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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
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. 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 12 skriftliga yttranden har kommit in under 
samrådstiden, varav 4 med synpunkter och/eller invändningar mot planförslaget.  

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Region Skåne 2021-07-19 
2 Trafikverket 2021-08-04 
3 Kommunstyrelsen 2021-08-20 
4 Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-08-03 
5 Kristianstads renhållnings AB 2021-08-16 
6 PostNord 2021-08-20 
7 Skanova 2021-07-08 
8 E.ON 2021-08-25 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2021-08-09 
2 Lantmäterimyndigheten 2021-08-26 
3 Tekniska förvaltningen 2021-07-28 
4 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2021-08-27 
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Sammanfattning av yttranden från statliga och regionala instanser  

1. Länsstyrelsen 
Följande synpunkter har koppling till länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- 
och bygglagen (2010:900). 

Buller 

Länsstyrelsen saknar en motivering i planhandlingarna varför det är obehövligt att 
redovisa bullernivåer. 

Markföroreningar 

Länsstyrelsen saknar en ställningstagande i planhandlingarna angående eventuella 
föroreningar inom planområdet. 

 

Länsstyrelsens rådgivning 

Kulturmiljövärde 

Länsstyrelsen noterar att prästgården beskrivs som välbevarat exteriört och har flera 
tidstypiska arkitekturdrag men att kommunen inte valt att föreslå några särskilda 
bestämmelser utan hänvisar till PBL:s generella varsamhetskrav som regleras i PBL 8 kap. 
17 §. Länsstyrelsen anseratt detta inte kan anses ge ett fullgott varsamhetsskydd åt 
byggnaden och om kommunen avser bevara byggnadens välbevarade uttryck exteriört 
och dess tidstypiska arkitekturdrag bör planhandlingarna kompletteras med specifika 
varsamhetsbestämmelser och med tillhörande utökad lovplikt. 

Arkeologi 

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har tidigare yttrat sig angående en exploatering på 
genom aktuell detaljplanläggning berörda fastigheter. I samrådet enligt 2 kap. 10 § 
kulturmiljölagen (KML), som handlagts under dnr. 431-46220-2020, har länsstyrelsens 
ställningstagande varit att en exploatering kräver länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap 12 § 
KML. Dessutom konstaterade kulturmiljöenheten att det sannolikt i samband med 
prövning av tillåtligheten kommer ställas krav på genomförande av en arkeologisk 
förundersökning. Kulturmiljöenheten rekommenderade dessutom som första steg att 
börja med en så kallat avgränsande förundersökning. Fornlämningarnas gränser i 
kulturmiljöregistret, särskilt när lämningar som i det här fallet, inte är synliga på markytan 
har alltid en viss osäkerhet. Här blev gränsen av bytomten i kulturmiljöregistret bestämt 
med en historisk karta från 1810. Gränserna återspeglar därför bara en momentbild och 
fornlämningen kan övertiden ha varierat i sin storlek. Därför tillhör enligt 2 kap. KML 2 § 
till varje fornlämning ett så kallat fornlämningsområde som en slags skyddszon runt 
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lämningen som är så stort som det behövs för att bevara fornlämningen. I samband med 
planarbetet och samrådet avklarades inte om fornlämningar sträcker sig längre nord än 
angivet i kulturmiljöregistret. Fornlämningens verkliga gränser är inte fastlagd. 

Kristiansand kommun har i sin detaljplan valt att reglera området nära fornlämningen 
med sina osäkra gränser enligt kulturmiljöregistret som prickmark för att undvika 
arkeologiska insatser och hålla respektavstånd till begravningsplatsen. Avståndet är 
angivet med 15 meter. 

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bedömer att det är positiv att Kristiansand kommun på 
det sätt försöker undvika intrång i fornlämningen, även om 15 meter avstånd är ganska 
liten i förhållande till en fornlämning med så stor yta. Efter en genomgång av äldre 
historiska kartor har vi kommit fram att vald reglering till prickmark kan accepteras. Vi 
menar däremot att planbestämmelsen för prickmarkområdet under beteckningen n1 är 
alldeles för svag för att säkerställa att det inte ska utföras större markingrepp inom 
området. Det måste dessutom komma tydlig fram i planbeskrivningen att markingrepp i 
prickmarkområdet när fornlämningen kräver fortfarande länsstyrelsens tillstånd enligt 
KML. Vi uppfordrar kommunen att göra i planbeskrivningen och planbestämmelserna 
tydlig att markingrepp i prickmarkområdet på planområdets södra kant behöver 
länsstyrelsen tillstånd enligt KML och att markingrepp inte får förekomma i området. 

Länsstyrelsens bedömning 

Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande buller och markföroreningar har 
inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 

Kommentar 

Buller 
Planhandlingarnas avsnitt om buller har tyvärr inte kommit med i samrådsskedet. 
Planhandlingarna kompletteras med nedanståstående information om buller inför 
granskningsskedet.  

Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från spårtrafik och vägar som inte bör 
överskridas vid nybyggnation av bostäder enligt Förordning 2015:216. Dessa riktvärden är 
60 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid samt 70 
dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden.  Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 m2 men 
ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA. 
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RIKTVÄRDEN 
Utomhus vid fasad – 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå *  

Utomhus vid uteplats – 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå 

Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad – 70 dB(A) maximal ljudnivå ** 

* Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där 55 
dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids under 
nattid 22.00–06.00.  

** Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 
06.00-22.00. 

 

 
Ljudtrycksvågor. Bild: Ramböll. 

Buller inom planområdet genereras främst från Rv 19, väster om planområdet, men även 
från Skaddevägen och Hästavägen. 

Ramböll har gjort en bullerkartläggning för Kristianstads kommun år 2017. 
Bullerberäkningar har även gjorts med Buller Väg II från Trivector utifrån uppgifter om 
nuvarande trafik uppräknat till basprognos år 2040. 

Kartläggningen visar att riktlinjer för ekvivalent ljudnivå vid fasad erhålls med god marginal 
enligt dagens förhållande och enligt basprognos för år 2040. 

Enligt trafikuppräkning till år 2040 klaras inte riktvärdena för uteplats från Rv 19 (överstigs 
som max med 2 dB(A). Plankartan reglerar därför en m1- bestämmelse till skydd för störning 
som anger att minst en gemensam uteplats ska skärmas mot buller från Rv 19. Skärmningen 
ska utgöras av bebyggelse. 

Det finns inget annat omgivningsbuller som påverkar planområdet. 
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Vägtrafikbuller, ekvivalent ljudnivå dB(A), 2 meter ovan mark, dagens nivå.  
Markering av riktvärden vid fasad. 
Karta: Krisitanstads kommun/Ramböll.  
 

 

Ekv. 52 dB(A) 
Max.64 dB(A) 

Ekv. 51 dB(A) 
Max.62 dB(A) 

Ekv. 49 dB(A) 
Max.61 dB(A) 
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Bullerberäkning med programvaran Trivectors BullerVägII, för basprognos år 2040. 
Beräkning: Kristianstads kommun  
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Markföroreningar 
För att förtydliga kommunens ställningstagande i planhandlingarna kompletteras 
planbeskrivningen om att den historiska användningen av marken inom planområdet som 
(präst)bostad med tillhörande trädgård inte föranleder någon särskild misstanke om 
förorening. I det här fallet har kommunen gjort bedömningen att historiken och äldre 
flygfoton är ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma markens lämplighet som 
bostadsändamål och att det inte krävs provtagning. 

Kulturmiljövärde 
Kommunens stadsantikvarie har gjort bedömningen att byggnaden inte anses ha ett 
tillräckligt värde som motivera särskilda specifika varsamhetsbestämmelser. 

Arkeologi 
Planbeskrivningen kompletteras med att Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bedömer att den 
zon på 15 meter av prickmark som bland annat är avsedd för att undvika arkeologiska 
insatser är acceptabel sett till den genomgången av äldre historiska kartor som gjorts i 
samband med samrådsprocessen. Planbeskrivningen förtydligas med att området utgör ett 
fornlämningsområde och att markingrepp i prickmarkområdet på planområdets södra kant 
kräver länsstyrelsen tillstånd enligt KML. Planbeskrivningen kompletteras även med att 
såvida markingrepp skulle vara aktuellt söker fastighetsägaren tillstånd enligt KML och står 
för kostnaderna för de arkeologiska insatserna.  

Plankartan kompletteras med två nya bestämmelser inom 15-meters zonen i planområdets 
södra kant. Dels tillkommer en övrig administrativ a-bestämmelse som anger 
”Fornlämningsområde” och dels en ny n2-bestämmelse om markens anordnade som reglerar 
att markingrepp inte får utföras inom fornlämningsområde utan länsstyrelsen tillstånd 
enligt KML. 
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Sammanfattning av yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och 
bolag m.fl. 

2. Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun 
På grundkartan saknas Degeberga ga:5, som ligger på Hästavägen. 

Bör förtydligas att ansökan om bildande av eventuell ledningsrätt ska göras av 
Kristianstads kommun samt att kostnaderna är både förrättningskostnader och eventuell 
ersättning till belastad fastighet. 

Den nya detaljplanen möjliggör avstyckning av ny fastighet från Degeberga 72:1. Är 
tanken att detta ej ska vara möjligt bör det läggas in en bestämmelse om minsta 
fastighetsstorlek. 

Fastighetsgränsen mellan Degeberga s:1 och 106:1 tillika plangräns har dålig noggrannhet. 

Kommentar 
Grundkartan kompletteras med markering av Degeberga ga:5, som ligger på Hästavägen. 
Planbeskrivningen förtydligas att ansökan om bildande av eventuell ledningsrätt ska göras 
av Kristianstads kommun samt att kostnaderna är både förrättningskostnader och eventuell 
ersättning till belastad fastighet. Den nya detaljplanen avser inte hindrar en framtida 
avstyckning av ny fastighet från Degeberga 72:1.  

Det har noterats att fastighetsgränsen mellan Degeberga s:1 och 106:1 tillika plangräns har 
dålig noggrannhet. Efter samtal med lantmäterimyndigheten 2021-09-07 har det bestämts 
att det inte längre är nödvändigt med en fastighetsbestämning med hänsyn till att 
Degeberga s:1 överensstämmer väl med vägkant och utgör en tydlig hävd. Synpunkter 
föranleder därför ingen justering av plankartan eller grundkartan. 

3. Tekniska förvaltningen 
Parkeringsplatserna ska lösas inom den egna fastigheten. 

Kommentar 
Planbeskrivnigen anger redan att ”Parkering kommer fortsättningsvis ske inom fastigheten.” 
Synpunkten föranleder ingen ändring av planhandlingarna. 

4. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ser det som positivt att trädallén bevaras samt att 
dagvattnet tas omhand på egen fastighet. 

Kommentar 
Synpunkten föranleder ingen ändring av planhandlingarna.  
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Föreslagna förändringar av planförslaget 

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

• Planhandlingarna kompletteras med information om buller.  

• För att förtydliga kommunens ställningstagande i planhandlingarna kompletteras 
planbeskrivningen om att den historiska användningen av marken inom planområdet 
som (präst)bostad med tillhörande trädgård inte föranleder någon särskild misstanke 
om förorening. I det här fallet har kommunen gjort bedömningen att historiken och 
äldre flygfoton är ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma markens lämplighet 
som bostadsändamål och att det inte krävs provtagning. 

• Planbeskrivningen kompletteras med att Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bedömer att 
den zon på 15 meter av prickmark som bland annat är avsedd för att undvika 
arkeologiska insatser är acceptabel sett till den genomgången av äldre historiska kartor 
som gjorts i samband med samrådsprocessen. Planbeskrivningen förtydligas med att 
området utgör ett fornlämningsområde och att markingrepp i prickmarkområdet på 
planområdets södra kant kräver länsstyrelsen tillstånd enligt KML. Planbeskrivningen 
kompletteras även med att såvida markingrepp skulle vara aktuellt söker 
fastighetsägaren tillstånd enligt KML och står för kostnaderna för de arkeologiska 
insatserna. 

• Plankartan kompletteras med två nya bestämmelser inom 15-meters zonen i 
planområdets södra kant. Dels tillkommer en övrig administrativ a-bestämmelse som 
anger ”Fornlämningsområde” och dels en ny n2-bestämmelse om markens anordnade 
som reglerar att markingrepp inte får utföras inom detta fornlämningsområde utan 
länsstyrelsen tillstånd enligt KML. 

• Grundkartan kompletteras med markering av Degeberga ga:5, som ligger på 
Hästavägen. 

• Planbeskrivningen förtydligas att ansökan om bildande av eventuell ledningsrätt ska 
göras av Kristianstads kommun samt att kostnaderna är både förrättningskostnader 
och eventuell ersättning till belastad fastighet. 

• Planbeskrivningen kompletteras med att detaljplanen inte hindrar en framtida 
avstyckning av ny fastighet från Degeberga 72:1.  

• Redaktionella ändringar 
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Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts: 

• Inga 

 

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. 

 

Byggnadsnämnden beslutade enligt Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningens förslag 
2021-09-28 BN §201.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
Jeanette Petersén  Helén Schrewelius  
tf planchef  planeringsarkitekt 
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