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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Detaljplan för Degeberga 72:1 m.fl. i Degeberga 
Detaljplanen för Degeberga 72:1 m.fl. i Degeberga handläggs med standard förfarande 
enligt plan- och bygglagen SFS 2010:900. Samråd har enligt byggnadsnämndens beslut 
2021-06-29, § 131 genomförts under tiden 2021-07-13 till 2021-08-27. Granskning har 
enligt byggnadsnämndens beslut 2021-09-28, § 201 genomförts under tiden 2021-10-08 
till 2021-11-16. Myndigheter, förvaltningar och berörda sakägare enligt upprättad 
fastighetsförteckning har underrättats om granskningen och fått möjlighet att lämna 
synpunkter på planförslaget.  

Planförslaget har under samrådstiden funnits tillgänglig i Rådhus Skåne i Kristianstad 
samt på kommunens hemsida. Sammanlagt 11 skriftliga yttranden har kommit in under 
samrådstiden, varav två (2) med synpunkter på planförslaget.  

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2021-11-10 
2 Region Skåne 2021-10-22 
3 Trafikverket 2021-10-13 
4 Tekniska förvaltningen 2021-11-12 
5 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2021-10-18 
6 Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-10-07 
7 Kristianstads renhållnings AB 2021-10-28 
8 Polismyndigheten Region Syd 2021-10-06 
9 Skanova 2021-10-05 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Lantmäterimyndigheten 2021-11-15 
2 E.ON Energidistribution AB 2021-07-28 
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Sammanfattning av yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och 
bolag m.fl. 

1. Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun 
På sidan 15 nämns att det ej finns någon känd rättighet för de kommunala vatten- och 
avloppsledningarna. Sedan den 22 september 2021 finns dock avtalsrättigheter för dessa 
till förmån för Degeberga 26:41 och 75:3. 

Rättighetsområdet enligt detta avtal är dock större än det område som markerats som u-
område i plankartan. 

På sidan 21 nämns också att ingen rättighet finns idag. Detta bör justeras då det idag finns 
en avtalsrättighet för dessa ledningar. 

I övrigt endast redaktionella synpunkter. 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med lantmäterimyndighetens yttrande.  

Plankartan kompletteras med utökat u-område inom planområdets norra och nordvästra 
del i enlighet med nytt avtalsservitut om ledningar. 

2. E.ON Energidistribution AB 
Inom området har E.ON markförlagd lågspänningskabel i osäkert läge, se bifogad karta. 

Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning 
beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår 
hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-
ledning.html  

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som staket eller plank inte utan 
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 
3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag 
anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll 
försvåras. 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller 
ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 
genomförandebeskrivningen.   
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Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med att E.ON har en markförlagd lågspänningskabel i 
osäkert läge samt kompletteras med informationskarta (enligt ovan) där ledningar med 
osäkert läge redovisas.   

Planbeskrivningen kompletteras med att det för elledningarna i mark får byggnad eller 
annan anläggning så som staket eller plank inte utan ledningsägarens medgivande och 
lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller 
får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras 
ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras. 

Planbeskrivningen kompletteras med att eventuella kostnader i samband med planens 
genomförande så som flyttningar eller ändringar av E.ON befintliga anläggningar bekostas 
av exploatören. 

Till följd av att u-området utökas inför antagandeskedet i enlighet med nytt avtalsservitut 
om ledningar (se kommentar till nr 1) regleras en större del av E.ONs elnät under 
”markreservat för ledningar” på plankartan jämförts med granskningsförslaget.  

 

  



 
LAGA KRAFTHANDLING 
 
LAGA KRAFT: 2022-01-07 
ANTAGEN AV BN: 2021-12-15 
1290K-P2022/1 
BN 20-1898 

4 (5) 
 

Föreslagna förändringar av planförslaget 

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

• Planbeskrivningen kompletteras med information om avtalsrättighet för 
ledningar. 
 

• Plankartan kompletteras med utökat u-område inom planområdets norra och 
nordvästra del i enlighet med nytt avtalsservitut om ledningar. 
Fastighetskonsekvenskartan på revideras i enlighet med detta.  
 

• Planbeskrivningen kompletteras med att E.ON har en markförlagd 
lågspänningskabel i osäkert läge samt kompletteras med informationskarta där 
ledningar med osäkert läge redovisas.   
 

• Planbeskrivningen kompletteras med att det för elledningarna i mark får byggnad 
eller annan anläggning så som staket eller plank inte utan ledningsägarens 
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter 
från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag 
anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och 
underhåll försvåras. 
 

• Planbeskrivningen kompletteras med att eventuella kostnader i samband med 
planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av E.ON befintliga 
anläggningar bekostas av exploatören. 
 

• Redaktionella ändringar 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

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

• revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

• anta detaljplanen. 

 

Byggnadsnämnden beslutade enligt Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningens förslag 
2021-12-15 § 246.  
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Meddelande inför antagande  

Det finns inga personer/organisationer/myndigheter som under samrådet eller 
granskningen som framfört synpunkter som inte helt eller delvis kunnat tillgodoses. Det 
kommer därför inte skickas ut någon underrättelse inför byggnadsnämndens antagande 
av detaljplanen. 

Fastighetsägaren till Degeberga 72:1 har tagit del av inkomna synpunkter och meddelats 
muntligen om föreslagen förändring av plankartans u-område och kompletteringarna 
avseende avtalsservitutet inför byggnadsnämndens antagande av detaljplanen.  

Besvärshänvisning 

Det finns inga synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts och därför kommer ingen 
att tillsändas överklagandeinformation.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
Jeanette Petersén  Helén Schrewelius  
tf planchef  planeringsarkitekt 
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