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Ändringen avser rödmarkerat område inom fastigheten Dammlyckan 12. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

PLANBESKRIVNING 
Ändring av detaljplan för Dammlyckan 12 
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ALLMÄNT 

Detaljplanens syfte  

Ändringen syftar främst till att möjliggöra för flera typer av bebyggelse och inom ramen 
för detta kommer byggnadssättet att ändras. Vidare syftar ändringen även till att 
uppdatera detaljplanen till ny praxis för att underlätta för ny bebyggelse. Inom ramen för 
detta kommer dels prickmarken att få en ny lydelse och justerad utbredning men dels 
kommer också våningsantalet och byggnadshöjd tas bort och ersättas med nockhöjd. 

Läge och omfattning 

Planområdet är beläget i Åhus strax sydväst om Ica Kvantum och nordväst om 
Rönnowskolan. Planområdet utgörs av fastigheten Dammlyckan 12 och uppgår till cirka 
5370 kvm. Området omgärdas av småhusbebyggelse i en till två våningar. 

Uppdrag och bakgrund 

Byggnadsnämnden gav BN § 173 i uppdrag åt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
att påbörja planarbete för Dammlyckan 12. Detaljplanen var därefter utskickad på samråd 
mellan 2021-01-14 till och med 2021-01-28. 

Markägoförhållanden 

Marken ägs av AB Kristianstadbyggen (ABK). 

Planhandlingar    

• Plan- och genomförandebeskrivning inkl. behovsbedömning för MKB 
• Illustration av plankarta i planbeskrivningen   
• Fastighetsförteckning 

Utredningar tillhörande planförslaget 

Geoteknik, Tyréns (2019-11-08) 
Riskanalys, Tyréns (2008-11-06, rev 2008-12-03) 
Riskanalys, COWI (2017-04-12) 

Behov av strategisk miljöbedömning (SMB) 

En undersökning om behovet av strategisk miljöbedömning (SMB) enligt 6 kap Miljöbalken 
(MB) har tagits fram för nu aktuell ändring av detaljplan. Se sidan 22. 

Enligt undersökningen antas planförslaget inte ha en sådan betydande miljöpåverkan att 
en SMB behöver göras.  
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Beslutet fattades av byggnadsnämnden i december 2020 och anslogs till allmänheten i 
samband med samrådsbeslutet.  

Planprocess 

Processen för en detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL). Denna ändring av 
detaljplan handläggs med standardförfarande.  

 

Tidplan 

Godkännande för samråd Byggnadsnämnden   2020-12-15 
Godkännande för granskning Förvaltningschef   2021-03-24 

Antagande   Byggnadsnämnden   Sommaren 2021 
Laga kraft (tidigast)       Sommaren 2021 

Medverkande 

Förutom planförfattare Alexander Bredén-Jonsson har bland annat planchef/stadsarkitekt 
Roger Jönsson medverkat i planarbetet. 

  

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Nu rivna bostäder inom fastigheten Dammlyckan 12.       Bild: Katarina Olsson 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Gällande planer 

Gällande detaljplaner 
För området gäller ändring av stadsplan för 
Kv. Gapet m.fl. som vann laga kraft år 1978. 
Planen anger att fastigheten Dammlyckan 12 
får bebyggas med radhus i upp till två 
våningar där bebyggelsen får uppgå till en 
höjd av 7,6 meter. Stora delar av fastigheten 
utgörs av prickmarken med lydelsen ”mark 
som inte får bebyggas”.   

Översiktsplaner och fördjupningar  
Detaljplaneändringen överensstämmer med 
kommunens översiktsplan (antagen av KF 
2013) som anger pågående markanvändning. 
Länsstyrelsens lämnade ingen erinran för 
området i sitt granskningsyttrande för 
översiktsplanen. 

Rivningslov 
2018-01-31 beviljades ABK av byggnadsnämnden rivningslov inom fastigheten 
Dammlyckan 12. Ansökan gällde rivning av byggnader med 30 lägenheter i en till två 
våningar från 1958.  Byggnaderna är numera rivna. 

 

  

Del av stadsplanen för Kv. Gapet mfl. 
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Riksintressen  

Planområdet ligger inom riksintresse för kustzonen men påverkar inte intentionerna med 
riksintresset då området är avskuret ifrån zonen närmast vattnet och ligger inom ett 
tättbebyggt område.  

Övriga skyddsbestämmelser  

Fornlämningar 
En liten del av planområdet ingår i den fasta fornlämningen Åhus 23:1. Länsstyrelsen 
bedömer att aktuella fornlämningen inte är av sådan betydelse att den utgör hinder för 
arbetsföretaget under förutsättning att berörda delar av fornlämningen undersöks och 
dokumenteras. Syftet med schaktningsövervakningen är att dokumentera berörda 
lämningar och kulturlager. 

Länsstyrelsen gav 2019-11-08 AB Kristianstadsbyggen tillstånd till ingrepp i del av 
fornlämning RAÄ Åhus 23:1 i enlighet med ansökan inom fastighet Dammlyckan 12. 
Länsstyrelsen beslutar att en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 
ska genomföras. Länsstyrelsen tilldelar Sydsvensk Arkeologi AB att utföra den 
arkeologiska undersökningen. Kostnaden för undersökningen ska betalas av AB 
Kristianstadsbyggen i enlighet med dennes kostnadsansvar. Beslutet är giltigt till och med 
2021-11-08. 

Om fornlämningar (stenpackningar, härdar, skelettdelar etc.) skulle framkomma i 
samband med markarbeten i området skall dessa omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas i enlighet med 2 kap 10 § Kulturmiljölagen (1988:950). För ingrepp eller 
borttagning av eventuella påträffade fornlämningar krävs Länsstyrelsens tillstånd. 

Biotopskydd 
Inom planområdet finns två biotopskyddade trädalléer, en i den västra delen och en i den 
östra. Den västra allén består av 10 oxlar, träden bedöms vara ca 70 år gamla och den 
förväntade livslängden är ca 100 år. Träden ska avverkas för att anlägga nio 
parkeringsfickor längs Norregatan. Nio av de aktuella träden står på den plats parkeringen 
ska anläggas. Den östra allén består av 11 lindar. Vissa mindre mark- och vattenområden 
(biotoper) är generellt skyddade med stöd av 7 kap 11 § miljöbalken. De generellt 
skyddade biotoperna finns preciserade i bilaga 1 till 5 § förordningen om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. Enligt bilagan utgör alléer en sådan biotop. Inom sådana biotoper 
får inga verksamheter eller åtgärder vidtas som kan skada biotopen. Avverkning av 
alléträd är ett exempel på en sådan åtgärd. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen i 
det enskilda fallet lämna dispens från förbudet. 

Länsstyrelsen har 2020-06-24 beslutat att lämna dispens för avverkning av den västra 
allén medan avslag lämnats för den östra. 
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Del av den västra trädallén som kommer att avverkas.       Bild: Katarina Olsson 

Följande villkor gäller för beslutet:  
1. Minst 15 nya lövträd ska planteras inom tre år från det att avverkningen 

genomförts i enlighet med ansökan.  
2. Återplanteringen ska ske med inhemska trädslag och med en stamomkrets om 

minst 18-20 cm.  
3. Om de nyplanterade träden inte etablerar sig ska de ersättas inom ett år från det 

att de nyplanterade träden togs bort.  
4. Dispensen upphör att gälla om arbetena inte påbörjas inom två år och avslutas 

inom fem år från den dag då detta beslut vinner laga kraft. 
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och bebyggelse 

Området är idag obebyggt och utgörs i huvudsak av grusade grönytor i form av gräs och 
ogräs. Planområdet omgärdas i norr och i öster av villabebyggelse i en till två våningar, i 
väster av den pågående verksamheten Åhus trädgårdar och i söder av Rönnowskolan. 
Planområdet är relativt plant med lägre marknivå i läge för nu rivna byggnader men där 
det sluttar åt norr med markhöjder ifrån +4 till +6 i söder. Närheten till service är god, 
med flera olika funktioner inom ett avstånd på 2-400 meter. Exempel på funktioner som 
ligger i när anslutning till planområdet är Ica, Systembolaget, Rönnowskolan och 
Sånnahallen sport- och tennishall etc.     

Geotekniska förhållanden 

Jordlagren utgörs av fyllning på sand utom i 
undersökningspunkt 19T10 där ytjorden 
utgörs av sandig humusjord med mäktigheten 
0,3 meter. Fyllningsmaterialet består av 
antingen grus, sand eller humushaltig sand 
med varierande innehåll av tegel, betong och 
metall. Fyllningsmaterialet har en mäktighet 
som varierar i utförda undersökningspunkter 
mellan 0,4 – 1,5 meter. Underliggande naturligt 
lagrad friktionsjord består av finsand och 
mellansand och påträffas mellan 0,4 och 1,5 m 
u my, och förekommer som mest ner till 5 
meter under markytan. Lokalt, i 
undersökningspunkterna 19T07, 19T08 och 
19T09 återfinns det ett lager av silt på ett 
varierande djup av 3,2 och 3,6 meter under 
markytan med varierande mäktighet på mellan 
1,0 och 1,8 meter. Lokalt i 
undersökningspunkt 19T10 återfinns det 
ett lerlager på ett djup av 3,1 meter under 
markytan med en mäktighet av 0,9 meter. Samtliga skruvprovtagningar har avslutats 5,0 
meter under markytan utan metodstopp. Utförda CPTu-sonderingar når metodstopp 
endast i undersökningspunkt 19T10 på ett djup av 4,9 meter under markytan. I övriga 
undersökningspunkter avslutas sonderingarna utan att metodstopp erhålls på ett 
varierande djup av 4,8 – 5,8 meter undermarkytan. Utförd HfA-sondering avslutats utan 
att metodstopp erhållits på ett djup av 5,5 meter under markytan. 

Grundläggningsförhållanden vid och omkring undersökningspunkterna anses 
gynnsamma. Grundläggning kan utföras direkt i mark på naturligt lagrad jord med 

Borrpunkter för utfördutredning. Källa: Tyréns (2019-11-08). 
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exempelvis platta på mark (under förutsättning att rekommendationer i kapitel 7 
efterföljs). Vid grundläggning med platta på mark ska fyllning och ytlig mineraljord med 
organiskt innehåll schaktas bort och ersättas med friktionsjord. Allt packningsarbete ska 
utföras i enlighet med AMA Anläggning 17. All grundläggning ska utföras frostfritt.  

Det bedöms att lokalt omhändertagande av dagvatten från byggnader och hårdgjorda ytor 
bör vara möjlig inom området. Detta då grundvattnet ligger relativt lågt i förhållande till 
markytan samt att jordarna, i huvudsak, utgörs av permeabla sandjordar. 

Uppmätta värden, 1,0-4,9 kBq/m3, gör att området hamnar inom lågriskintervallet. 
Mätvärden under 4,0 kBq/m3 tyder dock på att viss påverkan av grundvatten eller 
ytvatten. Halten kan vara högre vid annan årstid med lägre grundvattennivå eller efter 
dränering. 

Markföroreningar 

Jord 

Erhållna resultat från laboratorieanalyser av jord har jämförts med generella riktvärden 
för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) enligt 
Naturvårdsverkets rapport 5976. Framtida markanvändning innefattar bostäder varför 
framtida markanvändning bedöms motsvara kriterierna för KM. Resultat från utförda 
laboratorieundersökningar har inte påvisat några halter av metaller eller PAH i jord som 
överskrider de generella riktvärdena för KM. 

Asfalt 

En laboratorieanalys med avseende på 16PAH har utförts och resultat har jämförts med 
riktlinjer från Vägverkets (2004) publikation för hantering av tjärhaltiga beläggningar. 
Summahalten 16PAH i utförd laboratorieanalys uppgår till 8,3 mg/ kg Ts. Som riktlinje 
bedöms asfalt med halter av 16PAH under 70 mg/kg Ts inte som tjärhaltigt material. 

Vidare utredning 

I utredningen lämnar konsulten en reservation för att det är en stickprovskontroll som 
gjorts och att den således inte är anpassad utifrån ett miljötekniskt behov. Eftersom det är 
fyllning med inslag av fast avfall kan halterna variera och utfallet av få stickprov kan bli 
slumpmässigt. I utredningen förslås således att en kompletterande provtagning görs för 
att verifiera att det inte finns någon föroreningsproblematik samt för att avfallsklassa 
överskottsmassor. Då det under genomförandet kommer att behöva grävas bort en hel del 
fyllning i samband med grundläggning eller annan anläggning så används lämpligen en 
provtagningsmetodik som ger en bättre representativitet för fyllnadsmassor då. 
Utredningen bedöms rent plantekniskt som tillräcklig och de prover som tagits visar att 
marken är ren till en MRR-nivå. 
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Den röda ytan visar en radie på 300 meter ifrån planområdets mitt (svart yta).  

Natur- och rekreationsvärden 

Inom planområdet finns två trädalléer i övrigt finns inga rekreations- eller naturvärden 
inom området. Cirka 300 meter ifrån planområdet finns några parkmiljöer och drygt 350-
400 ifrån planområdet finns två lekplatser. Studier visar att  parker belägna 300 meter 
ifrån bostaden utgör en brytpunkt för när de används och att parker på längre avstånd än 
300 meter tenderar att inte användas. Mindre parker i nära anslutning till hemmet kan 
dock fungera som så kallade ”stepping stones”, detta innebär att mindre parker och 
grönytor nära hemmet kan öka användningen av parker längre ifrån hemmet. 
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PLANFÖRSLAG  

Planens huvuddrag 

Planändringen omfattar fastigheten Dammlyckan 12 som uppgår till cirka 5370 kvm. 
Planändringen innebär framförallt att byggnadssättet ändras. I övrigt uppdateras 
detaljplanen för att bättre följa ny praxis. För att göra detta ändras regleringen av 
prickmarken från att begränsa all byggnation till att enbart begränsa för byggnader, detta 
innebär att exempelvis ett plank kan uppföras. Våningsantalet och till denne kopplad höjd 
ersätts med nockhöjd och bestämmelse om lägsta takvinkel samt reglering av uppförande 
av tillbyggnader till taket så som frontespiser och takkupor.  

Bestämmelser som ändras 
 

Utformning 

Bestämmelser som utgår: Sr-Radhus 
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Motivering: Fastigheten har bara delvis varit bebyggd med radhus och ändringen innebär 
att tillkommande bebyggelse bättre kan anpassas till fastigheten och hur den använts 
tidigare. 

 

Bestämmelse som utgår: Våningsantal ll (Två våningar) med höjd 7,6 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelse som tillkommer: Nockhöjd 12 meter  

Motivering: Detaljplanen anpassas till ny praxis gällande planbestämmelser och således 
utgår våningsantal som bestämmelse. Då höjdangivelsen (7,6 m byggnadshöjd) är kopplad 
till våningsantalet så utgår den också automatiskt. För att fortsatt reglera höjden på 
bebyggelsen tillkommer en ny bestämmelse som reglerar nockhöjden. Den föregående 
höjdbestämmelsen som var kopplad till våningsantalet angav en byggnadshöjd på 7,6 

Höjdangivelsen är kopplad till våningsantalet och utgår således. 
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En sektion över potentiell tillkommande bebyggelse. Notera att byggnaderna kan komma att ändras och att bilderna ej har någon rättsverkan.  
Bild: ABK via Liljewalls arkitekter 

meter. Tillkommande bestämmelse reglerar en nockhöjd på 12 meter vilket inte innebär 
en högre bebyggelse om den även kombineras med bestämmelse om lägsta takvinkel. 
Skillnaderna mellan nockhöjd och byggandshöjd illustreras nedan. 

 

 

  

Samma hus kan byggas med olika reglering av höjder på byggnader. Även om nockhöjden har ett högre tal i angivelsen behöver det inte 
innebär att huset kan byggas högre än vid en lägre byggnadshöjd. Detta illustreras av exemplet ovan.   Bild: Boverket. 

7 meter 

12 meter 

Bilden är enbart ett exempel för att 
illustrerar skillnaderna mellan 
nockhöjd och byggnadshöjd. 

Lägsta takvinkel 40 grader 
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Rödmarkerat område visar prickmarkensutbredning. Utbredningen blir densamma men bestämmelsens 
formulering ändras. 

Bebyggandets omfattning 

Bestämmelse som ändras: Mark som ej får bebyggas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelse som formuleras om: Marken får inte förses med byggnad 

Motivering: bestämmelsen ändras för att möjliggöra för exempelvis plank. 
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Rödmarkerat område ovan övergår till (B) bostäder 

Bestämmelse som justeras: Del av ”prickmarken” med lydelsen marken får inte förses med 
byggnad utgår och övergår till (B)-Bostäder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivering: Bestämmelsen utgår och det innebär således att mer byggrätt för bostäder (B) 
möjliggörs. Detta gör att en bättre utformning av bebyggelsen kan skapas och där 
placeringen även ges något mer flexibilitet. Ändringen innebär inte att fler lägenheter kan 
byggas. Ändringen möjliggör också för att bebyggelsen kan flyttas inåt på den egna gården. 
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Översiktsbild över potentiell bebyggelse som möjliggörs på platsen. Bilden är enbart en skiss och har ingen rättsverkan.  
Bild: ABK via Liljewalls arkitekter 

 

Bestämmelser som tillkommer 
 
Utformning 

f1-endast sadeltak 

f2- takkupor och frontespiser får uppgå till maximalt 1/3 av takets längd.  

o1- lägsta takvinkel för bostäder är 40 grader. Takkupor och frontespiser får uppföras med 
avvikande takvinkel. 

Ovanstående bestämmelser innebär att tillkommande bebyggelse endast får uppföras med 
sadeltak, takkupor och frontespiser får maximalt uppgå till 1/3 av takets längd samt att all 
bostadsbebyggelse med beteckningen (B) ska uppföras med en lägsta takvinkel på 40 
grader, men där takkupor och frontespiser är undantagna ifrån bestämmelsen om 
takvinkel och dessa får således uppföras med avvikande takvinkel.  

Övrigt 

Detaljplanen är endast en ändring av den underliggande och nu gällande detaljplanen 
således ska ändringen också läsas tillsammans med denne. Efter att detaljplanen fått laga 
kraft kommer de nya bestämmelserna att ritas in på den just nu gällande detaljplanens 
originaldokument och således bifogas ingen separat plankarta i detta skede. 
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Vy från väster över potentiell bebyggelse på platsen. Bilden är enbart en skiss och har ej någon rättsverkan. 
Bild: ABK via Liljewalls arkitekter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkering 

Parkering för befintliga och tillkommande verksamheter ska anordnas på den egna 
fastigheten enligt kommunens p-norm. Området ligger inom zon 2 enligt kommunens p-
norm vilket innebär 11 p-platser per 1000 m2 BTA för bilar och 33 p-platser per 1000 m2 
BTA för cyklar. Tillkommande bostäder måste anpassas så parkeringsbehovet kan lösas.  
Exploatören uppmanas också att vid genomförandet av detaljplanen analysera 
parkeringsbehovet där p-normen är ett minimumkrav.  
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Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp  
Tillkommande bebyggelse ansluts till befintligt kommunalt VA-nät. Området ligger idag 
inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spill och det finns ledningar 
framdragna för området.  

Dagvatten 
Området ligger inte inom kommunal verksamhetsområde för dagvatten. Ytor ska avsättas 
på den egna fastigheten för omhändertagande av dagvatten. Ändringen innebär inte att 
mer hårdgjord yta än vad som är möjligt med gällande detaljplan kan tillskapas.  

Fjärrvärme, el, tele och bredband  
C4 Elnät är eldistributör i området. Elnätet kan behöva förstärkas vilket i slutändan beror 
på det önskade effektuttaget från tillkommande bebyggelse. 

Fjärrvärmeledningar finns idag utbyggt runtomkring planområdet och tidigare bebyggelse 
på platsen har varit anslutna till fjärrvärmenätet.  

På fastigheten finns proppad servisledning i lämplig dimension för planerad bebyggelse. 

Optoledningar är idag utbyggda runtomkring planområdet och tidigare bebyggelse på 
platsen har varit anslutna.   

Avfallshantering 
Renhållningen i Kristianstad svarar för avfallshanteringen i kommunen. Vid utformning 
och placering av soputrymmen ska samråd ske med Renhållningen. Placering av 
soputrymmen etc. bör ske med utgångspunkten att renhållningens fordon ej ska backa. 

Posthantering 
Utgångspunkten är att vid nybyggnation av villor och radhus ska postlådan placeras i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. Detta för att post ska kunna delas ut miljövänligt, 
konstadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare.  

Risker och störningar 

Risk för översvämning eller erosion  
Enligt kommunens översiktliga beräkningar som utgår ifrån ett högsta beräknande flöde 
och med en vattennivå i havet på +2,31m ligger området inte inom ett framtida 
riskområde för översvämningar.  
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Farligt gods 
Transport av farligt gods förekommer på länsväg 118 (Yngsjövägen) och samt på 
Åhusbanan, Hamnleden och Vallgatan som utgör transportled för etanol kopplat till 
Absolute Companys verksamhet i centrala Åhus. Planområdet ligger mellan 65-80 meter 
ifrån Yngsjövägens mitt. En riskutredning gjordes år 2008 i samband med planuppdraget 
på fastigheten Lillemöllan 2 som ligger cirka 35 meter nordväst om planområdet och i 
direkt anslutning till väg 118. Vad gäller övriga leder så gjordes det år 2017 en 
riskutredning för detaljplanen på fastigheten Flaket 10 där en av de analyserade gatorna 
var Vallgatan.  Nedanstående redovisas de slutsatser som gjordes i de båda utredningarna. 

Yngsjövägen, riskutredning Tyréns 2008: 

Avseende individrisk uppfylls valt kriterium på 20 meters avstånd från transportleden för 
farligt gods. Vid placering av bostäder på mer än 20 meters avstånd från vägen erfordras 
inga riskreducerande åtgärder. På grund av risken för farligt gods i kombination med risk 
för avåkning rekommenderas att etablering närmare vägen än 10 meter undviks. Vid 
etablering av byggnader på 10-20 meters avstånd från Yngsjövägen erfordras 
riskreducerande åtgärder. Lämpliga åtgärder beskrivs nedan:  

Planering av markanvändning: Området på 10-20 meters avstånd från vägen används 
till garage, förråd och parkeringsytor. Vägens närområde ska i möjligaste mån utformas på 
ett sätt som inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Bostäder placeras på 20 meters 
avstånd från transportleden för farligt gods  

Avskärmande barriär: Planeras bostäder på 10-20 meters avstånd från vägen erfordras 
en avskärmande barriär. Barriären kan uppföras mellan planerade bostäder och vägen för 
att skydda närområdet mot värmestrålning vid brand, samt att hindra att ett utsläpp 
rinner närmare bostäderna. Åtgärden reducerar konsekvenser för främst olyckor med 
brandfarlig vätska, som är det vanligast transporterade ämnet. En barriär kan exempelvis 
utformas som en vall bestående av jordmassor eller som ett plank. En vall eller ett plank 
kan även reducera exponeringen av en tryckvåg vid explosion. Barriären ska vara 
brandbeständig, ogenomsläpplig och vara minst 2 m hög (relativt vägbanans nivå). 

  

Lillemöllan 2 

Planområdet 

Väg 118 

Planområdets läge i förhållande till fastigheten Lillemöllan 2 och väg 118. En 
utredning angående risk finns för fastigheten Lillemöllan 2 daterad 2008-11-06. 
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Vallgatan, Åhusbanan och Hamnleden riskutredning COWI, 2017 

• Ett bebyggelsefritt område mellan Hamnleden och Vallgatan och planerad 
tillbyggnad motsvarande minst ett avstånd på ca 20 meter till Hamnleden och ca 
10 meter till Vallgatan skall bibehållas. Bebyggelsefri zon kan nyttjas för parkering.  

• Barriär/skydd mellan studerat område och Hamnleden och Vallgatan bör finnas 
som motverkar att vätska kan rinna in på området. Förslag på barriär kan vara: 
vall, dike eller plank/vägg som är tät i nedkant.  

• Det skall vara möjligt att utrymma bort från både Hamnleden/Åhusbanan och 
Vallgatan.  

• Inom 50 meter från Hamnleden och Vallgatan bör fasader, fönster och takfot på ny 
bebyggelse som vetter mot Hamnleden eller Vallgatan utformas med motsvarande 
brandteknisk klass E30.  

Ovanstående riktlinjer kan följas för nu föreslagen ändring. Planområdet ligger cirka 145 
meter ifrån Vallgatan, 200 meter ifrån Hamnleden och 300 meter ifrån Åhusbanan. 
Därutöver så avskärmas planområdet redan av befintlig bebyggelse. Vidare finns även 
goda möjligheter att utrymma området bort ifrån Vallgatan, Åhusbanan och Hamnleden. 
Riktlinjerna från utredningen gällde framförallt centrumändamål så det är troligt att dessa 
hade fått redigeras något vid utveckling av bostäder. Dock klarar planområdet 
rekommendationerna med en marginal på 135 meter till Vallgatan och med 180 meters 
marginal till hamnleden. Därutöver avskärmas området även av befintlig bebyggelse.   

 

 

  

Planområdet för Dammlyckan 12 

De berörda trafiklederna i förhållande till planområdet i väster. Gulmarkerat område visar 
detaljplaneområdet för Flaket 10 som utredningen tog utgångspunkt i. 
Bild: COWI 2017. 
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Bilden till vänster visar den ekvivalenta ljudnivån där det gula området innebär en ljudnivå på mellan 45-50 dBA och det gröna innebär 
en ljudnivå på mellan 40-45 dBA. Kartan till höger visar på maxnivåerna och där det gula området innebär en ljudnivå på mellan 60-65 
dBA och det gröna området en ljudnivå på mellan 55-60 dBA. 

Trafikbuller  

Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från spårtrafik och vägar som inte bör 
överskridas vid nybyggnation av bostäder. Värdena ska även tillämpas för skolor, 
förskolor, vårdlokaler och liknande. Dessa riktvärden 60 dBA ekvivalentnivå vid 
bostadsbyggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid 
uteplats om sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. För bostäder som är högst 35 
kvm gäller istället 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Om ekvivalent 
ljudnivå överstiger 60 dBA behöver bebyggelsen utformas med en ljuddämpad sida som 
inte får överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt kommunens egna översiktliga bullerkartering beräknas ekvivalentnivån utomhus 
vid fasad till mellan 45-50 dBA och maxnivån mellan 55-65 dBA detta ligger således inom 
riktvärdena. Då det endast rör sig om en ändring av befintlig detaljplan och då ändringen 
inte medför att fler bostäder kan byggas samt då den översiktliga karteringen ligger inom 
gränsvärdena så görs bedömningen att en översiktlig kartering är tillräcklig.  
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GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER  

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att 
den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 
Genomförandetiden gäller enbart för det område som ändringen berör. 

Genomförandetiden är 5 år från det datum då planen vunnit laga kraft. Genomförandetid 
är den tidsrymd inom vilken planen är tänkt att genomföras och fastighetsägare inom 
planområdet har en garanterad byggrätt i enlighet med planen under denna tid. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas 
utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.  

Planavtal 
Mellan exploatören (ABK) och Byggnadsnämnden i Kristianstads kommun, genom Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen, har avtal träffats om upprättande av detaljplan.  

Exploateringsavtal 
Initialt görs bedömningen att ändringen inte medför sådana genomförandefrågor att ett 
exploateringsavtal krävs. 

Fastighetsrättsliga frågor  

Initialt kommer byggnationen att utgå ifrån gällande fastighetsindelning. Inga övriga 
fastighetsrättsliga åtgärder kommer med nuvarande förutsättningar att krävas. 

Avtalsservitut 
Det finns ett avtalsservitut inskrivet på Dammlyckan 12 för ändamålet grundvatten m.m. 
som är till förmån för fastigheter ägda av Kristianstads kommun och C4-Elnät.  

Ekonomiska frågor 

Kostnader för planläggning 
Kostnaden för upprättandet av nu aktuell detaljplan svarar exploatören för. Någon 
planavgift i samband med framtida bebyggelse skall därför inte tas ut för tillkommande 
bebyggelse och andra anläggningar inom planområdet. 

Kommunala utbyggnadskostnader 
Genomförandet av detaljplanen innebär inga kommunala utbyggnadskostnader. 
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Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare  
Alla anläggningar, utfyllnader, byggnationer och ledningsdragningar inom kvartersmark 
bekostas av exploatör/fastighetsägare, liksom eventuella kompletterande geotekniska- 
eller andra erforderliga utredningar.  

Tekniska frågor 

Behov av ytterligare tekniska utredningar 
Den översiktliga geotekniska utredning som gjorts är tillräcklig för överväganden i 
plansammanhang. Inför detaljprojektering av kvartersmarken (husgrundläggning, 
uppfyllnader m.m.) kan ytterligare undersökningar behövas. Kompletterande provtagning 
av markföroreningar kan komma att krävas i samband med att fyllningsmassor grävs bort.  

Kraven i BBR har höjts så att all grundläggning av ny bebyggelse utformas med 
utgångspunkt i hög radonförekomst och frågan regleras i samband med det tekniska 
samrådet i bygglovskedet. 

Medverkande 

Genomförandebeskrivningen är framtagen i samråd med Lantmäterimyndigheten, 
Kommunledningskontorets mark- och exploateringsenhet samt C4 Teknik. 
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UNDERSÖKNING – BEHOV AV STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 

Kommunen ska göra en undersökning av behovet av en strategisk miljöbedömning (SMB) 
när en plan eller ett program upprättas eller ändras. Undersökningen ska identifiera 
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Beslut i frågan om 
miljöpåverkan och behov av miljöbedömning ska redovisa de omständigheter som varit 
avgörande. Det ska göras tillgängligt för allmänheten. Beslutet får inte överklagas särskilt. 
(6 kap 5-8 §§ Miljöbalken.) 

Nedanstående sammanställning utgör undersökning för att klargöra behovet av strategisk 
miljöbedömning eller inte. 

Identifikation av omständigheter för och emot en miljöbedömning 

(Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 § p 1-9, nedan hänvisas till relevanta 
punkter) 

Områdets förutsättningar (punkt 2, 8, 9) 
Området är idag obebyggt och utgörs av i huvudsak grusade grönytor i form av gräs och 
ogräs. Planområdet omgärdas i norr och öster av villabebyggelse i en till två våningar, i 
väster av den pågående verksamheten Åhus trädgårdar och i söder av Rönnowskolan. 
Planområdet är relativt plant med lägre marknivå i läge för nu rivna byggnader men där 
det sluttar åt norr med markhöjder ifrån +4 till +6 i söder. Området var tidigare bebyggt 
med 30 lägenheter ifrån 50-talet. Ändringen möjliggör för en liknande bebyggelse som 
tidigare funnits på platsen. 

Området ligger inom riksintresset för kustzonen men bedöms inte påverka intentionerna 
med riksintresset. 

Enligt kommunens översiktliga beräkningar som utgår ifrån ett högsta beräknande flöde 
och med en vattennivå i havet på +2,31m ligger området inte inom ett framtida 
riskområde för översvämningar. Dock pekades området ut på en översiktlignivå i de tidiga 
versionerna av kommunens Kust och havsplan. Området låg här inom riskzon för framtida 
översvämningsrisk. Vid byggnation inom detta område rekommenderades det att 
byggnader för boende skulle utformas och utföras så att naturligt översvämmat vatten upp 
till en nivå av +2,8 inte skadade den del av konstruktionens undersida som inte är avsedd 
att komma i kontakt med vatten. Alternativt att lägst FG+3,3 för grundkonstruktion med 
platta på mark. Markhöjderna inom området börjar på +6 och sluttar till +4 meter över 
havet (möh) och således innebär detta att ovanstående (ej gällande) anvisningar kan 
följas. 

Föroreningar har identifierats inom fastigheter nära planområdet. I samband med den 
geotekniska utredningen utfördes markprover inom området. Markproverna hittade inga 
halter av metaller eller PAH i jord som överskrider de generella riktvärdena för KM. I 
utredningen lämnar konsulten dock en reservation för att det är en stickprovskontroll 
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som gjorts och att den således inte är anpassad utifrån ett miljötekniskt behov. Eftersom 
det är fyllning med inslag av fast avfall kan halterna variera och utfallet av få stickprov kan 
bli slumpmässigt. I utredningen förslås således att en kompletterande provtagning görs 
för att verifiera att det inte finns någon föroreningsproblematik samt för att avfallsklassa 
överskottsmassor. Då det under genomförandet kommer att behöva grävas bort en hel del 
fyllning i samband med grundläggning eller annan anläggning så används lämpligen en 
provtagningsmetodik som ger en bättre representativitet för fyllnadsmassor då. 
Utredningen bedöms rent plantekniskt som tillräcklig och de prover som tagits visar att 
marken är ren till en MRR-nivå. 

Transport av farligt gods förekommer på länsväg 118 (Yngsjövägen), Vallgatan, 
Hamnleden och Åhusbanan. Planområdet ligger mellan 65-80 meter ifrån Yngsjövägens 
mitt. En riskutredning gjordes år 2008 i samband med planuppdraget på fastigheten 
Lillemöllan 2 som ligger cirka 35 meter nordväst om planområdet och i direkt anslutning 
till väg 118. Avseende individrisk uppfylls valt kriterium på 20 meters avstånd från 
transportleden för farligt gods. Vid placering av bostäder på mer än 20 meters avstånd 
från vägen erfordras inga riskreducerande åtgärder. På grund av risken för farligt gods i 
kombination med risk för avåkning rekommenderas att etablering närmare vägen än 10 
meter undviks. Vid etablering av byggnader på 10-20 meters avstånd från Yngsjövägen 
erfordras riskreducerande åtgärder. Kommunen gör bedömningen att den utredning som 
gjordes 2008 är tillräcklig. Planområdet ligger cirka 4 gånger så långt ifrån det minsta 
rekommenderade riskavståndet och även om dessa skulle justeras så bedöms det att 
området med god marginal skulle klara av rekommenderade avstånd. Vidare avskärmas 
stora delar av planområdet av befintligt bebyggelse vilket ger ytterligare skydd gentemot 
farligt gods transporterna på väg 118. 

Vad gäller Vallgatan, Hamnleden och Åhusbanan gjordes en utredning i samband med 
detaljplanen för Flaket 10 cirka 160-180 meter nordöst om planområdet. I denna 
utredning gjordes följande slutsatser: 

• Ett bebyggelsefritt område mellan Hamnleden och Vallgatan och planerad 
tillbyggnad motsvarande minst ett avstånd på ca 20 meter till Hamnleden och ca 
10 meter till Vallgatan skall bibehållas. Bebyggelsefri zon kan nyttjas för parkering.  

• Barriär/skydd mellan studerat område och Hamnleden och Vallgatan bör finnas 
som motverkar att vätska kan rinna in på området. Förslag på barriär kan vara: 
vall, dike eller plank/vägg som är tät i nedkant.  

• Det skall vara möjligt att utrymma bort från både Hamnleden/Åhusbanan och 
Vallgatan.  

• Inom 50 meter från Hamnleden och Vallgatan bör fasader, fönster och takfot på ny 
bebyggelse som vetter mot Hamnleden eller Vallgatan utformas med motsvarande 
brandteknisk klass E30.  
 

Planområdet ligger cirka 145 meter ifrån Vallgatan, 200 meter ifrån Hamnleden och 300 
meter ifrån Åhusbanan. Därutöver så avskärmas planområdet redan av befintlig 
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bebyggelse. Vidare finns även goda möjligheter att utrymma området bort ifrån Vallgatan, 
Åhusbanan och Hamnleden. Riktlinjerna från utredningen gällde framförallt 
centrumändamål så det är troligt att dessa hade fått redigeras något vid utveckling av 
bostäder. Dock klarar planområdet rekommendationerna med 135 meter till Vallgatan och 
med 180 meter till hamnleden. Därutöver avskärmas området även av befintlig 
bebyggelse. Kommunen bedömer att utredningen är tillräcklig för att bedöma risken för 
nu föreslagen detaljplan, planområdet ligger cirka 135 meter längre ifrån utredningens 
föreslagna  säkerhetsavstånd i förhållande till närmsta väg (Vallgatan). 

Inom området finns två biotopskyddade trädalléer, en i väster och en i öster. Den västra 
allén kommer att avverkas. Länsstyrelsen har beviljat avverkningen med villkoren att 

1. Minst 15 nya lövträd ska planteras inom tre år från det att avverkningen 
genomförts i enlighet med ansökan.  

2. Återplanteringen ska ske med inhemska trädslag och med en stamomkrets om 
minst 18-20 cm.  

3. Om de nyplanterade träden inte etablerar sig ska de ersättas inom ett år från det 
att de nyplanterade träden togs bort.  

4. Dispensen upphör att gälla om arbetena inte påbörjas inom två år och avslutas 
inom fem år från den dag då detta beslut vinner laga kraft. 

Avverkningen av träden är nödvändig för att det på ett effektivt vis ska gå att lösa 
parkeringsbehovet inom området. 

Planens påverkan på området (punkt 3, 9) 
Ändringen kommer inte möjliggöra för en väsentligt ändrad utformning gentemot 
gällande detaljplan. Dock är området idag utbyggt vilket innebär att genomförandet av 
detaljplanen innebär en förändring i strukturen i området gentemot nuläget. Dock bedöms 
förändringen som positiv då marken varit bebyggd sedan 50-talet innan de gamla 
bostäderna revs 2018. Höjden på den tillkommande bebyggelsen kommer vara liknande 
den som tillåts i den nu gällande detaljplanen dock med nockhöjd istället för 
byggnadshöjd. Höjden på planerade bebyggelse kommer dock vara högre än den tidigare 
bebyggelsen inom planområdet.  

Exploateringen innebär en marginell förtätning inom en redan detaljplanelagd fastighet 
där tidigare byggnation rivits och där detaljplanen ändras för att möjliggöra för mindre 
flerbostadshus. Planområdets närhet till utbyggd kollektivtrafik och service gör att det 
lämpar sig väl för tätare bebyggelse än vad som anges i gällande detaljplan. Detta torde 
också vara en av anledningarna till att marken redan tidigare varit utbyggd med både 
flerbostadshus och radhus snarare än enbart radhus. Utifrån både ett social- och 
ekologiskt hållbarhetsperspektiv ses även som positivt att fler bostäder kan tillskapas i ett 
centralt läge i Åhus. 

Länsstyrelsen skriver att: ”Alléer kan ha stor betydelse som tillflyktsorter, 
spridningskorridorer och ledlinjer för olika växt- och djurarter. Det är framför allt de äldre 
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träden i en allé som har höga naturvärden. De äldre träden utgör ofta livsmiljö för ett stort 
antal arter, som svampar, lavar och mossor. Alléer kan även ge goda häckningsmöjligheter 
och viloplatser för hålbyggande fåglar och fladdermöss. För födosökande fåglar är träden 
betydelsefulla genom rik tillgång på frön och insekter. Alléer är också viktiga för 
lokalklimatet genom att producera syre och binda koldioxid i luften, rena luft och vatten, 
samt ge skugga och svalka”. Vid avverkning av den västra allén är det troligt att flera av de 
värden som beskrivs ovan helt eller delvis går förlorade. Dock kommer nya träd, enligt 
tidigare beskrivning, att planteras vilket då kommer kunna kompensera avverkningens 
negativa påverkan och även på sikt lindra effekterna av den.  

Planförslaget anger inte förutsättningar för en sådan tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd som alltid ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller som kan komma att bli bedömd som en sådan enligt 3 § första stycket 
eller i bilaga 3 till förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Inga utsläpp 
till luft eller vatten som överstiger gällande miljökvalitetsnormer förväntas ske vid ett 
genomförande av planförslaget. 

Planens påverkan på hälsa och miljö (punkt 1c, 1d, 3, 4, 5, 6, 7) 
Detaljplanen kan innebära en liten ökning av trafiken gentemot en utbyggnad enligt nu 
gällande detaljplan då ändringen möjliggör för tätare bebyggelse än om planområdet 
enbart hade bebyggts med radhus. Detta kan komma påverka luftkvalitén, förorenat 
dagvatten samt en ökning av trafikbuller. Dock bedöms denna ökning inte vara av sådan 
art att miljöeffekterna kommer bli gränsöverskridande. Ändringen innebär inte en högre 
exploateringsgrad och dagvattenhanteringen sker precis som tidigare på den egna 
fastigheten. En utbyggnad i enlighet med planförslaget bedöms inte ge upphov till några 
ökade risker eller störningar för omgivningen och innebär ingen risk för att gällande 
miljökvalitetsnormer överskrids.  

Då detaljplanen medger för en mindre förtätning i ett kollektivtrafiknära läge främjar 
byggnationen en hållbar utveckling i form av att ett hållbart resande underlättas. Även 
handel och service finns på ett nära avstånd till området. 

Som tidigare nämnts bedöms ändringen ej medföra någon risk för människors hälsa och 
säkerhet, där de främsta riskerna utgörs av förhöjda havsnivåer, farligt gods från väg 118 
och markföroreningar. 

Planens påverkan på annan planering/planläggning och verksamhet (punkt 1a, 1b) 
Detaljplaneneändringen ligger i nära anslutning till två andra detaljplaneprojekt. 
Ändringen är dock inte av sådan skala att någon påverkan på dessa kommer att ske. 
Ändringen bedöms inte ha någon negativ påverka på verksamheter i och runtomkring 
området. Ändringen bedöms snarare få en positiv verkan på dessa då förtätningen sker i 
nära anslutning till konsumtionsberoende verksamheter.  
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Slutsats 

Bedömningen är att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet 
och att planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön är av en sådan 
omfattning att denna kan väntas leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen utgör inte 
heller en del i ett sådant större utbyggnadsprojekt där de olika delprojekten sammantaget 
kan innebära betydande miljöpåverkan. 

Ställningstagande 

Enligt undersökningen antas planförslaget inte ha en sådan betydande miljöpåverkan att 
en strategisk miljöbedömning behöver göras. 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Roger Jönsson      Alexander Bredén-Jonsson  
stadsarkitekt     planeringsarkitekt 
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