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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Detaljplan för Betongen 1 m.fl. inom Näsby industriområde 
Detaljplanen för Betongen 1 m.fl. inom Näsby industriområde handläggs med 
standardförfarande enligt plan- och bygglagen SFS 2010:900. Granskning har enligt 
byggnadsnämndens beslut 2020-09-29, § 175 genomförts under tiden 2020-10-19 till 
2020-11-16. Myndigheter, förvaltningar och berörda enligt upprättad 
fastighetsförteckning har fått möjlighet att lämna synpunkter genom att planhandlingarna 
har översänts till dem.  

Planförslaget har under granskningstiden funnits tillgängligt i Rådhus Skåne i Kristianstad 
samt på kommunens hemsida.  

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2020-11-16 
2 Polismyndigheten Kristianstad 2020-10-20 
3 Kommunledningskontoret 2020-10-20 
4 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2020-11-16 
5 Region Skåne  2020-11-16 
6 Kristianstads renhållnings AB 2020-10-19 
7 Trafikverket 2020-10-15 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-10-15 
2 Tekniska förvaltningen 2020-11-13 
3 C4 Energi AB 2020-11-09 
4 Lantmäterimyndigheten 2020-11-13 
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Yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och bolag m.fl. 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen  

Vidhåller de synpunkter som lämnats under samrådet (d.v.s. önskar att planen medger att 
Fristorpskolan även fortsättningsvis ska kunna användas för tillfällig evakuering av 
grundskola och gymnasieskola.)  

Kommentar 
Fastigheten bedöms som olämplig att planlägga för skola eftersom den ligger i ett 
industriområde där risker och störningar påverkar eller kan komma att påverka 
utomhusmiljön.  

2. Tekniska förvaltningen  
Trafik  
Trafik har fått till sig att hastigheten ska sänkas på Snapphanevägen mellan Nosabyvägen 
och Härlövsängaleden från 60 km/h till 40 km/h utifrån den bullerutredning som gjorts. 
Detta innebär att dammarna får placeras som närmst 2 meter från vägkanten om 
hastigheten är 40km/h och eller 7 meter om hastigheten är 60km/h. Resultatet blir att om 
man utgår från 40km/h vid bygget så kan vi inte höja hastigheten igen. I annat fall krävs 
räcke. Breddning av vägbana är heller inte möjlig.  
 
Park, natur och grönytor 
Om dammar måste förläggas längre in på parkmark för att uppfylla trafiksäkerhetskrav 
enligt ovan kommer befintlig vegetation att påverkas och delar behöva tas bort (och i så 
fall kompenseras). Även redovisad uppfyllnad av mark kommer att innebära nedtagning 
av ett antal träd då det inte är möjligt att höja marknivån kring befintliga stammar. 

Viktigt att hitta balansen mellan det utrymme som krävs för att omhänderta dagvatten och 
bevarande av befintlig vegetation/kompensationsplantering. 

VA-synpunkter 
Dagvatten från fastigheten ska ledas mot grönytan i väst. Dagvatten från parkeringsplatser 
och asfaltsytor ska renas inom fastigheten innan utsläpp sker till dagvattenmagasin. 

Detta område ligger strax norr om befintligt vattenskyddsområde. Vid en framtida 
revidering av vattenskyddsområdet för Kristianstad så kan detta område helt eller delvis 
hamna inom vattenskyddsområde. I nuläget kan vi inte säga något om framtida 
restriktioner. 

Produktionsaspekter (drift och underhåll) 
Under tiden fastigheten utnyttjats till skola för mindre barn har ett stycke utanför själva 
fastigheten, planlagd som parkmark, tagits i anspråk för att kunna tillgodose friyta och 
anordna lekmiljöer med lekutrustning. Vad händer med denna yta nu om användningen av 
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fastigheten ändras? Yrkesutbildning/kontor har troligen inget intresse av lekmiljöer. Hur 
säkerställs att ytan återställs till parkmark? 

Fastighetstekniska synpunkter 
BUF har grundskola i lokalerna till 2025. I övrigt har Drift- & förvaltningsenheten inga 
synpunkter. 

Kommentar 
Placering av dagvattendammar: Av tekniska förvaltningens yttrande drar miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen slutsatsen att den tänkta placeringen av dagvattendammar 
nära Snapphanevägen (minst 2 meter från vägkant) är det bästa alternativet. Eventuella 
kostnader för skyddsräcke tillkommer först om den planerade hastighetsbegränsningen 40 
km/h höjs i framtiden. Det finns i nuläget inget som talar för att vägbanan i framtiden skulle 
behöva breddas över planområdets parkmark, vägbanan har en generös bredd med 13 meter 
på det smalaste stället. I det fall dagvattendammarna skulle placeras minst 7 meter från 
Snapphanevägen innebär detta ett betydligt större intrång i befintlig träd- och 
buskvegetation. Kostnader tillkommer då för kompensationsåtgärder och det är tveksamt 
om man samtidigt kan uppfylla planbestämmelsen ”ett sammanhängande stråk av 
parkmarkens träd- och buskvegetation kan bibehållas från norr till söder” som insynsskydd 
mot industriområdet, som inramning av Snapphanevägen och för att bevara naturvärden. 

 Planbeskrivningen kompletteras med uppgiften om den planerade 
hastighetsbegränsningen till 40 km/h på Snapphanevägen och att skyddsräcke kan 
behöva sättas upp mot dagvattendammarna om tillåten hastighet höjs i framtiden. 

Dagvattenhantering inom Betongen 1: 

 Planbeskrivningen kompletteras med råd om hur dagvatten inom kvartersmark kan 
renas innan det släpps till det kommunala dagvattensystemet.  

Skolverksamhet och anlagd lekyta: Det tidsbegränsade bygglovet för skolverksamhet inom 
Betongen 1 upphör att gälla 2021-08-30. Någon förlängning är inte möjlig. Lekytan som 
anlagts inom parkmarken har då spelat ut sin roll och det bör finnas ett ekonomiskt intresse 
av att lekredskap m.m. snabbt kan användas någon annanstans. Frågan om hur ytan 
återställs bör i första hand vara ett ansvar för tekniska förvaltningen, kanske med 
ekonomiska medel från någon annan del av den kommunala organisationen.  

3. C4 Energi  
C4 Elnät har befintliga högspänningskablar in till abonnentstationen i befintlig byggnad. 
Om fastigheten även fortsättningsvis ska vara högspänningskund så ska våra kablar 
beaktas vid eventuell om- eller nybyggnation. Ska fastigheten istället bli lågspänningskund 
så måste vi förstärka nätet i området. Hänsyn måste då tas för tillträde för kabelarbeten 
utförda av C4 Elnät. 
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Södra delen av Betongen 1 berörs av ett allmänt ledningsstråk för fjärrvärme och 
optokabel. 

Kommentar 
Uppgifterna vidarebefordras till kommunledningskontoret för kännedom.  

4. Lantmäterimyndigheten  
I plankartan saknas fastighetsbeteckningen för Betongen 1.  
 
Lantmäteriet är inte medverkande i planarbetet, däremot en samrådspart i arbetet (s.4). 
 
Det bör förtydligas att det krävs två fastighetsregleringar för att hela planområdets 
kvartersmark ska ligga inom samma fastighet, en i norr och en i söder (s.18).  
 
Kommentar  
 Planbeskrivning och plankarta justeras enligt lantmäterimyndighetens synpunkter.  

 

Föreslagna förändringar av planförslaget 

Ingen av de framförda synpunkterna under granskningen har inneburit någon förändring 
av planförslaget. I några fall har mindre kompletteringar gjorts av planbeskrivningen. 
Detta är markerat med en pil under kommentarerna till respektive yttrande. 

Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts 

Ingen inom kategorin sakägare, boende, intresseorganisation, förening eller övriga har 
framfört några synpunkter på planförslaget under samråd och/eller granskning som ej 
tillgodosetts. 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

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

• revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

• anta detaljplanen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
Roger Jönsson  Kristina Mohlin  
stadsarkitekt  planeringsarkitekt 
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