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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Detaljplan för del av Färlöv 19:3, Färlöv 19:8 och Färlöv 
19:10 
Detaljplan för del av Färlöv 19:3, Färlöv 19:8 och Färlöv 19:10 har under samrådet 
handlagts med standardförfarande enligt plan- och bygglagen SFS 2010:900. Samråd har 
enligt byggnadsnämndens beslut 2020-06-24 § BN 134 genomförts under tiden 2020-07-
02 till 2020-08-24. Myndigheter, förvaltningar och berörda sakägare enligt upprättad 
fastighetsförteckning har fått möjlighet att lämna synpunkter genom att planhandlingarna 
har översänts till dem.  

Planförslaget har under samrådstiden funnits tillgänglig i Rådhus Skåne i Kristianstad 
samt på kommunens hemsida. Sammanlagt 16 skriftliga yttranden har kommit in under 
samrådstiden, varav 9 med synpunkter och/eller invändningar mot planförslaget. 

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Försvarsmakten  2020-07-14 
2 Räddningstjänsten Kristianstad 2020-07-08 
3 Tekniska förvaltningen 2020-08-03 
4 Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-06-30 
5 Kristianstads renhållnings AB 2020-07-01 
6 C4 Energi AB 2020-08-03 
7 PostNord 2020-08-20 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2020-08-31 

2 Region Skåne 2020-07-14, 2020-
09-17 

3 Trafikverket 2020-08-17 
4 Polismyndigheten Kristianstad 2020-07-21 
5 Svenska Kraftnät 2020-09-02 

6 
Lantmäterimyndigheten, även lämnat digitala synpunkter på hela 
dokumentet se sparat mail i mappstrukturen 2020-08-24 

7 Kommunstyrelsen 2020-08-19 
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8 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2020-08-19 
9 E.ON Energidistribution AB 2020-08-19 

Sammanfattning av yttranden från statliga och regionala instanser  

1. Länsstyrelsen 
Riksintresse för kulturmiljövården 

Planområdet ligger centralt inom riksintresse Araslövs farmer [L 17]. Riksintresset 
motiveras av ”Odlingslandskap präglat av stora dikningsföretag i samband med enskiftet 
1780 och de då bildade s.k. farmerna med ståndsmässiga byggnader, som gav området ett 
högt såväl landskaps- som byggnadshistoriskt värde.” Marken som är aktuell för 
planläggning har varit knuten till huvudgodset Araslöv och omfattar även resterna av ett 
äldre tegelbruk som varit underliggande godset. I föreslagen detaljplan placeras en större 
hallbyggnad i det öppna landskapet och den äldre gårdsmiljön kompletteras med 
ytterligare byggrätter för hotell, konferens och restaurang och kontor.  

Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för påtaglig skada på riksintresset. Länsstyrelsen 
delar inte kommunens uppfattning vare sig att den nya bebyggelsens omfattning är 
begränsad eller anpassad till sin omgivning. De värden som bedöms påverkas är:  

• Odlingslandskapet. Visserligen har åkermarken tagits i bruk för golfbana, men det 
har i tidigare planläggning bedömts som en acceptabel förändring med hänsyn till 
att öppenheten i landskapet bevaras.  
 

• Skifteslandskapets bebyggelsestruktur och fastighetsmönster. Bebyggelsen kommer 
att sluta det landskapliga mellanrum som finns mellan utbyggda bostadsområden 
och försvaga kopplingen mellan de närliggande farmerna och huvudgården. De 
byggrätter som skapas kan inte heller knytas i form och skala till befintlig 
bebyggelsestruktur eller lokal byggnadstradition. 
 

• Lämningarna från tegelbruket. Tegelbruket nämns inte i riksintressebeskrivningen 
men verksamheten har en tydlig koppling till utvecklingen av farmerna och 
utdikningsföretagen vilka nämns i motivtexten. Tegel har både använts till tegelrör 
för dränering av åkerjorden samt för att uppföra nya byggnader som följde av 
jordbruksreformen.  

Länsstyrelsen tog år 2012 fram en fördjupning av riksintresseområdet för att tydliggöra 
den kulturhistoriska berättelse som ligger till grund för riksintresset. Denna fördjupning 
hänvisar kommunen till i gällande översiktsplan för Kristianstad 2013. I pågående 
översiktsplanearbete för FÖP Kristianstad (samrådshandling) omfattas också delar av 
riksintresset Araslövs farmer. I denna lyfter kommunen att det öppna landskapet och dess 
räta linjer som binds samman av alléplanterade vägar och omges av odlingslandskap 
måste dominera området för att bevara kärnvärdet i riksintresset. Länsstyrelsen 
instämmer i att detta är viktiga faktorer för att säkerställa riksintresset.  
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Fornlämning 

Det aktuella detaljplaneförslaget inom Färlöv 19:10, 19:3 berör en registrerad 
fornlämning, L1991:8554 (tidigare Kristianstad 5:1), en tegelindustri under Araslövs gård. 
Tegelbruket anlades av Sofia Elisabeth Ridderschantz troligen under 1700-talets senare 
del. En historisk karta från 1808 visar att det vid denna tid fanns fyra byggnader på 
platsen, varav de sista revs på 1940-talet. Vid Riksantikvarieämbetets inventering 1992 
var en grund och rester av en tegelugn synliga på platsen. Av dessa tog grunden bort i 
samband med golfbanans anläggande senare samma år. En besiktning av platsen 2020-08-
07 visar att lämningarna efter tegelugnen finns kvar. För mer information om 
fornlämningen och dess lokalisering följ länken nedan. 

https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/0c84044a-3b60-4e43-827f-2fbee5aff4d4 

Enligt planförslaget berör platsen för paddelhallen med tillhörande insatsväg 
fornlämningens östra del, där även tegelugnen ligger. Enligt Länsstyrelsens bedömning 
har ugnen, som enda kvarvarande lämning synlig ovan mark efter den äldre 
tegelindustrin, ett stort bevarandevärde. Om fornlämningen inte kan bevaras inför en 
eventuell nybyggnation, kommer en arkeologisk undersökning att behöva genomföras på 
platsen. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda 
avseende Riksintresse för Kulturmiljö, varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 
11 kap. 10-11§§ PBL. 

Kommentar 
Till följd av att länsstyrelsen under samrådsskedet bedömt att planförslaget skulle kunna 
innebära risk för påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården (Araslövs farmer, LK 
17) har ett kulturmiljöunderlag (Tyréns 2022-02-24) och en MKB för kulturmiljö (Tyréns, 
2022-03-01, rev 2022-11-28) tagits fram efter samrådsskedet. Parallellt med 
utredningsarbetet har ett nytt bebyggelseförslag tagits fram som anpassats till områdets 
kulturvärden. Det nya bebyggelseförslaget har också inneburit att den större föreslagna 
hallbyggnaden/padelhallen har utgått. 

Slutsatsen av MKB:n är att nytt bebyggelseförslag bedöms påverka planområdets 
kulturvärden med i huvudsak små till måttliga negativa effekter vilka främst rör 
Hedvigsbergs gård och områdets landskapsbild samt öppna odlingslandskap. Dessa effekter 
bedöms ge måttliga negativa konsekvenser för planområdets kulturvärden.  Därtill ges 
Hedvigsberg starkare planbestämmelser till skydd för kulturmiljön. 

Den påverkan förslaget har på riksintresset Araslövs farmer gäller i huvudsak värden 
kopplade till enskiftet och dess bebyggelse genom Hedvigsbergs gårds samt ett mindre 
landskapsavsnitt som ingår i en mycket större helhet bestående av ett i huvudsak flackt och 
öppet odlingslandskap. Som en följd av att de kulturvärden som påverkas inom planområdet 
endast bedömts vara låga eller måttliga samt att förslaget inte bedömts ge stora negativa 
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effekter på dessa blir de sammantagna konsekvenserna för riksintresset små till måttligt 
negativa.  

Ställningstagandet är därmed att förslaget inte längre bedöms medföra risk för påtaglig 
skada på riksintresset (Tyréns, 2022).  

Planhandlingarna uppdateras med det nya bebyggelseförslaget och med nytt 
kulturmiljöunderlag och MKB för kulturmiljö. 

Planprocessens förfarande ändras från standardförfarande till utökat med hänsyn till 
framtagen MKB. 

Plankartan har justerats så att den bevarandevärda synliga ugnen, som är den enda 
kvarvarande lämning som är synlig ovan mark efter den äldre tegelindustrin, lämnas 
opåverkad. Detta säkerställs med prickmark samt en n-bestämmelse (n7) som anger att 
markingrepp inte får utföras inom fornlämningsområde. Planbeskrivningen kompletteras 
med information om fornlämningsområdet och förtydligar att en arkeologisk undersökning 
inte är aktuell. 

2. Region Skåne 
I planförslaget beskrivs ett önskemål om en ny hållplats för buss vid golfbanan. Att anlägga 
nya hållplatser innebär alltid att en avvägning behöver göras mellan det förväntade 
reseunderlaget som finns och de krav som en ny hållplats ställer på exempelvis 
trafiksäkerhet och god tillgänglighet till och från hållplatsen. Det är viktigt att 
Skånetrafiken deltar i den fortsatta diskussionen. 

Cykelvägsplanen avser revideras nu och stora fördyringar har ställt till genomförandet 
från förra planen. Cykelvägen kommer därför troligen bli dyrare än vad som nämns i 
cykelvägsplan 2018-2029. 

Kommentar 
Det finns inga konkreta planer på ny busshållplats. Hållplatsläget hanterats inte i nu aktuell 
detaljplan och stycket stryks därför från planbeskrivningen. Planbeskrivningen kommer 
fortsättningsvis ange att området nås med kollektivtrafik med busshållplatslägena Vinnö 
Färlövs gård söder om golfbanan och Färlöv Hamiltons väg norr om golfbanan med 
regionbuss 549. 

Kommunen har en fortsatt dialog med Region Skåne och Skånetrafiken om kommunens 
framtida busshållplatser. 

Planbeskrivningen justeras så att det framgår att cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 
(Region Skåne,2018) avser revideras eftersom stora fördyringar har ställt till genomförandet 
från förra planen och att cykelvägen kommer därför troligen bli dyrare än vad som nämns i 
cykelvägsplan 2018-2029. 
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3. Trafikverket 
Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 19 (Wrangels allé) väster om 
planområdet.  

Vägar 

Väg 19 ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet och utgör väg av riksintresse enligt 3 
kap. MB. Vägar av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan innebära påtaglig skada 
på riksintressets nuvarande eller framtida funktion.  

Behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av 
exploateringen ska bekostas av kommunen/exploatören. 

Buller 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som 
kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med att eventuella behov av åtgärder i framtiden på det 
statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av exploateringen ska bekostas av 
exploatören/kommunen (dvs ej trafikverket). 

Planbeskrivningen kompletteras med att bulleråtgärder (för att bl.a. säkerställa BBR 
inomhuskrav) bekostas av exploatören.  

Inför granskningsskedet planläggs även fastigheten Färlöv 19:8. Inom fastigheten finns ett 
befintligt bostadshus som föreslås få en förändrad byggrätt genom att även inkludera 
markanvändningen golfbana, kontor, hotell, konferens och restaurang. Det finns en grusad 
tillfartsväg från väg 19 till fastigheten Färlöv 19:8. Vägen regleras med ett vägservitut (11-
FÄJ-356.1), som belastar fastigheten Färlöv 19:3, som gäller för ett (1) bostadshus och den 
motsvarande belastningen. Inför granskningsskedet befäster inte plankartan denna 
tillfartsväg utan redovisar i stället en tänkt tillfart till Färlöv 19:8 via Starvägen, såvida 
fastigheten nyttjas för golf, kontor, hotell, konferens m.m. Detta regleras genom en 
bestämmelse om markreservat för gemensamhetsanläggning (g) på plankartan. På så vis 
höjs trafiksäkerheten och säkerställs att den större korsningspunkten Starvägen/Wrangels 
allé nyttjas för trafik. 
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4. Polismyndigheten Kristianstad 
Vid förändring, planering och anläggning av nytt bostads-, handels- och eller hotell, 
kontor, konferens och idrottsområde eller allmänna mötesplatser ser polismyndigheten 
positivt på att man lägger vikt vid och använder sig av erfarenhet, forskning och 
evidensbaserad kunskap som finns gällande situationell brottsprevention. I syfte att vara 
delaktig i det brottsförebyggande arbetet och för att skapa ett tryggare samhälle. 

Vid planering av bil- och gång/cykelvägar ska hänsyn tas till trygghet och trafiksäkerhet. 
Finns det planer på hållplats för kollektivtrafik vid området behöver trafiksäkerhets-
arbetet kring detta finnas med i tidigt skede. Man bör beakta vägens utformning för att 
skapa säkra busshållplatser. 

Kommentar 
Det finns inga konkreta planer på ny busshållplats.  

Verksamhetsutövaren/exploatören får ta del av polismyndighetens yttrande om 
brottsprevention. 

Planbeskrivningen kompletteras med att det är av vikt att de olika tänkta verksamheterna 
planeras så att en trygg och säkert trafikmiljö skapas för gångtrafikanter, golfspelare, 
golfbilar, bilar, varutransporter etc inom kvartersmarken.  

Befintligt vägservitut som 
nyttjas för bostadsfastighetens 
motsvarande belastning för ett 
(1) bostad. 

Nytt markreservat för 
gemensamhetsanläggning (g) 
för tillfart till fastigheten 
Färlöv 19:8 såvida 
markanvändningen nyttjas för 
golf, konferens, hotell etc. (ej 
bostad).  
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5. Svenska Kraftnät 
Nuläge- framtida planer 

Inom aktuellt planområde har Svenska kraftnät en 400 kV-ledning tillhörande 
transmissionsnätet för el. Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningen som är av 
betydelse för rikets elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärd/verksamhet som på 
något sätt inskränker Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som 
belastas av ledningsrätt. 

Svenska kraftnäts magnetfältspolicy 

Vid all nyprojektering av 220 kV- och 400 kV-växelströmsledningar i det svenska 
transmissionsnätet tillämpar Svenska kraftnät en magnetfältspolicy som innebär att vi 
utgår från 0,4 mikrotesla som högsta magnetfältsnivå vid bostäder, skolor och förskolor. I 
samband med att tillstånd omprövas för våra växelströmsledningar vidtar vi ofta åtgärder 
för att minska magnetfälten eller erbjuder oss att köpa fastigheter som står så nära 
ledningen att magnetfältet överstiger 4,0 mikrotesla. Mer information om Svenska 
kraftnät och magnetfält finns på vår webbplats. De senaste 40 årens forskning har inte 
kunnat säkerställa några hälsorisker relaterat till magnetfält. Mer information finns på 
Strålsäkerhetsmyndigheten hemsida, www.ssm.se. Där finns bland annat en broschyr- om 
magnetfält och hälsorisker. 
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/informationsmaterial/magnet
falt-och-halsorisker/ 

Allmän information 

Svenska kraftnät vill påminna om att byggnationer i närheten av transformatorstationer 
och ledningsstråk kan medföra svårigheter vid eventuella framtida förändringar i 
transmissionsnätet. 

Alla kraftledningar som drivs och förvaltas av Svenska kraftnät har underjordiska 
installationer. Vid alla typer av markarbete inom en kraftledningsgata ska Svenska 
kraftnät rådfrågas om direktiv innan markarbete påbörjas. 

Ur ett elsäkerhetsperspektiv regleras avståndet mellan kraftledningar och olika 
verksamheter i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 med ändring ELSÄK- FS 
2010:1 och ELSÄK-FS 2015:3. Föreskrifterna reglerar bland annat byggnation och vissa 
typer av verksamheter på upp till 100 meters avstånd från kraftledningar. Exempel på 
detta är verksamhet med brandfarliga och explosiva varor, upplag, parkeringsplatser, 
busshållplatser med mera. 

Vid förändringar av distributionsnätet, i form av nya anslutningar eller jordtag, kan 
särskilda säkerhetsåtgärder och mätningar behöva utföras i samverkan med Svenska 
kraftnät. Dessa förändringar ska anmälas till Svenska kraftnät i enlighet med 3 § 
elsäkerhetsförordning (2017:218), om det inte är uppenbart att det saknas ett sådant 
påverkanssamband som avses i den paragrafen.  

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/informationsmaterial/magnetfalt-och-halsorisker/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/informationsmaterial/magnetfalt-och-halsorisker/
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Svenska kraftnät önskar att Kristianstads kommun tar motsvarande hänsyn vid planering 
av ny bebyggelse invid befintliga transmissionsnätsledningar som Svenska kraftnät gör vid 
byggnation av nya ledningar. För att säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy 
uppfylls ska ny bostad- och skolbebyggelse placeras minst 130 meter från en 400 kV-
ledning. Vi vill förtydliga att de schablonavstånd vi angett på 130 meter gäller för de 
områden där det passerar endast en ledning. 

Detta schablonavstånd är baserade på maximerat årsmedelströmvärde och är att anse 
som en rekommendation till beslutande myndighet. För avstånd utifrån en eller flera 
parallellgående ledningars faktiska årsmedelströmvärde krävs en magnetfältsberäkning. 
Svenska kraftnät utför beräkningar för sina egna ledningar utifrån magnetfältspolicyn, det 
vill säga 0,4 mikrotesla. 

Svenska kraftnät vill passa på att informera om att invid och under en kraftledning finns 
det risk för steg- och beröringsspänningar i marken. Det finns också elsäkerhetsrisker med 
att anlägga en metallisk konstruktion, t.ex. elstängsel och vindskydd med plåttak, i 
närheten av kraftledningar. Byggnader i närheten av transmissionsnätet för el kan behöva 
jordas exempelvis om väggar och tak är av plåt. Om jordning är aktuellt eller om du har 
andra frågor rörande ärendet, vänligen kontakta oss för ytterligare information. 

Ärendespecifik information 

Svenska kraftnät föreslår följande kompletteringar i plankarta och planbeskrivning:  

• Att det tydligt framgår att ledningen inom aktuellt planområde tillhör 
transmissionsnätet för el med spänningsnivå 400 kV, t ex i grundkartans 
teckenförklaring och i planbeskrivningen, 

• Prickmarken för ledningsområdet: Marken får inte förses med byggnad, parkering 
eller upplag. 

• Ny egenskapsbestämmelse för ledningsområdet: Brandfarligt upplag får inte finnas. 

Svenska kraftnät önskar att plankarta och planbeskrivning kompletteras i enlighet med 
det som anges ovan under Ärendespecifik information. Under förutsättning att Svenska 
kraftnäts rekommendationer beaktas och planering och projektering sker i samarbete 
med Svenska kraftnät har vi inga invändningar mot aktuell detaljplan. Vi emotser fortsatt 
dialog i nästa planskede. 

Svenska kraftnät vill informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via 
Geodataportalen, www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil. Informationen 
innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer 
och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om 
förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar. Vid 
produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används 
ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”. 

Ytterligare information rörande samhällsplanering i närheten av våra anläggningar 
återfinns i skrifterna Elnät i fysisk planering, Kommunal samhällsplanering vid 
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stamnätsanläggningar och Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i 
transmissionsnätet. För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida 
planer för transmissionsnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. 
Dessa dokument finns publicerade på vår webbplats, www.svk.se. 

Kommentar 
Planhandlingarna kompletteras enligt Svenska Kraftnät yttrande. Detta medför att 
planbeskrivningen kompletteras med information att ledningen inom planområdet tillhör 
transmissionsnätet för el med spänningsnivå 400 kV.   

Inför granskningsskedet reglerar plankartan fortsättningsvis luftledningen med 
bestämmelsen l1-markreservat för allmännyttig ledning. Plankartan justeras så att marken 
kring luftledningen inte får förses med byggnadsverk, dvs marken får inte förses med 
byggnad eller andra byggnadsverk såsom plank, murar och dylikt (prickmark). Därtill 
kompletteras plankartan med en bestämmelse till skydd för störningar som anger att 
brandfarligt upplag inte får finnas (m1) samt bestämmelse om att marken inte får förses 
parkering eller upplag (n5) i linje med Svenska Kraftnäts yttrande. 

Exploatören/markägaren delges yttrandet som information. 

Sammanfattning av yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och 
bolag m.fl. 

6. Lantmäterimyndigheten 
Plannamnet bör innehålla del av 19:8 eller m.fl. då även del av denna fastighet planläggs. 

Plankarta 

Alla gränser i grundkartan är fastighetsgränser trots att vissa är traktgränser. 
Utfartsförbudet som är utlagt längs Wrangels allé kan inte läggas ut på det vis som är gjort. 
Utfartsförbud kan endast regleras mot allmän plats och i de fall ett planområde gränsar 
mot statlig väg så hanteras frågor om utfart och stängsel enligt bestämmelser i väglagen. I 
denna plan finns ingen allmän plats. Se boverkets hemsida: 
https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/ 
planering/detaljplan/planbestammelser/egenskapsbestammelser -for-
kvartersmark/stangsel/ 

Utfartsförbudet finns ej med i teckenförklaringen. 

I norra delen av Färlöv 19:3 i anslutning till Färlöv 19:8 finns det befintliga VA-ledningar. 
Något u-område är inte utlagt för dessa. För att dessa ledningar ska kunna tryggas med 
ledningsrätt krävs det u-område. 

Planbeskrivning 

Färlöv 19:8s befintliga utfart blir planstridig som en konsekvens av den nya detaljplanen. 
Det nämns inget om hur utfart är tänkt att lösas för denna i framtiden. Vid framtida 
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bygglovsansökan kan krav komma att ställas på att fastigheten ska stämma överens med 
gällande detaljplan. Detta är en konsekvens av detaljplanen som behöver behandlas. 

Det ska framgå att ersättning kan behöva utgå för de föreslagna fastighetsregleringarna. 

Det som har noterats vid den tekniska granskningen av Anna Moberg, avdelningen för 
geografisk information ska åtgärdas. Dessa synpunkter har översänts i separat e-post. 

Kommentar 
Plannamnet ändras till ”Detaljplan för del av Färlöv 19:3, Färlöv 19:8 och 19:10”. 

Plankartans utfartsförbud längs Wrangels allé tas bort. Planbeskrivningen förtydligas med 
att ingen ny utfart avser förläggas mot den statliga väg 19 samt att frågor om utfart och 
stängsel hanteras i väglagen. 

I norra delen av Färlöv 19:3 i anslutning till Färlöv 19:8 finns det befintliga VA-ledningar. 
Plankarta kompletteras med u-område (markreservat för underjordiska ledningar) för 
dessa. Ledningarna kan på så vis tryggas med ledningsrätt. 

Granskningsförslaget föreslår att fastigheten Färlöv 19:8 ingår i sin helhet och regleras till 
restaurang, kontor, golfbana, hotell och konferens samt bostadsändamål. För fastigheten 
finns ett äldre servitut för väg/tillfart till väg 19, 11-FÄJ-356.1 som gäller för 1 bostadshus 
och den motsvarande belastningen.  Det föreslås ingen förändring av detta servitut. Såvida 
fastigheten bebyggs enligt nytt förslag kommer den ökade trafikalstring hänvisas till utfart 
förbi golfbanan via Starvägen till väg 19. Plankartan ändras så ett markreservat (g) för väg 
skapas för att säkra detta. Tillfart behöver dock inte ske i markreservområdets exakta läge.  
Eftersom ny detaljplan även reglerar bostadsändamål kan det vid framtida bygglovsansökan 
byggas ut och stämma överens med gällande detaljplan. Se även kommentar till trafikverkets 
yttrande.  

Genomförandebeskrivningen kompletteras med att ersättning kan behöva utgå för de 
föreslagna fastighetsregleringarna. 

Den nya föreslagna plankartan kommer genomgå teknisk granskning av 
lantmäteriavdelningen i Kristianstads kommun. 

7. Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret konstaterar att det inom planområdet finns ett område med 
kommunala vatten- och avloppsledningar som går till fastigheten Färlöv 19:8. För att 
säkerställa att det inte blir en intressekonflikt, hade det varit önskvärt om marken i nu 
pågående detaljplan markeras som ej byggbar mark. 

Kommentar 
Plankarta kompletteras med u-område (markreservat för underjordiska ledningar) för 
ledningarna samt prickmark, dvs mark som inte får förses med byggnad. Genom 
markreservatet kan ledningarna tryggas med ledningsrätt. 
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8. Miljö- och hälsoskyddskontoret 
Handläggare från miljö- och hälsoskyddsavdelningen kommer att ha en dialog med 
handläggare från planavdelningen gällande dagvattenhantering. I övrigt har miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen inga synpunkter. 

Kommentar 
Inför granskningsskedet har en ny dagvatten- och skyfallsutredning upprättats till 
planförslaget (Tyréns, 2022-11-23). Utredningens slutsatser är att dagvattnet kan hanteras 
genom flera stenkistor och ytlig avdelning innan det infiltreras. Sett till översvämning/skyfall 
konstateras att ingen ny eller befintlig bebyggelse inom detaljplanen förväntas komma till 
skada vid skyfall. Utredningen föreslår dock att ytor avsätts inom planområdets nordöstra 
och södra del för att hantera skyfall för att skapa en robusthet med avseende på 
översvämningsrisken.  

Slutligen anger utredningen att exploateringen inte förväntas påverka MKN för 
grundvattenförekomsterna negativt samt att någon ytvattenförekomst emottar inget 
dagvatten från området vilket planbeskrivningen kompletteras med. 

Sammanfattning av yttranden från sakägare, intresseorganisationer, 
föreningar, övriga 

9. E.ON Energidistribution AB 
Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel samt en 
transformatorstation (”Hedvigsberg”), se bifogade kartor. 

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 att mellanspänningskablarna (röd i kartan) ska vara förenlig med detaljplanen yrkar 
E.ON på att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med markkabeln i mitten. 
Den restriktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i 
planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid 
beteckningen u: ”Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom 
området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra 
bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”. 

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning 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. 

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanläggning vara 
utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att den ska vara 
utförd enligt svensk standard. Av svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande 

http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
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Handbok SEK 438, utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan transfor-
matorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. SS-
EN 61936-1 föreskriver också att nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas 
av vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas.  

E.ON hemställer att det i plankartan sätts ut ett E-område kring transformatorstationen 
där marken ska vara tillgänglig för elektriska anläggningar. Ett minsta område på 6 x 6 
meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan och 
planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan 
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. Det 
ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon. 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller 
ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 
genomförandebeskrivningen. 

Svenska kraftnät har en starkströmsledning 400 kV över fastighetens södra del och 
behöver bli hörda separat. 
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Kommentar 
Plankartan kompletteras med markanvändning för tekniska anläggningen (E1) med ett 
utrymme på 6 meter omkring den befintliga transformatorstationen vid Hedvigsbergs gård 
för att säkra anläggningen. Inom E-området finns befintlig bebyggelse som redan fanns på 
platsen när transformatorn anlades. Plankartan reglerar dock att ingen ny bebyggelse, som 
inte är till för teknisk anläggning, får uppföras inom E-området. Planbeskrivningen 
kompletteras med att E-området ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt 
underhåll samt att det ska upprätthållas så att ingen brännbar byggnadsdel eller brännbart 
upplag finns inom E-området. Planbeskrivningen kompletteras med att det fortsättningsvis 
ska vara möjligt att ta sig till transformatorstationen med tungt fordon. Vidare kompletteras 
beskrivningen med att eventuella kostnader med planens genomförande bekostas av 
exploatören. 

Plankartan kompletteras även med ett 4 meter brett område för befintliga underjordiska 
ledningar (u1) till transformatorstationen samt att det inom området inte får bedrivas 
verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska 
starkströmsanläggningar.  
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Föreslagna förändringar av planförslaget 

Inkomna synpunkter under samrådet och övriga föreslagna justeringar har medfört 
följande förändringar av planförslaget inför granskning:  

• Planförslaget förändras inför granskningsskedet genom att tänkt padelhall utgår i 
anslutning till fornlämningsområde och nytt bebyggelseförslag tas fram. 

• Planhandlingarna kompletteras med ett kulturmiljöunderlag och MKB för kulturmiljö. 
Planbeskrivningen kompletteras med utredningarnas slutsatser, planförslagets 
förändringar sett till kulturmiljön samt att planförslaget inte bedöms innebär risk för 
påtaglig skada på riksintresset för Kulturmiljö.  

• I linje med MKB:ns åtgärdsförslag får Hedvigsbergs gård starkare planbestämmelser till 
skydd av kulturvärdena genom att varsamhetsbestämmelser k1-”Kulturmiljömässigt 
värdefull byggnad som vid förändring ska behandlas varsamt. Befintlig granitblockfasad 
ska bibehållas. Vasstak och homeja ska i huvudsak bibehållas likt befintligt” ersätts med 
q-bestämmelse ”Kulturmiljömässigt värdefull byggnad som till sin karaktär, form och 
material ska bevaras. Befintlig granitblockfasad ska bibehållas. Vasstak och homeja ska i 
huvudsak bibehållas likt befintligt”. Hedvigsbergs gård ges även rivningsförbud samt en 
större begränsning av byggrätterna på och i anslutning till gårdstomten med prickmark-
mark som inte får förses med byggnad. 

• Planprocessens förfarande ändras från standard till utökat förfarande med hänsyn till 
framtagen MKB. 

• Plankartan har justerats så att fornlämningsområdet regleras med prickmark samt en n-
bestämmelse (n7) som anger att markingrepp inte får utföras inom fornlämningsområde. 
Planbeskrivningen kompletteras med information om fornlämningsområdet och 
förtydligar att en arkeologisk undersökning inte är aktuell. 

• Planbeskrivningen tar bort meningen om att ”Araslövs golfbana har framfört önskemål 
till Skånetrafiken om ett hållplatsläge vid golfbanan”, då detta inte hanteras i 
detaljplanen. 

• Planbeskrivningen justeras så att det framgår att cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 
(Region Skåne, 2018) avser revideras eftersom stora fördyringar har ställt till 
genomförandet från förra planen och att cykelvägen kommer därför troligen bli dyrare 
än vad som nämns i cykelvägsplan 2018-2029. 

• Planbeskrivningen kompletteras med att eventuella behov av åtgärder i framtiden på det 
statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av exploateringen ska bekostas av 
exploatören och /eller kommunen (dvs ej trafikverket). 

• Planbeskrivningen kompletteras med att bulleråtgärder (för att bl.a. säkerställa BBR 
inomhuskrav) bekostas av fastighetsägaren/exploatören.  
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• Plankartan ändras så att fastigheten Färlöv 19:8 ingår i sin helhet och regleras till 
bostadsändamål, restaurang, kontor, hotell, konferens och golfbana. Plankartan 
kompletteras så att tänkt tillfart till Färlöv 19:8 via Starvägen regleras genom en 
bestämmelse om markreservat för gemensamhetsanläggning (g) på plankartan.  

• Planbeskrivningen kompletteras med att det är av vikt att de olika tänkta 
verksamheterna planeras så att en trygg och säkert trafikmiljö skapas för 
gångtrafikanter, golfspelare, golfbilar, bilar, varutransporter etc. inom kvartersmarken.  

• Planhandlingarna kompletteras enligt Svenska Kraftnät yttrande. Detta medför att 
planbeskrivningen kompletteras med information att ledningen inom planområdet tillhör 
transmissionsnätet för el med spänningsnivå 400 kV.   

• Plankartan justeras så att marken kring luftledningen inte får förses med byggnadsverk, 
dvs marken får inte förses med byggnad eller andra byggnadsverk såsom plank, murar 
och dylikt (prickmark). Därtill kompletteras plankartan med en bestämmelse till skydd 
för störningar som anger att brandfarligt upplag inte får finnas (m1) samt bestämmelse 
om att marken inte får förses parkering eller upplag (n5) i linje med Svenska Kraftnäts 
yttrande. 

• Plannamnet ändras till ” Detaljplan för del av Färlöv 19:3, Färlöv 19:8 och Färlöv 
19:10”.  

• Plankartans utfartsförbud längs Wrangels allé tas bort. Planbeskrivningen förtydligas 
med att ingen ny utfart avser förläggas mot den statliga väg 19 samt att frågor om utfart 
och stängsel hanteras i väglagen. 

• I norra delen av Färlöv 19:3 i anslutning till Färlöv 19:8 finns det befintliga VA-ledningar. 
Plankarta kompletteras med u-område (markreservat för underjordiska ledningar) för 
ledningarna. De kan på så vis tryggas med ledningsrätt. 

• Genomförandebeskrivningen kompletteras med att ersättning kan behöva utgå för de 
föreslagna fastighetsregleringarna. 

• Den nya föreslagna plankartan genomgår teknisk granskning av lantmäteriavdelningen i 
Kristianstads kommun. 

• Ny dagvatten och skyfallsutredningen biläggs planhandlingarna. Planbeskrivningen 
kompletteras med utredningens slutsatser samt att exploateringen inte förväntas påverka 
MKN för grundvattenförekomsterna negativt samt att någon ytvattenförekomst emottar 
inget dagvatten från området. 

• Plankartan justeras med bestämmelse om att marken ska anordnas för att hantera skyfall 
(n6) inom planområdets södra och nordöstra del.  
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• Plankartan kompletteras med markanvändning för tekniska anläggningen (E1) med ett 
utrymme på 6 meter omkring den befintliga transformatorstationen vid Hedvigsbergs 
gård för att säkra anläggningen. Inom E-området finns befintlig bebyggelse som redan 
fanns på platsen när transformatorn anlades. Plankartan reglerar dock att ingen ny 
bebyggelse, som inte är till för teknisk anläggning, får uppföras inom E-området. 
Planbeskrivningen kompletteras med att E-området ska vara fritt från hinder som kan 
försvåra normalt underhåll samt att det ska upprätthållas så att ingen brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag finns inom E-området. Därtill anger 
planbeskrivningen att det fortsättningsvis ska vara möjligt att ta sig till 
transformatorstationen med tungt fordon. 

• Plankartan kompletteras även med ett 4 meter brett område (2 meter på ömse sidor) för 
befintliga underjordiska ledningar (u2) till transformatorstationen samt att det inom 
området inte får bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra 
bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar.   

• Planbeskrivningen kompletteras med att eventuella kostnader med planens 
genomförande bekostas av exploatören. 

 

Övriga föreslagna förändringar 

• Generellt minskas tillåtna nockhöjder invid Hedvigsberg för att låta gårdsmiljön 
framträda. 

• Byggrätten invid Hedvigsberg sänks från 12 till 10 för bättre anpassas till befintlig 
bebyggelse. 

• Ny byggrätt i skogsdunge regleras till fasadmaterial i tegel för att knyta an till områdets 
historia och det tegelbruk som funnits på platsen.  

• Bestämmelse om lertaktegel i röd kulör tillkommer inom tre byggrätter inom 
planområdets nordöstra del med hänsyn till intilliggande bebyggelse. 

• Allén utmed väg 19 regleras särskilt med planbestämmelse trots att de skyddas genom 
landskapsbildsskydd. 

• Avsnittet om trafik och parkering uppdateras utefter de nya förändrade byggrätterna. 

• Riskutredningen uppdaterats utefter de nya föreslagna byggrätterna.  

• Barnperspektivet redovisas. 

• Planhandlingarna ses över redaktionellt.  
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Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts: 

• Inga 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

• att övergå från standardförfarande till utökat förfarande, 

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

• revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

• godkänna planförslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för 
granskning 

 

Byggnadsnämnden beslutade enligt Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningens förslag 
2022-12-20 BN § 202.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
Daniel Wasden  Helén Schrewelius  
planchef  planeringsarkitekt 
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