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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
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. Samråd har enligt 
byggnadsnämndens beslut 2020-01-28, § 6 genomförts under tiden 2020-02-12 till 2020-
03-11. Myndigheter, förvaltningar och berörda enligt upprättad fastighetsförteckning har 
fått möjlighet att lämna synpunkter genom att planhandlingarna har översänts till dem.  

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

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Trafikverket 2020-02-19 
2 Polismyndigheten Kristianstad 2020-02-18 
3 KSAU 2020-03-11 
4 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2020-03-04 
5 Postnord 2020-02-20 
6 Kristianstads renhållnings AB 2020-02-11 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2020-03-18 
2 Region Skåne 2020-03-09 
3 Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-02-10 
4 Tekniska förvaltningen 2020-03-10 
5 C4 Energi 2020-03-10 
6 Lantmäterimyndigheten 2020-03-11 
7 Skanova AB 2020-03-11 
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Yttranden från statliga och regionala instanser  

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

Risk för översvämning 
Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering ligger den södra delen av planområdet inom en 
lågpunkt, cirka halva fastigheten ligger inom båtnadsområde. Om kommunen vill 
möjliggöra lokalt omhändertagande av dagvatten på den föreslagna parkeringsplatsen 
eller andra fördröjningslösningar är det viktigt att detta stödjs av bestämmelserna i 
planen. Exempelvis kan det behöva redovisas markområden på plankartan där dagvatten 
får omhändertas eller fördröjningsmagasin anläggas. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsen efterfrågar en tydligare beskrivning av kommunens ställningstagande att 
planförslaget inte påverkar miljökvalitetsnormer för vatten negativt. I det fortsatta 
planarbetet förutsätts därför att detta redovisas och att utgångspunkt tas i berörda 
vattens kvalitet. Länsstyrelsen vill i sammanhanget påminna om möjligheterna att 
markera ytor för dagvattenhantering på plankartan och att i detaljplan reglera åtgärder 
som påverkar markens genomsläpplighet. 

Hälsa och säkerhet 
Risker - verksamheter: I planbeskrivningen anger kommunen att riskobjekten på 
angränsande fastigheter inte bedöms utgöra något hinder för att tillåta användningen 
kontor. Länsstyrelsen efterfrågar underlaget till bedömningen och anser att en 
riskbedömning behövs för att utreda om riskerna kopplade till hantering av etanol inom 
Betongen 2 är tolerabla. 

Länsstyrelsens rådgivning 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Utifrån aktuellt underlag delar länsstyrelsen kommunens bedömning att ett 
genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda 
avseende risk för översvämning, miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och säkerhet 
varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 
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Kommentar 
Risk för översvämning, miljökvalitetsnormer för vatten:  

 Planområdet utökas med befintligt parkstråk väster om Betongen 1. Syftet är att 
reglera en utveckling av parkmarken med ytor för fördröjning och rening av 
dagvatten och att säkerställa ett skydd mot översvämning för södra delen av 
Betongen 1. Ett sammanhängande stråk av träd- och buskvegetation ska bibehållas 
mellan Snapphanevägen och industriområdet. Planförslagets byggrätt utökas till att 
omfatta även södra delen av Betongen 1. 
 

 Planbeskrivningen kompletteras med en tydligare redovisning av hur dagvatten från 
planområdet påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Risk från verksamheter: En riskbedömning har gjorts för hanteringen av etanol inom 
Betongen 2. Denna visar att K-kontor kan tillåtas inom Betongen 1 utan några 
riskreducerande åtgärder.  

 Planbeskrivningen kompletteras med resultatet av utförd riskbedömning för 
hantering av etanol inom Betongen 2.  

2. Region Skåne  
Region Skåne anser att plankartan behöver förtydligas att kontor endast omfattar 
vuxenutbildning. Detta då aktuell status på planområdet ej är lämplig för skoländamål på 
grund av buller, eventuella markföroreningar och potentiell radon. 

Planområdets södra del omfattas av prickmark, i syfte att omhänderta dagvatten och 
skyfall. Detta är enligt Region Skåne positivt då vattenhanteringen påverkar lokalt och i 
vissa fall regionalt. 

Vidare är Region Skåne positiva till förbättrat användande av det kollektivtrafiknära läget i 
Näsby, Kristianstad. 

Kommentar 
 Planbeskrivningen förtydligas med att planen inte tillåter någon annan typ av 

undervisning än vuxenutbildning utan behov av friyta utomhus samt yrkesutbildning 
med viss omgivningspåverkan.  
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Yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och bolag m.fl. 

3. Barn- och utbildningsförvaltningen  

Vi 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.  

4. Tekniska förvaltningen  
VA-synpunkter 
Eftersom dagvattensystemet i gatan är begränsad till nuvarande hårdgjorda ytor, är det 
inte möjligt att tillföra mer dagvatten än nuvarande. Därför behövs fördröjning av 
dagvatten på tomten.  
 
Fastighetstekniska synpunkter 
I prickmarkerat område finns redan en byggnad, borde man inte anpassa detaljplanen 
efter de aktuella förhållandena. 

Kommentar 
Se kommentar till länsstyrelsens yttrande. 

5. 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. 

Södra delen av Betongen 1 berörs av ett allmänt ledningsstråk för fjärrvärme och 
optokabel. 

Kommentar 
Uppgifterna vidarebefordras till kommunledningskontoret för kännedom.  

6. Lantmäterimyndigheten  
I plankartan saknas fastighetsbeteckningen för Betongen 1.  
 
U-området i söder går över en befintlig byggnad i plankartan. U-området bör ändras 
eftersom det inte är lämpligt att bilda en rättighet under en befintlig byggnad. 
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Under ”Läge och omfattning” på sidan 2 står det att planområdets storlek är 16,5 ha, men 
det är 1,65 ha.  
 
Under ”Fastighetsbildning” på sidan 14 ska det stå med att detaljplanen tillåter 
avstyckning.  
 
Under ”Servitut för utfartsväg” på sidan 14 står det att servituten för utfartsväg har spelat 
ut sin roll eftersom utfartsförhållanden regleras med allmän platsmark, vilket inte 
stämmer eftersom det mellan den allmänna platsmarken och Betongen 1 är kvartersmark. 
Servitut 1180K-D995.1 ska därför vara kvar, fram till att föreslagen fastighetsreglering är 
genomförd. Servitut 1180K-D1053.1 kan upphävas i en förrättning efter att föreslagen 
fastighetsreglering är genomförd. 

Under ”Ekonomiska konsekvenser” på sidan 15 ska det stå vem som ansvarar för 
kostnaden för lantmäteriförrättning samt att ev ersättning kan utgå för marken som 
föreslås fastighetsregleras.  

Kommentar  
 Plankarta och planbeskrivningen revideras enligt lantmäterimyndighetens 

synpunkter.  
 

 Planområdet utökas med en liten del av Näsby 35:22 mot Industrigatan. Därmed 
omfattar planområdet mindre delar av Näsby 35:22 både mot Svetsarevägen och 
Industrigatan. Avgränsningen överensstämmer med gränserna för kvartersmark i 
gällande detaljplan där man valt att lägga dessa delar av Näsby 35:22 som 
kvartersmark för industri.  

Yttranden från sakägare, boende, intresseorganisationer, föreningar, övriga 

7. Skanova 
Som framgår av planbeskrivningen har Skanova AB (tidigare TeliaSonera Skanova Access 
AB) en allmän längsgående kabelanläggning längs Svetsarevägen som berörs av 
planförslaget. Kabelanläggningen, vilken framgår av ritningen nedan, är förlagd på allmän 
platsmark som planeras att överföras till Betongen 1. Skanova yrkar med anledning av 
detta att få följande infört i planens genomförandebeskrivning: 
 
”Kommunen ska enligt 13 § i markavtalet mellan Kommunen och Skanova före 
överlåtelsen medverka till att Skanova utan intrångsersättning erhåller ledningsrätt eller 
servitut för kabelanläggningen”. 
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Kommentar  
Det är inte någon allmän platsmark som föreslås överföras till Betongen 1 utan en del av den 
kommunägda fastigheten Näsby 35:22 som är planlagd för industriändamål. Skanovas 
ledning ligger i gränsen mellan allmän platsmark och kvartersmark både enligt gällande 
detaljplan och enligt planförslaget. För frågor om bildande av ledningsrätt eller servitut 
hänvisas till kommunledningskontoret.  

Skanovas yttrande vidarebefordras till kommunledningskontoret för kännedom. 

Föreslagna förändringar av planförslaget 

I de fall inkomna synpunkter under samrådet har medfört förändringar av planhand-
lingarna är detta markerat med en pil under kommentarerna till respektive yttrande. De 
viktigaste förändringarna kan sammanfattas enligt följande: 

• Planområdet utökas med befintligt parkstråk väster om Betongen 1. Syftet är att 
reglera en utveckling av parkmarken med ytor för fördröjning och rening av 
dagvatten och att säkerställa ett skydd mot översvämning för södra delen av 
Betongen 1. Ett sammanhängande stråk av träd- och buskvegetation ska bibehållas 
mellan Snapphanevägen och industriområdet. Planförslagets byggrätt utökas till att 
omfatta även södra delen av Betongen 1. 
 

• Planbeskrivningen kompletteras med en tydligare redovisning av hur dagvatten från 
planområdet påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 

• Planbeskrivningen kompletteras med resultatet av utförd riskbedömning för 
hantering av etanol inom Betongen 2.  

Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts: 

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

 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

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

• revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

• godkänna planförslaget för granskning. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
Roger Jönsson  Kristina Mohlin  
stadsarkitekt  planeringsarkitekt 
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