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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Detaljplan för del av Näsby 35:47 i Kristianstad 
Detaljplanen för del av Näsby 35:47 i Kristianstad handläggs med utökat förfarande enligt 
plan- och bygglagen SFS 2010:900. Granskning har enligt byggnadsnämndens beslut 2021-
12-15, § 245 genomförts under tiden 2021-12-22 till 2022-01-12. Myndigheter, 
förvaltningar och berörda enligt upprättad fastighetsförteckning har underrättats om 
granskningen.  

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

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare 
1 Länsstyrelsen i Skåne 
2 Polismyndigheten Kristianstad 
3 Region Skåne 
4 Barn- och utbildningsförvaltningen 
5 Kristianstads Renhållnings AB 
6 Telia Sverige AB (Skanova) 
7 Kommunledningskontoret 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Lantmäterimyndigheten i Kristianstad 2022-01-12 
2 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2022-01-12 
3 Tekniska förvaltningen 2022-01-11 
4 C4 Energi 2022-01-10 
5 Räddningstjänsten 2021-12-28 
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Yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och bolag m.fl. 

1. Lantmäterimyndigheten 
Lantmäterimyndigheten har endast redaktionella synpunkter som översänds separat. 

Kommentar 
 Redaktionella ändringar görs i planbeskrivningen med anledning av synpunkter från 

Lantmäterimyndigheten.  

2. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen önskar ett förtydligande i planbeskrivningen av 
varifrån uppgifterna om dagvatten och skyfall kommer. 

Kommentar 
 Planbeskrivningen förtydligas utifrån miljö- och hälsoskyddsavdelningens 

synpunkter.  

3. Tekniska förvaltningen 
Parkeringsplatser ska lösas inom den egna fastigheten. Om förändring sker av verksamhet, 
ska hänsyn tas till förändring även när det kommer till parkeringsnorm samt det faktiska 
parkeringsbehovet som kan uppstå. Observera att p-normen är minimumkravet och att 
behovet kan vara större. Vändplats kan inte räknas in som parkeringsyta då denna ska 
hållas fri just pga. att det är en vändplats. 

Kommentar 
Synpunkterna föranleder ingen förändring av planförslag eller planbeskrivning. Enligt 
gällande parkeringsnormer kan kommunen i vissa fall tillåta att fastighetsägaren har sin 
bilparkering på annan fastighet.  

4. C4 Energi 
Hög- och lågspänningskablar finns inom området, säkerhetsavstånd på minst 1 meter ska 
hållas på vardera sida om ledningarna. Optokanalisation finns inom området, 
säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter ska hållas på vardera sida om kanalisationen. 
Säkerhetsavstånd på minst två meter ska hållas på vardera sida om fjärrvärmeledning. 

Kommentar 
Uppgifterna föranleder ingen revidering av planförslaget.  

5. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten hat mätt avståndet från Härbärget till Skånemejeriet och får det till ca 
360-365 meter. Mätningen är gjord i I-kartan och avser byggnad till byggnad. (enligt 
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länsstyrelsen ca 330 meter). När det gäller avstånd till Skånemejeriet som hanterar 
ammoniak, hänvisar Räddningstjänsten till riskanalys gjord i samband med 
detaljplaneläggning för ”Rättscentrum” Kv. Kristianstad 4:47 (Riskutredning Kristianstad 
4:47. Kristianstad, Rättscentrum, Version A, 2018-05-08, Tyréns). I denna riskanalys 
hänvisar man till tidigare gjord riskutredning för ammoniak på en av Skånemejeriers 
anläggningar innehållande ca 2,2 ton ammoniak.  

Kommentar 
Uppgifterna föranleder ingen revidering av planförslaget. Enligt samrådssynpunkt från 
länsstyrelsen har ett annat underlag använts till detaljplanen för att bedöma risk från 
ammoniak; ”Riskanalys för ammoniakhanteringen vid Kristianstadsmejeriet, komplettering 
av ansökan om miljötillstånd, juni 2014. Länsstyrelsens diarienummer 551- 29792-2013. 
Länsstyrelsen har inte framfört några kvarstående synpunkter under granskningen.  

Föreslagna förändringar av planförslaget 

Ingen av de framförda synpunkterna under granskningen har inneburit någon förändring 
av planförslaget. I de fall ett yttrande har inneburit redaktionella ändringar i 
planbeskrivningen är detta markerat med en pil under kommentar till yttrandet.  

Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts 

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

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

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

• revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

• godkänna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för beslut om 
antagande. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
Tommy Danielsson  Kristina Mohlin  
förvaltningschef  planeringsarkitekt 
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