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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Detaljplan för Vä 157:5 del av med flera 

Detaljplanen för Vä 157:5 del av med flera hanterades inledningsvis med ett begränsat 

standardförfarande enligt plan- och bygglagen SFS 2010:900.  Samråd har enligt 

byggnadsnämndens beslut 2022-03-29, § 43 genomförts under tiden 2022-04-05 till 

2022-04-26. Granskning har enligt byggnadsnämndens beslut 2022-08-30, § 130 

genomförts under tiden 2022-09-12 till 2022-10-03. I samband med granskningsbeslutet 

beslöt Byggnadsnämnden att övergå från begränsat standardförfarande till 

standardförfarande enligt plan- och bygglagen SFS 2010:900. Myndigheter, förvaltningar 

och berörda sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning har underrättats om 

granskningen och fått möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.  

Planförslaget har under granskningstiden funnits tillgänglig i Rådhus Skåne i Kristianstad 

samt på kommunens hemsida. Sammanlagt 12 skriftliga yttranden har kommit in under 

granskningstiden, varav 3 med synpunkter och/eller invändningar mot planförslaget.  

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

Avsändare Inkommandedatum

1 Skanova 2022-09-08 

2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2022-09-09 

3 Polismyndigheten Kristianstad 2022-09-12 

4 Renhållning 2022-09-12 

5 Trafikverket 2022-09-23 

6 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2022-09-26 

7 Länsstyrelsen 2022-09-29 

8 Region Skåne 2022-10-03 

9 Kommunstyrelsen 2022-10-04 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

Avsändare Inkommandedatum

1 Tekniska förvaltningen 2022-09-29 

2 C4 Energi 2022-09-29 

3 Fastighetsägare till Vä 157:1 2022-10-03 
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Sammanfattning av yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och 

bolag m.fl. 

1. Tekniska förvaltningen

Trafik: Vi saknar tydligare information om hur sammankopplingen ser ut mellan

samåkningsparkeringen och busshållplatsen.

Kommentar 

Den aktuella planändringen innebär, i huvudsak, möjlighet till ökad byggnadshöjd i den 

södra delen av planområdet samt att en kommunal tillfartsväg genom planområdet kan 

möjliggöras. I övrigt sker inga förändringar än vad som redan tillåts inom ramen för 

underliggande detaljplaner varvid möjlighet till samåkningsparkering fortsatt ingår. En 

exakt placering av en samåkningsparkering kan inte ges i samband med nu aktuell 

planändring. Detta är en fråga som får studeras vidare vid projekteringen av området.     

2. C4-energi

C4 elnät: Med tanke på redan kända förfrågningar om nya anslutningar inom detta område

så kommer minst en ny transformatorstation att behövas i eller i direkt anslutning till

planområdet. Det står att man i detta skede i planprocessen inte kan ta höjd för ytterligare

transformatorstation i området. Det bör då noteras att anslutning av nya kunder därmed

kan försvåras markant eller inte uppfylla de önskemål som verksamheterna har. Om

transformatorstation kan placeras i NATUR-området bör tex prickad mark kvarstå i

kommunal ägo för att möjliggöra för framtida kablage.

C4 Elnät/AO Fibernät: Mast för mobiltrafik finns inom området. Masten är ansluten med

redundans. Optokanalisation ligger i ytterkant av planerade områden. Optokanalisationen

bör tas i beaktning innan beslut tas.

Kommentar 

C4 elnät: På grund av att ändringarna görs inom ramen för den markanvändning som 

gällande detaljplaner tillåter och tidigare lämplighetsprövats för går det inte att lägga till 

ett E-område för ytterligare en transformatorstation i samband med aktuell planändring.   

En transformatorstation kan heller inte placeras inom markanvändningen NATUR då det 

skulle innebära en planavvikelse. I stället föreslås att transformatorstationen förläggs på 

kommunal mark strax söder om planområdet. Denna placering får utredas vidare vid 

projekteringen av planområdet när det framtida effektbehovet är mer känt.    

Ett förtydligande gällande effektbehovet görs i planbeskrivningen. 

C4 Elnät/AO Fibernät: Detta omnämns i planbeskrivningen under rubriken Teknisk 

försörjning – Fjärrvärme, el, tele och bredband. Även under kapitlet Genomförande och 

konsekvenser – Ekonomiska frågor redogörs att: ”Befintliga ledningar inom planområdet ska 

beaktas vid markarbete och vid försäljning av mark”. 
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Sammanfattning av yttranden från sakägare enligt fastighetsförteckning 

3. Fastighetsägare till Vä 157:1

Vi har tagit del av Granskningshandling BN 2021–2192 2022-08-17.

Vi vill med denna skrivelse förklara hur vi ser på situationen, och markera att vi känner

oro. Vi driver lantbruk på fastigheten Vä 157:1 med grisuppfödning och tycker att det

grönområdet som fortvarande finns till viss del i anslutning till rastplatsen har utgjort en

bra buffert mellan vår verksamhet och tätorten. Vi är medvetna om detaljplanen från

1995, men då fanns inte planerna på att bebygga fastigheten Vä 76:264 med bland annat

marklägenheter och vi var 2 gårdar här som hade omfattande djurhållning vilket kändes

något tryggare. Vidare så har vi när vi uttryckt vår oro till Miljö och Hälsoskyddskontoret

fått muntligt besked att de avråder kommunen från att bygga närmare en djurhållande

gård. 2008   presenterade kommunen sin långtidsplan med bebyggelse på Vä 76:264 samt

köpte åkermarken till gården Ängamöllan som nu är i full gång att bebyggas med

industriområde. Vi blir mer och mer inträngda, och får en belägenhet som en kil in i

tätorten, detta har vi påtalat i flera sammanhang tidigare.

Vi vill även passa på att korrigera uppgiften på sidan 11 i Granskningshandlingen, att

åkermarken på fastigheten Vä 76:264 har bördighetsklass 1. Detta stämmer på en del av

arealen men där är även klass 4–5 på en del av arealen så genomsnittet är snarare.

Dessutom finns stamledning för bevattning nedgrävt och det kan bevattnas med

uppsamlat vatten från bevattningsdamm. Kan vara bra att känna till när nu fler och fler

börjar förstå att mat inte automatiskt finns på en hylla i affären.

Vi upplever att Kristianstad kommuns agerande att bygga sig närmare och närmare en

djurhållande gård följer ett klassiskt mönster som tillämpats av många kommuner. Det vi

är oroliga för är om tillräckligt många av de näraliggande verksamheterna och boende

upplever eller påstår sig uppleva olägenheter med såsom lukt eller flugor kan det vara

svårt att stå emot detta. Vi jobbar för närvarande med ett generationsskifte där planen är

att vår äldsta son ska ta över och fortsätta verksamheten av gården. Detta innebär att det

kommer att finnas grisar på gården många år framöver. Det har även gjorts omfattande

upprustning och installation av ny teknik under de senaste åtta åren i befintliga byggnader

samt en ny större byggnad några år dessförinnan.

Det området som utgör grund för detaljplaneändringen har sin östra gräns ca 120 m från

den närmast belägna byggnaden som inrymmer grisar på fastigheten Vä 157:1.

Kommentar 

Planområdet är sedan tidigare planlagt för rastplats, handel och centrumverksamhet vilket 

överensstämmer med kommunens översiktsplan som föreslår en förtätning inom 

planområdet med bland annat service och handel. En exploatering av området hade således 

redan kunnat ske idag utifrån de sedan tidigare antagna detaljplanerna. Aktuell 

planändring syftar till att skapa bättre förutsättningar för att kunna tillvarata marken på 
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ett mer effektivt sätt och gör detta inom ramen för vad gällande detaljplaner tillåter och 

sedan tidigare lämplighetsprövats för. Kristianstad kommun ser också fördelen med att 

kunna hushålla med mark genom att erbjuda redan detaljplanelagd mark i ett stadsnära 

läge. I förlängningen bidrar även denna förtätning med positiva samhällsvärden i form av 

ökade arbetstillfällen. Utbyggnaden av planområdet bedöms heller inte medföra några 

framtida inskränkningar på pågående jordbruksdrift.      

Vid framtagandet av den underliggande detaljplanen från 1995 gjordes bedömningen att en 

utbyggnation enligt planförslaget inte skulle innebära sådana störningar av luktolägenheter 

från intilliggande djurhållningsenheter att utbyggnaden inte skulle kunna accepteras. Denna 

bedömning kvarstår än idag då exempelvis gällande detaljplanerplaner samt nu aktuell 

planändring möjliggör en markanvändning som resulterar i kortvariga och tillfälliga besök 

av platsen. 

Den nu aktuella planändringen görs inom detaljplanelagd mark och kan inte svara för en 

eventuell framtida exploatering av åkermarken söder om planområdet då detta först 

lämplighetsprövas i samband med framtagande av detaljplan.  

Vid beskrivningen av angränsande åkermark på fastigheten Vä 76:264 har data inhämtats 

från Länsstyrelsens jordklassificiering, denna fastighet ligger dock utanför planområdet.    

Föreslagna förändringar av planförslaget 

Inkomna synpunkter under granskningen har medfört följande förändringar av 

planförslaget inför antagande:  

• I planbeskrivningens kapitel ”Teknisk försörjning” har text uppdaterats gällande

framtida effektbehov samt placering av en transformatorstation.

Övriga förändringar av planförslaget inför antagande 

• I planbeskrivningens kapitel ”Teknisk försörjning” har en mening tillförts om att

kommunens VA-avdelning ska kontaktas innan anslutning till kommunens VA-

anläggning.

• Plankartan har uppdaterats redaktionellt där gränspunkter och gränslinjer har

justerats utifrån lantmäteriavdelningens synpunkter.

Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts: 

• Att inte exploatera inom planområdet.

• Att inom ramen för ändring av detaljplan komplettera planområdet med ytterligare

ett E-område för en transformatorstation.
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Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

• Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande,

• revidera planhandlingarna enligt förslaget samt

• anta detaljplanen.

Meddelande inför antagande 

Följande personer har under samrådet och/eller granskningen framfört synpunkter som 

inte helt eller delvis kunnat tillgodoses och ska därför underrättas inför 

byggnadsnämndens antagande av detaljplanen. 

• Torgil och Karin Bertilsson, fastighetsägare till Vä 157:1

Besvärshänvisning 

Följande sakägare har under samråd och granskning framfört sådana synpunkter att de 

ska få överklagandeinformation: 

• Torgil och Karin Bertilsson, fastighetsägare till Vä 157:1

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Daniel Wasden Mattias Klasson  
planchef planeringsarkitekt 


