tillmötesgå 
fastighetsägaren och öka möjligheten att använda byggnaden utifrån dagens 
förutsättningar.  

• Bestämmelsen K3 som är kopplad till fönstren, ändras så att fönstren på våning 2 inte 
längre behöver öppnas utåt.  

• Utformningsbestämmelsen f1 som bland annat reglerar takfönster ändras så att det 
nu är möjligt att sätta in tre takfönster av motsvarande storlek som befintligt 
takfönster på mansardtaket.  

• Bestämmelserna kopplade till klocktornet och taket går från bevarande (q) till 
varsamhet (k). (vilket underlättar när det finns behov av renovering eller underhåll 
samtidigt som bestämmelsen fortsatt säkerställer värdena kopplade till klocktornet 
och taket).  

Fastighetsägaren har fått ta del av planbeskrivningen och plankartan inför granskningen 
och inte haft ytterligare synpunkter på planhandlingen.  

Sammanfattning av yttranden från intresseorganisationer, föreningar, övriga 

4. Fastighetsägarna syd 
Fastighetsägarna syd var positiva till att detaljplanen ändras för ”bredare flexibilitet i 
nyttjande av fastigheten”. Men uttrycker att de ser ”risker gällande de omfattande 
restriktioner som anges i detaljplanehandlingen vad gäller utformningen och placering av 
skyltfönster, butiksentréer, utformning av fönster på plan 2 och så vidare. Det finns historiska 
fotografier på fastigheten från de senaste 120 åren och där kan man konstatera att fastigheten 
kontinuerligt har förändrat utseende vad gäller skyltfönster och entréutformning och 
placering.” De framhåller även att det som är viktigt är att stadskärnans attraktivitet stärks och 
att ”I en framtida stadskärna kommer behovet av att mötas, känna sig sedd och få ett socialt 
utbyte finnas kvar och dessa möten kommer äga rum i den urbana miljön. Ett viktigt steg är en 
flexibel detaljplanering där nyttjandet av planbestämmelsekoder är en faktor. Även 
motverkande av motstridiga yt/BTA/BRA-angivelser som kan leda till sämre miljöval till förmån 
för ökad exploateringsgrad.” 

Kommentar 
Ingen av planbestämmelserna i samrådshandlingen, eller i granskningshandlingen har styrt 
utformning eller placering av skyltfönster. Av butiksentréerna är det endast de befintliga 
entréerna med de detaljer som beskrivs som får en varsamhetsbestämmelse.  I 
planbeskrivningen har motivet till de satta planbestämmelserna (bland annat 
varsamhetsbestämmelsen för fönstren på plan 2) förtydligats. Planbestämmelsen k2 i 
granskningshandlingen har kompletterats med texten ”utmed Östra Storgatan” för att 
förtydliga att det är de befintliga entréerna utmed Östra Storgatan som omfattas av 
varsamhetsbestämmelsen.   
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Vad det gäller stadskärnans attraktivitet och hänvisningen till ”det framtida behovet av 
känna sig sedd och få ett socialt utbyte” i den urbana miljön, så bidrar flera av 
bestämmelserna till att byggnaden även långsiktigt är en viktig del av stadskärnan och dess 
attraktivitet. Med bestämmelsen S1 prioriteras användningen handel i de delarna av 
byggnaden som vänder sig mot gågatorna och Lilla torg. Bestämmelsen säkerställer att 
byggnaden fortsatt är en aktiv del av gatulivet och bidrar till besökspunkter i stadskärnan.  

Föreslagna förändringar av planförslaget 

Inkomna synpunkter under samrådet har medfört följande förändringar av planförslaget 
inför granskning:  

• Bestämmelsen k3 i granskningshandlingen som är kopplad till fönstren, ändras 
så att fönstren på våning 2 inte längre behöver öppnas utåt.  

• Utformningsbestämmelsen f1 som bland annat reglerar takfönster ändras så att 
det nu är möjligt att sätta in tre takfönster av motsvarande storlek som 
befintligt takfönster på mansardtaket.   

• Bestämmelserna kopplade till klocktornet och taken går från bevarande (q) i 
samrådshandlingen till varsamhet (k) i granskningshandlingen. Med 
regleringen bevarande (q) på klocktorn och tak så skulle de tak och klocktorn 
som finns på platsen idag bevaras så som de är. Den här regleringen kan 
innebära svårigheter när det finns behov av renovering, där bestämmelsen 
egentligen förordnar att det är de befintliga taken och klocktornet och dess 
material som ska vara på platsen och därmed kan det bli svårare att få tillstånd 
att byta ut delar. Varsamhet (k) innebär till skillnad från bevarande (q) att det 
ska vara motsvarande material som det som finns på platsen. Varsamhet (k) 
medger alltså på ett tydligare sätt renovering eller byte av trasiga delar. 
Ändringen i plankartan innebär att det blir lättare för fastighetsägaren att 
genomföra nödvändigt underhåll och eventuellt behov av renovering samtidigt 
som bestämmelsen fortsatt säkerställer värdena kopplade till klocktornet och 
taken. 

• Planbeskrivningen justeras och ordet ”hushållsavfall” ändras till ”kommunalt 
avfall”.  

• Planbeskrivningen kompletteras och förtydligas under rubriken ”Fjärrvärme, 
el, tele och bredband”, med information om att ”befintlig nätstation i 
byggnaden ska vara kvar”.  

• Planbestämmelsen k2 i granskningshandlingen har kompletterats med texten 
”utmed Östra Storgatan” för att förtydliga att det är de befintliga entréerna 
utmed Östra Storgatan som omfattas av varsamhetsbestämmelsen. 
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Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts: 

• Fastighetsägaren och Fastighetsägarna syd uttrycker missnöje över flera av 
planbestämmelserna och ifrågasätter behovet av dem. Utöver ovanstående justeringar 
har planbestämmelserna som är kopplade till byggnadens utformning, varsamhet eller 
skydd inte förändrats i någon större utsträckning. Syftet med planbestämmelserna är 
det samma som i samrådshandlingen, men däremot har planbeskrivningen och de 
texterna som kopplas till planbestämmelserna utvecklats för att förtydliga motiv och 
syfte. Det har också varit en löpande dialog med fastighetsägaren inför granskningen 
för att säkerställa att de bestämmelser som sätts inte avsevärt försvårar användningen 
av byggnaden. 

 

  

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden. 

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

• revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

• godkänna planförslaget för granskning. 

 

 

 

Förvaltningschefen beslutade på delegation av BN (BN 2022-08-30, § 118) enligt Miljö- 
och samhällbyggnadsförvaltningens förslag 2023-02-14.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
Daniel Wasden  Rebecka Danielsson  
planchef  planeringsarkitekt 
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