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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och bygglovsavdelningen 
 

 

 

Normalt förfarande 
Ändring av detaljplan för södra delen av NYEHUSEN samt 
norra delen av FURUBODAOMRÅDET 
Detaljplanen för södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET 
handläggs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen 1987:10. Samråd har enligt 
byggnadsnämndens beslut 2009-11-24, genomförts under februari 2010. Utställning har 
enligt byggnadsnämndens beslut 2017-03-28, genomförts mellan 31 maj till och med 5 
juli. Utställningen inväntade utgången av gällande detaljplans genomförandetid. 

Myndigheter, förvaltningar och berörda sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning 
har beretts tillfälle att yttra sig genom att fullständiga handlingar har översänts till dem. 
Planförslaget har under tiden 31 maj till 5 juli funnits tillgänglig i Rådhus Skåne i 
Kristianstad samt på kommunens hemsida.  

Sammanlagt 17 skriftliga yttranden har inkommit under utställningstiden, varav 9 med 
erinran eller andra synpunkter.  

Yttrande utan synpunkter 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Polisen 2017-05-26 
2 Kommunledningskontoret 2017-06-15 
3 Dag Martin Nilsson 2017-06-20 
4 Eon elnät AB 2017-06-30 
5 Region Skåne 2017-06-30 
6 Länsstyrelsen 2017-06-30 
7 Renhållningen Kristianstad 2017-07-03 
8 C4 Teknik 2017-07-04 

Yttrande med synpunkter 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Kultur- och fritidsförvaltningen 2017-06-19 
2 Carl-Gustav Hagander 2017-06-22 
3 Eva och Christer Arvidson 2017-06-26 
4 Trafikverket 2017-06-28 
5 Leif och Lena Larsson 2017-06-30 
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6 Lantmäterimyndigheten 2017-07-03 
7 Inger Moberg 2017-07-03 
8 Sylvia och Håkan Skoog samt Gerd och KG Eriksson 2017-07-03 
9 Barbro och Mikael Åström 2017-07-04 

1. Kultur- och fritidsförvaltningen 
Yttrandet är enligt följande: 

”Kultur och fritidsnämnden framför följande synpunkter för ändring i detaljplanen: 

Det är viktigt att hänsyn tas till trafik- och parkeringsfrågan då det inom området finns tre 
välbesökta badplatser. Framförallt för att säkerställa att man i planförlaget inte minskar 
antalet parkeringsplatser, då behovet snarare ökar. Viktigt också att uppmärksamma det 
faktum att nedan nämnda vägar även fungerar som insatsvägar för räddningstjänsten i 
händelse av uttryckning. Vid gynnsamt badväder är det många som tar sig ner till 
badplatserna med bil och cykel. När parkeringsplatserna är fyllda parkeras bilar i 
terrängen längs respektive nedfartsväg eller där ”ledigt” utrymme finns. Vid Slättnes väg 
finns en rymlig parkering och WC vid nedgången till stranden, vid Hommevägen finns en 
begränsad parkering och WC vid nedgången till stranden och på Hillevägen, vid 
Strandstugan Furuboda, finns en asfalterad parkering med ca 35 P-platser varav 20 är 
hkp-platser och WC. Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar tillsammans med C4 Teknik, 
efter ett medborgarförslag (KS 2014/689, KFN 2014/159) för att skapa en badplats för 
funktionshindrade vid Strandstugan. När denna badplats blir verklighet är det rimligt att 
tro att det blir ett ökat antal besök på badplatsen, varav majoriteten har behov av 
parkeringsplatser i direkt anslutning till badplatsen. Kultur- och fritidsförvaltningen vill 
därmed betona att det är av yttersta vikt att parkeringsfrågan hanteras på ett, utifrån 
förutsättningarna, korrekt sätt. Framför allt i anslutning till Strandstugan där behovet av 
strandnära parkeringsplatser kommer att öka i samband med att badplatsen anpassas för 
funktionshindrade.” 

Kommentar 
Detaljplanen är endast en ändring av befintlig plan. Inga nya byggrätter tillkommer och 
således bedöms föreslaget inte generera en sådan mängd extra trafik att vidare åtgärder 
krävs. Trafikstrukturen och badplatserna påverkas således inte i detta avseende. 

2. Carl-Gustav Hagander 
Yttrandet är enligt följande: 

”Granskningsyttrande Plan 09-0029 

Att genom att öka byggrätten ge större möjlighet för permanentboende är rimligt mot 
bakgrund av va-utbyggnaden. Samtidigt är det viktigt att bevara öppenheten med i inte 
alltför stora byggnader i det särpräglade dynlandskapet. Jag har nedanstående synpunkter 
på planändringen främst för att bibehålla dagens karaktär i området. 

Byggrätten bör minska 
Den föreslagna byggrätten på 140 m2 + 40 m2 respektive 90 m2 + 40 m2 är alltför stor. 
Såvitt jag förstått är det samma byggrätt som föreslogs i samrådsförslaget. Därefter har 
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PBL ändrats så att man numera kan bygga totalt 55 m2 utöver den byggrätt som ges i 
planbestämmelserna (härtill två takkupor). Detta innebär att den reella byggrätten är 155 
m2 + 80 m2 respektive 105 m2 + 90 m2. 

Byggrätten bör sänkas så att den sammanlagda byggrätten, inklusive Attefall- och 
Friggebodåtgärderna, blir densamma som i samrådsförslaget. Härigenom kan man 
bibehålla den öppenhet som är så karaktäristisk och värdefull. Alternativt kan kommunen 
med stöd av 4 kap. 15 § införa bygglovsplikt för dessa åtgärder vilket innebär att 
planbestämmelserna gäller fullt ut. 

Bebyggelsens enhetliga karaktär bör bevaras 

Det är till övervägande del träpanel på den befintliga bebyggelsen med några få undantag. 
Bebyggelsen relativt enhetliga karaktär vad gäller material bör inte förändras. Redan idag 
finns några hus med avvikande fasadmaterial, såsom Yngsjö 1:171 och 1:172 som stör den 
enhetliga karaktären på ett skadligt sätt med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kul-
turvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Således bör genom en 
planbestämmelse säkras att byggnaderna har trä som fasadmaterial. Planbestämmelsen 
som medger puts bör därför utgå. 

Otydliga planbestämmelser 

Vare sig sluttningsvåning eller 1 1/2planshus finns definierat i plan- och 
byggförordningen och bör därför inte användas som planbestämmelse. Det räcker att 
reglera takvinkel och tillåten byggnadshöjd enligt figurerna i planbeskrivningen. 

Kommunalt huvudmannaskap 

Eftersom syftet med detaljplanen är att omvandla området från fritidshus till 
permanentboende med kommunalt va-nät borde kommunen vara huvudman för allmänna 
platser (4 kap. 7 § PBL). Några särskilda skäl att fortsätta med enskilt huvudmannaskap 
finns knappast.” 

Kommentar 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inser att den ökade byggrätten innebär att 
området får en tätare bebyggelse i skala och volym med både fritidshus och permanenthus 
men att detta också överensstämmer med syftet i av kommunfullmäktige antaget program 
för kustens utveckling. Vidare är det samma bestämmelser som gäller och använts 
längsmed hela kusten. 

Bestämmelsen om puts- och träfasader överensstämmer med det, ovan nämnda, antagna 
programmet. Tidigare antagna planer längs kusten har också denna bestämmelse. 

Bestämmelsen om sluttningsvåning och 1 1/2planshus är samma som gäller i redan 
antagna planer längsmed kusten och följer, precis som tidigare planer, även programmet 
för kusten. 
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Syftet med detaljplanen är endast att utöka byggrätterna för redan befintliga fastigheter. 
Inga förändringar sker på parkmarkmarks ytorna således förändras ej 
huvudmannaskapet.  

 

3. Eva och Christer Arvidson 
Yttrandet är enligt följande: 

”Yttrande ang "Ändring av detaljplan för södra delen av Nyehusen samt norra delen av 
Furuboda området. Vi har i skrivelse från kommunen blivit underrättade om rubr. Ändring 
av detaljplanen för bl a norra delen av Furubodaområdet. I skrivelsen refererar man bl a 
till utredningen: 

"Kustnära-Tätortsnära, förslag på utveckling för de kustnära grönytorna från Äspet 
till Furuboda. 

Utredningen anger följande principer för området: 

• Den befintliga strukturen med kluster av bostadshusområden omgivna av grönytor bör 
bevaras och utvecklas. 

• Eventuell utbyggnad i området bör ske varsamt och småskaligt med känsla för de 
befintliga naturvärdena. Småskalig utbyggnad bör behandlas från fall till fall med denna 
analys som underlag. 

• Grönytorna har viktiga kvaliteter ur naturvärdessynpunkt såväl som för rekreation. 
Möjligheten att röra sig omkring i området är viktig. 

• Vid utbyggnad på naturmarksområden bör kompensationsåtgärder kunna utföras på 
exploatörens bekostnad, exempelvis i form av återställande av de sandiga 
jordbruksmarkerna. 

• De naturmarksstråk som finns i området bör i allt väsentligt bevaras. Sammanhängande 
stråk får ej bebyggas igen." 

Vidare görs ställningstagandet att: 

"Pågående arbete med att ändra gällande detaljplaner så att byggrätten 70+30 m2 
bruttoarea utökas till 140+40 m2 byggnadsarea ska slutföras." 

Den större byggrätten (140 +40 kvm) föreslogs förmodligen innan de utökade 
byggrätterna enligt Attefallreglerna kom till stånd. Om dessa även beaktas innebär det att 
man skall få bygga 140+15 +40= 195 alt 140+40+25=205 kvm. Till detta kommer även 
möjligheten att uppföra minst en Friggebod på 15 kvm. Totalt 210 -220 kvm. Utöver detta 
kommer terrasser, gångar och uppfarter att anläggas på c:a 100 kvm per tomt. Man har 
också möjlighet att ta bort alla träd som växer närmre än 3 meter från byggnaderna som 
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uppförs på tomten. Det kommer alltså att krävas en omfattande avverkning av befintlig 
skog när denna större byggrätt kommer att utnyttjas. 

För tomter med storlek strax över 1000 kvm innebär detta i bästa fall att knappt hälften av 
träden på tomerna kommer att vara kvar, för många tomter innebär det en total 
avverkning som kommer att resultera i att delar av den befintliga skogen blir ett kalhygge. 
Vi anser att denna konsekvens av de utökade byggrätterna omöjligen kan vara förenlig 
med att en "eventuell utbyggnad i området bör ske varsamt och småskaligt med känsla för 
de befintliga naturvärdena". Vi vädjar därför till byggnadsnämnden att ompröva sitt 
ställningstagande till den utökade byggrätten. Tidigare erfarenheter från utökade 
byggrätter på Täppet, som skyndsamt fick ändras när byggnadsnämnden såg 
konsekvenserna av tidigare fattade beslut, bör styrka betydelsen av en sådan omprövning. 
Vi är däremot positiva till en moderatare ökning av byggrätterna till förslagsvis 90-100 
kvm + 30 kvm i ett plan. En sådan förändring skulle kunna genomföras utan att man öde-
lägger områdets naturvärden. Att tillåta 1 1/2 plans bebyggelse skulle däremot definitivt 
strida mot intentionerna att bevara områdets särart.” 

Kommentar 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inser att den ökade byggrätten innebär att 
området får en tätare bebyggelse i skala och volym med både fritidshus och permanenthus 
men att detta också överensstämmer med syftet i av kommunfullmäktige antaget program 
för kustens utveckling. Även översiktsplanen överensstämmer med förslaget: 

"Pågående arbete med att ändra gällande detaljplaner så att byggrätten 70+30 m2 
bruttoarea utökas till 140+40 m2 byggnadsarea ska slutföras." 

Då 1½-plans våning gäller generellt utmed kusten ser Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ingen anledning att frångå den utformningen inom nu 
aktuellt planområde. 

Krav på återplantering av träd finns i planbestämmelserna. 

 

4. Trafikverket 
Yttrandet är enligt följande: 

Planområdet ligger ca 650 meter öster om väg 118. 

Med orsak av planändringen anser Trafikverket att områdets anslutning mot väg 118 ska 
beaktas i förhållande till fria siktlinjer enligt VGU. Utökad byggrätt bör medföra att 
anslutningen får en ökad trafikbelastning. Trafikverket förordrar därför att växtlighet och 
andra siktskymmande objekt ses över och vid behov röjs för att skapa en så säker 
anslutning mot väg 118 som möjligt. 
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Trafikverket ser också att det är av vikt att beakta framkomligheten för cyklister i 
området, där det parallella vägsystemet till väg 118 torde kunna användas för cykling. 
Noder i områdets relativa närhet av allmänt intresse, så som samhällsservice, borde vara 
tillgängliga för cyklister boende i närområdet. Trafikverket förutsätter att kommunen 
beaktar tillgänglighetsaspekten för cyklister vid det fortsatta planarbetet.  

Kommentar 
Röjning av växtlighet och andra siktskymmande objekt är inte en fråga som hanteras i 
detaljplaneskedet. Detaljplanen är endast en ändring av befintligt plan och syftar endast 
till att utöka byggrätterna inom kvartersmarken för bostadsändamål. Några nya 
cykelvägar eller liknande tillkommer inte med ny aktuell ändring. 

 

5. Leif och Lena Larsson 
Yttrandet är enligt följande: 

Det är rimligt att i viss utsträckning öka byggrätten för att ge möjlighet till 
permanentboende mot bakgrund av VA-utbyggnaden. Men det är viktigt att genom en god 
avvägning av byggrätten säkra öppenheten i det särpräglade dynlandskapet. Våra 
synpunkter syftar främst till att bibehålla dagens karaktär i området.  

Numera kan man bygga totalt 55 m2 utöver den byggrätt som planbestämmelserna 
tillåter, komplementsbyggnader i form av friggebod (15 m2) och Attefallshus (25 m2), 
samt tillbyggnad av huvudbyggnad på 15 m2. Det innebär att den reella byggrätten blir 
155 m2+80m2 resp. 105 m2 + 80m2, och inte 140m2+ 40 m2 resp. 90 m2 + 40 m2 som 
detaljplanebestämmelserna tillåter enligt förslaget. Den reella byggrätten är alldeles för 
stor för att garantera ett bibehållande av den färdefulla öppenhet som är så karakteristisk 
för området. Vi anser att byggrätten enligt detaljplanen bör sänkas avsevärt med tanke på 
detta. 

Enligt vår uppfattning är det också av stor betydelse att värna om bebyggelsens enhetliga 
karaktär, framförallt vad gäller fasadmaterial. Med få undantag är det idag träpanel på den 
befintliga bebyggelsen, och det berättar också något viktigt om områdets ursprung som 
sommarstugeområde. Detta byggnadshistoriska perspektiv är viktigt att bevara, och 
enhetligheten vad gäller fasadmaterial är också rent allmänt av betydelse med hänsyn till 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. Redan de få byggnader med avvikande fasadmaterial som finns idag stör 
den enhetliga karaktären på ett skadligt sätt. En planbestämmelse bör därför slå fast att 
endast trä är tillåtet som fasadmaterial. Den bestämmelse som medger puts bör utgå. 
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Kommentar 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inser att den ökade byggrätten innebär att 
området får en tätare bebyggelse i skala och volym med både fritidshus och permanenthus 
men att detta också överensstämmer med syftet i av kommunfullmäktige antaget program 
för kustens utveckling. Även översiktsplanen överensstämmer med förslaget: 

"Pågående arbete med att ändra gällande detaljplaner så att byggrätten 70+30 m2 
bruttoarea utökas till 140+40 m2 byggnadsarea ska slutföras." 

6. Lantmäterimyndigheten 
Ett förordnande enligt PBL 6:5 gäller inom planområdet, se bifogade sidor. 
Lantmäterimyndigheten har i övrigt inget att erinra mot rubricerad plan. 

Kommentar 
Planbeskrivningen uppdateras med ett förtydligande om förordnandet. 

7. Inger Moberg 
Undertecknad ägare till Yngsjö 315:45 vill härmed lämna följande synpunkter och 
motsätter mig det förslag till ändring/tillägg av Plan 09-0029 som delgivits mig på 
följande punkter: 

1: Bevara nuvarande exploatering av tomtplats inom Ff-markerat område med 
huvudbyggnad på 70 kvm och uthus inte större än sammanlagd bruttoarea 30 kvm, samt 
enplanshus utan pulpettak. Allt annat stör vår genuina bebyggelse inom området. 

2: I framtiden kommer vattennivån från Helge å att stiga det vet vi med stor sannolikhet 
översvämningsrisk. Större hänsyn bör tas till detta än i förslaget. 

3: Marklov för nedtagning av träd måste bli humanare än i förslaget. Tillväxten av träd 
sköts av naturen själv. Slopa kravet på återplantering av tallar med bestämd omkrets. För 
att få en föryngring av tallbeståndet måste de höga tallarna tas ned för att få in ljus till 
nyplanteringen av tall. Björken sprider sig som ogräs och behöver ej nyplanteras. 

4: Beträffande fastigheten 315:1 är den betecknad på kartan med rosa och då skall vara 
fastighet för handelsändamål och då inom specialområde. Så är et ej idag. Detta är en 
fastighet precis som fastigheterna inom Ff markerat område och skall behandlas som det. 

Kommentar 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inser att den ökade byggrätten innebär att 
området får en tätare bebyggelse i skala och volym med både fritidshus och permanenthus 
men att detta också överensstämmer med syftet i av kommunfullmäktige antaget program 
för kustens utveckling. Även översiktsplanen (KF 2013) överensstämmer med förslaget att 
utöka byggrätterna: 
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"Pågående arbete med att ändra gällande detaljplaner så att byggrätten 70+30 m2 
bruttoarea utökas till 140+40 m2 byggnadsarea ska slutföras." 

Detaljplanen reglerar endast en ökad byggrätt för redan befintliga byggrätter och således 
tillkommer inga nya byggrätter i lägen utsatta för översvämning. 

Med hänvisning till i kustplanen angiven trädstorlek med bestämd omkrets och att detta 
redan också implementerats i antagna ändringar/tillägg till gällande planer bör det, enligt 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens mening, inte ändras utan gälla lika i alla 
planområden utmed kusten. 

Detaljplanen utgör endast en utökning av gällande byggrätt och behandlar inte ändrad 
användning. Då fastigheten 315:1 i nu gällande detaljplan är betecknad som 
handelsändamål så består detta. 

 

8. Sylvia och Håkan Skoog samt Gerd och KG Eriksson 
Yttrandet är enligt följande: 

Synpunkter på utställningshandling daterad 2017-03-15 avseende ändring av detaljplan 
för södra delen av Nyehusen samt norra delen av Furubodaområdet. 

Det går inte att yttra sig om utställningshandlingen då bifogad plankarta är oläslig och helt 
saknar de beteckningar som hänvisas i Bilaga 1. 

Under ”Tillägg till planbestämmelser” står ”där beteckning saknas gäller bestämmelserna 
inom hela planområdet”. Det är viktigt att man från kommunens sida tydligt visar på 
plankartan var och om det kan bli aktuellt att tillskapa nya tomter. Likaså måste det 
framgå vad som är parkmark som ska bibehållas oförändrad. 

I plan- och genomförnadebeskrivningen står del att inga nya bostadstomer tillskapas och 
dels att vid ny fastighetsbildning ska tomtstorleken vara minst 1500 kvm. 

När det gäller den föreslagna utökningen av byggrätten så anser vi att den kommer att 
påverka områdets karaktär vad gäller naturmiljön. Rimlig byggrätt anser vi kunna vara 
100 kvm + 40 kvm komplementsbyggnad. 

Vi anser inte heller att man ska frångå dagens bestämmelser vad gäller fasadbeklädnad. 
Den absoluta majoriteten av dagens bebyggelse är låga hus med träbeklädnad. 

Av idag utlagda tomter är merparten redan bebyggda och vi anser det viktigt att ny 
byggnation smälter in i befintlig miljö. Ska bygglov för 1,5 plans och sluttningshus lämnas 
är det viktigt att hänsyn tas till omgivande bebyggelse. Dvs. byggnad anpassas efter 
terräng och inte terräng till hus som önskas byggas. 
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Kommentar 
Handlingarna har utöver utskickat material funnits tillgänglig på kommunens hemsida och 
i kommunens utställningshall. Det har också varit möjligt att direkt kontakta ansvarig 
tjänsteman för att få ut fullstor karta.  

Förslaget medger endast en förhöjd byggrätt för redan befintliga tomter, således ska inga 
nya tomter tillskapas eller parkmark exploateras. Kartan visar endast vilken avgränsning 
som gäller för ändringen och dokumentet med planbestämmelser visar vilka 
bestämmelser som ändras/tas bort. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inser att den ökade byggrätten innebär att 
området får en tätare bebyggelse i skala och volym med både fritidshus och permanenthus 
men att detta också överensstämmer med syftet i av kommunfullmäktige antaget program 
för kustens utveckling. Vidare överensstämmer även bestämmelsen om puts- och 
träfasader med det antagna programmet. Tidigare antagna planändringar längs kusten har 
också denna bestämmelse.  

Då 1½-plans våning gäller generellt utmed kusten ser Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ingen anledning att frångå den utformningen inom nu 
aktuellt planområde. Detaljerad anpassning etc. får bedömas i bygglovsskedet. 

9. Barbro och Mikael Åström  
Yttrandet är enligt följande: 

Vi anser att en utökad byggrätt för området kommer att förändra områdets karaktär på ett 
icke önskvärt sätt, från fritidsbebyggelse till mer permanentboende. Det kan komma att 
kännas trångt med större villor/hus. Vi förslår att byggrätten bibehålles som den är med 
70 + 30 m2. 

Kommentar 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inser att den ökade byggrätten innebär att 
området får en tätare bebyggelse i skala och volym med både fritidshus och permanenthus 
men att detta också överensstämmer med syftet i av kommunfullmäktige antaget program 
för kustens utveckling. 
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Föreslagna förändringar av planförslaget: 

Planbeskrivningen uppdateras med förytligande om förordnande enligt PBL 6:5. 

Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts: 

- Minskad byggrätt 
- Ändra kravet på återplantering 
- Ändra kravet om marklov för trädfällning 
- Ta bort möjligheten till putsfasad 
- Ändra markanvändningen till bostäder för fastigheten 315:1 
- Att ändra formulering av bestämmelserna om 1 ½-planshus 
- Att ändra huvudmannaskap på allmän platsmark 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden besluta att: 

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

• revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

• godkänna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för 
beslut om antagande. 

Underrättelse inför antagande 

Följande personer/organisationer/myndigheter har under samrådet och/eller 
granskningen framfört synpunkter som inte helt eller delvis kunnat tillgodoses och ska 
därmed underrättas inför kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen. 

Från samrådet 
• Rolf Wänerhag – Roslins väg 6, lgh 1002. 217 55 Malmö 
• Gunilla Everbring –Alunvägen 13, 296 72 Yngsjö 
• Margareta Nilsson och Per-Olof Gradin- Dag Hammarskjölds Torg 9, lgh 

1404, 211 18 Malmö 
• Gun Brorson- Pyrolavägen 26, lgh 1704, 181 60 Lidningö 
• Ann Revuelta- Hugleiksvägen 11, 168 53 Bromma 
• Sylvia och Håkan Skoog- Skättilljungavägen 240, 298 92 Tollarp 
• Kit och Eskil Wadensjö- Gyllenstiernas Väg 39, 183 56 Täby 
• Bo Liedholm- Banmästarevägen 34, 291 44 Kristianstad 
• Joakim Eggertsen- Olof Skötkonungs gata 27, 253 62 Helsingborg 
• Inger Moberg- Gibraltargatan 1B, lgh 1401, 211 18 Malmö 
• Örjan Johnsson- Oxhagsgatan 119, lgh 1201, 561 50 Huskvarna 
• Claes-Göran Pettersson- Lerbergsvägen 42 C, 263 32 Höganäs 
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• Räddningstjänsten 
 
Från utställningen 
• Carl-Gustav Hagander- Högbergsgatan 67, lgh 1203, 118 26 Stockholm 
• Eva och Christer Arvidson- Tampvägen 13, 296 92 Yngsjö 
• Trafikverket 
• Leif och Lena Larsson- Västra Vallgatan 37 B, lgh 1101, 291 31 Kristianstad 
• Inger Moberg- Gibraltargatan 1B, lgh 1401, 211 18 Malmö 
• Sylvia och Håkan Skoog- Skättilljungavägen 240, 298 92 Tollarp 
• Gerd och KG Eriksson – Stengatan 6B, lgh 1002, 289 71 Sibbult 
• Barbro och Mikael Åström- Högerudsgatan 8 B, 216 18 Limhamn 

Besvärshänvisning 

Följande sakägare har under samråd och/eller utställning framfört sådana synpunkter att 
de ska tillsändas besvärshänvisning: 

 Från samrådet 

• Rolf Wänerhag – Roslins väg 6, lgh 1002. 217 55 Malmö 
• Margareta Nilsson och Per-Olof Gradin- Dag Hammarskjölds Torg 9, lgh 

1404, 211 18 Malmö 
• Gun Brorson- Pyrolavägen 26, lgh 1704, 181 60 Lidningö 
• Ann Revuelta- Hugleiksvägen 11, 168 53 Bromma 
• Sylvia och Håkan Skoog- Skättilljungavägen 240, 298 92 Tollarp 
• Kit och Eskil Wadensjö- Gyllenstiernas Väg 39, 183 56 Täby 
• Bo Liedholm- Banmästarevägen 34, 291 44 Kristianstad 
• Joakim Eggertsen- Olof Skötkonungs gata 27, 253 62 Helsingborg 
• Inger Moberg- Gibraltargatan 1B, lgh 1401, 211 18 Malmö 

 

 Från utställningen 

• Carl-Gustav Hagander- Högbergsgatan 67, lgh 1203, 118 26 Stockholm 
• Eva och Christer Arvidson- Tampvägen 13, 296 92 Yngsjö 
• Leif och Lena Larsson- Västra Vallgatan 37 B, lgh 1101, 291 31 Kristianstad 
• Inger Moberg- Adress ovan 
• Sylvia och Håkan Skoog- Adress ovan 
• Gerd och KG Eriksson – Stengatan 6B, lgh 1002, 289 71 Sibbult 
• Barbro och Mikael Åström- Högerudsgatan 8 B, 216 18 Limhamn 
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

 
 
Tommy Danielsson   Roger Jönsson   
Förvaltningschef  Avdelningschef 
  och tf stadsarkitekt 
   
 
 
 
 
 


	Normalt förfarande
	Ändring av detaljplan för södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET
	Yttrande utan synpunkter
	Yttrande med synpunkter
	1. Kultur- och fritidsförvaltningen
	Kommentar
	2. Carl-Gustav Hagander
	Kommentar
	3. Eva och Christer Arvidson
	Kommentar
	4. Trafikverket
	Kommentar
	5. Leif och Lena Larsson
	Kommentar
	6. Lantmäterimyndigheten
	Kommentar
	7. Inger Moberg
	Kommentar
	8. Sylvia och Håkan Skoog samt Gerd och KG Eriksson
	Kommentar
	9. Barbro och Mikael Åström
	Kommentar

	Föreslagna förändringar av planförslaget:
	Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts:
	Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden
	Underrättelse inför antagande
	Besvärshänvisning
	MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


	Inkommandedatum
	Avsändare
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Inkommandedatum
	Avsändare
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

