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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

                

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Detaljplan för Önnestad 112:1 
Detaljplanen för Önnestad 112:1 handläggs med hänsyn till dess allmänna intresse och 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 
(PBL) SFS 2010:900.  

Detaljplanen var utsänd för samråd under 2016 och granskning har genomförts enligt 
byggnadsnämndens beslut 2021-11-02 § 223, under tiden 2021-11-15 till 2020-12-08.  

Underrättelse om granskning översändes, tillsammans med planhandlingarna, till 
remissinstanser, myndigheter och berörda sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning. 
Kungörelse publicerades i Kristianstadsbladet 2021-11-13. Planhandlingar och tillhörande 
utredningar har under granskningstiden funnits tillgängliga i Rådhus Skåne i Kristianstad, på 
kommunens webbplats samt via kommunens interna och externa digitala kartor.  

Sammanlagt 16 skriftliga yttranden inkom under granskningstiden, varav 8 med synpunkter 
på planförslaget. Yttrandena har sammanfattats nedan och finns att tillgå i sin helhet via 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen eller kommunens medborgarcenter. 

Yttranden utan invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-11-11 

2 Kristianstads renhållnings AB 2021-11-11 

  3 Polismyndigheten Region Syd Lpo Kristianstad 2021-11-15 

  4 C4 Energi 2021-11-15 

5 
PostNord  
(lämnad	redaktionell	information	om	postboxar	har	lagts	till	i	planbeskrivningen) 2021-11-25 

6 Region Skåne (avstår	från	att	yttra	sig) 2020-12-06 
7 Lantmäterimyndigheten Kristianstads kommun 2021-12-08 
8 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-10 

Yttranden med invändningar eller andra synpunkter 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2021-12-09 

2 Trafikverket 2021-12-06 
3 Tekniska förvaltningen 2021-12-03 

4 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2021-12-10 
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5 Naturskyddsföreningen Kristianstad och Bromölla 2021-11-29 

6 E.ON Energidistribution AB 2021-12-08 
7 Önnestad 133:6 2021-11-18 
8 Önnestad 112:2 2021-12-07 

 
Sammanfattning av yttranden från statliga och regionala instanser  

1. Länsstyrelsen  
	

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

Riksintresse	Kommunikationer	3kap.	8	§	MB 

Planområdet ligger i anslutning till Skånebanan som är utpekad som riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Områden som är av riksintresse för 
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av anläggningen. Av Trafikverkets yttrande framgår att detaljplanen behöver 
säkerställa att en framtida utveckling av Skånebanan är möjlig i de delar som kan påverkas av 
planförslaget, exempelvis genom att bullerplank och dagvattenanläggningar går att flytta på 
vid utbyggnad av ytterligare spår. För att exploateringen inte ska anses påtagligt försvåra en 
framtida utveckling behöver det finnas ett samförstånd mellan Trafikverket och kommunen 
angående den föreslagna markanvändningen. Länsstyrelsen förutsätter att kommunen har en 
kontakt med Trafikverket i det fortsatta planarbetet. 

Strandskydd	

Strandskydd avses att upphävas i den sydvästra delen av planområdet på ytan markerad med 
a1 i plankartan, där marken planläggs för Allmän plats – NATUR med möjlighet till 
fördröjningsmagasin för dagvatten.  

I samrådsskedet avsågs strandskyddet behållas i detaljplanen, och Länsstyrelsen yttrade sig 
inte angående strandskydd. På ett planmöte mellan kommunen och Länsstyrelsen den 22 
oktober 2020 (dnr. 402-38264-2020), framförde Länsstyrelsen angående 
dagvattenshanteringen att det flytande strandskyddet i planområdets södra del måste 
beaktas, och att om en dagvattendamm ska anläggas inom den ytan krävs dispens. 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga allemansrättslig tillgång till strandområden 
och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskydd är därmed i normalfallet 
förenligt med markanvändningen allmän plats – NATUR i en detaljplan, som vanligen 
används för friväxande grönområden som är tillgängliga för allmänheten. Strandskyddet är 
ett starkt allmänt intresse och möjligheten att lämna dispens från eller upphäva skyddet ska 
tillämpas restriktivt. Strandskydd bör inte upphävas i en detaljplan för att möjliggöra en 
engångsåtgärd som kan hanteras genom en dispensprövning och där området efter 
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genomförandet fortfarande har betydelse för strandskyddets syften. Åtgärder som inte kan 
genomföras utan dispens från eller upphävande av strandskyddet bör i första hand utföras 
utanför det skyddade området.  

Kommunen har i planhandlingarna angivit att de särskilda skäl som avses användas för 
upphävandet av strandskyddet är att ”dagvattendiken och damm är anläggningar som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området” samt att 
”marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området”. Länsstyrelsen tolkar detta som att kommunen avser 7 kap 18 c 
§ punkt 3 och 5 miljöbalken (MB).  

Sådana anläggningar som för sin funktion kan behöva ligga inom strandskydd enligt 3:e 
skälet är t.ex. bryggor och broar. Om en anläggning kan ges en motsvarande funktion om den 
placeras utanför strandskydd, ska detta skäl inte användas.  

Praxis visar att en kommuns behov av tätortsutveckling kan utgöra ett sådant angeläget 
allmänt intresse som avses med 5:e skälet. För att skälet ska anses föreligga behöver det även 
framgå att åtgärden långsiktigt ger fördelar för samhället, och att en annan placering är 
omöjlig eller i varje fall orimlig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset. I den 
aktuella detaljplanen har kommunen inte visat varför anläggande av dagvattensystemet inte 
kan utföras utanför strandskyddat område, eller motiverat varför intresset att ta området i 
anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Detta särskilda skäl är därmed inte 
tillämpligt. 

Länsstyrelsen finner att det inte föreligger tillämpliga särskilda skäl för att upphäva 
strandskydd inom planområdet med stöd av 7 kap. 18 c § MB. Det finns därmed risk att 
strandskyddet upphävs i strid med gällande bestämmelser, varför planförslaget kan komma 
att prövas utifrån 11 kap. 10–11§§ PBL. 

Hälsa	och	säkerhet	–	buller	

Planhandlingarna har sedan samrådsskedet uppdaterats med en ny bullerutredning, Ramböll 
2021-04-16. Det framgår av planhandlingarna att bullerplank i vissa lägen är nödvändiga för 
att säkerställa trafikbullerförordningens riktvärden. Uppförandet av bullerplank har inte 
säkerställts med tvingande planbestämmelser eller villkor, vilket måste åtgärdas om 
bullerskyddet är en förutsättning för att kunna innehålla riktvärdena. 

Då detaljplanen möjliggör bebyggelse för flera våningsplan efterfrågar Länsstyrelsen en 
förtydligande redovisning av bullernivåerna. Värdet för buller beräknas till den gräns för 
byggrätt som planen medger i full utbyggnad, för samtliga våningsplan. 	

Hälsa	och	säkerhet	–	risker,	farligt	gods	mm	 

Till granskningsskedet har en uppdaterad riskutredning tagits fram, (Tyréns 2021-04-23) 
där det konstateras att en tät avskiljning mellan järnvägen och planområdet inte längre är en 
förutsättning utifrån att byggrätt för flerbostadshus flyttats längre bort från järnvägen. Av 
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planhandlingarna framgår att ett vanligt bullerplank på 2,1 meter ger ett tillräckligt skydd 
mot olyckor med farligt gods för föreslagen markanvändning. Uppförandet av plank som 
skydd mot olyckor har inte säkerställts med tvingande planbestämmelser eller villkor. 
Länsstyrelsen menar att detta behöver säkerställas innan detaljplanen går till antagande om 
planket är en förutsättning för markens lämplighet utifrån risk för olyckor med farligt gods. 

Länsstyrelsens	bedömning	

Sedan samrådsskedet har planhandlingarna förtydligats och kompletterats, Länsstyrelsen har 
däremot kvarstående synpunkter kopplade till riksintresse för kommunikation, strandskydd 
och hälsa och säkerhet varför Länsstyrelsen i det här skedet inte utesluta en prövning enligt 
11 kap. PBL om planen antas utan kompletteringar och förtydligande redovisning som visar 
på markens lämplighet i förhållande till föreslagen markanvändning. 

Kommentar 
 

Riksintresse	Kommunikationer	
Kommunen	instämmer	i	att	det	är	av	största	vikt	att	Skånebanan	kan	utvecklas	och	gör	
bedömningen	att	det	utifrån	platsens	förutsättningar	är	mest	sannolikt	att	framtida	dubbelspår	
förläggs	på	norra	sidan	om	befintlig	järnväg.	I	samband	med	nu	aktuell	detaljplan	har	dialog	
skett	med	Trafikverket	om	att	kommunen	är	beredd	att	flytta	bullerplank	och	dagvattendiken	
om	det	skulle	visa	sig	behövas	samband	med	framtida	utbyggnad	av	dubbelspår.	Plankartan	har	
utformats	så	att	detta	är	genomförbart	genom	att	marken	utmed	spårområdet	har	avsatts	för	
trafikändamål	samt	allmän	plats/natur	som	kommunen	råder	över.	

Planbeskrivningens	genomförandeavsnitt	har	kompletterats	och	förtydligats	enligt	ovan.	

Strandskydd	
Plankartan	har	justerats	så	att	fördröjningsytan	har	förlagts	utanför	strandskyddat	område	och	
därmed	behöver	strandskyddsbestämmelserna	inte	upphävas	i	samband	med	nu	aktuell	
detaljplan.	Skulle	det	visa	sig	att	det	behövas	någon	åtgärd	inom	det	strandskyddade	området	
kopplat	till	dagvattendammen	eller	naturändamålet,	så	hanteras	det	med	ett	dispensförfarande	
enligt	länsstyrelsens	förslag.		

Planbeskrivningen	och	miljökonsekvensbeskrivningen	har	reviderats	enligt	ovan.	

Hälsa	och	säkerhet	–	buller	och	risk,	farligt	gods.	
Plankartan	har	kompletterats	med	en	villkorsbestämmelse	(a1)	om	att	startbesked	för	
nybyggnation	inte	får	ges	förrän	bullerplank	anordnats	utmed	järnvägen.	Bestämmelsen	har	
lagts	till	inom	de	berörda	kvarteren	närmast	spårområdet.	Planbestämmelsen	m1	reglerar	
sedan	tidigare	att	bullerplanket	ska	vara	tätt,	sammanhängande,	ej	klättringsbart	och	ha	en	
höjd	av	2,1	meter	över	anslutande	marknivå.	Förutsättningarna	för	själva	genomförandet	och	
byggandet	av	planket	regleras	i	avtal	mellan	Trafikverket	och	Kristianstads	kommun.	

Bullerutredningen	har	också	kompletterats	med	beräkningar	för	de	högre	våningsplanen	(14	
meters	höjd,	Ramböll	2022‐02‐22.)	Rapportens	slutsats	är	att	alla	byggnader	och	våningsplan	
inom	planområdet	beräknas	klara	60	dBA	vid	fasad	och	få	tillgång	till	en	uteplats	som	klarar	
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gällande	bullerriktvärden.	Planbestämmelser	om	skydd	av	uteplats	fanns	redan	i	
granskningsförslaget	(m2	och	m3)	och	har	inte	påverkats	av	de	kompletterande	beräkningarna.	

Sammantaget	bedöms	alla	länsstyrelsens	synpunkter	vara	tillgodosedda	inför	antagandet	av	
detaljplanen. 

2. Trafikverket 
	

Vägar	 
Statlig väg som berörs av planförslaget är väg 2013 (Byagatan) norr om planområdet. 

Järnväg	 
Planområdet ligger i anslutning till Skånebanan som är utpekad som riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för 
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av anläggningen. Den nu aktuella detaljplanen får inte påverka riksintresset 
negativt. Plankartan måste möjliggöra en framtida utveckling av Skånebanan. Det ska vara 
möjligt att disponera om detaljplanen, allt som kan påverkas av en utbyggnad av järnvägen 
måste kunna flyttas t ex bullerplank, väg och fördröjningsmagasin för vatten. 

Stängsling 
För att minimera risken för obehörigt spårbeträdande framförde Trafikverket i samrådet att 
panelstängsel ska finnas i erforderlig omfattning utmed järnvägen i anslutning till 
planområdet. Kommunen har efter samrådet kontaktat Trafikverket med anledning av detta 
och ett avtal för finansiering och genomförande av stängsling utmed järnvägen är under 
framtagande. Avtalet måsta vara tecknat innan planen förs till antagande. 

Oskyddade	trafikanter 
I planförslaget föreslås en gång- och cykelpassage som korsar väg 2013. Passagen kopplar 
samman gång- och cykelväg från planområdet med kommunal gata vidare till Önnestad 
station. Åtgärder på allmän väg där staten är väghållare ska placeras och utformas så att de 
uppfyller kraven enligt VGU, vilket detaljplanen måste möjliggöra. Behov av åtgärder på det 
statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av exploateringen ska bekostas av 
kommunen/exploatören. Innan planen förs till antagande måste ett finansierings- och 
genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket. 

Buller 
Trafikverket anser att planområdet ska utformas så att riktvärdena för trafikbuller inte 
överskrids. Kommunen redovisar ett bullerplank i plankartan. Trafikverket utgår från att det 
ger tillräckligt bullerskydd för samtliga fasader, våningsplan och uteplatser i planområdet. I 
övrigt bedömer Trafikverket att kommunen tillgodosett de synpunkter som vi lämnade i 
samrådsskedet. 
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Kommentar 
 

En	kompletterande	bullerberäkning	har	tagits	fram	inför	antagandet	av	detaljplanen	(Ramböll	
22‐02‐22).	Slutsatsen	från	bullerutredningen	är	att	alla	byggnader	och	våningsplan	inom	
planområdet	beräknas	klara	60	dBA	vid	fasad	och	även	kan	få	tillgång	till	en	bullerskyddad	
uteplats	i	enlighet	med	gällande	riktvärden.		

Plankartan	har	också	kompletterats	med	en	villkorsbestämmelse	(a1)	om	att	startbesked	för	
nybyggnation	inte	får	ges	förrän	bullerplank	anordnats	utmed	järnvägen.		

Kommunen	instämmer	i	att	det	är	av	största	vikt	att	Skånebanan	kan	utvecklas	och	gör	
bedömningen	att	det	utifrån	platsens	förutsättningar	är	mest	sannolikt	att	framtida	dubbelspår	
förläggs	på	norra	sidan	om	befintlig	järnväg.	Kommunen	är	dock	införstådd	med	att	det	finns	en	
liten	risk	att	Skånebanan	behöver	utvecklas	söderut	och	skulle	detta	inträffa	så	är	kommunen	
beredd	att	flytta	bullerplank	och	eventuellt	dagvattendiken.	Plankartan	har	utformats	så	att	det	
är	genomförbart	genom	att	marken	utmed	spårområdet	har	avsatts	för	trafikändamål	samt	
allmän	plats/natur	som	kommunen	råder	över,	så	att	detta	kan	ske	utan	markintrång	på	
privata	fastigheter.		

Avstämning	har	skett	med	Trafikverket	vid	möte	2022‐04‐08	och	planbeskrivningen	har	
kompletterats	i	detta	avseende	inför	antagandet.	Vid	mötestillfället	efterfrågade	Trafikverket	
information	om	bullerriktvärdena	fortsatt	kan	tillgodoses	om	planket	behöver	flyttas.		

Miljö‐	och	samhällsbyggnadsförvaltningen	har	varit	i	kontakt	med	bullerkonsulten	Ramböll	som	
utifrån	sin	erfarenhet	av	järnvägar	och	spårnära	bullerskärmar	bedömer	att	med	en	flytt	av	
planket	5	meter	från	föreslaget	läge	och	med	all	beräknad	tågtrafik	bibehållen	på	det	befintliga	
spåret,	så	sker	en	viss	ökning	av	ljudnivåerna,	främst	för	de	nedre	våningsplanen.	De	
konstaterar	dock	att	riktvärdet	60	dBA	ekvivalent	ljudnivå	för	nya	bostäder	bör	klaras	även	om	
skärmen	flyttas.	Maxnivåerna	vid	fasad	kan	bli	något	högre,	dock	bör	det	fortfarande	vara	
möjligt	att	åstadkomma	en	ljuddämpad	fasadsida.		

I	övrigt	pågår	avtalsprocessen	för	stängsling	och	genomförandeåtgärder	på	Byagatan	mellan	
Trafikverket	och	kommunens	mark‐	och	exploateringsenhet.	Avtalet	ska	vara	klart	inför	
kommunfullmäktiges	antagande	av	detaljplanen.	
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Sammanfattning av yttranden från kommunala förvaltningar, nämnder och 
bolag m.fl. 

3. Tekniska förvaltningen 
All angöring ska ske inne på den egna fastigheten. Speciellt viktigt är detta om det byggs en 
skola. Lokalgatorna ska hållas fria. Detsamma gäller parkeringsmöjligheterna för tilltänkta 
bostäder, där vi vill påpeka att parkeringsnormen är minimumkravet och att fastighetsägaren 
bör göra en egen trafikutredning för att säkerställa att parkeringsbehovet uppfylls inom den 
egna fastigheten.  

För dagvatten anges att fördröjningsytorna kräver körbara åtkomlighetsytor i direkt 
anslutning. Dessa brukar ofta utföras som 3m breda makadam/stenmjölsvägar. Ligger dessa 
inom området som anges som fördröjning på plankarta eller utanför på mark som är planlagd 
som natur (har betydelse för utrymmet som återstår att plantera på). Träd fr.a. kräver 
utrymme och buffertavstånd till fastigheter för att undvika intressekonflikter. Finns möjlighet 
att samutnyttja järnvägens serviceväg längs planområdets nordöstra gräns och lägga 
fördröjningsytan dikt an till den för att frigöra yta för ex. plantering på andra sidan? 

Ingår planerad jordbruksväg i ytan som är planlagd för trafik eller i ytan som är planlagd för 
skydd, plantering (samma som ovan: ev. trädplantering kräver yta och helst ett 
buffertavstånd till angränsande fastigheter). Plantering bör utföras först när jordbruksväg är 
anlagd för att undvika schaktskador etc. i rotzon. 

Kommentar 
Planbeskrivningen	har	kompletterats	med	information	om	att	exploatören/byggherren	behöver	
göra	en	egen	parkeringsutredning	för	att	säkerställa	att	parkeringsbehovet	uppfylls	inom	den	
egna	fastigheten	samt	att	gatuparkering	endast	är	till	för	tillfällig	parkering	och	att	detta	kan	
komma	att	regleras	med	tidsbegränsning.		

Fördröjningsytorna	är	generöst	ritade	på	plankartan	för	att	det	ska	finnas	tillräckligt	med	
mark	för	diken,	slänter	och	underhållsåtgärder.	Servicevägen	kan	nyttjas	för	åtkomst	till	
naturmarken	och	dagvattenanläggningarna,	däremot	har	ytan	för	fördröjning	på	plankartan	
inte	kunnat	utökats	närmare	servicevägen/trafikområdet.	Detta	eftersom	utrymme	måste	
finnas	för	framtida	utveckling	av	järnvägen	t	ex	om	behov	uppstår	av	att	flytta	bullerplank	eller	
andra	åtgärder	kopplat	till	utvecklingen	av	Skånebanan.		

Den	framtida	jordbruksvägen	parallellt	med	Byagatan	ska	förläggas	inom	området	för	
trafikändamål,	dvs	utanför	skydd/plantering.	Däremot	kommer	vägen	inte	att	genomföras	
förrän	det	blir	aktuellt	med	den	planskilda	korsningen	mot	järnvägen.	VA‐avdelningen	har	
framfört	önskemål	om	att	få	lägga	en	dagvattenledning	inom	den	allmänna	platsmarken	för	
skydd,	vilket	behöver	samordnas	med	lämplig	plantering.	

Mark‐	och	exploateringsenheten	kommer	inom	kort	att	beställa	en	projektering	av	planområdet	
av	Tekniska	förvaltningen	där	detaljerna	för	ledningar,	planteringar,	diken	mm	fastställs.	
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4. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att dagvattenanläggningarna bör utformas med 
växtlighet för att både uppnå bra rening av dagvattnet och en god naturmiljö. En god 
naturmiljö ger förutsättningar för rekreation, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

I miljökonsekvensbeskrivningen till planen står det står det följande om växtlighet i 
fördröjningsdammen: ”6.4.4.2 Övriga åtgärder och rekommendationer: Åtgärder som att 
tillföra växtlighet i den föreslagna fördröjningsdammen skulle bidra till att dagvattnets 
föroreningsmängder ytterligare reduceras. Detta bör studeras vidare och hanteras i 
kommande detaljprojektering.” Innan planen antas vill miljö- och hälsoskyddsavdelningen bli 
informerad om utformningen av dagvattenanläggningen utifrån de nya beräkningar som ska 
göras av 100-års regn. 

Det har varit jordbruksmark sedan lång tid tillbaka. Ytlig undersökning har gjorts av 
mulljorden och resultaten visade att det inte förekommer föroreningar över känslig 
markanvändning.  

Bullerriktvärden kan klaras genom skärmning, t.ex. med huskropp. Det går att få till en tyst 
sida som klarar riktvärdena. 

Det ska finnas minst 40 kvm friyta för varje barn. Det är också viktigt med bra utemiljö med 
skugga osv. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen instämmer i att ledningarna är tillräckligt långt ifrån 
planområdet ur magnetfältssynpunkt. 

Kommentar 
Planförslaget	och	dagvattensystemet	har	redan	nu	tagit	höjd	för	ett	100‐årsregn	och	dammen	
har	dimensionerats	för	att	kunna	förvara	3860	m3	dagvatten,	vilket	krävs	vid	en	maximal	
utbyggnad	av	planområdet.	Inför	antagandet	har	egenskapsområdet	för	fördröjning	justerats	
något	för	att	dammen	ska	kunna	placeras	utanför	strandskyddat	område,	men	utan	att	
förändra	kapaciteten. 

Mark‐	och	exploateringsenheten	kommer	att	beställa	en	projektering	av	planområdet	av	
Tekniska	förvaltningen	där	detaljerna	för	ledningar,	planteringar,	utformning	av	
dagvattendamm	och	diken	mm	fastställs.	I	det	sammanhanget	kan	representanter	från	miljö‐	
och	hälsoskyddsavdelningen	gärna	medverka	för	att	bidra	med	kunskap	om	växtval,	rening	
kopplat	till	miljökvalitetsnormer	mm.		

Planbeskrivningen	har	kompletterats	med	att	Boverkets	allmänna	råd	om	friytor	för	40	m2	per	
barn	i	förskolan	och	30	m2	per	barn	i	grundskolan,	bör	kunna	tillämpas	som	utgångspunkt	vid	
ett	genomförande	av	detaljplanen,	då	det	handlar	om	utbyggnad	i	ett	tidigare	oexploaterat	
område	i	ett	lantligt	läge.	

I	övrigt	noteras	att	miljö‐	och	hälsoskyddsavdelningen	instämmer	i	detaljplanens	avvägningar	
avseende	buller,	markföroreningar	och	magnetfält.	
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Sammanfattning av yttranden från sakägare, intresseorganisationer, föreningar, 
övriga 

5. Naturskyddsföreningen Kristianstad och Bromölla 
Naturskyddsföreningen Kristianstad och Bromölla (föreningen) har tagit del av detaljplan för 
Önnestad 112:1. Jordbruksmark av högre klass är viktig att värna med tanke på 
livsmedelsproduktion. Föreningen inser behovet av bostäder och det begränsade utrymmet 
med åkermark som omger tätorten. Möjligheten att utnyttja befintliga oanvända ytor, 
förtätning kan också vara ett alternativ. Fördelen för den aktuella detaljplanen är närheten 
till kollektiva färdmöjligheter. Generellt ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv har 
jordbrukslandskapet ett lågt värde. I samband med dagvattenhanteringen i områdets södra 
delar och anslutning till Bockebodabäcken finns utrymme att skapa förutsättningar som ökar 
mångfalden. 

Kommentar 
Miljö‐	och	samhällsbyggnadsförvaltningen	instämmer	i	att	jordbruksmark	generellt	är	viktigt	
att	värna	om	och	att	det	är	det	kollektivtrafiknära	läget	som	motiverar	i	ianspråktagandet	på	
den	aktuella	platsen.	Yttrandet	noteras	som	ingen	erinran	mot	planförslaget. 

6. E.ON 
E.ON noterar i planbeskrivningen under rubrik ”Fördelningsstation (ställverk)” och ”Avtal” 
att åtgärder som kan behöva vidtas kring ställverket, så som högre staket för inkommande 
fotbollar och undergrävningsskydd, vid eventuellt uppförande av en skola ska regleras i avtal 
mellan E.ON och skolexploatören. E.ON yrkar för att det förtydligas i planbeskrivningen att 
exploatör står för eventuella kostnader som uppkommer kring detta.  

E.ON yrkar också att det framkommer i planbeskrivningen att eventuella bulleråtgärder kring 
fördelningsstationen som uppkommer i och med planen står exploatör för. Det är viktigt med 
tidig kontakt för planerade åtgärder. För övrigt har E.ON inget att erinra. 

Kommentar 
Planbeskrivningen	har	förtydligats	avseende	att	skolexploatören	står	för	kostnaderna	för	staket	
och	undergrävningsskydd	kopplat	till	en	eventuell	framtida	etablering	av	skola	inom	
planområdet.		

Planbeskrivningen	har	också	kompletterats	med	att	eventuella	bullerskyddsåtgärder	kring	
fördelningsstationen	inom	Önnestad	3:18,	som	är	direkt	samhöriga	med	nu	aktuell	detaljplan,	
hanteras	genom	tidig	dialog	och	vid	behov	regleras	i	det	avtal	som	ska	upprättas	mellan	E.ON	
och	Kristianstads	kommun	avseende	bl	a	flytt	av	ledningar	och	där	Kristianstads	kommun	står	
för	kostnaderna.	

7. Önnestad 133:6 
Vår synpunkt har med den framtida planskilda järnvägskorsningen att göra. Enligt Er plan så 
kommer Önnestad 133:6 (där vi bor) få en dragning från Focksväg. Önskemålet hade varit 
med en anslutning på något sätt från 133:2. Kanske inte en 4-vägskorsning ut till Byagatan 
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direkt intill ett upphöjt övergångställe, men till kanske Bertevägen, eller till den idag östra 
infarten till 133:2. 

Detta då den naturliga vägen att ta sig Byagatan så långt de går och köra runt kvarteret 
antingen via Bertesvägen/Kjellsagatan/Gemzeus väg. Detta med lastbilstransporter osv. på 
två mer trängre gator och på en som kommer bli uppmanad att användas för mer cyklister 
och gående på båda sidor. Annars har vi inget att invända mot. Ser riktigt genomtänkt ut.  
Snyggt jobbat!! 

Kommentar 
Bertevägen	kommer	fortsatt	ansluta	till	Byagatan	på	samma	sätt	som	idag	och	när	den	
planskilda	korsningen	mot	järnvägen	genomförs	så	måste	tillfartsvägen	till	
bostadsfastigheterna	Önnestad	3:133‐137	ske	på	det	sätt	som	redovisas	i	planbeskrivningen,	dvs	
från	Focks	väg.	Detta	eftersom	en	utfart	mot	Bertevägen	skulle	hamna	för	nära	korsningen	mot	
Byagatan	med	hänvisning	till	Trafikverkets	regler	för	”Vägars	och	gators	utformning”	(VGU).	
Det	skulle	ge	en	alltför	snäv	svängradie	för	t	ex	renhållningsfordon	och	sikten	skulle	bli	
begränsad	på	grund	av	den	stödmur	som	anläggs	utmed	Byagatan	i	samband	med	
genomförandet	av	planskildheten.	Även	intrånget	på	ABKs	fastighet	Önnestad	133:2	skulle	blir	
för	stort	om	vägen	skulle	dras	längre	in	på	deras	fastighet.		

Den	föreslagna	tillfartsvägen	från	Focks	väg	kommer	främst	att	nyttjas	av	de	fem	
villafastigheterna	och	vägen	avslutas	i	en	vändplats,	vilket	innebär	att	mängden	trafik	förbi	de	
aktuella	bostäderna	blir	väldigt	begränsad.	 

8. Önnestad 112:2 
Gestaltningen av det nya bostadsområdet i Önnestad är viktig. Kommunen har nu möjligheten 
att se till att de skånska byggnadstraditionerna tas till vara och inspirerar vid utformningen 
av bebyggelsen i bostadsområdet. Önnestad har karaktären av en genuin radby och 
vardagslivet här präglas i stor utsträckning av böndernas arbete på åkrar och fält, årets alla 
dagar. Bykärnan utgörs sedan gammalt av kyrkan, folkhögskolan, den gamla gården Berte, 
112:2, med sin gårdsmiljö och den vackra Önneborg. På Berte har det bedrivits jordbruk 
sedan 1700-talet. Det nya bostadsområdets nordvästra hörn har genom sin placering direkt 
kontakt med bykärnan. Det är där anknytningen finns, inte till de nämnda sekelskiftesvillorna 
vid järnvägen eller 1960-tals villorna.  

Det är anknytningen till den gamla byn och bondesamhället som är betydelsefullt att förvalta 
vid bebyggelsens utformning. Det ska upplevas att området grundar sig i byns historia och 
omgivande aktiva jordbruk. 

Det ska vara något att vara stolt över när man rör sig i det nya området men också för byn i 
sin helhet. Det är många nya bostadsområden som idag helt saknar identitet och originalitet, 
mycket är samma lika. Att tillvara ta den skånska byggnadsstilen skulle skapa identitet och 
originalitet, och ge en unik karaktär av området. Byn har sin egen rytm, olik stadens, som är 
värd att värna om. Detta förstärks av kyrkklockorna som varje dag ringer in kvällningen. 
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Förslag till bebyggelsens utformning kan hämtas från Eksjö kommun och deras agerande 
efter att en brand förstört Forsselska gården i Eksjö. Fastigheten byggdes upp på nytt med 
utgångspunkt i den gamla gårdens arkitektur, inte en kopia utan nytt men ändå gammalt. Det 
är ett koncept som skulle passa bebyggelsens utformning i det nya bostadsområdet här i 
Önnestad. 

I förslaget som nu presenteras finns inte tvingande bestämmelser för utseende, material eller 
färgsättning för bebyggelsen. Det blir vid bygglovsansökan som ställning tas till respektive 
byggprojekt. Min önskan är att Kristianstad kommun i stadsplanen för det nya området 
reglerar bebyggelsens utformning. 

Trafiken på Byagatan är periodvis under dagen intensiv. Hastigheten efterlevs ofta inte, både 
av privata bilister och yrkestrafiken. Vi är pensionärer och mycket hemma, vi ser 
trafikbeteendet dagligen. I Önnestad bor det många barn, som vi ser på väg till och från 
skolan. Jag har i kontakt med Trafikverket framfört att jag inte vill sitta vid köksbordet och se 
ett barn bli påkört. Jag önskade åtgärder för en säkrare trafiksituation för barnen. Det finns 
mycket kunskap och forskning att tillgå om barns beteende i trafiken och när barn uppnår 
trafikmognad. 

Längs Byagatan finns tre övergångsställen. Räknat från vår västra fastighetsgräns saknas det i 
dag övergångsställen fram till järnvägsövergången. För det nya bostadsområdet planeras ett 
övergångsställe i slutet av Byagatan före järnvägsövergången, som ska ge passage till 
järnvägsstationen. Bra, men barnen ska gå Byagatan fram för att komma till skolan. Det är 
kommunens uppgift att se till att projekteringen av bostadsområdet också innefattar en säker 
trafiksituation 

Kommentar 

Miljö‐	och	samhällsbyggnadsförvaltningen	tackar	för	fin	beskrivning	av	Önnestad	och	ett	
trevligt	referensexempel	och	instämmer	i	att	det	är	den	skånska	byggnadstraditionen	och	
jordbrukslandskapet	som	bör	inspirera	utformningen	av	det	nya	bostadsområdet.		

Planbeskrivningen	har	kompletterats	i	enlighet	med	synpunkterna	så	att	det	framgår	att	
bebyggelsens	gestaltning	bör	knyta	an	till	Önnestads	bykaraktär	och	de	omgivande	
jordbruksmiljöerna.	Däremot	har	formella	planbestämmelser	inte	införts	på	plankartan	
eftersom	det	i	nuläget	inte	är	känt	vilka	byggherrar	som	kommer	att	få	markanvisning	och	
bygga	i	området.	Det	finns	flera	parametrar	som	samverkar	kring	upplevelsen	av	bebyggelse,		
bl	a	färgsättning,	materialval	utförande	med	taklutning	mm,	och	kommunen	vill	kunna	ge	
byggherrarna	möjlighet	att	komma	med	egna	förslag	utifrån	platsens	förutsättningar.		

Gällande	trafiksituationen	så	är	Trafikverket	väghållare	för	Byagatan	och	de	har	under	
november	2021	genomfört	trafikmätningar	för	att	utreda	behovet	av	s.k	tätortsåtgärder,	där	de	
föreslår	gupp	vid	övergångsstället	vid	kyrkan	och	vid	Önnestads	folkhögskola.	Utöver	detta	
föreslås	en	gång‐	och	cykelpassage	över	Byagatan	inom	ramen	för	nu	aktuellt	planförslag.	
Gång‐	och	cykelvägen	förslås	också	i	planförslaget	få	en	koppling	västerut	inom	planområdet	så	
att	barnen	kan	ta	sig	till	skolan	söder	om	fastigheterna	Önnestad	112:2,	2:7	och	2:8.	Detta	
sammantaget	bör	kunna	leda	till	en	lugnare	trafikmiljö	utmed	Byagatan.	
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Föreslagna förändringar av planförslaget 

Inkomna synpunkter under granskningen medfört följande förändringar av planförslaget 
inför antagande:  

 En uppdaterad bullerutredning har tagits fram som visar att alla byggnader och 
våningsplan inom planområdet klarar gällande bullerriktvärden. 

 Plankartan har justerats så att planerad dagvattendamm placeras utanför strandskyddat 
område och planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats i 
enlighet med detta. 

 Plankartan har kompletterats med en villkorsbestämmelse (a1) om att startbesked för 
nybyggnation inte får ges förrän bullerplank anordnats utmed järnvägen.  

 Planbeskrivningens genomförandeavsnitt har förtydligats avseende att kommunen är 
beredd att genomföra eventuell flytt av bullerplank och dagvattendiken om det skulle visa 
sig behövas samband med Trafikverkets framtida utbyggnad av Skånebanan till 
dubbelspår. 

 Planbeskrivningen har förtydligats avseende att parkeringsbehovet ska uppfyllas inom 
egen fastighet och att gatuparkering endast är till för tillfällig parkering. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med information om att Boverkets allmänna råd om 
friytor för 40 m2 per barn i förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan, bör kunna 
tillämpas som utgångspunkt vid ett genomförande av detaljplanen. 

 Planbeskrivningen har förtydligats avseende att åtgärder som kan behöva vidtas kring 
E.ONs befintliga fördelningsstation inom Önnestad 3:18 i samband med genomförandet av 
detaljplanen, bekostas av exploatören alternativt kommunen i samband med avtal om 
ledningsflytt. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med att bebyggelsens gestaltning med fördel kan 
knyta an till Önnestads bykaraktär och de omgivande jordbruksmiljöerna. 

Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts: 

 Införande av planbestämmelser för tillkommande bebyggelses utförande och utseende. 

 Möjlighet för tillfart till bostadsfastigheterna Önnestad 3:133-137 från Bertevägen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

 Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningens granskningsutlåtande,  

 revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

 godkänna planförslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och överlämna 
detaljplanen till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 
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Meddelande inför antagande 

Följande har under samråd och/eller granskning framfört synpunkter som inte helt eller 
delvis kunnat tillgodoses och ska därför underrättas inför kommunfullmäktiges antagande av 
detaljplanen. 

 Önnestad 112:2 

 Önnestad 133:6 

 Önnestad 2:7  

 Önnestad 2:8 

Besvärshänvisning  

Två sakägare har under samråd och/eller granskning framfört sådana synpunkter att de ska 
få överklagandeinformation: 

 Önnestad 112:2 

 Önnestad 133:6	

	

Miljö‐	och	samhällsbyggnadsförvaltningen	

 
 
 
Tommy Danielsson  Jeanette Petersén  
förvaltningschef  planeringsarkitekt/tf. planchef 
 
 


