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Ändring av detaljplanen för 
 

södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av 
FURUBODAOMRÅDET i Yngsjö, Kristianstads kommun 
 
 

SÄRSKILT UTLÅTANDE   
 
Ärendet handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 28§. 
Tillfälle att ta del av förslaget föreligger i samråds- och utställningsskedet. Detaljplanen 
drevs tidigare med enkelt förfarande. 
 
Samråd 
Samråd har enligt byggnadsnämndens beslut 2009-11-24, § 382, genomförts under tiden 
2010-01-19 -- 2010-02-12. Myndigheter, kommunala nämnder/styrelser och berörda sakä-
gare enligt upprättad fastighetsförteckning har erhållit samrådshandlingar.  
 
Inbjudan till samråd med tillhörande samrådshandlingar har skett med brevförsändelse samt 
med e-postutskick. Planförslaget har även funnits till påseende på stadsbyggnadskontoret, 
medborgarkontoret, som finns på stadsbiblioteket i Kristianstad, på biblioteket i Åhus samt 
på kommunens hemsida.  
 
Detaljplanen antogs 2010-03-30 och upphävdes 2011-08-25 av miljödepartementet. 
 

A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 
 
1. Lantmäterimyndigheten    2010-02-08 
2. Länsstyrelsen    2010-02-12 
3. Vägverket     2010-02-04 
4. Renhållningen    2010-01-28 
5. Anders Appelin  Yngsjö 6:39  2010-02-08 
6. Kultur- och fritidsnämnden   2010-02-19 
7. Omsorgsförvaltningen    2010-01-20 
 
 
B. YTTRANDEN MED ERINRAN ELLER ANDRA SYNPUNKTER 
 
1. Polismyndigheten    2010-01-26 
2. E.ON Elnät Sverige AB    2010-02-03 
3. Skånetrafiken    2010-02-03 
4. Rolf Wänerhag Yngsjö 3:342 2010-02-08 
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5. Gunilla Everbring Yngsjö 8:107 2010-02-09 
6. Margaretha Nilsson och Per Olof Gradin Yngsjö 14:269 2010-02-12 
7. Gun Brorson Yngsjö 14:314 2010-02-04 
8. Ann Revuelta Yngsjö 14:314 2010-02-11 
9. Sylvia och Håkan Skoog Yngsjö 14:320 2010-02-11 
10. Sonja och Göthe Andersson Yngsjö 14:337 2010-01-24 
11. Kit och Eskil Wadensjö Yngsjö 14:353 2010-02-10 
12. Bo Liedholm Yngsjö 308:2, 308:11 2010-02 
13. Joakim Eggertsen Yngsjö 308:5 2010-02-08 
14. Britt-Marie Stjerneklev Yngsjö 312:19 2010-02-08 
15. Inger Moberg Yngsjö 315:45 2010-02-07 
16. Örjan Johnsson Yngsjö 315:71 2010-02-11 
17. Claes-Göran Pettersson Yngsjö 315:99 2010-02-01 
18. Gunilla och Mats-Olle Månsson Yngsjö 315:101 2010-02-09 
19. Räddningstjänsten   2010-02-09 
 
 
1. Polismyndigheten erinrar i ingivet yttrande om vikten av att tänka brottsförebyggande 
då nya byggnader uppförs och infrastrukturen ändras. Ur trygghetssynpunkt bör man ta 
tillvara möjligheten att göra ett område trivsamt och de ytor som omgärdar området hålls 
rena och upplevs som inbjudande. Polismyndighetens erfarenhet från andra områden är att 
där man inte tillgodoser detta, gör att det legitimerar för andra människor att dels skräpa 
ned samt utföra skadegörelse och göra inbrott. Vidare är belysning och öppna ytor av 
största vikt för att begränsa möjligheterna till brott och andra störningar. 
 
Exempel på åtgärder för att förhindra brottslighet kan vara att utforma parkeringsplatser, 
cykelställ och annat på så sätt att risken för inbrott, stöld och skadegörelse minimeras. 
 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör noga vägas in riskerna för trafikstörningar. Polismyndighet-
ens trygghetsundersökningar från Skåne visar att en stor del människor svarar att deras 
otrygghet består i att ”fordon kör för fort”. 
 
Till sist betonas vikten av ett nära samarbete med kommunens lokala brottsförebyggande-
råd. I övrigt lämnar polismyndigheten planförslaget utan ytterligare synpunkter. 
 
----------------------------------- 
 
Stadsbyggnadskontoret delar helt Polismyndighetens uppfattning om vikten av att tänka 
brottsförebyggande då nya byggnader uppförs och infrastrukturen ändras. Med hänsyn till 
att planförslaget endast avser ändring av gällande detaljplan, med tillägg till de byggnads-
reglerande bestämmelserna, omfattas inte de av Polismyndigheten nämnda åtgärderna av nu 
aktuellt planförslag. 
 
2. E.ON Elnät Sverige AB informerar i ingivet yttrande om att både E.ON Elnät och 
Olseröds Elektriska Distributionsförening har områdeskoncession inom planområdet, där 
E.ON Elnät svarar för den norra delen. Inom E.ON Elnäts områdeskoncession finns hög- och 
lågspänningsjordkablar, transformatorstationer samt serviskablar. 
 
Då planförslaget endast avser ändring/tillägg till gällande plans byggnadsreglerande be-
stämmelser har bolaget inget att erinra mot detsamma förutsatt att befintliga anläggningar 
kan vara kvar i befintligt läge. 
 
---------------------------------- 
 
E.ON Elnät Sverige AB:s och Olseröds Elektriska Distributionsförenings anläggningar lig-
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ger oförändrat kvar inom området. 
 
3. Skånetrafiken informerar i ingivet yttrande om att kollektivtrafiken i Yngsjö förändra-
des vid årsskiftet då SkåneExpressen 4, som tidigare gick via Yngsjö och Åhus, sammanför-
des med SkåneExpressen 3 i ett gemensamt stråk via Degeberga. Istället förlängdes linje 551 
Kristianstad – Åhus till Yngsjö och Furuboda med timmestrafik, vilket innebär att trafik-
standarden i Yngsjö har förbättrats. Föreslaget område ligger inom acceptabelt avstånd från 
busshållplats. Viktigt är dock att gena och attraktiva gång- och cykelvägar anläggs. 
 
---------------------------------- 
 
Stadsbyggnadskontoret delar Skånetrafikens uppfattning att planområdet ligger inom ac-
ceptabelt avstånd från busshållplats. Viktigt är, som Skånetrafiken också framhåller, att 
gena och attraktiva GC-vägar anläggs. Då nu aktuellt planförslag endast avser ändring av 
gällande detaljplan genom tillägg till de byggnadsreglerande bestämmelserna skapas inga 
nya GC-vägar inom planområdet.  
 
4. Rolf Wänerhag, delägare till Yngsjö 3:342, erinrar i ingivet yttrande mot den ökade 
byggrätten och att en sådan ändring på sikt innebär att området får en blandad bebyggelse 
med fritids- och permanenthus och då mister sin nuvarande karaktär. Dessutom kommer en 
blandad bebyggelse att innebära krav på bättre vägar och ett helt annat vägunderhåll, liksom 
krav på gatubelysning. Förslag väcks istället på byggrätt med 90 + 30 kvm. För områdena 
utmed Furubodavägen och Musselvägen/Snäckvägen med idag stort inslag av permanenthus 
bör den föreslagna byggrätten med 140 + 40 kvm kunna tillåtas. 
 
Befintlig parkmark bör också bibehållas oförändrad till sin omfattning med särskilt krav på 
skötsel som naturmark. Krav ställs på kommunen/skogsvårdsstyrelsen att agera aktivt då det 
gäller skötseln och då inte minst behovet av gallring. Parkmarken bör inte få tas i anspråk för 
ytterligare bebyggelse. 
 
Behovet av marklov för trädfällning bör också bibehållas men att avståndet från byggnad 
ökas till minst 5 m med hänsyn till nedfallande träd och grenar. Marklov för enstaka träd 
förutsätts som hittills kunna meddelas muntligen efter samråd med behörig tjänsteman. Kra-
vet på återplantering med träd med bestämd omkrets bör slopas med hänsyn till svårigheten 
att plantera in sådana. Föryngring sker bäst genom gallring av de stora tallarna. 
 
---------------------------------- 
 
Stadsbyggnadskontoret inser att den ökade byggrätten innebär att området får en blandad 
bebyggelse i skala och volym med både fritidshus och permanenthus och att detta också 
överensstämmer med syftet i av kommunfullmäktige antaget program för kustens utveckling. 
Eventuellt krav på bättre vägar med anledning härav är inget som regleras i plan utan får 
hanteras internt inom den egna samfällighetsföreningen, som huvudman med ansvar för 
vägarna inom området. Kravet på gatubelysning följer dock med hur området utvecklas med 
permanentboende. 
 
Vad beträffar förslaget med att tillåta större byggrätt för bebyggelsen med permanenthus 
utmed Furubodavägen så finns sådan bestämmelse redan i gällande planer med att högst en 
fjärdedel får bebyggas. 
 
Med hänvisning till vad tidigare anförts om att nu aktuellt planförslag endast avser ändring 
av gällande detaljplan genom tillägg till de byggnadsreglerande bestämmelserna sker ingen 
ändring av gällande plans avgränsning av kvartersmarken gentemot naturmarken eller 
andra ändringar av pågående markanvändning inom området. Frågan om eventuell exploa-
tering av grönområden är inget som regleras i nu aktuellt planförslag utan får prövas i an-
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nan ordning. Med hänsyn till pågående genomförandetid kan sådan prövning bli aktuell 
först efter det att genomförandetiden gått ut. 
 
Frågan om vilket avstånd som skall gälla från byggnad för marklov för trädfällning och 
vilken storlek de träd som återplanteras skall ha kan alltid diskuteras. Med hänvisning till i 
kustplanen angivet avstånd 3,6 m och trädstorlek med bestämd omkrets och att detta redan 
också implementerats i antagna ändringar/tillägg till gällande planer bör det, enligt stads-
byggnadskontorets mening, inte ändras utan gälla lika i alla planområden utmed kusten. 
Marklov för enstaka träd, kan som förutsätts, meddelas muntligen efter samråd med behö-
rig tjänsteman. 
 
5. Gunilla Everbring, ägare till Yngsjö 8:107, säger sig inte ha något att invända mot sam-
rådsförslaget och betonar allmänhetens och de boendes vikt av att finna rekreation i området 
och de befintliga grönområdena bevaras. Skulle beslut om ytterligare exploatering av grön-
områdena ske med bebyggelse måste även fastigheten Yngsjö 8:107 kunna avstyckas och 
bebyggas ur rättvisesynpunkt och hänsyn till värdet på fastigheterna. 
 
---------------------------------- 
 
Med hänvisning till vad tidigare anförts om att nu aktuellt planförslag endast avser ändring 
av gällande detaljplan genom tillägg till de byggnadsreglerande bestämmelserna sker ingen 
ändring av gällande plans avgränsning av kvartersmarken gentemot naturmarken eller 
andra ändringar av pågående markanvändning inom området. Frågan om eventuell exploa-
tering av grönområden är således inget som regleras i nu aktuellt planförslag utan får prö-
vas i annan ordning. 
 
6. Margaretha Nilsson och Per Olof Gradin, ägare till Yngsjö 14:269, välkomnar änd-
ringen av detaljplanen som gör det möjligt att bygga ett tidsenligt och långsiktigt hållbart 
fritidshus. Kravet på anpassning till terrängen är bra med möjlighet att bygga 1-planshus 
med sluttningsvåning. 
 
Svårighet föreligger dock att få till en taklutning med pulpettak på ett suterränghus med er-
forderlig isolering om totalhöjden på sluttningsfasaden får vara högst 6 m. Beräkningar visar 
att taklutningen bara blir 5 grader om husbredden är 5,4 m. Skissen i plan- och genomföran-
debeskrivningen är missvisande. Förslag framförs att bestämmelsen ändras till 7 m för att 
göra det möjligt att utföra ett tak med 14 graders lutning för beklädnad med betongtakpan-
nor, cementbundna skivor, pannplåt, band- och skivtäckning av plåt m.m. kan användas. 
Förslaget med att tillåta både puts- och träfasad är bra med förmodan att cementbundna ski-
vor ingår i detta begrepp. 
---------------------------------- 
 
Stadsbyggnadskontoret delar inte uppfattningen att höjdsättningen för suterränghus med 6 
m är för liten och inte skulle kunna accepteras. Med hänvisning till i kustplanen angiven 
höjdsättning och att denna redan också implementerats i antagna ändringar/tillägg till gäl-
lande planer bör den, enligt stadsbyggnadskontorets mening, inte ändras utan gälla lika i 
alla planområden utmed kusten.  
 
Frågan om nämnda cementbundna skivor kan räknas in i begreppet putsfasad är inget som 
stadsbyggnadskontoret generellt kan ge uttryck för acceptans av utan får klargöras i samband 
med eventuell framtida bygglovhandläggning.  
 
 7. Gun Brorson, delägare till Yngsjö 14:314, motsätter sig den ökade byggrätten i området 
med hänvisning till att trafiken och belastningen på stranden ökat. 
 
---------------------------------- 
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Stadsbyggnadskontoret delar inte uppfattningen att den ökade byggrätten skulle medföra 
sådan ökad trafik eller belastning på stranden att den inte skulle kunna accepteras. 
 
8. Ann Revuelta, delägare till Yngsjö 14:314, menar i ingivet yttrande att kusten redan 
känns överexploaterad och att det lilla grönområde som finns mellan bebyggelsen behövs för 
promenader och rekreation. Området är dessutom viktigt för de vilda djuren.  
 
Sedan slutet av 80-talet har det blivit ökat slitage på sanddynerna som finns i anslutning till 
parkeringen nedanför Furubodahemmet. Parkering sker också på lokalgatunätet i området. 
Föreslagen ändring av detaljplanen leder till ökad bebyggelse med minst en bil till varje 
hushåll tillsammans med den trafik besökande genererar.  
 
---------------------------------- 
 
Med hänvisning till vad tidigare anförts om att nu aktuellt planförslag endast avser ändring 
av gällande detaljplan genom tillägg till de byggnadsreglerande bestämmelserna sker ingen 
ändring av gällande plans avgränsning av kvartersmarken gentemot naturmarken eller 
andra ändringar av pågående markanvändning inom området.  
 
Stadsbyggnadskontoret delar som tidigare sagts heller inte uppfattningen att den ökade bygg-
rätten skulle medföra sådan ökad trafik eller belastning på stranden att den inte skulle kunna 
accepteras. 
 
9. Sylvia och Håkan Skoog, ägare till Yngsjö 14:320, anser i ingivet yttrande att byggrät-
ten bör begränsas till maximalt 100 kvm i 1-plan och 60 kvm i 1½-plan. Som skäl anförs den 
stora skillnaden i byggyta mot idag och att det kan komma att upplevas negativt för redan 
boende i området med dubbelt så stora hus. 
 
---------------------------------- 
 
För bemötande av ingivna synpunkter hänvisas till stadsbyggnadskontorets bemötande av 
från 4. Rolf Wänerhag ingivet yttrande. 
 
10. Sonja och Göthe Andersson, ägare till Yngsjö 14:337, hänvisar i ingivet yttrande till 
tidigare yttrande 2007-08-21 över kustens utveckling vari de motsätter sig en alltför vidlyftig 
ökning av byggrätten med hänsyn till områdets karaktär. I planförslaget angiven uppgift att 
avsatt parkmark bibehålles oförändrad framställs önskemål om att detta även skall för tiden 
efter genomförandetidens utgång 2016-02-15. 
 
---------------------------------- 
 
För bemötande av ingivna synpunkter hänvisas till stadsbyggnadskontorets bemötande av 
från 4. Rolf Wänerhag ingivet yttrande. 
 
11. Kit och Eskil Wadensjö, ägare till Yngsjö 14:353, ifrågasätter i ingivet yttrande den 
utökade byggrätten och att området kommer att omvandlas till helårsboende med ett helt 
annat och mer intensivt brukande av miljön. Naturmiljön i området beskrivs som unik utan 
avgränsningar mellan kvartersmark och naturmark. Med ökat helårsboende kommer områ-
dets stora kultur- och naturmiljö att omvandlas och försvinna. 
 
En efterfrågan på större hus och för helårsboende borde istället kunna tillgodoses väster om 
Furubodavägen i anslutning till redan befintlig sådan bebyggelse. Området kan här bli ett 
mer enhetligt område med helårsbebyggelse i anslutning till allmänna kommunikationer. 
Marken är här också mer bördig och lämpar sig väl för villatomter. 
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---------------------------------- 
 
Stadsbyggnadskontoret delar inte uppfattningen att ett ökat helårsboende inte skulle kunna 
accepteras med hänvisning till områdets stora kultur- och naturmiljövärden. I  området ut-
med Furubodavägens västra sida, som till stora delar redan också planlagts,  pågår byggnat-
ion med både fritidshus och permanenthus. I övrigt  hänvisas till stadsbyggnadskontorets 
bemötande av från 4. Rolf Wänerhag ingivet yttrande. 
 
 
12. Bo Liedholm, delägare till Yngsjö 308:2 och 308:11, erinrar i ingivet yttrande mot den 
ökade byggrätten och att en sådan ändring på sikt innebär att området får en blandad bebyg-
gelse med fritids- och permanenthus och då mister sin nuvarande karaktär.  Som exempel på 
sådan olämplig utformning nämns Äspet. Förslag väcks istället på byggrätt med 90 + 30 
kvm. För områdena utmed Furubodavägen och Musselvägen/Snäckvägen med idag stort 
inslag av permanenthus bör den föreslagna byggrätten med 140 + 40 kvm kunna tillåtas. 
 
Befintlig parkmark bör också bibehållas oförändrad till sin omfattning med särskilt krav på 
skötsel som naturmark. Krav ställs på kommunen/skogsvårdsstyrelsen att agera akrivt då det 
gäller skötseln och då inte minst behovet av gallring. Parkmarken bör inte få tas i anspråk för 
ytterligare bebyggelse. 
 
Behovet av marklov för trädfällning bör också bibehållas men att avståndet från byggnad 
ökas till minst 5 m med hänsyn till nedfallande träd och grenar. Förslaget att kräva återplan-
tering med viss plantstorlek framhålls som något klåfingrigt. Marklov för enstaka träd förut-
sätts som hittills kunna meddelas muntligen efter samråd med behörig tjänsteman. 
 
---------------------------------- 
 
För bemötande av ingivna synpunkter hänvisas till stadsbyggnadskontorets bemötande av 
från  4. Rolf Wänerhag ingivet yttrande. 
 
13. Joakim Eggertsen, ägare till Yngsjö 308:5, ställer i ingivet yttrande från 2010-01-24 
frågor om återplantering av träd som var den skall ske och om den skall ske oavsett övrig 
förekomst av träd eller annan vegetation. Var mäts stamomfånget? Tallplantan Pinus silve-
stris  med stamomfång på 10 cm 1 dm ovanför marken är troligtvis mycket svår att få att ta 
sig i sanden. 
  
I ett 2010-02-08 ingivet yttrande rörande återplantering bör sådan endast krävas om behov 
föreligger. Sådant behov kan vara för att förhindra att sandflykt uppstår. Fråga ställs om 
kommunen har andra behov som tillgodoses genom plantering. Kritik riktas mot trädens 
ålder och storlek som innebär att de skulle få ytterst svårt att etablera sig i den torra sanden. 
Sådana träd är dessutom dyra.  
 
Inom fastigheten sker idag en massiv självföryngring av tall och björk. Förklaring krävs på 
uttrycket ”bestående träd”. Naturligt förekommande inom dynlandskapet vore bättre till-
sammans med exemplifiering. 
 
---------------------------------- 
 
Vid frågor om marklov för trädfällning skall alltid kontakt tas med bygglovhandläggare på 
stadsbyggnadskontoret för diskussion och beslut om erforderliga åtgärder. Marklov för 
enstaka träd kan som tidigare nämnts hanteras muntligen med notering av detsamma i ären-
det. Stamomfånget mäts, som framgår av planhandlingarna 1,0 m över marken. 
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Stadsbyggnadskontoret är medvetet om att kravet på trädens ålder och storlek innebär 
högre kostnader än om detta inte funnits men att det motiveras av försiktighetskravet att 
förhindra kalavverkning eller mer omfattande avverkning med hänsyn till kustområdets 
identitet och tallskogskaraktär. Med uttrycket ”bestående träd” avses i detta sammanhang 
sådana träd som varaktigt får stå kvar och etablera sig. I plan- och genomförandebeskriv-
ningen är detta formulerat med att ”Återplantering ska ske med bestående träd som är na-
turligt förekommande inom dynlandskapet och som har ett stamomfång på minst 10-12 
cm”.   
 
14. Britt-Marie Sterneklev, ägare till Yngsjö 312:19, menar i ingivet yttrande att områ-
dets nuvarande karaktär med fritidsbostäder skall behållas. Med föreslagen utvidgning av 
byggrätten förändras områdets fritidshuskaraktär till permanentbebyggelse och krav ställs 
på bättre vägar, gatubelysning m.m. Parkmarken måste få vara oförändrad och tillgänglig 
för friluftslivet. Återplantering av träd kan ej heller ske med för stor omkrets. Erfarenheten 
har visat att omplantering av för stora träd är svårt i sandjorden. 
 
---------------------------------- 
 
För bemötande av ingivna synpunkter hänvisas till stadsbyggnadskontorets bemötande av 
från  4. Rolf Wänerhag ingivet yttrande. 
 
15. Inger Moberg, ägare till Yngsjö 315:45, menar i ingivet yttrande att områdets karaktär 
med fritidsbostäder och utrymme för det rörliga friluftslivet skall behållas, vilket inte skulle 
bli fallet med den ökade byggrätten 140 kvm + 40 kvm.  En sådan ändring kommer på sikt 
innebär att området får en blandad bebyggelse med fritids- och permanenthus och då mister 
sin nuvarande karaktär.  Som exempel på sådan olämplig utformning nämns delar av Åhus.  
Dessutom kommer blandad bebyggelse att innebära krav på bättre vägar och ett helt annat 

vägunderhåll med också krav på gatubelysning. Förslag läggs på byggrätt med 90 + 30 kvm. 
För områdena utmed Furubodavägen och Musselvägen/Snäckvägen med idag stort inslag av 
 permanenthus bör den föreslagna byggrätten med 140 + 40 kvm kunna tillåtas. 
 
Befintlig parkmark bör också bibehållas oförändrad till sin omfattning med särskilt krav på 
skötsel som naturmark. Krav ställs på kommunen/skogsvårdsstyrelsen att agera aktivt då det 
gäller skötseln och då inte minst behovet av gallring. Parkmarken bör inte få tas i anspråk för 
ytterligare bebyggelse. 
 
Behovet av marklov för trädfällning bör också  bibehållas,  men att avståndet från byggnad 
ökas till minst 5 m med hänsyn till nedfallande träd och grenar.  Marklov för enstaka träd 
förutsätts som hittills kunna meddelas muntligen efter samråd med behörig tjänsteman. 
 
Kravet på återplantering med träd av bestämd omkrets föreslås slopas med hänsyn till att det 
inte går att plantera så stora träd. Föryngring av trädbeståndet sker bäst genom sk blädning.  
 
--------------------------------- 
 
För bemötande av ingivna synpunkter hänvisas till stadsbyggnadskontorets bemötande av 
från  4. Rolf Wänerhag ingivet yttrande. 
 
16. Örjan Johnsson, ägare till Yngsjö 315:71, motsätter sig både en exploatering av delar 
av området och mot föreslagen utvidgningen av byggrätten från 70 kvm till 140 kvm för 
huvudbyggnad. Som skäl hänvisas till områdets kulturmiljövärden. Hänvisning görs också 
till områden i bl a Åhus där kommunen inte lyckats bygga i samklang med natur- och kul-
turvärdena. 
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Med föreslagen ökad byggrätt riskeras områdets sommarstugekaraktär att förändras samti-
digt som de naturpräglade tomterna i allt större utsträckning skulle blandas med anlagda 
tomter av trädgårdskaraktär. 
 
Synpunkter lämnas också på en icke önskvärd förtätning/utökning av antalet tomter. Fast-
ställs de föreslagna förändringarna finns risk att frågan om utökning på nytt blir aktuell. De 
friytor som nu finns ska behållas som parkmark och inte bebyggas.  
 
------------------------------------ 
 
För bemötande av ingivna synpunkter hänvisas till stadsbyggnadskontorets bemötande av 
från  4. Rolf Wänerhag ingivet yttrande. 
 
17. Claes-Göran Pettersson, ägare till Yngsjö 315:99, menar i ingivet yttrande att försla-
get till ökade byggrätter för att möjliggöra permanentboende är onyanserat och inte prövat i 
förhållande till bevarandeintresset för kulturmiljön i bl a Nyehusen. Dessa kulturmiljövär-
den kommer på sikt att raseras efterhand som permanentboendet ökar med också ökat sli-
tage på grönområdena, vilket framgår av utredningen ”Grönstruktur, rekreation och kultur-
värden längs kusten”. 
 
Förslag framförs att inom Nyehusen och Furubodaområdet behålla nuvarande uppdelning 
av byggrätten med bl a större byggrätt utmed Furubodavägen och mindre byggrätt inom 
fritidshusområdet. För att ge möjlighet till modernt fritidshusboende föreslås byggrätten 
begränsas till totalt 120 kvm bruttoarea med frihet att disponera 40 kvm till komplement-
byggnad. Byggnaderna ska placeras minst 4 m från fastighetsgräns. Fritidshusområdets 
trähuskultur ska bibehållas med träfasad och sadeltak med maximalt 27 graders taklutning, 
utan vind eller källare. 
 
Föreslagen ny lovplikt för trädfällning bör gälla generellt inom Nyehusen och Furubodaom-
rådet liksom föreslagen byggnadsteknisk reglering och skärmning. 
 
Avslutningsvis yrkas att planförslaget inte heller genomförs under pågående genomföran-
detid. VA-utbyggnden genomfördes i början på 80-talet vilket innebär att åberopat nytt 
förhållande om nu aktuell VA-utbyggnad inte finns. 
 
---------------------------------- 
 
Stadsbyggnadskontoret delar inte uppfattningen att ett ökat helårsboende inte skulle kunna 
accepteras med hänvisning till områdets stora kultur- och naturmiljövärden. Huvudbyggnad 
får i gällande plan placeras 4,5 m från fastighetsgräns och komplementbyggnad 2,0 m från 
fastighetsgräns. I nu föreliggande förslag föreslås avståndet begränsas till 4,0 m för huvud-
byggnad och är betingat av brandskyddskravet 8,0 m mellan huvudbyggnader. Någon änd-
ring av avståndet till fastighetsgräns för komplementbyggnad eller fasadutformning med 
enbart träfasad och sadeltak med taklutningen 27 grader är inte aktuellt.  
 
Yrkandet att nu aktuell ändring/tillägg inte skulle genomföras under pågående genomföran-
detid avvisas av stadsbyggnadskontoret med hänvisning till likabehandlingsprincipen för 
bebyggelse med redan kommunal anslutning till kommunens VA-nät och den bebyggelse 
som allt eftersom får sådan anslutning. I övrigt hänvisas till stadsbyggnadskontorets bemö-
tande av från  4. Rolf Wänerhag ingivet yttrande. 
 
18. Gunilla och Mats-Olle Månsson, ägare till Yngsjö 315:101, menar i ingivet yttrande 
att förslaget att tillåta 1½-planhus bör utgå då detta leder till alltför stor förändring av om-
rådets fritidshuskaraktär med idag låga byggnader som smälter in i omgivningen. Viktigt är 
också att områdets naturmarkskaraktär bibehålls. Bebyggelse på mark under + 3 möh bör 
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endast tillåtas för befintlig bebyggelse men att eventuella nya tomter inte får tillskapas un-
der den nämnda nivån. 
 
---------------------------------- 
 
Då gällande plan redan medger bebyggelse i 1½-plan och detta också gäller generellt utmed 
kusten ser stadsbyggnadskontoret ingen anledning att frångå den utformningen inom nu ak-
tuellt planområde. Någon ny bebyggelse på parkmark eller på mark under +3 möh är heller 
inte aktuell inom planområdet. I övrigt hänvisas till stadsbyggnadskontorets bemötande av 
från  4. Rolf Wänerhag ingivet yttrande. 
 
19. Räddningstjänsten informerar i ingivet yttrande med hänvisning till BBR 7:721 om 
att bostadslägenheter i småhus som är belägna mindre än 4,0 m från komplementbyggnader 
större än 10 kvm, skall avskiljas från dessa så att spridning av brand till eller från småhuset, 
förhindras i minst 30 minuter. 
 
---------------------------------- 
 
Räddningstjänstens synpunkter på avskiljning av bebyggelsen för att förhindra brand är 
inget som regleras i plan, utan får beaktas i samband med kommande bygglovprövning och 
bygganmälanskede för respektive objekt. 
 
  
STÄLLNINGSTAGANDE 
Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden besluta att 

 
- bemöta ingivna erinringar eller andra synpunkter i enlighet med stadsbyggnadskon-

torets  kommentarer i det särskilda utlåtandet samt att anta planförslaget. 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
 
 
Linda Stenkilsson Roger Jönsson  
Tf förvaltningschef Avdelningschef   
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