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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
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. Samråd har enligt byggnadsnämndens beslut 2021-06-
29, § 136 genomförts under tiden 2021-07-12 till 2021-08-09. Myndigheter, förvaltningar 
och berörda enligt upprättad fastighetsförteckning har underrättats om samrådet. 
Samrådet har även annonserats till allmänheten i Kristianstadsbladet.  

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

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare 
1 Region Skåne 
2 Polismyndigheten Kristianstad 
3 PostNord Sverige AB 
4 Barn- och utbildningsförvaltningen 
5 Tekniska förvaltningen 
6 Telia Sverige AB (Skanova) 
7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2021-09-17 
2 Lantmäterimyndigheten i Kristianstad 2021-07-26 
3 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2021-07-08 
4 Kristianstads Renhållnings AB 2021-07-08 
5 C4 Energi 2021-07-22 
6 Kamratföreningen Norra Skåningar 2021-07-21 
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Yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och bolag m.fl. 

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

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Planområdet ingår i verksamhetsområde för dagvatten. Dock finns frågetecken om 
planområdet är kopplat till kommunens dagvattennät enligt planbeskrivningen. Detta 
behöver framgå av kommande planhandlingar samt kommunens bedömning av påverkan 
på miljökvalitetsnormer för vatten utifrån detta. I den bedömningen har kommunen t.ex. 
att väga in dagvattennätets kapacitet att ta emot dagvatten från planområdet, vattenvolym 
som området alstrar samt markens infiltrationskapacitet. 

För att ytterligare säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten uppnås bör marklov för 
markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet (9 kap. 12§ PBL (2010:900)) 
införas på plankartan för att kunna följa upp planbestämmelsen ”marken får inte 
hårdgöras” i efterföljande prövning. 

Hälsa och säkerhet – risker från verksamhet 
Planområdet ligger cirka 330 meter från Kristianstadmejeriet (anläggningsnummer 1290-
107, fastighet Näsbyholm 1 och 2). Inom verksamheten finns bland annat ett antal 
kylsystem som totalt innehåller 1400 kg ammoniak. Länsstyrelsen menar att kommunen 
behöver bedöma den omgivningspåverkan och riskbild som gällande miljötillstånd för 
Kristianstadmejeriet innebär för nu föreslagen användning. 

Hälsa och säkerhet – markföroreningar 
Länsstyrelsen konstaterar att frågan om markföroreningar inte har bedömts och 
redovisats. Om marken är förorenad, ska kommunen även bedöma om olika 
efterbehandlingsåtgärder som kan säkerställa att marken blir lämplig för det föreslagna 
ändamålet krävs. Om marken visar sig vara förorenad, och en efterbehandling kan göra 
marken lämplig, ska markens lämplighet säkerställas antingen innan planen antas eller 
genom villkorat lov eller startbesked enligt 4 kap. 14 § PBL. 

Länsstyrelsen vill informera om att då det finns eller har funnits byggnader inom 
planområdet som antingen är uppförda, renoverade eller omfogade mellan år 1953-1973 
så föreligger risk att PCB förekommer i mark. Detta behöver tas hänsyn till i den historiska 
genomgången av området och i eventuella provtagningar av mark. Även om PCB sedan 
dess har avlägsnats från byggnaderna (i enlighet med PCB-förordningen) kan det ha 
spridits till fasadnära mark. Länsstyrelsen menar att kommande planhandlingar behöver 
kompletteras med uppgifter om hur kommunen bedömer risken för PCB eller andra 
föroreningar i mark samt om kommunen bedömer att det finns behov av 
avhjälpandeåtgärder för att göra marken lämplig. 
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Länsstyrelsens rådgivning 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag enligt 5 kap. 
plan- och bygglagen. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett 
genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 

Information om fornlämningar 
Länsstyrelsen vill informera om att fornlämningen L1990:676 (tidigare RAÄ Kristianstad 
105:1) omfattar lämningarna efter Näsbys gamla tomt. Äldsta belägg för bytomten är från 
1310. Lämningen har kommit till före 1850, tidigare har undersökningar inom bytomten 
visat att det finns kulturlager inom området. Lämningen uppfyller de i kulturmiljölagens 
(KML) fornlämningsrekvisit angivna kriterier. 

Information om kulturmiljö 
Länsstyrelsen anser att det är mycket positivt att kommunen i och med detaljplanen 
bidrar till ett samlat helhetsgrepp kring områdets kulturmiljöer. Föreslagna bestämmelser 
om skydd av kulturvärden samt markens anordnande bedöms ge goda förutsättningar för 
att skydda platsens kulturvärden, men bör kompletteras med rivningsförbud för att 
säkerställa byggnadens bevarande. 

Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande miljökvalitetsnormer för vatten och 
hälsa och säkerhet enligt ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 
- 11 §§ PBL. 

Kommentar 
MKN för vatten:  

 Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om befintlig och planerad 
dagvattenlösning och hur denna påverkar miljökvalitetsnormer för vatten.  
 

 Marklov för åtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet införs på 
plankartan för att kunna följa upp planbestämmelsen ”marken får inte hårdgöras”.  

Risk från verksamhet:  

 Planbeskrivningen kompletteras med ett avsnitt om risk från ammoniakhanteringen 
vid Kristianstadsmejeriet enligt gällande miljötillstånd. Skyddsavståndet mellan 
anläggningen och planområdet bedöms som tillräckligt. 
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Markföroreningar:  

 Planbeskrivningen kompletteras med ett avsnitt om markföroreningar och behov av 
avhjälpandeåtgärder. Någon provtagning av mark har inte bedömts behövas som 
underlag för planarbetet.  

Fornlämningar:  

 Avsnittet om fornlämningar revideras enligt länsstyrelsens information.  

Kulturvärden:  

 Skyddsbestämmelsen q kompletteras med rivningsförbud för att säkerställa 
Förvaltarbostadens bevarande. 

2. Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun 
Det finns inget u-område för fjärrvärme- och avloppsledningen som finns i södra delen av 
planområdet, därför kommer det inte vara möjligt att bilda ledningsrätt för dessa. 
 
För genomförande av detaljplanen måste det område som är allmän plats park styckas av 
eller fastighetsregleras till en annan fastighet med ändamålet allmän plats park. 

Kommentar 
Allmän plats park: Någon fastighetsrättslig åtgärd behövs inte i detta fall, Näsby 35:47 är 
taxerad som industrienhet, gatu- eller parkmark.  

Ledningsrätt:  

 Planbeskrivningen revideras enligt Lantmäterimyndighetens påpekande gällande 
ledningsrätt.  

3. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
Det är positivt att parkmiljön planläggs som PARK-parkmark och att solitära träd bevaras. 
Det är också positivt att bibehålla infiltrering av dagvatten i mark istället för att leda bort 
vattnet via ledningar. 

Kommentar 
Synpunkterna föranleder ingen förändring av planförslaget.  

4. Kristianstads Renhållnings AB 
Det miljöhus som finns på fastigheten fungerar bra storleksmässigt idag men utredning på 
regeringsnivå pågår vilket eventuellt kan innebära att man måste ha fastighetsnära 
insamling av även förpackningar och tidningar. Det beror också på vilken/vilka typ/er av 
verksamheter som skall finnas i fastigheten gällande storlek på miljöhus och antalet kärl. 
Pga. dessa anledningar kan det innebära att miljöhuset är för litet och behöver anpassas. 



ANTAGANDEHANDLING 
 

LAGA KRAFT:  
ANTAGEN KF: 2022-03-08 
 

BN 20-1171  
1290xx 

 

5 (7) 
 

 
Som det skrivs i planbeskrivningen så sker backning in på fastigheten till miljöhuset. Detta 
fungerar men passagen genom grinden är minimal vilket medfört att vissa skador 
uppkommit på våra renhållningsfordon. Skall den lösningen fortsätta att användas 
behöver grinden breddas. Renhållningen ser dock gärna en lösning där backning slipper 
genomföras antingen genom vändplats/t-vändning eller genom annan placering av 
miljöhuset.  

Kommentar 
Renhållningen framför olika alternativ till hur hämtningen av avfall kan förbättras. Inget i 
planförslaget hindrar att grindöppningen breddas eller att staketet tas bort helt inom denna 
del av området. Planförslagets byggrätt medger också att miljöhuset flyttas inom 
kvartersmarkens västra del och att miljöhuset görs större. Med hänsyn till den 
kulturhistoriskt intressanta trädgårdsmiljön bedöms det inte som lämpligt att anlägga en 
vändyta för sopfordon inom planområdet. Kvartersmarkens östra del omfattas dessutom av 
planbestämmelsen ”marken får inte hårdgöras”. Grus- och gräsytor som belastas av tunga 
fordon får en försämrad genomsläpplighet genom att materialet pressas samman.  

 Planbeskrivningens text om planbestämmelsen ”marken får inte hårdgöras” 
kompletteras med anledning av Renhållningens yttrande.  

5. C4 Energi 
AO Värme: 
Ett säkerhetsavstånd på minst två meter ska hållas på vardera sida om ledningarna.  

Kommentar 
 Planbeskrivningen kompletteras med uppgiften om säkerhetsavstånd till 

fjärrvärmeledning.  

Yttranden från sakägare, intresseorganisationer, föreningar, övriga 

6. Kamratföreningen Norra Skåningar 
Kamratföreningen Norra skåningar är väl i formell meningen inte sakägare i ärendet men 
vill ändå lämna synpunkter. Försvarsmakten har via Södra skånska regementet (P 7) 
delegerat uppgiften att vårda Norra skånska regementets traditioner och historia i 
Kristianstad till föreningen, så därför detta yttrande. 

Föreningen noterar med tacksamhet den förändrade kulturhistoriska värderingen som 
framgår på sidan 12. Förvaltarbostaden representerar dåvarande Krigsmaktens system 
för bostäder till anställda. I kasernbyggnaderna fanns rum för furirer och i samman-
bindningshusen mellan kasernerna fanns familjebostäder för övriga underbefäl 
(överfurirer och rustmästare). Utanför kasernerna byggdes bostäder för underofficerare, 
sergeanter, Sergeantstaden. Inom kasernområdet byggdes två och utanför byggdes ett hus 
för förvaltare. För officerare byggdes inga särskilda hus utan dessa fick möjlighet att hyra 
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gårdar och hus som fanns på området, Näsby gård, Näsby Nygård, Rosengården samt för 
regementschefen Elmetorp. Skälet till att det byggdes tjänstebostäder var sannolikt att 
Krigsmakten ville ha sin personal samlad. Befälen hade inte reglerad arbetstid utan skulle 
stå till förfogande över tid. För civil personal fanns ett par rum i marketenteribyggnaden. 

Som också antyds i planen bör man se förvaltarbostaden i sitt sammanhang med området i 
övrigt. Soldathemmet, Regementsbiblioteket, järnvägen med lastkaj, serveringskiosken vid 
Blås ut, simbadet, kiosken vid kasernvakten samt Kyrkplan (på kommunens kartor tyvärr 
kallad Norringeparken). Området var tillgängligt för allmänheten och därför kunde de 
värnpliktiga träffa och umgås med civila. Kyrkplan användes för korum, Blås ut för 
konserter och simbadet för simundervisning, där även civila kunde delta. På området 
fanns också ett antal soldathyddor och ett soldattorp. Föreningen anser med detta att 
området förtjänar en hög lokalkulturell värdering. 

Föreningen föreslår att ett "informationscenter" i likhet med bastion Konungen eller 
Råbelövsbanan uppförs på området, förslagsvis i "Badrikesparken". Det är drygt 20 år 
sedan Försvaret lämnade Kristianstad så det är dags att ge kommande generationer 
kunskap om vad området omfattat. 

Samverkan med Högskolan i dessa ärenden är mycket god, minnesstenar och 
informationsskyltar i kasernerna underhålls av föreningen. 

Föreningen vill också uttala sin besvikelse över att inte fått delta i frågan om den nya 
badanläggningens namn. Kommunen har tidigare varit noga med att förankra namn till 
platsens eller områdets tidigare historia. Så har tyvärr inte skett nu. 

I föreningen Gamla Christianstads årsbok 2021 kommer en artikel om Soldathemmet och 
vår förenings årsbok 2023 kommer att handla om kasernerna på Näsby från 
byggnadsbeslut till idag. 

Kommentar 
Uppgifterna som Kamratföreningen Norra Skåningar har sammanställt är värdefulla som 
underlag för planarbetet. Kultur- och fritidsförvaltningen har fått yttrandet enligt 
Kamratföreningens sändlista.  

 Planbeskrivningen kompletteras med uppgifterna om Norringeparken/Kyrkplan och 
att det funnits ytterligare två förvaltarbostäder.  
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Föreslagna förändringar av planförslaget 

I de fall inkomna synpunkter under samrådet har medfört förändringar av planhand-
lingarna eller någon annan åtgärd är detta markerat med en pil under kommentarerna till 
respektive yttrande. De viktigaste förändringarna kan sammanfattas enligt följande: 

• Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om befintlig och planerad 
dagvattenlösning och hur denna påverkar miljökvalitetsnormer för vatten.  

• Marklov för åtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet förs in på 
plankartan för att kunna följa upp planbestämmelsen ”marken får inte 
hårdgöras”.  

• Planbeskrivningen kompletteras med ett avsnitt om ammoniakhantering vid 
Kristianstadmejeriet och ett avsnitt om markföroreningar.  

• Skyddsbestämmelsen q kompletteras med rivningsförbud på plankartan för att 
säkerställa Förvaltarbostadens bevarande. 

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

• revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

• godkänna planförslaget för granskning. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
Roger Jönsson  Kristina Mohlin  
stadsarkitekt  planeringsarkitekt 
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