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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 

PLANBESKRIVNING 

Ändring av detaljplanerna 1290K-P15/11 och 1180-P95-0912/2 

Del av fastigheten Vä 157:5 m.fl. 
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ALLMÄNT 

Ändringens syfte 

Planändringen omfattar två gällande detaljplaner Vä 157:5, del av med flera i Vä (1180-

P95/0912/2) från 1995 samt Vä 157:5, del av med flera, Vä centrum (1290K-P15/11) från 

2015. Ändringen syftar till att skapa bättre förutsättningar att tillvarata marken för 

verksamheter kopplade till rastplatsändamål i form av handels- och 

restaurangverksamhet. 

Inom ramen för detta ändras höjden från 3 meters byggnadshöjd till 10 meters nockhöjd 

inom del av gällande detaljplan från 1995. Ändringen möjliggör också för en tillfartsväg 

genom planområdet vilket kräver att ett stråk av planlagd kvartersmark som reserverats 

för underjordiska ledningar övergår till allmän plats (gata). Gatans sträckning innebär att 

nuvarande fastigheter styckas av och nybildas på vardera sida om gatan med följden av 

reducerad fastighetsyta i planområdets norra del. Därför ändras bestämmelsen om största 

tillåten bruttoarea (30% per fastighet) till största byggnadsarea 3000 m2 inom 

användningsområdet. För att ge ökad flexibilitet samt anpassa planen enligt dagens praxis 

justeras även bestämmelsen om högsta totalhöjd 10 meter till högsta nockhöjd 10 meter 

inom samma del av planområdet. 

Två ändringar görs av plantekniska skäl. I den gällande detaljplanen från 1995 ersätts ett 

område med skyddsbestämmelse (n2) med allmän platsmark för ”NATUR”. Genom att 

ändra marken till allmän plats har kommunen fortsatt rådighet över markområdet. I den 

underliggande detaljplanen från 2015 ändras en yta med kvartersmark för 

Centrumverksamhet och Rastplats/Samåkningsparkering (CP1) till kvartersmark för 

Handel (ej dagligvarubutik), Vägrestaurang och försäljning av drivmedel samt 

Rastplats/Samåkningsparkering (H2G1P1). 

Läge och omfattning 

Planområdet är beläget i anslutning 

till Vä trafikplats öster om Vä 

Köpcentrum och väster om väg E22. 

Söder om planområdet utgörs marken 

av åkermark. Planområdet utgörs av 

fastigheterna Vä 157:12, Vä 157:5 

samt Vä 30:13 och uppgår till cirka 2,3 

hektar detaljplanelagd mark.  

Planområdets läge sydväst om centrala Kristianstad utmed väg E22. 
Karta: Kristianstads kommun 
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Uppdrag och bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-20 att uppdra åt Byggnadsnämnden 

att i detaljplan pröva möjligheten att öka byggnadshöjden inom verksamhetsområde för 

Vä 157:5 del av med flera. Byggnadsnämnden gav 2021-12-15 BN § 243 i uppdrag åt Miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja planarbete för Vä 157:5 del av med flera. 

Detaljplanen har varit föremål för samråd mellan 2022-04-05 och 2022-04-26.  

Detaljplanen hanterades inledningsvis med begränsat standardförfarande eftersom 

ändringen inte medför en betydande miljöpåverkan och berör en liten samrådskrets. Efter 

att detaljplanen varit tillgänglig för samråd togs beslutet övergå till standardförfarande då 

vissa justeringar har behövts göras inom de aktuella ändringarna och att samtliga i 

samrådskretsen inte godkänt förslaget. Detaljplanen har varit föremål för granskning 

mellan 2022-09-12 och 2022-10-03.   

Markägoförhållanden 

Planområdet berör tre fastigheter där Vä 157:5 samt Vä 30:13 ägs av Kristianstad 

kommun och Vä 157:12 ägs av ägs av en privat fastighetsägare. 

Planhandlingar 

• Plankarta

• Plan- och genomförandebeskrivning inkl. behovsbedömning för MKB

• Fastighetsförteckning

• Samrådsredogörelse

• Granskningsutlåtande

Utredningar tillhörande planändringen 

En tidigare utredning som utfördes i samband med byggnation i anslutning till 

planområdet har använts för att beskriva de geologiska förhållandena: 

• Projekteringsunderlag, Geoteknisk undersökning för utbyggnad av Vä köpcentrum,

Tyréns (2013-07-05)

• Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknisk undersökning för utbyggnad av Vä

köpcentrum, Tyréns (2013-07-05)

Behov av strategisk miljöbedömning (SMB) 

En undersökning om behovet av strategisk miljöbedömning (SMB) enligt 6 kap Miljöbalken 

(MB) har tagits fram för nu aktuell detaljplan. Se sidan 29. 

Enligt undersökningen antas planförslaget inte ha en sådan betydande miljöpåverkan att 

en SMB behöver göras.  
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Planprocess 

Processen för en detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL). Denna detaljplan 

hanterades inledningsvis med begränsat standardförfarande men har efter samråd växlat 

förfarande och hanteras vidare med standardförfarande enligt PBL 2010:900.  

 

Tidplan 

Uppdrag    Kommunstyrelsens AU   2021-10-20 

Godkännande för samråd  Byggnadsnämnden   2022-03-29 

Byte av planförfarande samt  

godkännande för granskning   Byggnadsnämnden   2022-08-30 

Antagande    Byggnadsnämnden   2022-11-22 

Laga kraft (tidigast)        2022-12-13

    

Medverkande 

Förutom planeringsarkitekt Mattias Klasson har exploateringsingenjör Marie Thiman på 

kommunledningskontorets mark‐ och exploateringsenhet deltagit i planarbetet. 

  

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Gällande planer 

Gällande detaljplaner 

Planområdet omfattas av två gällande detaljplaner: 

• Vä 157:5, del av m.fl., i Vä (1180-P95/0912/2)  

• Vä 157:5, del av, m.fl., Vä centrum (1290K-P15/11)  

Vä 157:5, del av mfl i Vä (1180-P95/0912/2) berör den södra delen av planområdet och 

vann laga kraft år 1995. Planens genomförandetid gick ut 2005-06-30. Planen anger att 

den del av fastigheten Vä 157:5 som utgör planområdet möjliggör för handel med 

specificeringen rastplats med en tillåten högsta byggnadshöjd på 3 meter. Inom 

planområdet finns en tvärsgående sträcka från områdets sydvästra del till norra del som 

inte får bebyggas. Detta område ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar 

(området betecknas med punktprickning och bestämmelsen u). 

Vä 157:5, del av, m.fl., Vä centrum (1290K-P15/11) berör den norra delen av planområdet 

och vann laga kraft år 2015. Planens genomförandetid gick ut 2020-05-28. Planen 

möjliggör för en fortsatt framtida utveckling av centrumändamål och handelsverksamhet. 

Planen anger en högsta tillåten totalhöjd på 10 meter och en exploateringsgrad på 30 

procent bruttoarea per fastighetsarea. Inom planområdet finns en tvärsgående sträcka 

från områdets sydvästra del till norra del som inte får bebyggas. Detta område ska vara 

tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar (området betecknas med punktprickning 

och bestämmelsen u). Ett område där in- och utfart sker mot Herulernas väg1 har 

markerats med prickmark med bestämmelsen [g] gemensamhetsanläggning. 

Båda detaljplanerna syftar gemensamt till att möjliggöra för utveckling av 

centrumbebyggelse och handelsverksamhet. Således ryms den föreslagna ändringen inom 

syftet för gällande detaljplaner.  

Gällande detaljplan (1180-P95/0912/2) kommer vidare i dokumentet att refereras till 

som ” den underliggande detaljplanen från 1995”  

Gällande detaljplan (1290K-P15/11) kommer vidare i dokumentet att refereras till som 

”den underliggande detaljplanen från 2015” 

 
1 Herulernas väg benämns i de underliggande planerna som Annedalsvägen, sträckan mellan Kung 
Knuts väg och väg E22 var tidigare en del av Annedalsvägen men har efter att gällande detaljplaner 
trätt i kraft bytt namn till Herulernas väg. Vidare i dokumentet kommer denna sträcka anges som 
Herulernas väg.  
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Kartbilden ovan visar den underliggande detaljplanen från 1995 (1180-P95/0912/2). Området inom den röda 

linjen avser den del av detaljplanen som är aktuell för den föreslagna planändringen. Karta: Kristianstads kommun 

  
Kartbilden ovan visar den underliggande detaljplanen från 2015 (1290K-P15/11). Området inom den röda linjen 

avser den del av detaljplanen som är aktuell för den föreslagna planändringen. Karta: Kristianstads kommun 
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Översiktsplaner och fördjupningar  

Detaljplaneändringen överensstämmer med kommunens gällande översiktsplan från 2013 

(aktualitetsprövades och antogs av KF i december 2021) som föreslår en förtätning i 

området med framför allt service och handel.   

Riksintressen  

Planområdet berör inga riksintressen. 

Övriga skyddsbestämmelser  

Natura 2000 

Detaljplanen bedöms inte påverka något Natura 2000-område. 

Fornlämningar 

I planområdets nordvästra del finns en fornlämning som registrerats med RAÄ-nummer 

Vä 288. En arkeologisk utredning gjordes 2013 då det framkom 9 stolphål och ett par 

större gropar samt avslag av Kristianstadsflinta. Platsen är en förmodad tidigare boplats 

som är undersökt och borttagen. Inom planområdets östra del närmast väg E22 

förekommer fornlämningar som registrerats med RAÄ-nummer Vä 76:2 för den norra 

delen av det utpekade området och Vä 76:1 för den södra delen. Inom området har flera 

avslag av kärna, två spetsliknande flintbitar, två bitar flinta av tät kvalitet och en bränd 

flinta samt spridd slagen flinta hittats. Platsen är en förmodad boplatslämning som 

undersökts och tagits bort. En förundersökning gjordes 1995 av den norra delen, Vä 76:2, 

då inga lämningar påträffades.  

Om andra fornlämningar (stenpackningar, härdar, skelettdelar etc.) skulle framkomma i 

samband med markarbeten i området skall dessa omedelbart avbrytas och länsstyrelsen 

underrättas i enlighet med 2 kap 10 § Kulturmiljölagen (1988:950). För ingrepp eller 

borttagning av eventuella påträffade fornlämningar krävs länsstyrelsens tillstånd. 

 

Strandskydd 

Planområdet omfattas inte av strandskydd.  

Kartutdrag som visar ungefärlig 
avgränsning av planområdet i förhållande 
till kända fornlämningsområden.  
Karta: Kristianstads kommun 

Fornlämning 

Planområde 
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och bebyggelse 

Planområdet ligger mellan Vä köpcentrum i väster med tillhörande centrumbyggnader och 

kundparkering och väg E22 i öster. Den norra delen av planområdet utgörs av ett 

rastplatsområde som delar gemensam in- och utfart med Vä köpcentrum med anslutning 

till Herulernas väg. Bredvid in- och utfarten finns parkering och vändplats för lastbilar och 

bussar. Söder om denna yta finns en parkering för regionbussresenärer och samåkande. 

Här finns också en toalettbyggnad samt informationstavlor med mindre skärmtak. Inom 

parkeringsområdet finns några större träd och buskplanteringar. I anslutning till 

parkeringsområdet finns även några picknickbord utplacerade.  

Öster om parkeringsplatsen strax utanför planområdet har en bensinstation med 

tillhörande butikslokal nyligen färdigställts. Intill väg E22 ligger en busshållplats med 

möjlighet att parkera cyklar med skydd för väder. Busshållplatsen ansluts via en gång- och 

cykelväg som går utmed Herulernas väg samt en gångstig som leder till parkeringen. I 

planområdets östra del finns en 36 meter hög telemast med tillhörande teknikbodar.  

Marken öster och söder om rastplatsen består av obebyggd ängsmark med inslag av 

enstaka eller grupper av lövstamsträd, buskvegetation och äldre stenmurspartier i 

varierande skick. I söder utanför planområdet övergår ängsmarken i åkermark.  

 
Ortofoto som redovisar planområdets avgränsning och närmiljö. Karta: Kristianstads kommun 
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Marken inom planområdet sluttar svagt åt nordost från nivån cirka +20 meter i söder till 

cirka +17 meter vid rastplatsen nära in- utfarten till Herulernas väg.  

  
Ortofoto som redovisar översiktliga markhöjder inom planområdet. Karta: Kristianstads kommun 
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Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs undergrunden inom planområdet av grovsilt med block 

och sandig morän. I samband med utbyggnaden av Vä köpcentrum som angränsar till 

planområdet gjordes en geoteknisk undersökning. Denna undersökning pekar på att 

jordlagret utgörs generellt från markytan och neråt av sandig mulljord, siltig sand, något 

siltig sand och sand. Inga generella stabilitetsproblem bedöms förekomma inom området. 

Undersökningen hänvisar till att mulljord ska schaktas bort före grundläggning samt att 

grundläggning ej skall utföras på frusna, upptinade eller vattenmättade jordar. Vidare 

rekommenderas att det vid grundläggning av byggnader ska utföras en besiktning av 

schaktbotten för att säkerställa att ingen grundläggning sker på jord med organiskt 

innehåll, ältade eller tjälade massor (Geoteknisk undersökning för utbyggnad av Vä 

köpcentrum, Tyréns 2013). 

Enligt kommunens kartregister klassificeras markens genomsläpplighet från hög 

genomsläpplighet i den norra delen av planområdet till medelhög genomsläpplighet i den 

södra delen av planområdet. Klassificeringen baseras på kornstorlek hos jordarten i 

grundlagret. En jordarts förmåga till genomsläpplighet beror dock inte bara på 

kornstorlek utan även på till exempel läge i terrängen, ytlager, mättnadsgrad, 

grundvattennivå samt det utsläppta ämnets viskositet. Klassificeringen ger därmed en 

förenklad bild om markens förmåga att kunna exempelvis infiltrera dagvatten. 

 
En översiktlig bild över markens inom planområdets förmåga till genomsläpplighet. Karta: Kristianstads kommun     

Radon 

I kommunens översiktliga markradonsriskkartering redovisas området som 

högriskområde.  

Medelhög 

genomsläpplighet 

Hög genomsläpplighet 
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Kulturmiljövärden 

Området ligger inom Vä socken som är centralt belägen på den del av Kristianstadsslätten 

som ligger väster om Helge å. Läget gjorde att Vä drog till sig människor redan mycket 

tidigt. Under senare år har nya och större kommunikationsleder dragits fram samtidigt 

som samhället växt, framför allt mot norr. I en förlängning kan man nästan ana hur Vä 

kommer att växa samman med Kristianstad (Kulturmiljöprogram för Kristianstads 

kommun antaget av kommunfullmäktige 1993-10-12) 

I den underliggande detaljplanen från 1995 görs bedömningen att en utbyggnad enligt 

planförslaget inte innebär några negativa konsekvenser ur kulturmiljösynpunkt och att 

påverkan på landskapsbilden bedöms som liten. Dock framhävs vikten att den föreslagna 

utformningen av handelsområde och rastplatsområde ska ske på ett sätt som anknyter till 

karaktären i Vä Kyrkby genom att ängsmarker samt stenmurar tas tillvara. 

Natur- och rekreationsvärden 

I samband med framtagandet av den underliggande detaljplanen från 2015 utfördes det en 

naturvärdesinventering med fokus på vildbin och miljövård vid Trafikplats Vä. Vid 

inventeringstillfället hittades fyra rödlistade biarter vid Vä centrum varav 

Stortapetserarbiet är den mest miljöprioriterade. Bina använder solbelysta skrymslen i 

områdets äldre stenmurar för att bygga bo och områdets buskvegetation som hagtorn 

anses vara viktiga för bina som använder dess blad för att ”tapetsera” sina bohålor.  

I nordöst angränsar 

planområdet till ett så kallat 

”Hot-Spots för vilda 

pollinatörer”. Här har insatser 

gjorts för att gynna hotade 

pollinatörer, bland annat har 

plantor av väddklint planterats 

ut och soliga slänter med 

blottad sand skapats för bina 

att bygga bo i. I den 

underliggande detaljplanen 

från 2015 anges detta område 

som allmän plats/naturmark 

och allmän plats/skydd som 

avser naturmark som syftar till att skydda mot störning. Planändringen innebär ingen 

förändring gentemot nuläget och den gällande byggrätten eftersom de mest värdefulla 

ytorna ligger utanför planområdet inom naturmark. 

Planområdet angränsar i söder till fastigheten Vä 76:264 som ägs av Kristianstads 

kommun och är klassad som åkermark klass 1, låg bördighet. 

Planområdet fyller inte någon funktion för rekreationsändamål.  

Område som pekats ut som "Hot-Spot" för vilda pollinatörer". Röd markering 
anger planområdets ungefärliga gränser. Karta: Kristianstads kommun 
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PLANÄNDRING 

Planens huvuddrag 

De underliggande detaljplanerna möjliggör idag för centrumverksamhet och 

rastplats/samåkningsparkering i den nordvästra delen av planområdet. Utanför 

planområdet i nordöst tillåts även försäljning av drivmedel. I den södra delen av 

planområdet tillåter gällande detaljplan handel/rastplats. De aktuella ändringarna görs 

inom ramen för de underliggande detaljplanerna och syftar främst till att skapa bättre 

förutsättningar att etablera verksamheter kopplade till rastplatsändamål i den sydöstra 

delen av planområdet. Illustrationen nedan ger ett förslag på hur området kan utvecklas 

med restaurangverksamhet i söder samt en byggnad som inrymmer centrumverksamhet i 

nordväst. Den tänkta utvecklingen av området överensstämmer med kommunens gällande 

översiktsplan som föreslår en förtätning i området med service och handel.     

 
Illustration; utformningsförslag 
Källa: Wennström & Lundquist arkitekter (2022-05-31) 

 

 

 

 

 

 

N 
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Planändringen innebär följande ändringar för de båda nuvarande underliggande 

detaljplanerna från 1995 (1180-P95-0912/2) och 2015 (1290-K-P15/11). 

  
Planområdet med underliggande detaljplan från 2015 i norr och underliggande detaljplan från 1995 i söder. 
Karta: Kristianstads kommun 

Den underliggande detaljplanen från år 1995 tillåter idag handelsverksamhet med högsta 

tillåten byggnadshöjd på 3 meter för ett område på cirka 9 500 m² mark. Genom att ändra 

bestämmelsen till högsta nockhöjd 10 meter i den sydöstra delen ökar förutsättningarna 

för att kunna använda marken på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt.  

Båda de underliggande detaljplanerna från 1995 och 2015 genomkorsas av ett stråk av 

planlagd kvartersmark som reserverats för underjordiska ledningar. För att möjliggöra en 

tillfartsgata genom planområdet ändras den reserverade kvartersmarken till allmän 

platsmark/gata. För att skapa ett byggnadsfritt område mellan kvartersmark och gata 

markeras intilliggande kvartersmark längs med gatan med prickad mark med lydelsen 

”Marken får inte förses med byggnad”. 

Inom en del av den underliggande detaljplanen från 2015 ändras nuvarande bestämmelse 

om största tillåten bruttoarea (30% per fastighet) till största byggnadsarea 3000 m2 inom 

användningsområdet. För att ge ökad flexibilitet samt anpassa planen enligt dagens praxis 

justeras även bestämmelsen om högsta totalhöjd 10 meter till högsta nockhöjd 10 meter 

inom samma del av planområdet. 

Två ändringar görs av plantekniska skäl. I den underliggande detaljplanen från 1995 där 

ett område med skyddsbestämmelse (n2) ersätts med allmän platsmark för ”NATUR”. 

Genom att ändra marken till allmän plats har kommunen fortsatt rådighet över 

markområdet. I den underliggande detaljplanen från 2015 ändras en mindre yta med 

kvartersmark för Centrumverksamhet och Rastplats/Samåkningsparkering (CP1) till 
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kvartersmark för Handel (ej dagligvarubutik), Vägrestaurang och försäljning av drivmedel 

samt Rastplats/Samåkningsparkering (H2G1P1).    

I övrigt följer planändringen de underliggande planerna från 1995 och 2015 i alla delar. 

Bestämmelser som ändras 

Markanvändning 

Bestämmelser som utgår: På färgmarkerade sträckor, enligt bilden nedan, utgår 

kvartersmark med beteckningarna CP1, H1G1P1 och H1 inom de båda underliggande 

detaljplanerna. Allmän platsmark för GATA regleras sammanlagt inom cirka 2 762 m2. 

Allmän platsmark för NATUR tillkommer och regleras sammanlagt inom cirka 1 256 m2. 

En yta på cirka 80 m2 med kvartersmark för CP1 ersätts med H2G1P1. 

 
Redovisning av kvartersmark som föreslås regleras som allmän platsmark samt en mindre yta som justeras till 
samma användningsområde som angränsande kvartersmark. Karta: Kristianstads kommun.  

 

Yta med kvartersmark för CP1 ersätts 

med kvartersmark för H2G1P1  

Kvartersmark för CP1 blir GATA 

Kvartersmark för H1G1P1 blir GATA 

Kvartersmark för H1 blir GATA 

Kvartersmark för H1 med 

bestämmelse skyddsplantering (n2) 

ersätts med allmän platsmark för 

”NATUR”. 

Gräns för planändring 
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Redovisning av förslag till ny allmän platsmark-gata och allmän platsmark-Natur.  

Karta: Kristianstads kommun 

 

Motivering:  

Ändringen möjliggör en tillfartsväg för besökande till verksamheter i den södra delen av 

planområdet. Ändringen överensstämmer i huvudsak med underliggande detaljplans syfte 

där delar av vägsträckningen redan idag är utbyggd på kvartersmark. 

På grund av vägsträckningen skapas en mindre yta av kvartersmark för 

Centrumverksamhet och Rastplats/Samåkningsparkering (CP1) av plantekniska skäl 

ersätts denna yta med kvartersmark för Handel (ej dagligvarubutik), Vägrestaurang och 

försäljning av drivmedel samt Rastplats/Samåkningsparkering (H2G1P1). Detta gör att ytan 

får samma användningsområde som angränsande kvartersmark.       

Av plantekniska skäl justeras även en bestämmelse om skyddsplantering (n2) som ersätts 

med allmän platsmark för ”NATUR”. Inom ramen för detta justeras en liten del 

H1/rastplats till samma användning ”NATUR”.  
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Egenskapsbestämmelser 

Bestämmelser som ändras: Inom det rosa området, enligt bilden nedan, utgår 

bestämmelser om högsta byggnadshöjd på 3 meter och ersätts med högsta nockhöjd på 10 

meter inom en yta på sammanlagt cirka 8 650 m2.   

Inom lila område, enligt bilden nedan, utgår bestämmelsen om utnyttjandegrad där 

största bruttoarea 30% per fastighet ändras till största byggnadsarea 3000 m2 inom 

användningsområdet. I samband med detta ändras även en bestämmelse om högsta 

totalhöjd 10 meter ändras till 10 meter nockhöjd. Dessa bestämmelser regleras inom en 

yta av cirka 7 200 m2.  

Kvartersmark för H1 med bestämmelse skyddsplantering (n2) ersätts med allmän 

platsmark för ”NATUR” enligt grön markering nedan. 

En yta på cirka 80 m2 kvartersmark tillförs bestämmelsen ”Marken får ej förses med 

byggnad” enligt gul markering nedan.  

 
Redovisning av ytor där ändring av egenskapsbestämmelser föreslås. Karta: Kristianstads kommun. 

80 m2 kvartersmark tillförs 
bestämmelsen ”Marken får ej förses med 
byggnad”. 

Högsta totalhöjd 10 meter ändras till 10 
meter nockhöjd.   

Största bruttoarea 30% per fastighet 
ändras till största byggnadsarea 3000 m2.  

Högsta byggnadshöjd ändras till högsta 
nockhöjd 10 meter. 

Skyddsplantering (n2) ersätts med allmän 
platsmark för ”NATUR”. 

Gräns för planändring 
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Intilliggande kvartersmark längs med gatan markeras med prickad mark med lydelsen 

”Marken får inte förses med byggnad. Detta gäller två meter från gatans kant och regleras 

sammanlagt inom cirka 570 m2 inom kvartersmark för Centrumverksamhet och 

Rastplats/Samåkningsparkering (CP1) och H1/rastplats. Kvartersmarken öster om gatan 

som ligger utanför planområdet är sedan tidigare markerad med prickad mark och 

reserverad för underjordiska ledningar i den underliggande detaljplanen från 2015.     

 

 
Redovisning av kvartersmark som tillförs prickad mark med lydelsen ”Marken får inte förses med byggnad”. 
Karta: Kristianstads kommun. 
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Redovisning av förslag till nya egenskapsbestämmelser. Karta: Kristianstads kommun 

 

Motivering: 

En byggnation inom den sydöstra delen av planområdet är idag svårt att lokalisera på 

grund av den låga byggnadshöjden. Ändringen ger bättre förutsättningar för att tillvarata 

marken för verksamheter kopplade till handel och service, vilket också stämmer in med 

den tänkta vidareutvecklingen för området. En tillkommande bestämmelse om nockhöjd 

på 10 meter skulle också innebära en bättre harmonisering med kringliggande 

detaljplanelagd mark som tillåter en byggnadshöjd på 8–10 meter.  

I den nordvästra delen av planområdet ändras bestämmelsen om största bruttoarea 

motsvarande 30% per fastighet till att i stället reglera en största tillåten byggnadsarea om 

3000 m2 inom användningsområdet. Anledningen till att utnyttjandegraden föreslås 

ändras beror på att fastigheten som en följd av ändringen av detaljplanen behöver styckats 

av till förmån för den allmänna gatan. Därmed blir antalet kvadratmeter som får bebyggas 

färre då andelen kommer att beräknas utifrån en mindre fastighetsarea. Genom att ändra 
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bestämmelsen kan marken inom området bebyggas på ett sätt som motsvarar 

utnyttjandegraden i underliggande detaljplan från 2015, innan tillkomsten av den 

allmänna gatan. 

I den nordvästra delen av planområdet ändras även bestämmelsen om högsta totalhöjd 10 

meter till högsta nockhöjd 10 meter. Detta görs för att ge ökad flexibilitet samt anpassa 

bestämmelsen enligt dagens praxis.  

På grund av vägsträckningen bildas en mindre yta av kvartersmark på 80 m2 mellan den 
allmänna gatan och kvartersmark som reserverats för underjordiska ledningar [U] och har 
markerats med prickmark med lydelsen ”byggnad får inte uppföras”. Eftersom 
användningsområdet är begränsat ytmässigt tillförs även dessa 80 m2 med prickad mark 
under lydelsen ”Marken får ej förses med byggnad”. 

För att skapa ett byggnadsfritt område mellan kvartersmark och gata markeras 
intilliggande kvartersmark längs med gatan med prickad mark med lydelsen ”Marken får 
inte förses med byggnad. Detta gäller två meter från gatans kant och regleras inom 
sammanlagt cirka 570 m2 inom kvartersmark för Centrumverksamhet och 
Rastplats/Samåkningsparkering (CP1) och H1/rastplats.  

Av plantekniska skäl utgår en bestämmelse om skyddsplantering (n2) och ersätts med 

allmän platsmark för ”Natur”. Inom ramen för detta justeras en liten del H1/rastplats till 

samma användning ”NATUR”. 

Administrativa bestämmelser  

Genomförandetiden är fem år för de bestämmelser som ändras. Genomförandetiden gäller 

ifrån det att planen får laga kraft.  

Barnperspektiv  

Barnperspektiv är när vuxna ser barnet, strävar efter att förstå det och vidtar åtgärder 

som de bedömer vara till barnets bästa. Barnperspektivet kan inrymma barnets 

perspektiv men behöver inte göra det. Till gruppen barn hör varje människa under 18 år. 

Gällande detaljplaner möjliggör för handel/rastplatsändamål och barn kan komma att 

besöka platsen tillsammans med vuxna men bedöms ändå inte påverkas negativt av den 

aktuella ändringen av nuvarande detaljplan.  

Trafik och parkering 

Trafik 

Planområdets lokalisering intill väg E22 med på- och avfartsväg från trafikplats Vä innebär 

goda kommunikationsmöjligheter ur trafiksynpunkt. Området används idag som rastplats 

samt pendlar- och samåkningsparkering och på vardera sida om väg E22 finns 

hållplatslägen för regionbusstrafik. Vid hållplatsen som angränsar till planområdet finns 

möjlighet att parkera cyklar med väderskydd. Rastplatsområdet har tillsammans med Vä 

köpcentrum en gemensam anslutning mot Herulernas väg (tidigare Annedalsvägen) där 
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trafiken sedan leds antingen västerut mot stadsdelarna Vä och Öllsjö eller österut mot väg 

E22. Utmed Herulernas vägs södra sida finns en gång- och cykelbana som ansluter från 

Kung Knuts väg-Ubbes väg och leder förbi Vä köpcentrum och passerar vidare öster om 

väg E22 via en planskild viadukt.   

En trafikmätning gjordes på Herulernas väg 2018 som uppgav till årsmedelsdygnstrafik 

(ÅDT) på 8692 fordon. En framtida etablering av mindre handelsverksamheter anpassat 

för rastplatsändamål kan innebära en viss ökning av trafik i anslutning till Herulernas väg. 

Dock bedöms det inte innebära en sådan förändring att trafiksituationen påverkas 

negativt. Detta med tanke på att området redan idag är anpassat för att kunna ta emot en 

större mängd trafik till Vä köpcentrum som även har ytterligare en in- och utfart till 

Herulernas väg västerut via Ubbes väg.  

Trafik inom området   

Planändringen möjliggör en tillfartsväg för besökande till verksamheter i den södra delen 

av planområdet. Delar av vägsträckningen är sedan tidigare utbyggd på kvartersmark i 

den norra delen av planområdet och kommer i samband med en vidare utbyggnad övergå i 

kommunalt huvudmannaskap. I ett vidare perspektiv skulle området kunna förbindas 

österut via en utbyggnad av Ängamöllevägen i söder.   

Parkering 

För framtida verksamheter inom planområdet ska tillräckliga ytor för kund- och 

personalparkering i första hand anläggas inom den egna fastigheten. Alternativt kan ett 

område som delas av flera fastigheter användas varvid ett nyttjanderättsavtal behöver 

upprättats eller någon form av gemensamhetsanläggning. Bilplatsbehovet bedöms utifrån 

verksamhetens art. Inom delar av planområdet tillåts förutom rastplats och 

samåkningsparkering även centrumverksamhet och handel. I illustrationen nedan ges ett 

förslag på utformning av parkeringsytor inom planområdet, förutom verksamhetsnära 

parkeringar föreslås även två kompletterande parkeringsområden att anläggas. 

Illustration som visar ett förslag på utformning av parkeringsytor inom planområdet.  
Källa: Wennström & Lundqvist arkitekter. 
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Enligt kommunens parkeringsnorm ligger området inom zon 3 vilket innebär 36 p-platser 

för bil per 1000 m² BTA och 22 p-platser för cykel per 1000 m² BTA inom kategorin 

Handelsplats för tjänster. Inom kategorin restaurangverksamhet innebär det 35 p-platser 

för bil per 1000 m² BTA och 25 p-platser för cykel per 1000 m² BTA.  

Gällande parkeringsnorm ska tillämpas i samband med ansökan om bygglov. 

 
Parkeringstal för cykel respektive bil inom olika zoner i Kristianstad, aktuell zon markerad. 
Källa: Parkeringsnorm för Kristianstad kommun, antagen av KF 2018-10-09 

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp  

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Vid en 

utbyggnad av området behöver verksamhetsområdet utökas. Möjlighet finns att ansluta 

till en kommunal huvudledning för vatten och spillvatten som löper genom planområdet. 

Kommunens VA-avdelning ska kontaktas i god tid innan anslutning.  

Dagvatten  

För omhändertagande av dagvatten i kommunen gäller ”Dagvattenpolicy för Kristianstads 

kommun”, antagen av kommunfullmäktige 2010. Planområdet ingår inte i kommunalt 
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verksamhetsområde för dagvatten och dagvattnet ska därför tas om hand lokalt inom den 

egna kvartersmarken. Inom det som utgörs som allmän platsmark ansvarar kommunen 

för att dagvatten tas om hand och infiltreras på ett korrekt sätt. Den allmänna gatan 

utformas därför med tillräckligt utrymme för att kunna inrymma ett dike. Marken bedöms 

ha tillräckligt god genomsläpplighet för att dagvattnet från gatan ska kunna infiltreras 

utan att det föreligger någon översvämningsrisk eller att dagvatten rinner över på 

intilliggande kvartersmark.  

 
 Vägsektion som visar gatubredd med dike. Illustration: Kristianstads kommun, Tekniska förvaltningen  

Vid framtagandet av de underliggande detaljplanerna har marken konstaterats lämplig för 

ändamålet. Vidare innebär planändringen inte att andelen hårdgjord mark ökar utöver det 

som är möjligt utifrån nuvarande gällande detaljplaner. Tillräckliga ytor ska fortsatt 

avsättas för att hantera dagvatten lokalt inom planområdet. 

Fjärrvärme, el, tele och bredband  

C4 Energi AB är elleverantör och har befintliga ledningar inom planområdet som ska 

beaktas vid markarbete och markförsäljning. En transformatorstation har sedan den 

underliggande detaljplanen från 2015 vann laga kraft etablerats i höjd med in- och 

utfarten till Herulernas väg. C4 Energi har uppmärksammat att beroende på storleken av 

framtida verksamheters effektbehov kan ytterligare åtgärder komma att krävas. Ett 

möjligt alternativ skulle kunna vara att en transformatorstation anläggs på kommunal 

mark strax söder om planområdet. Detta är något som i så fall får utredas vidare vid 

projekteringen av området när det framtida effektbehovet är mer känt.     

För närvarande finns det ingen framdragen fjärrvärme till planområdet men möjligheter 

finns att ansluta ledningar från närliggande områden.  

Det finns möjlighet att ansluta bredband genom fiberledningar från näraliggande 

områden. Idag finns det nergrävda rör genom planområdet dock kommer placeringen av 

befintlig kanalisation att behöva beaktas och ses över i samband med bebyggelse.  
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En 36 meter hög telemast finns placerad vid planområdets nordöstra gräns mot väg E22. 

Telia Skanova Access har uppgivit att de har en markförlagd kabelanläggning som sträcker 

sig öster om planområdet fram till masten och som ska beaktas vid markarbeten. 

Avfallshantering 

Sophämtning från framtida verksamheter inom planområdet förutsätts kunna ske via in- 

och utfarten från Herulernas väg.  

Vid utformningen av soputrymmen eller andra frågor som rör sophanteringen ska samråd 

ske med Renhållningen Kristianstad. 

Posthantering 

Postnord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten och 

arbetar löpande med att effektivisera och standardisera posthanteringen. Kontakt med 

Postnord ska ske i god tid för dialog gällande godkännande av postmottagningen i 

samband med nybyggnation. En placering som inte är godkänd innebär att posten inte 

delas ut till adressen. 

Risker och störningar 

Risk för översvämning  

Planområdet ligger utanför riskområde för översvämning från Helgeåns vattensystem. 

Vid framtagandet av de underliggande detaljplanerna har marken konstaterats lämplig för 

ändamålet och tillräckliga ytor ska fortsatt avsättas för att hantera dagvatten lokalt inom 

planområdet. Planändringen innebär inte att andelen hårdgjord mark ökar utöver det som 

de underliggande detaljplanerna tillåter. 

Farligt gods 

Väg E22 öster om planområdet är en rekommenderad/primär transportled för farligt 

gods. I Riktsam – Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (Länsstyrelsen i Skåne län 

2007) ges vägledning gällande skyddsavstånd mellan bebyggelse och transportleder för 

farligt gods. Enligt riktlinjerna kan de flesta typer av markanvändning förläggas inom ett 

område mellan 70 – 150 meter från transportleden. Längs med den östra plangränsen har 

cirka 10 meter utfärdats med prickad mark som inte får bebyggas vilket ger ett avstånd på 

cirka 70 meter fram till E22:ans primärväg. Fram till E22:ans påfartsväg i södergående 

riktning är avståndet cirka 50 meter, dock är den högsta tillåtna hastigheten för denna 

sträcka begränsad till 70 km/h med en ÅDT mellan 500 – 1000 fordon. Detta samt att 

trafik endast är tillåten i södergående färdriktning görs bedömningen att lägre risknivåer 

föreligger från påfartsvägen. Topografin i området skapar en höjdskillnad på cirka 5 - 7 

meter mellan planområdet och trafikleden vilket samtidigt bidrar med en skyddande vall 

upp mot planområdet.               
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Vid framtagandet av den underliggande detaljplanen konstaterades att en utbyggnad 

enligt planförslaget inte innebär en ökad risk med avseende på farligt gods. Den nu 

aktuella planändringen avser främst att ändra byggnadshöjden från 3 meter till 10 meter 

nockhöjd inom den södra delen av planområdet för att skapa bättre förutsättningar att 

tillvarata marken för verksamheter kopplade till rastplatsändamål i form av 

restaurangverksamhet. Detta innebär en markanvändning där personer som uppehåller 

sig i området alltid är i vaket tillstånd. Planändringen innebär inte att verksamheter kan 

etablera sig närmre väg E22 än vad underliggande detaljplan idag tillåter.  

Elektromagnetisk strålning  

I planområdets nordöstra hörn finns en 36 meter hög telemast. I detta fall har antennen 

placerats på en mast vilket innebär att allmänheten i normala fall inte riskerar att utsättas 

för nivåer av strålning som överskrider Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde för 

strålning.       

Sårbart grundvatten    

Enligt kommunens kartregister ligger planområdet inom utpekat område för mycket 

sårbart grundvatten. Därför är det viktigt att kombinera god infiltration med god rening av 

dagvattnet i området.  

I den underliggande detaljplanen från 1995 bedöms inte en utbyggnad enligt planförslaget 

påverka grundvattenkvaliten. Planändringen avser främst att justera höjden på 

bebyggelsen i den södra delen av planområdet och därmed sker ingen förändring 

gentemot nuläget.  
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GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER  

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att 

den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år och gäller endast för de bestämmelser som ändras från det 

att planen får laga kraft. Genomförandetid är den tidsrymd inom vilken planen är tänkt att 

genomföras och fastighetsägare inom planområdet har en garanterad byggrätt i enlighet 

med planen under denna tid. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla 

men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen 

behöver beaktas.  

Huvudmannaskap för allmän platsmark 

Att ett område är allmän platsmark innebär att marken är avsedd för ett gemensamt 

behov. Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken som på plankartan utgörs 

av GATA och NATUR. Huvudmannen ansvarar för den allmänna platsmarkens utbyggnad, 

drift och underhåll.  

Köpekontrakt 

Ett köpekontrakt har skrivits där Kristianstad kommun säljer delar fastigheten 157:5 i 

enlighet med tidigare markanvisning i samband med försäljningen av fastigheten 157:11. 

Parterna är överens om att Kristianstad kommun tar över allmän platsmark (GATA) via ett 

separat avtal som gäller överenskommelse om fastighetsreglering. 

Fastighetsrättsliga frågor  

Fastighetsbildning 

På grund av att allmän platsmark för gata läggs ut genom planområdet behöver 

avstyckning ske från både Vä 157:5 och Vä 157:12 detta för att undvika att en fastighet 

inom kvartersmark består av två skiften. Eftersom planområdet delas i norr och söder av 

två gällande detaljplaner sker avstyckningen med hänsyn till detta. Följden blir att Vä 

157:12 styckas av och bildar en ny fastighet öster om den allmänna gatan. Vä 157:5 

styckas av och två nya fastigheter bildas på vardera sida om gatan.   

I den sydvästra delen av planområdet ersätts en bestämmelse om skyddsplantering med 

allmän platsmark ”Natur” och i samband med detta görs en fastighetsreglering där en del 

av Vä 30:13 regleras till Vä 157:5.  
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Fastighetskonsekvenser 

Följande fastigheter föreslås genomgå förändring eller nybildas vid detaljplanens 

genomförande. Observera att sammanställningen inte är bindande för kommande 

lantmäteriförrättning:  

Vä 157:5 

Till Vä 157:5 avses cirka 1200 m² regleras från Vä 157:12, enligt grönmarkerat område 

nedan.  

Till Vä 157:5 avses cirka 130 m2 regleras från Vä 30:13, enligt rödmarkerat område nedan. 

Från Vä 157:5 avses cirka 2630 m² styckas till en ny fastighet, enligt blåmarkerat område 

nedan.  

Från Vä 157:5 avses cirka 9029 m² styckas till en ny fastighet, enligt rosamarkerat område 

nedan.   

Från Vä 30:13 avses cirka 

130 m2 regleras till Vä 

157:5 

Från Vä 157:5 styckas 2630 m2 av 

till en ny fastighet  

Från Vä 157:12 avses 

cirka 1200 m2 regleras till 

Vä 157:5 
Från Vä 157:12 styckas 

6116 m2 av till en ny 

fastighet 

Från Vä 157:5 styckas 

9029 m2 av till en ny 

fastighet 

Fastighetskonsekvenskarta. Karta: Kristianstads kommun 
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Vä 157:12  

Från Vä 157:12 avses cirka 1200 m² regleras till Vä 157:5, enligt grönmarkerat område 

ovan. 

Från Vä 157:12 avses cirka 6116 m² styckas av till en ny fastighet, enligt gulmarkerat 

område ovan. 

Vä 30:13 

Från Vä 30:13 avses cirka 130 m2 regleras till Vä 157:5, enligt rödmarkerat område ovan.  

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning.  

Ekonomiska frågor 

Eventuella åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en 

exploatering, ska bekostas av kommunen och/eller exploatören.    

Kostnader för planläggning 

Kostnaden för upprättande av ändring av detaljplan svarar kommunen för. Någon 

planavgift i samband med framtida bebyggelse skall därför inte tas ut för tillkommande 

bebyggelse och andra anläggningar inom planområdet. 

Kommunala utbyggnadskostnader 

Kommunen bekostar utbyggnaden av allmän platsmark och vatten- och avloppsnät i 

området.  

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare  

Alla anläggningar, utfyllnader, byggnationer och ledningsdragningar inom kvartersmark 

bekostas av exploatör/fastighetsägare, liksom eventuella kompletterande geotekniska 

eller andra erforderliga utredningar. 

Befintliga ledningar inom planområdet ska beaktas vid markarbete och vid försäljning av 

mark. Flyttning eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa eventuella befintliga 

kabelanläggningarnas funktion inom planområdet ska bekostas av aktuell exploatör inom 

respektive fastighet. 

Vä 157:12 

Ett avtal gällande överenskommelse om fastighetsreglering har skrivits mellan 

fastighetsägaren till Vä 157:12 och Kristianstad kommun där parterna har kommit 

överens om att kommun tar över mark som regleras till fastigheten 157:5 för ändamålet 

allmän platsmark (GATA).  
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Tekniska frågor 

Behov av ytterligare tekniska utredningar 

Kraven i BBR har höjts så att all grundläggning av ny bebyggelse utformas med 

utgångspunkt i hög radonförekomst och frågan regleras i samband med det tekniska 

samrådet i bygglovskedet. 

Digitalisering av ändring av detaljplan 

Underliggande och nya tillkommande planbestämmelser för ändringen har digitaliserats 

för att underlätta kommande nybyggnadskarta och bygglovsprövning. 

På plankartan har de ursprungliga bestämmelserna i huvudsak tolkats och förts över 

oförändrat medan nya tillkommande bestämmelse om högsta nockhöjd (h1) och största 

byggnadsarea inom användningsområdet (e1) följer dagens planbestämmelsekatalog av 

plantekniska skäl. Bestämmelser om prickmark ”Marken får inte bebyggas” har ersatts av 

”Marken får inte förses med byggnad” i enlighet med dagens bestämmelsekatalog. 

Medverkande 

Genomförandebeskrivningen är framtagen i samråd med lantmäterimyndigheten, 

kommunledningskontorets mark- och exploateringsenhet samt tekniska förvaltningen.  
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UNDERSÖKNING – BEHOV AV STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 

När en detaljplan upprättas eller ändras ska kommunen göra en undersökning av behovet 

av en strategisk miljöbedömning (SMB). Bestämmelser om detta finns i 6 kap 3-8 §§ 

miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 § p 1-9. Undersökningen ska 

identifiera och redovisa omständigheter som talar för eller emot en betydande 

miljöpåverkan. 

Byggnadsnämnden beslutar om behovet av miljöbedömning och samråd om 

undersökningen sker med länsstyrelsen i samband med plansamrådet. 

Nedanstående sammanställning utgör undersökning för att klargöra behovet av strategisk 

miljöbedömning eller inte. 

Faktorer som utlöser eller undantar krav på strategisk miljöbedömning 

Planområdet berör inget Natura 2000 område. Det berör eller möjliggör inte för någon 

tillståndspliktig verksamhet. Detaljplanen syftar inte till att tjäna några intressen för 

totalförsvar eller räddningstjänst (vilket skulle innebära att planen helt undantas från 

krav på strategisk miljöbedömning). 

För att klargöra om detaljplanen medför risk för betydande miljöpåverkan har en 

undersökning genomförts enligt nedan. 

Identifikation av omständigheter för och emot en miljöbedömning 

(Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 § p 1–9, nedan hänvisas till relevanta 

punkter) 

Områdets förutsättningar 

Se även avsnitten ”Tidigare ställningstaganden” och ”Platsens förutsättningar” i 

planbeskrivningens inledande del.  

Området med sitt strategiska läge intill väg E22 utgör en nod i trafikinfrastrukturen och 

fyller idag funktionen som rastplatsområde och är delvis utbyggt som parkeringsplats för 

pendlare och för tyngre fordon. I närheten finns en busshållplats för region- och 

stadsbussar. Genom planändringen skapas förutsättningar att etablera verksamheter som 

exempelvis vägrestauranger vars funktion leder till ett ökat användningsområde inom 

ramen för rastplats. Planområdet angränsar till Vä köpcentrum som erbjuder en större 

dagligvarubutik, en mindre detaljhandelsverksamhet samt kundparkering. I söder 

angränsar planområdet till åkermark klass 1 med låg bördighet.  

Vegetationen i direkt anslutning till rastplatsområdet och parkeringsområdet består av 

gräsbevuxen mark med inslag av lövstamsträd och buskvegetation. I planområdets 

ytterområden finns gräsbevuxna skyddzoner som fungerar som barriär mot den 

vältrafikerade väg E22.  
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Planområdets norra del angränsar till ett så kallat ”Hot-Spots för vilda pollinatörer där 

insatser har gjorts för att gynna hotade pollinatörer. Denna markyta anges som allmän 

plats/naturmark och ligger utanför planområdet som är aktuell för ändringen av 

detaljplanen. Ändringen innebär därför ingen förändring gentemot nuläget och den 

gällande byggrätten.  

Planområdet ligger utanför riskområde för översvämning från Helgeåns vattensystem och 

ändringen av detaljplanen föranleder inte en sådan förändring att en ökad risk för 

översvämning föreligger. Planområdet ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för 

dagvatten och dagvatten ska därför tas om hand lokalt inom den egna kvartersmarken 

enligt kommunens dagvattenpolicy. Grundvattnet inom planområdet har pekats ut som 

mycket sårbart och därför är det viktigt att kombinera god infiltration med god rening av 

dagvattnet i området.    

Planens påverkan på området  

Inga större förändringar sker utifrån vad underliggande detaljplaner redan tillåter vilket 

innebär att ändringens påverkan på området gentemot nuläget är begränsad. Förutom att 

byggnadshöjden höjs inom den sydöstra delen av planområdet och byggnadsarean 

justeras i den nordvästra delen av planområdet adderas även en allmän plats/Gata. Gatan 

är dock delvis redan utbyggd inom kvartersmark och ändringen syftar endast till att 

kommunen ska vara huvudman för gatan. I den underliggande detaljplanen från 1995 

ändras en bestämmelse om skyddsplantering (n2) som ersätts med allmän platsmark för 

”NATUR”. Detta görs av plantekniska skäl och syftar till att fortsatt behålla samma 

funktion som tidigare, därav sker inga förändringar gentemot nuläget. 

Det finns inget som tyder på att dessa förändringar innebär några negativa konsekvenser 

eller risker ur miljösynpunkt än vad som redan har lyfts vid framtagandet av de 

underliggande detaljplanerna. Exempelvis görs bedömningen i den underliggande 

detaljplanen från 1995 att ”En utbyggnad av området enligt planförslaget bedöms inte 

innebära några negativa konsekvenser ur natur- och kulturmiljösynpunkt. Påverkan på 

landskapsbilden bedöms också som liten.”       

Vid en exploatering av marken är det viktigt att hänsyn ges till de äldre stenmurspartier 

som finns i området på grund av att de är viktiga för pollinatörer men också för att de 

bidrar med ett visst kulturvärde. Detta är även något som framförs i de underliggande 

detaljplanerna där exempelvis ett stenmursparti är biotopskyddat enligt den 

underliggande detaljplanen från 2015. Denna del av stenmuren ligger dock utanför 

planområdet och påverkas ej av planändringen. Planområdets norra del angränsar till ett 

utpekat naturområde där insatser har gjorts för att gynna hotade pollinatörer. Dessa delar 

ligger också utanför planområdet och berörs heller inte av planändringen.    

En viss påverkan kommer ske då delar av ytan kommer att övergå till hårdgjord yta då nya 

verksamheter etableras inom planområdet. Dock innebär ändringen enbart att höjden på 

bebyggelsen justeras i det södra planområdet samt att byggnadsarean anpassas till följd 
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av en fastighetsförändring i den nordvästra delen, således hade en likartad bebyggelse vad 

gäller hårdgjord yta kunnat etableras redan idag. 

Eftersom planområdet redan fyller funktionen som rastplats och därmed är präglat av 

trafiksituationen runt väg E22 gör kommunen bedömningen att planändringen inte 

kommer utgöra någon påtaglig påverkan för området som helhet då planändringen främst 

möjliggör för en högre bebyggelse i den sydöstra delen av planområdet.  

Planens påverkan på hälsa och miljö  

Läget intill väg E22 och den redan nu gällande markanvändningen gör området mindre 

känslig för trafik. Planförändringen medger främst en ökad höjd inom den befintligt 

underliggande detaljplanen vilket inte bedöms medföra ökade trafikflöden då området 

redan idag fyller funktionen som rastplats och pendelparkering. 

Den föreslagna planändringen ökad nockhöjd i den sydöstra delen, anpassning av 

byggnadsarea i förhållande till kommande fastighetsreglering i den nordvästra delen samt 

att en tillfartsväg möjliggörs genom att kvartersmark övergår till allmän platsmark 

bedöms inte innebära någon risk för att gällande miljökvalitetsnormer överskrids. Detta 

eftersom planändringen ligger inom ramen för vad som redan tillåts i de underliggande 

detaljplanerna.  

Slutsats 

Bedömningen är att planändringens påverkan på människors hälsa och miljön inte är av 

en sådan omfattning att den kan väntas leda till en betydande miljöpåverkan. Ändringarna 

är endast av mindre karaktär och utförs för att bättre anpassa de underliggande 

detaljplanernas syfte. Ändringen innebär också ett mer effektivt användande av redan 

detaljplanelagd mark vilket ger positiva effekter på kommunens hushållning av mark.    

Ställningstagande 

Enligt undersökningen antas planförslaget inte ha en sådan betydande miljöpåverkan att 

en strategisk miljöbedömning behöver göras. 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Daniel Wasden     Mattias Klasson  

Planchef    planeringsarkitekt 

 

 


