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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Detaljplan för del av KRISTIANSTAD 4:47 m.fl. 
Bangårdsområdet i Kristianstad 
Detaljplanen för del av KRISTIANSTAD 4:47 m.fl. Bangårdsområdet i Kristianstad 
handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen SFS 2010:900. Samråd har 
enligt byggnadsnämndens beslut 2018-06-26, § 108 genomförts under tiden 2018-07-05 
till 2018-08-27. Granskning har enligt byggnadsnämndens beslut 2020-09-29, § 178 
genomförts under tiden 2020-10-07 till 2020-11-09. Myndigheter, förvaltningar och 
berörda sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning har underrättats om 
granskningen och fått möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Trafikverket och 
Länsstyrelsen fick förlängd granskningstid till 2020-11-24. 

Planförslaget har under granskningstiden funnits tillgänglig i Rådhus Skåne i Kristianstad 
samt på kommunens hemsida. Sammanlagt 17 skriftliga yttranden har kommit in under 
granskningstiden, varav 13 med synpunkter och/eller invändningar mot planförslaget.  

Till utlåtandet finns en bilaga (Bilaga 1).  

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-11-06 
2 Kristianstads renhållnings AB 2020-11-06 
3 E.ON Energidistribution AB 2020-11-06 
4 LRV, Luftfartsverket, Air navigation service of Sweden 2020-11-21 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2020-11-23 
2 Trafikverket 2020-11-20 
3 Försvarsmakten, Högkvarteret 2020-10-26 
4 Region Skåne 2020-11-05 
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5 Lantmäterimyndigheten 2020-11-09 
6 Kommunledningskontoret 2020-10-30 
7 Tekniska förvaltningen 2020-11-09 
8 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2020-11-23 
9 C4 Elnät 2020-11-09 

10 Jernhusen AB, markägare 2020-11-09 
11 PostNord Sverige AB 2020-10-20 
12 Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla 2020-10-28 
13 Föreningen Gamla Kristianstad 2020-11-03 

Sammanfattning av yttranden från statliga och regionala instanser  

1. Länsstyrelsen 
Syftet är att planlägga byggrätt för kontor, kriminalvård, centrumändamål, lager, 
verksamheter, parkering och teknisk anläggning som en första etapp i den 
stadsomvandling med blandad stadsbebyggelse som planeras på gamla bangårdsområdet i 
Kristianstad. Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra för en byggnation av ett nytt 
Rättscentrum som utgör en samlokalisering av polismyndigheten, kriminalvården och 
åklagarmyndigheten. Planområdet är huvudsakligen inte planlagt sedan tidigare och 
omfattar del av Kristianstads godsbangårdsområde som ligger strax norr om Kristianstads 
centralstation. I gällande översiktsplan Fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad från 
2009 är godsbangårdsområdet redovisat som ett omvandlingsområde. Det är inte särskilt 
omnämnt i Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen. Kommunen gör 
bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i 6 kap. 11 - 18 §§ MB och 4 kap. 34 § PBL. Planarbetet sker med utökat 
förfarande.  

Detaljplanen har varit på miljöbedömning samt samråd under 2018. I samrådsskedet 
yttrade sig Länsstyrelsen angående Risk för översvämning / människors säkerhet, 
Riksintresse anläggningar för kommunikationer 3 kap. 8 § MB, Riksintresse för 
kulturmiljövården 3 kap. 6 § MB och Hälsa och säkerhet – markföroreningar. 

Länsstyrelsen har även avgett samrådsyttrande om ändring av översiktsplan för 
Kristianstad stad, Kristianstads kommun 2020-03-09. Frågor som Länsstyrelsen yttrade 
sig över som är relevanta för aktuellt planförslag är risk för översvämning, hälsa och 
säkerhet- Sevesoanläggningar, Riksintresse anläggningar för kommunikationer (3 kap 8 § 
MB). 

Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. 
plan- och bygglagen.  
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Riksintresse Kulturmiljövård 3kap. 6 § MB 
Planområdet omfattas inte av riksintresse för kulturmiljövården, men området är beläget 
strax utanför riksintressets gräns. Länsstyrelsen har i samrådsskedet framfört att det av 
planhandlingarna bör framgå hur exploateringen påverkar stadsbild, enskilda byggnader 
eller andra värden kopplade till riksintresset. Planhandlingarna har sedan dess 
kompletterats med en studie av stadsbild,  
 
Länsstyrelsen ser att stadsbildsstudien inte bygger på de fulla byggrätter som detaljplanen 
möjliggör vilket gör det svårt att utläsa konsekvenserna av planförslaget. Länsstyrelsen 
bedömer utifrån de illustrerade volymerna ingen risk för påtaglig skada på riksintresset 
men menar att kommunen bör komplettera planhandlingarna så att konsekvenserna för 
riksintressets värden kan utläsas utifrån de volymer som detaljplanen möjliggör.  
 

Riksintresse Totalförsvar 3kap. 9 § MB 
Länsstyrelsen har samrått med Försvarsmakten som anser att byggnadernas totalhöjd, 
inkl. uppstickande delar, ska regleras till 45 meter i planen. Detta för att säkerställa att 
ingen skada sker på riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ miljöbalken) 
som omfattas av sekretess och inte alls kan redovisas öppet på karta. I och med att 
detaljplanen inte reglerar en totalhöjd kan Försvarsmakten inte utesluta risk för skada på 
riksintressen som omfattas av sekretess.  
 
Om inte totalhöjden regleras i planen måste alla objekt högre än 45 meter samrådas med 
Försvarsmakten innan uppförande, för att säkerställa att ingen skada sker på sådana 
riksintressen för totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess. 
 

Risk för översvämning 
Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken 
för översvämning. Enligt Boverkets vägledning bör ny sammanhållen bebyggelse, större 
riskobjekt eller bebyggelse med samhällsviktig verksamhet lokaliseras till områden som 
inte hotas av översvämning. Bebyggelsen bör lokaliseras över beräknad högsta nivå för 
sjöar och hav eller över nivån för beräknat högsta flöde (BHF) i vattendrag. Effekten av ett 
förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd behöver beaktas.  
 
Planområdet är beläget innanför Kristianstads befintliga invallning och har enligt 
planhandlingarna marknivåer mellan + 2,7 m till + 3,2 m över havsnivån. I handlingarna 
redovisar kommunen att det pågår arbete med att skydda staden mot översvämning 
genom att ersätta och komplettera de gamla invallningarna och pumpstationerna. 
Planhandlingarna anger att framtida skydd ska dimensioneras efter högsta högvatten i 
havet år 2150 som är beräknad till 3,5 m över havsnivån kombinerat med högsta 
beräknade flöde (BHF). Det framgår däremot inte av handlingarna vilken nivå detta 
innebär i anslutningen till invallningen. Länsstyrelsen har vid dialogmöte om 
riskhanteringsplaner med kommunen diskuterat dimensioneringsgrunderna ovan och på 
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mötet framkom att kommunen ännu inte har beräknat nivåer i anslutning till invallningen 
i förhållande till föreslagen dimensionering.  
 
Länsstyrelsen har tagit del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
översvämningskartering från 2013 där nivåer redovisas vid tvärsektioner i anslutning till 
invallningen. Enligt översvämningskarteringen varierar nivåerna i anslutning till 
invallningen mellan + 3,43 m och + 3,65 m över havsnivån vid kombinationen av BHF och 
en havsnivå på + 1,46 m. Förutsättningarna för MSB:s kartering från 2013 innebär lägre 
ställda krav på dimensionering jämfört med kommunens förslag enligt ovan och vad som 
Boverket anger i sin vägledning. När Länsstyrelsen jämför nivåerna från MSB:s 
modellering med befintliga nivåer vid skyddsvallar och lågpunkter i anslutning till 
invallningen framgår att Hammarslundsvallen är belägen på nivåer på mellan + 2,2 m och 
+ 3 m över havsnivån. Hammarslundsvallen är den viktigaste strukturen i invallningen då 
den utgör ett direkt skydd mot att vatten tar sig in mot staden från Hammarsjön via den 
torrlagda Nosabyviken. Kommunen redovisar också i planhandlingarna nivån + 2,7 m i 
anslutning till Härslövsängsleden som är en öppen port i Allövallen. Sammanfattningsvis 
innebär uppgifterna att planområdet översvämmas vid BHF i Helge å kombinerat med en 
havsnivå på + 1,46 m. Även vid ett flöde med 100 års återkomsttid vid nivån + 1,73 m i 
havet riskerar planområdet att översvämmas. 
 
Sammantaget innebär detta att befintliga översvämningsskydd inte är tillräckliga för 
att skydda planområdet mot översvämning vid nivån för beräknat högsta flöde i 
Helge å, kombinerat med en havsnivå, som är betydligt lägre än den som kan 
uppkomma under bebyggelsens förväntade livslängd. Kommunen redovisar i 
planhandlingarna att lågpunkten i anslutning till Härslövsängsleden kan stängas med 
hjälp av L-stöd och massor. Att kommunen redovisar att det finns möjlighet att 
tillfälligt skydda mot höga vattenstånd är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv. Då 
åtgärden är en beredskapsåtgärd och inte har testats i skarpt läge menar 
Länsstyrelsen att åtgärden inte kan användas för att säkerställa markens lämplighet 
för bebyggelse. Utöver detta uppnår inte Hammarslundsvallen tillräckligt hög nivå 
för att skydda planområdet mot översvämning vid BHF. När skyddsåtgärder krävs 
för att göra ett område lämpligt för en viss markanvändning ska åtgärderna som 
grundregel finnas på plats när planen antas. I det här fallet är kommunen beroende 
av storskaliga skyddsåtgärder för att skydda mot framtida översvämningar, vilket 
kräver att kommunen kan visa att skydden är genomförbara ur tekniskt, ekonomiskt 
och juridiskt perspektiv. 
 
Länsstyrelsens bedömning är att kommunen i nuläget inte har visat att de storskaliga 
skydd som kommer att krävas för göra marken lämplig för bebyggelse är genomförbara. 
Utöver de handlingar som kommunen presenterat i planförslaget har Länsstyrelsen i 
bedömningen också tagit del av kommunens årsrapport från 2019 avseende 
dammsäkerhet för Kristianstads dammanläggning. Planförslaget kan därför komma att 
prövas utifrån 11 kap. 10 - 11§§ PBL.  
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Hälsa och säkerhet - risker från verksamhet 
Länsstyrelsen konstaterar att det efter samråd redovisas nya förutsättningar i 
granskningshandling vad gäller omfattningen av antalet arbetsplatser och häktesplatser. 
Vidare har ytterligare riskaspekter tydliggjorts efter samrådsskede kopplat till Allöverket.  
 
Länsstyrelsen har tagit del av tillstånd enligt miljöbalken för verksamheter (här hänvisat 
till som miljötillstånd) som berör planförslaget. Länsstyrelsen vill påminna om att ett 
miljötillstånd innebär en rättighet för verksamhetsutövaren att bedriva sin verksamhet i 
enlighet med tillståndet på de fastigheter som tillståndet omfattar. Detta gäller oavsett om 
verksamhetsutövaren vid tidpunkten för planläggning inte utnyttjar tillståndet fullt ut. Av 
den anledningen kan kommun och Länsstyrelse inte enbart beakta den 
omgivningspåverkan som verksamheten ger vid planläggningstillfället, utan också all form 
av verksamhet som miljöbalkstillståndet möjliggör, oavsett om den bedrivs eller inte. 
Detta är ingångspunkten i länsstyrelsens granskning av planförslaget och följande 
synpunkter lämnas utifrån detta. 
 

Lagring av gasol 
C4 Energi AB, nedan bolaget, bedriver verksamhet på fastigheten Skyttepaviljongen 
3 i Kristianstad kommun i kraft av ett tillstånd meddelat av Länsstyrelsens 
Miljöprövningsdelegationen (MPD) (2005-11-24 med diarienummer 551-25893- 
04). MPD meddelade slutliga villkor i beslut 2008-03-06 (diarienummer 551- 
67422-06). C4 Energi AB ansökte om ändring av villkor 5 hos MPD. Beslutet MPD 
fattade överklagades till Mark- och miljödomstolen som fastställde villkor 5 i beslut 
2016-04-26 (mål nr M4398-15). 
 
Bolagets tillstånd inklusive ändringstillstånd medger gasollagring som omfattas av 
Sevesobestämmelser; (lagen (1999:381), förordningen (2015:236) och föreskrifterna 
(MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och 
plan- och bygglagen (2010:900). I samband med att bolaget ansökte om 
ändringstillstånd skickade de in en anmälan till tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen) 
att Sevesoverksamheten upphörde. Det innebär att bolaget måste göra en anmälan 
enligt Sevesolagstiftningen för att åter kunna lagra gasol i de mängder som tillståndet 
medger. Rättskraften i ett tillstånd enligt miljöbalken är väldigt stark och 
tillsynsmyndigheten skulle högst troligt inte kunna avstyrka en anmälan enligt 
Sevesolagstiftningen då tillåtligheten för att lagra gasol på fastigheten redan ingår i 
gällande miljötillstånd. 
 
Det innebär att oavsett om bolaget idag har gasollagring eller inte anser Länsstyrelsen att 
indata i riskbedömningen ska vara miljöbalkstillståndet och den tillåtna mängden gasol 
som är angiven i tillståndet såvida inte bolaget begär de delar av tillståndet som reglerar 
gasolanvändning upphävt av MPD. 
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Utomhuslagring av träflis 
Bolagets tillstånd medger även utomhuslagring av träflis. Tillståndet reglerar inte en 
specifik plats för lagring av träflis inom berörd fastighet. Länsstyrelsen anser att 
detaljplanarbetet måste utgå ifrån att träflis kan lagras inom hela den tillståndsgivna 
fastigheten. Hälsorisker kopplade till brand, mögelsporer och lukt ska därför riskbedömas 
utifrån vad miljötillståndet medger. 

 

Industribuller 
Länsstyrelsen anser att verksamheternas miljötillstånd ska ligga till grund för indata 
gällande industribuller. Länsstyrelsen konstaterar att bullerutredning som utgör underlag 
för planhandling bedömt normal drift från verksamhet under högsäsong. 
Bullerutredningen redogör att ”vid flisning som enbart sker dag- och kvällstid kommer 
ljudnivåerna från anläggningen att öka. För att Allöverket inte ska överskrida sina 
bullervillkor i någon av de tre kontrollpunkterna kan man kvällstid öka sin bulleralstring 
högst med 11 dB. Detta ställer krav på den fliskvarn som används men också på den 
skärmningen som flisupplaget ger.”  
 
Länsstyrelsen anser att planförslaget står i konflikt med verksamhetens miljötillstånd och 
det buller verksamheten har rätt att alstra utifrån tillståndet. Länsstyrelsen påminner om 
att bullerutredningen ska utgå från utifrån gällande miljötillstånd som en förutsättning.  
 
Länsstyrelsen påminner om att vid planläggning ska gällande riktvärden för 
verksamheters verksamhetsbuller kunna innehållas samtidigt som verksamheterna 
gällande miljötillstånd ska kunna utnyttjas. Eventuella behov av åtgärder för att 
bullerriktvärdena vid planläggning ska innehållas behöver säkerställas i detaljplanen.  
 
Sammantaget menar Länsstyrelsen att planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 
10 - 11§§ PBL avseende risken för människors hälsa och säkerhet avseende närheten till 
miljöfarlig verksamhet. 

 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att marken inte är lämplig för föreslagen 
markanvändning med hänsyn till risk för översvämning och hälsa och säkerhet - risker från 
verksamhet och Riksintresse Totalförsvar 3kap. 9 § MB. Länsstyrelsen menar att 
planhandlingarna inte visar att markens lämplighet för föreslagen bebyggelse säkerställts. 
Mot bakgrund av detta kan Länsstyrelsen komma att kalla in planen för prövning enligt 11 
kap. PBL. 
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Möte 
Möte om nytt Rättscentrum i Kristianstad hölls via Skype, 2020-12-09 där representanter 
från Länsstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyréns konsultföretag 
deltog. Mötesanteckningar och länsstyrelsens förtydligande synpunkter redovisas inte i nu 
aktuellt utlåtande, utan redovisas endast som bilaga (Bilaga 1 till Utlåtande). 
Informationen har sedan legat till grund för de bedömningar och revideringar som gjorts 
av planhandlingarna inför antagandet. 

Kommentar 
Planhandlingarna kompletterades med stadsbildsstudie inför granskningsskedet. 
Antagandehandlingarna har kompletterats med ett reviderat gestaltningsprogram 
innehållande illustrationer över Kristianstads stadssiluett som korrekt redovisar möjlig 
byggnadsvolym enligt detaljplanen och en stadssiluett som redovisar detaljplanens högsta 
tillåtna högsta nockhöjder på 15, 35 respektive 39 meter. Precis som anges i 
planhandlingarna så medger huvuddelen av planområdet ingen begränsning av 
exploateringsgraden med hänsyn till vikten av att kunna uppföra, expandera och utveckla 
denna samhällsviktiga funktion. Byggrätten begränsas ändå automatiskt av att det krävs 
körytor, ytor för dagvattenhantering, parkeringsplatser etc.  

 

 
 
Illustrationer: Arkitekterna Krook och Tjäder Uulas AB 
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Planbeskrivningen kompletteras med att om andra anläggningar, såsom master/antenner 
eller andra uppstickande delar som överstiger 45 meter uppförs, ska detta samrådas med 
Försvarsmakten innan uppförande för att säkerställa att ingen skada sker på riksintressen 
för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ miljöbalken). Det tillkommer därmed inte någon 
planbestämmelse om högsta totalhöjd. Planavdelningen har stämt av ovanstående med 
Försvarsmakten och Kristianstad Österlen Airport som godtar justering av 
planbeskrivningen. Se planavdelningens kommentar till Försvarsmakten i sin helhet på sidan 
14. 
 
Risker från översvämning 
Planhandlingarna kompletteras med ingående och detaljerad information om kommunens 
vallar för att klargöra markens lämplighet för bebyggelse. Parallellt med aktuell 
planprocessen har Kristianstads kommuns ”Plan för utbyggnad av skyddsvallar” beslutats av 
kommunstyrelsen den 27 januari 2021. Planhandlingarna kommer att kompletteras med 
hänvisning till kommunstyrelsen beslut, innan kommunfullmäktige föreslås anta aktuell 
detaljplan. 
 
Risker från verksamheter 
De tidigare upprättade utredningarna ” PM Rättscentrum, Komplettering avseende risk samt 
luft- och luktstörning från Allöverket” samt  ”Översiktlig risk- och störningsutredning”  har 
reviderats 2020-12-21 med utgångspunkt från länsstyrelsen granskningssynpunkter vilket 
kompletterar antagandehandlingarna. 
 
Gasol 
Planbeskrivningen kompletteras med följande text avseende gasol:  
Allöverket tidigare gasollagring har avvecklats och äldre gasolcisterner har tagits bort. I 
Allöverkets miljötillstånd medges dock fortfarande 200 ton gasolhantering.  Nu aktuell 
planläggning har tagit hänsyn till att gasolhantering kan återupptas genom antaganden och 
en beräkning av individrisk (Tyréns, 2020-12-21). Dessa visar att individrisken 10-7 

(acceptabel risknivå för Rättscentrum utan åtgärder) understigs vid 85 meters avstånd från 
placering tankbil/cistern. Nedanstående karta redovisar var individrisken understiger 10-7 

på planområdet om Allöverket ska ha fulla frihetsgrader för placering av gasolcistern. 
Planområde för Rättscentrum påverkas inte av en eventuell gasolhantering då den del av 
området som återfinns inom 85 meter från Allöverkets fastighetsgräns redan har begränsad 
markanvändning till tekniska anläggningar och parkering på grund av riskerna från 
järnvägen. Om gasolhantering mot förmodan skulle bli aktuell igen kan flera skyddande 
åtgärder vitas. Den starkast rekommenderade åtgärden är att förlägga cisterner i mark. 
Med denna åtgärd skyddas cisterner från brand i flishögar, brand i byggnad eller dylikt (på 
Allöverket) samt brand i/vid tankbil. 
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Kartutdrag från utredningen Rättscentrum- Komplettering avseende risk samt luft- och luktstörning från 
Allöverket, Tyréns, 2020-12-21. Grön streckad linje redovisar 85 meters avstånd från Allöverket där området 
söder om understiger  individrisken 10-7 (acceptabel risknivå för Rättscentrum utan åtgärder).  
 
Räddningstjänsten i Kristianstad har tagit del av de reviderade utredningarna från Tyréns 
(Tyréns, 2020-12-21) och har meddelat 2021-01-07 att det förs ett relevant resonemang runt 
de risker som beaktas samt de slutsatser och rekommendationer som beskrivs och föreslås. 
Räddningstjänsten har därmed inget ytterligare att tillägga. 

C4 Energi/Allöverket, som utgör ett helägt kommunalt energibolag, har lämnat in en 
begäran till miljöprövningsdelegationen (MPD)  inom Länsstyrelsen Skåne om att få upphöra 
med lagring av gasol. Detta då gasolhantering ändock inte förekommer och avser heller inte 
återupptas inom Allöverket. Genom föreslagen förändring i Allöverkets miljötillstånd utgör 
gasollagring ingen risk som behöver beaktas för kommande Rättscentrum. 
Planhandlingarna kompletterades 2021-02-03 med denna uppgift inför 
kommunfullmäktiges antagandebeslut. 

 
Buller 
Tyréns har 2020-11-23 lämnat följande kommentar till yttrande från Länsstyrelsen avseende 
bullerproblematik: 
Tyréns AB har utfört en utredning av externt verksamhetsbuller för ovan angiven fastighet,  
daterad 2020-04-17. Tyréns gör alltid en samlad bedömning om vad som är ekonomiskt och 
tekniskt rimligt i förhållande till risken för störning när åtgärder tas fram. Nedan listas 
Tyréns motiv och bedömning i uppdraget: 

Motiv 1: Det finns inga riktvärden för fasad för häkte. Ett häkte får ej heller ha 
öppningsbara fönster, varför det inte är rimligt att jämställa verksamheten med bostäder 
och därmed ställa krav på fasadriktvärden. I denna typ av verksamhet är det viktigast att 
ljudkrav från BBR uppnås inomhus, vilket görs med rätt dimensionering av fasad. 
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Motiv 2: Flisning sker generellt endast en kort period en gång per månad. Undantag kan 
förekomma vid råvarubrist. 
 
Tyréns anger (2020-11-23) att dimensionering av fasad ska göras så att krav på 
inomhusnivåerna uppfylls. 
Fasaderna bör därför dimensioneras när flisning pågår och då utan bullerskärmande 
flishögar. 
 
Planbeskrivningen justeras och kompletteras därför med följande text på sidan 36 under 
rubriken ”Åtgärder avseende trafik och industribuller” med hänsyn till buller: 
Bullerutredningen visar på att nytt Rättscentrum kan placeras på valfri plats inom 
planområdet då det inte finns några riktvärden för fasad att förhålla sig till för tillåten 
markanvändning. Trots att häkte är att betrakta som vårdlokal som i vissa avseenden kan 
jämställas med bostadsbyggnad görs bedömningen (av länsstyrelsen) att riktvärdet för fasad 
för bostäder inte är tillämpbara eftersom häktena inte får ha öppningsbara fönster, vilket 
förutsätts finnas i en bostad.  

Sett till buller ska dock häktets utemiljö erhålla riktvärden för bostad för både industribuller 
och trafikbuller. Denna bedömning baseras på att häktade människor ska ha tillgång till 
utemiljö/uteplats enligt häkteslagen.  

Planbeskrivningen kompletteras även med att Allöverkets miljötillstånd reglerar deras 
högsta bullervärden för bostäder, men länsstyrelsen gör bedömningen att ett häkte inte ska 
ses som en bostad ur hänseende att uppfylla riktvärden för fasad gäller ej heller 
bullervillkortet för detta. Detsamma gäller för del av byggnad som planeras för kontor.   

Med avseende på häkte ska fasader dimensioneras så att krav på inomhusnivåerna uppfylls 
enligt BBR ljudkrav för vård. Tyréns anger att fasaderna bör dimensioneras när flisning 
pågår och då utan bulleravskärmning. Flisning sker generellt endast en kort period en gång 
per månad där det kan förekomma undantag vid råvarubrist. Detta sistnämnda stycke 
angående dimensionering läggs även till i genomförandebeskrivningen under ny rubrik 
”Dimensionering av fasader” under avsnittet ”Tekniska frågor” på sidan 83. 

Flishantering och mögelsporer 
Utredningarna kopplade till detaljplanen har kompletterats med ett utökat resonemang 
kring mögelsporer och flishantering med anledning av närheten till Allöverket. 
Planbeskrivningen kompletteras med följande:  

Det finns begränsat med kunskap om hur spridning av mögelsporer sker utomhus och vilken 
påverkan detta har på människor. Stort fokus är istället på mögel i byggnader och 
inomhusmiljön. De rekommendationer och regleringar som finns kring mögelnivåer, annat 
än kopplat till byggnader, handlar således framför allt arbetsmiljön för de som kommer i 
direkt kontakt med trämögel (fysiskt hanterar materialet). De som arbetar aktivt med 
flisning och flishögar ska vara skyddade, dvs. använda mask eller befinna sig i hytt med 
filterrengöring på luften. Skydd av övrig personal i närheten av flishögar regleras inte 
uttryckligen, inte heller omgivningen. Företag som tillhandahåller luftrenare och filter till 
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ventilation framhåller möjligheten att använda filter  för att stoppa mögelsporer in i en 
byggnad där tex byggnader med tilluft försedd med HEPA-filter kan ta bort i stort sett alla 
mögelsporer ur tilluften. Det finns även andra åtgärder som kan vidtas för att hindra 
mögelsporer till planområdet såsom avskärmande åtgärder och upplagens placering. Då 
detta inte är mjöligt att reglera inom aktuell detaljplanen samt för att skapa en robust 
planering justeras planbeskrivningen och plankartan så att bestämmelsen om centralt 
avstängningsbar ventilation (b3) utökas till 200 meter från Allöverkets södra fastighetsgräns 
för att ta hänsyn till att flislager kan förläggas var som helst på fastigheten då 
flislagerplaceringen inte är reglerad i Allöverkets miljötillstånd eller i plankartan för 
fjärrvärmeverket.  

Nedanstående illustrationer ersätter tidigare illustration i granskningshandlingarna. 

 

Planområdet markerat.  Illustration: Tyréns (2020-12-21)  
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Sammanställda byggtekniska åtgärder inom planområdet med hänsyn till järnvägen och luft. Därtill regleras en 
byggteknisk åtgärd (b5) att häktets rastgård ska utformas med tät vägg eller skärm mot Allöverket och järnvägen 
med hänsyn till buller. Illustration: Kristianstads kommun. 

2. Trafikverket 

Järnväg 
Detaljplanen gränsar till Blekinge kustbana. Blekinge kustbana är utpekad som 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av 
riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.  

Detaljplanen medför att den serviceväg Trafikverket använder i dag för underhåll av 
järnvägen otillgängliggörs. Trafikverket bedömer att det inte finns någon risk för påtaglig 
skada på riksintresset om flytt av serviceväg kommer till stånd. Det är därför viktigt att 
Trafikverket säkerställt en lösning som garanterar åtkomst till järnvägsanläggningen 
innan detaljplanen antas. Diskussioner pågår mellan Trafikverket och fastighetsägaren 
Jernhusen om en möjlig lösning öster om planområdet. En överenskommelse om nya 
servitut ska tas fram för att säkra Trafikverkets åtkomst till järnvägsområdet.  

Kommunen avser att ersätta den gång- och cykelväg som i dag finns inom planområdet 
med en tillfällig gång- och cykelväg öster om planområdet. Det är viktigt att den tillfälliga 
gång- och cykelvägen är förenlig med Trafikverkets serviceväg samt upplagsyta för 
järnvägsmateriel. En fortsatt dialog mellan Trafikverket och kommunen är därför 
angelägen.  

Nedläggning av järnväg  
Trafikverket har 2020-09-28 beslutat att del av järnvägsnät vid Kristianstad godsbangård, 
där underhållet har upphört, ska läggas ner. Rivningsbeslut fattades 2020-11-05.   
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Övrigt 
Detaljplanen har justerats så att erforderliga avstånd uppfylls. Trafikverket har accepterat 
byggnadsfritt avstånd 26 meter för en begränsad del av byggnad utifrån att området är 
nära Kristianstad C och att tågen därför håller en lägre hastighet i området.  

Kommentar 
Planbeskrivningen redovisar Blekinge kustbana som riksintresse för kommunikationer enligt 
3 kap 8§ miljöbalken. Föreslagen detaljplan försvårar inte tillkomsten eller utnyttjandet av 
järnvägsanläggningen, då förutsättningarna för bebyggelse invid järnvägsspår har utretts i 
planarbetet.  

Planbeskrivningen anger att Trafikverket i dagsläget har en serviceväg som går genom 
planområdet för att underhålla järnvägen och nå upplag som finns utmed spårområdet. 
Trafikverket har inte något skriftligt avtal idag utan det har funnits naturliga lösningar på 
platsen som de använder för sina underhållsarbeten.  

Kommunen har föreslagit att serviceväg och upplagsyta ersätts norr om järnvägen, där 
tillfart bland annat skulle gå via den kommunala fastigheten Näsby 35:47. Detta skulle 
kunna hanteras genom avtalsservitut med kommunen.  

För att säkerställa att Trafikverket får en lösning som garanterar tillgänglighet till 
järnvägsanläggningen med serviceväg och upplagsyta för material norr om järnvägen innan 
detaljplanen antas har kommunen lämnat ett förslag till avtal till trafikverket, såvida 
trafikverket förordar en tillfart/serviceväg och upplagsyta på norra sidan om järnvägen. 
Såvida en tillfart/serviceväg och upplagsyta förordas på södra/östra sidan om järnvägen 
krävs istället en dialog och överenskommelse mellan trafikverket och Jernhusen då 
kommunen inte är markägare inom detta område. Planbeskrivningen kompletteras därför 
med att det även förs diskussioner om både en permanent och en tillfällig lösning mellan 
trafikverket och fastighetsägaren Jernhusen om en möjlig lösning söder/öster om 
planområdet. Fastighetskonsekvenskartan uppdateras med denna information. 

Förutsättningar för att trafikverkets tillfartsväg/serviceväg kan kombineras med den tänkta 
tillfälliga gång- och cykelvägen öster om planområdet hanteras i den dialog som pågår 
mellan trafikverket, kommunen och Jernhusen parallellt denna detaljplaneprocess. 
Planbeskrivningen kompletteras med denna information.  

Planhandlingarna kompletteras med följande under rubriken ”Spårservitut” på sidan 79. 
Nedläggning av del av järnvägsnät på Kristianstad godsbangård, bandel 942, Kristianstad 
kommun, som beslutades av Trafikverkets generaldirektör den 28 september 2020, har 
vunnit laga kraft då överklagandetiden löpt ut och inga överklaganden inkommit. Det har 
från och med 2020-11-09 varit tillåtet att rivas och plockas bort järnvägsanläggningens 13 
spår och 14 växlar på Kristianstads godsbangård. Detta gör det möjligt att inom 
planområdet påbörja markföreberedande åtgärder för kommande Rättscentrum.  

3. Försvarsmakten 
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Försvarsmakten anser att byggnadernas totalhöjd, inkl. uppstickande delar, ska regleras 
till 45 meter i planen. Detta för att säkerställa att ingen skada sker på riksintressen för 
totalförsvarets militära del (3 kap 9§ miljöbalken) som omfattas av sekretess och inte alls 
kan redovisas öppet på karta. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 45 
meter inom sammanhållande bebyggelse, vilket innebär att alla ärenden avseende höga 
objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten. I och med att detaljplanen inte 
reglerar en totalhöjd kan Försvarsmakten inte utesluta risk för skada på riksintressen som 
omfattas av sekretess.  

Om inte totalhöjden regleras i planen måste alla objekt högre än 45 meter samrådas med 
Försvarsmakten innan uppförande, för att säkerställa att ingen skada sker på sådana 
riksintressen för totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess.  

I övrigt har Försvarsmakten inga synpunkter på detaljplan för del av Kristianstad 4:47 
m.fl. Bangårdsområdet i Kristianstad. 

Kommentar 
Planbeskrivningen ersätts med nedanstående text under rubriken ”Flygtrafik” på sidan 71. 
Upplysning om nedanstående återkommer kort även under rubriken” Bebyggandets 
omfattning” på sidan 52 samt under avsnittet ”Genomförande och konsekvenser ” under 
rubriken ”Tekniska frågor” i planbeskrivningen på sidan 83. 

”Avsikten med att reglera nockhöjd och inte totalhöjd är att Rättscentrum är i behov av 
master/antenner på byggnaderna för kommunikation, som annars hade räknats in i en 
reglerad totalhöjd. Det är i dagsläget inte känt hur höga dessa master/antenner blir och 
därför kompletteras inte plankartan med reglering av högsta totalhöjd. Däremot indikerar 
nuvarande beräkningar på att master/antenner kommer kunna uppföras utan att 
totalhöjden överstiger 45 meter. Om andra anläggningar såsom master/antenner eller 
andra uppstickande delar uppförs som överstiger 45 meter ska detta samrådas med 
Försvarsmakten innan uppförande för att säkerställa att ingen skada sker på riksintressen 
för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ miljöbalken). Detta då alla föremål över 45 meter 
(inom tätbebyggt område) eller 20 meter (inom annat område) enligt 6 kap 25 § 
Luftfartsförordningen (2010:770) ska anmälas skriftligt till Försvarsmakten minst fyra 
veckor innan arbetena påbörjas. Planområdet ligger inom Kristianstad Österlen Airports 
TMA och Kontrollzon. Enligt riktlinjer krävs det en utförd flyghinderanalys för att tillstyrka 
en etablering av hinder högre än 20 meter. Kristianstad Österlen Airport gör dock 
bedömningen att det inte är nödvändigt att göra en beställning av flyghinderanalys för tänkt 
byggnation eftersom det finns byggnader i planområdets närhet som är högre.” 

Exploatören och markägaren kommer ta del av detta yttrande och har även särskilt 
meddelats skriftligen om ovanstående. Försvarsmakten har i ett mail 2020-12-11 till 
planavdelningen angett att ovanstående justering av planbeskrivningen godtas. Kristianstad 
Österlen Airport har även meddelat 2020-11-26 återigen att behovet av flyghinderanalys 
inte finns eftersom det finns byggnader i närheten som är högre. 
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4. Region Skåne 
Region Skåne är positiva till de justeringar som gjorts i planen avseende kollektivtrafik 
och vill gärna, genom Skånetrafiken, fortsatt vara en nära dialogpart i det vidare arbetet 
med planen då det påverkar hållplatslägen samt ligger i anslutning till den nya regleryta 
för busstrafiken som nu är utpekad. Då aktuell skiss ligger strax intill den nya utpekade 
reglerytan för busstrafiken önskar Region Skåne lyfta vikten av att säkerställa god 
framkomlighet vid in- och utfarter till uppställningsytan. Dessa kan komma att påverkas 
av planen och de nya hållplatslägena. 

Kommentar 
Planförslaget omfattar/styr inte omgestaltning av Vattentornsvägen. I samband med 
projekteringen av Vattentornsägens utformning kommer den nya tillfälliga  
bussuppställningsytans in- och utfarter särskilt studeras och beaktas. 

Redaktionell förändring sker i planbeskrivningen till följande: ”Vattentornsvägen ska ges en 
utformning som tar hänsyn till in- och utfartslägen, kollektivtrafiken och 
busshållplatslägen. Dialog kommer föras med Skånetrafiken i samband med planeringsfasen, 
vilket hanteras utanför den nu aktuella detaljplanprocessen”. 

Sammanfattning av yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och 
bolag m.fl. 

5. Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun 
Lantmäteriet anger att vägfrågan rörande hur utfart för det eventuellt blivande södra 
skiftet av Kristianstad 4:47 ska lösas bör formuleras tydligare. 

Under rubriken ”Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare” ska det stå vem 
som ska betala för lantmäteriförrättningen samt eventuella ersättningar som kan bli 
aktuella under förrättningen. 

I övrigt redaktionella ändringar som översänds separat. 

Kommentar 
Planbeskrivningen justeras så att den text som anges under rubriken ”Ansökan om 
lantmäteriförrättning” även återkommer under rubriken ”Ekonomiska konsekvenser för 
enskild fastighetsägare” som ett förtydligande. Där kommer det anges att ”Markägaren till 
Kristianstad 4:47, Jernhusen Fastigheter AB ansöker om och bekostar erforderliga 
lantmäteriförrättningar samt eventuella ersättningar”.   
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Planbeskrivningen justeras så att det under rubriken ”Vägservitut” på sidan 80 istället står 
följande: 

Vägservitut 
I samband med att ny fastighet för Rättscentrum bildas kommer det skapa två kvarvarande 
separata skiften av Kristianstad 4:47, ett norr och ett söder om planområdet. In- och utfart 
till det södra skiftet av Kristianstad 4:47 från Vattentornsvägen behöver hanteras för att 
skapa tillgänglighet till fastigheten. Detta kan alternativt lösas genom ett officialservitut för 
utfart till förmån för Kristianstad 4:47 som belastar Lokstallet 1, alternativt kan det södra 
skiftet komma att ingå i Lokstallet 1 i samma förrättning som när Rättscentrum 
fastighetsbildas och därmed slå samman fastigheterna med gemensam utfart till 
Vattentornsvägen. I båda fallen ska befintligt vägservitut (1290K-1350.1.) hävas. Det ska 
framhållas dock att det inte finns något stöd i att bilda servitut eller officialservitut med 
tvång i detta sammanhang.  

Även fastighetskonsekvenskartan förändras på sidan 81, där grön text anger ”Nytt servitut” 
ändras till ”Utfart hanteras”. 
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6. Kommunledningskontoret 
Kommunledningskontoret för en dialog med exploatören om framtida ombyggnad av 
infrastruktur samt att ett exploateringsavtal måste tas fram innan detaljplanen antas. Det 
är av yttersta vikt att Mark och exploatering får kännedom om när detaljplanen planeras 
att gå upp för antagande då exploateringsavtalet ska följa detaljplanen på väg mot 
antagande.  

Kommunledningskontoret har varit delaktig i detaljplaneprocessen och har som synpunkt 
att u-området i detaljplanen bör utökas till 6 meter. Kommunledningskontoret har inget 
ytterligare att erinra mot detaljplanen.  

Kommentar 
Planavdelningen kommer meddela kommunledningens mark- och exploateringsenhet när 
detaljplanen planeras att gå upp för antagande då exploateringsavtalet ska följa 
detaljplanen på väg mot antagande.  

Planbeskrivningen angivna tidplan preciseras till följande: 

Uppdrag Byggnadsnämnden     2017-06-27,  § 115 
Godkännande för samråd Byggnadsnämnden   2018-06-26  §10 
Godkännande för granskning Byggnadsnämnden  2020-09-29  § 178 
Godkännande för antagande Byggnadsnämnden  2021-01-26  § 9 
Antagande Kommunfullmäktige    2021-02-09 
Laga kraft (tidigast)     Mars 2021 

Plankartans u-område utmed spårområdet norra del utökas 2 meter västerut så att bredden 
uppgår till 6 meter istället för 4 meter. U-området kombineras med prickmark för att hindra 
byggnation över ledningen. Planbeskrivningen kompletteras med att det breddade u-
området för ny ledning ”kan tryggas genom ny ledningsrätt eller genom upprättande av ett 
civilrättsligt avtal”, under rubriken ”Ledningsrätt” på sidan 78.  

Ett u-område har felaktigt redovisats väster om ledningsrätt 1290K-2608 som utgår inför 
antagande. 

7. Tekniska förvaltningen 
Gata 
I detaljplanen är det ingen allmän plats/gata, och därav inga synpunkter. Planförslaget 
omfattar/styr inte omgestaltning av Vattentornsvägen, utan omgestaltning som är 
nödvändig för utbyggnad av aktuellt planområde kan rymmas i nuvarande detaljplan. 
Synpunkt kring den bifogade typsektionen är att föreslagen skyddsremsa (planterings-
zoner) är för smal (1 m) på ena sidan för att kunna skötas och underhållas. /UÅ 2020-11-
06 

Trafik: Ingen synpunkt. /MK 2020-10-20 

Kollektivtrafik: Ingen synpunkt. / MK 2020-10-20 
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Park, natur och grönytor 
Planförslaget omfattar/styr inte omgestaltning av Vattentornsvägen, utan omgestaltning 
som är nödvändig för utbyggnad av aktuellt planområde kan rymmas i nuvarande 
detaljplan. Värt att notera är dock att längs Vattentornsvägen finns idag 22 träd av arten 
turkisk ek (Quercus frainetto) och 4 träd av arten Ask (Fraxinus sp.). Hänsyn har inte 
tagits till dessa i gestaltningsförslag som redovisas. 

Inom planområdet har de invasiva arterna jätteloka och parkslide påträffats. Lokan (men 
inte parksliden) omfattas av EU-förordnin genom invasiva främmande arter 1143/2014. 

Detta har betydelse vid kommande schakter och masshantering då förordningen (kap. 2, 
artikel 7, punkt 1d) anger att: 

1, Invasiva främmande arter av unionsbetydelse får inte avsiktligt 
d) transporteras till, från eller inom unionen, utom för transport av arter till anläggningar i 
samband med utrotning” 

Schaktmassor som innehåller vegetativa delar/ frön av invasiva arter från EU-listan med 
arter av unionsbetydelse får alltså INTE flyttas annat än till destruktion. 

Länk till förordning: 
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1143&from=SV 

Även schaktmassor som kan innehålla rotdelar av parkslide bör hanteras med stor 
försiktighet då risken för spridning är betydande och kan få stora konsekvenser. Plan för 
hantering/utrotning av dessa arter kan förslagsvis lyftas in i tidplan på liknande sätt som 
ex. sanering. /AE 2020-10-13 

VA-synpunkter 
Dagvatten från hårdgjorda ytor skall renas och fördröjas inom fastigheten. Denna fastighet 
ligger inom befintligt vattenskyddsområde där det finns skyddsföreskrifter som gäller. 
Arbetet med att revidera vattenskyddsområdena för vattentäkterna i Kristianstad har inte 
påbörjats ännu men fastigheten kommer troligtvis att ligga även inom framtida 
vattenskyddsområde. Vilka skyddsföreskrifter som kommer att gälla i framtiden kan vi 
inte säga något om nu. /RB/ME 2020-11-04. 

Produktionsaspekter (drift och underhåll) 
Se Gata samt Park, natur och grönytor. /UÅ 2020-11-06 

Fastighetstekniska synpunkter (hyra, drift, projekt, underhåll) 
Projekt har inga synpunkter, ej kommunägd mark. /AJ 2020-10-12 

Drift- och förvaltningsenheten  
Inga synpunkter. /PR 2020-11-06  
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Kommentar 
Projektgruppen för Vattentornsvägen där också tekniska förvaltningen deltar kommer att få 
information om att typsektionen för föreslagen (planteringszon anses vara för smal (1 m) på 
ena sidan för att kunna skötas och underhållas. De meddelas även till projektgruppen att det 
längs Vattentornsvägen finns idag 22 träd av arten turkisk ek (Quercus frainetto) och 4 träd 
av arten Ask (Fraxinus sp.) så att träden beaktas vid en detaljprojektering. Det ska tilläggas 
att dessa träd möjligen omfattas av det generella biotopskyddet för alléer med stöd av 7 kap. 
11 § MB. 

Exploatören och markägaren får ta del av tekniska förvaltningens yttrande om att de 
invasiva arterna kräver hantering med särskild destruktion samt att plan för 
hantering/utrotning av dessa arter förslagsvis kan lyftas in i tidplan på liknande sätt som för 
exempelvis sanering. 

Planbeskrivningen kompletteras på sidan 15 med att ”Det finns ett uppdrag med att revidera 
vattenskyddsområdena för vattentäkterna i Kristianstad, men arbetet har inte påbörjats 
ännu. Aktuellt planområde kommer troligtvis att ligga även inom framtida 
vattenskyddsområde. Vilka skyddsföreskrifter som kommer att gälla i framtiden är i 
dagsläget inte känt”. 

8. Miljö och hälsoskyddsavdelningen 
Riskutredning har gjorts för till exempel buller från närliggande verksamheter och 
järnvägen, mögelsporer och oljeeldade pannor. För att inte de som vistas inom 
Rättscentrum ska utsättas för olägenhet har vissa åtgärder föreslagits för bebyggelse som 
inte skärmas av annan bebyggelse och vetter direkt mot Allöverket. Det är till exempel 
icke öppningsbara fönster, ventiler i riktning bort från Allöverket, centralt 
avstängningsbar ventilation och avskärmning på takets ”rastgård”. Miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen anser att föreslagna åtgärder är rimliga och tillräckliga för att 
uppfylla hälsa enligt miljöbalken. 

Kommentar 
Yttrandet föranleder ingen förändring av planförslaget.  

9. C4 Elnät Värme 
C4 Elnät Värme anger rättelse angående avstånd till Allöverkets verksamhet 

På sidan 40 i planbeskrivningen (figur 9) finns uppmätt 100 meter från Allöverkets 
byggnader och text om att pannor kan vara placerade en bit in i byggnaderna. Det är i 
själva verket tvärt om. Två av Allöverkets pannor är placerade längst i söder. De är inte 
med på ritningen. Se bilaga: Kartbild över placering av pannor.  
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Kommentar 
Tyréns utredningar justeras så att korrekt avstånd redovisas på kartan som redovisar 100 
meter skyddsavstånd från Allöverkets pannor, vilket innebär en förskjutning med ca 12 
meter närmare planområdet. Detta föranleder ingen förändring av plankartan eftersom 
influensområdet på 100 meter från pannorna fortfarande hamnar utanför planområdet. 
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Sammanfattning av yttranden från sakägare, intresseorganisationer, 
föreningar, övriga 

10. Jernhusen AB, markägare 
Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Vi skapar 
nytt liv i stationsområdet så att fler kan bo, arbeta och vistas nära det kollektiva resandet 
och därigenom enklare resa med kollektiva färdmedel. 

Jernhusen initierade planarbetet tillsammans med Kristianstad kommun för att få 
Polismyndigheten att etablera sig i området. Därefter har Jernhusen sålt fastigheten till 
Intea Fastigheter AB som på ett framgångsrikt sätt drivit detaljplanen och dialogen med 
hyresgästerna vidare. 

Jernhusen ser positivt på det detaljplaneförslag som tagits fram av Kristianstad kommun 
och Intea Fastigheter AB och ser att en utveckling i detta läge kommer gynna både 
stationsområdet samt Kristianstad som stad. Jernhusen vill även understryka vikten av att 
senare ta ett samlat grepp kring utvecklingen av stationsområdet för att forma en plan 
över framtida exploatering och utveckling av stationsområdet. 

Jernhusen välkomnar granskningsförslaget och ser fram emot att samverka i det fortsatta 
arbetet med att utveckla stationsområdet i Kristianstad. 

Kommentar 
Kommunen har en kontinuerlig dialog med markägaren Jernhusen om bangårdsområdet. 
Yttrandet föranleder ingen förändring av planförslaget.  

11. PostNord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer 
som är verksamma i det aktuella området.  

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken 
behöver utdelningen standardiseras.  

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan.  

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.  

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 
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Kommentar 
Rättscentrum kommer ha en dialog avseende postmottagning i samband med byggnadens 
projektering. Yttrandet föranleder ingen förändring av planförslaget.  

12. Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla 
Föreningen anser, med utgångssynpunkt från naturvärdesinventeringar(NVI klass 3,4) 
och inga uppgifter finns, som omfattas av Artskyddsförordningen, att detaljplanen kan 
förankras. Med tanke på närheten till Natura 2000 områdets fågel(Araslövssjön)-resp. 
habitat(Västra Fäladen)direktiv har Föreningen inga invändningar gentemot det som 
presenterats i detaljplanen.  

Med tanke på den biologiska mångfalden är det positivt att den förlorade NVI 3,4 
kompenseras med ca 25% av byggnadernas tak, inom aktuellt område täcks med Sedum. 
Där utöver kommer gräsytor att skapas för dagvattenutflöde utmed Vattentornsvägen till 
Ravelinen. Dessa ytor bör vara extensivt hanterade som överensstämmer med omgivande 
vegetation av torrängskaraktär.  

Inom området finns “hårdgjorda ytor” och i sin slutgiltiga gestaltning bör det finnas 
utrymme för plantering av träd utmed den östra sidan. Den biotopskyddade allén av 
italiensk al som avverkas och ersätts av trädslag med inhemsk proveniens på annat ställe 
förordas. 

Kommentar 
Den kommunala projektgruppen för Vattentornsägen kommer få ta del av 
naturskyddsföreningens yttrande där det framhålls att gräsytorna utmed Vattentornsvägen 
bör vara extensivt hanterade som överensstämmer med omgivande vegetation av 
torrängskaraktär.  

Exploatören får även ta del av naturskyddsföreningens yttrande det bör det finnas utrymme 
för plantering av träd på de hårdgjorda ytorna utmed den östra sidan i sin slutgiltiga 
gestaltning. Det ska dock tilläggas att exploatörerna har meddelat att deras tänkta 
hyresgäster i Rättscentrum generellt sätt är kritiska till träd eftersom de kan utgöra en 
säkerhetsrisk. 

Synpunkterna föranleder ingen förändring av planförslaget.  

13. Föreningen Gamla Kristianstad 
Föreningen Gamla Kristianstad har tidigare avgett samrådsyttrande där föreningen ställt 
sig positiv till planförslaget med dc bevarandebestämmelser som lagts in. Vidare 
förutsattes att det under den kommande planprocessen lades till bestämmelser, som 
reglerar byggnadernas gestaltning med mera. Detta har nu skett och ingår i den 
omfattande Planbeskrivning som återfinns i föreliggande förslag. 

Under planprocessen har en av de byggnader, godsstationen som pekats ut som 
bevarandevärd, brunnit ner. 
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En arkeologisk utredning genomfördes mars 2020. Delar av planområdet undersöktes 
med georadar, GRP, och med denna teknik kunde man bland annat lokalisera den exakta 
platsen för en så kallad "Contregarde". vilket är en vinklad yttre vall, avsedd som en första 
försvarslinje till stadens befästningar och skydd för den bakomliggande bastionen. 

För att bibehålla den äldre järnvägsmiljön har det nu, med hänvisning till 8 kap. 13§ och 
17§ PBL lagts rivningsförbud på Tullkammarhuset och packhuset samt skydds- och 
varsamhetsbestämmelser som ger möjlighet till  fortsatt användning. Angränsande nya 
byggrätters ges lägre nockhöjd än för området i övrigt. 

Kristianstads siluett har flera tydliga och viktiga landmärken. Det mest utmärkande är 
Heliga Trefaldighetskyrkan. som är uppförd under 1600-talet i renässansstil. Stadskärnan 
rymmer även en betydande del byggnader från 1900- och 2000-talet som bland annat ger 
påtaglig visuell prägel på stadskärnan. l föreliggande planförslag ges bygghöjder på mellan 
15 och 39 meter. Huvuddelen av planområdet regleras till 35 meter, vilket gör att den 
kommande bebyggelsen underordnar sig de mest utmärkande landmärkena. 

Mot bakgrund av att exploateringsgraden lämnas oreglerad och höjden är relativt hög, 
uttalas i förslaget en ambition att genom utformningsbestämmelser söka en bättre 
anpassning till stadsbilden . Fasader ska i huvudsak utformas med tegel, sten eller puts. Ett 
ytterligare noterbart exempel härpå är att tak ska vara av 25 % växlighet (sedum, biotak, 
eller likvärdigt). Avsikten anges inte vara att hantera dagvatten ( fördröjning) utan främst 
ha en gestaltande funktion. Då byggnadskropparna kommer ha påtagligt olika höjder och 
lågdelen kommer utgörs av ett större taklandskap, kommer takväxligheten uppfattas och 
upplevas från omgivande, högre bebyggelsen. Genom en reglering av sedumtak fångas 
även närheten till Vattenriket upp och ansluter till kommunens miljöprofil. Vidare har 
man i planförslaget reglerat fasadmaterialet på tillkommande bebyggelse till i huvudsak 
tegel, sten och puts och anknyter därmed till såväl järnvägsmiljön som den intilliggande 
stadskärnans stora och vackra byggnader. 

Med bland annat dessa regleringar av byggnadernas olika höjder, anvisningar om 
fasadmaterial med mera anger Förening, trots de stora byggnadsvolymerna, att denna nya 
stadsdel kommer att bli ett positivt inslag i utvecklingen av centrala Kristianstad . Vi ser 
också positivt på att Rättscentrum ges en kvartersstruktur, vilket bidrar till att den nya 
stadsdelen får en bra anknytning till befintlig stadsmiljö och blir en naturlig ny årsring i 
staden. 

Vattentornsvägen utgör en vattendelare, på västra sidan finn s den nya stadsdelen och på 
den sydöstra sidan den riksintressanta stadskärnan. Vid en byggnation i detta område 
menar Föreningar att det kommer att krävas ett påtagligt större hänsynstagande till de 
kulturhistoriska värdena vad avser den tillkommande bebyggelsens volym, material och 
gestaltning.  

Avslutningsvis ser Föreningen positivt på denna början till utveckling av det gamla 
bangårdsområdet. 
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Kommentar 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen noterar att föreningen i stort är positiv till den 
föreslagna stadsförnyelsen. Synpunkterna föranleder ingen förändring av planförslaget.  

Föreslagna förändringar av planförslaget 

Inkomna synpunkter under granskningen har medfört följande förändringar av 
planförslaget inför antagande:  

• Antagandehandlingarna har kompletterats med ett reviderat gestaltningsprogram 
innehållande illustrationer över Kristianstads stadssiluett som korrekt redovisar möjlig 
byggnadsvolym enligt detaljplanen och en stadssiluett som redovisar detaljplanens 
tillåtna högsta nockhöjder på 15, 35 respektive 39 meter.  

• Planbeskrivningen kompletteras med att om andra anläggningar, såsom 
master/antenner eller andra uppstickande delar som överstiger 45 meter uppförs, ska 
detta samrådas med Försvarsmakten innan uppförande. 

• Planhandlingarna kompletteras med ingående och detaljerad information om 
kommunens vallar för att klargöra markens lämplighet för bebyggelse med hänsyn till 
översvämningsrisken.  

• Planhandlingarna har kompletterats med avseende till risken till gasolhantering på 
Allöverket i enlighet med deras miljötillstånd. Planhandlingarna har även 
kompletterats 2021-02-03 med att C4 Energi/Allöverket har lämnat in en begäran till 
miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen Skåne om att få upphöra med 
lagring av gasol. Detta då gasolhantering ändock inte förekommer och avser heller inte 
återupptas inom Allöverket. Genom föreslagen förändring i Allöverkets miljötillstånd 
utgör gasollagring ingen risk som behöver beaktas för kommande Rättscentrum. 

• Planhandlingarna har kompletterats med avseende på buller.  

• Planhandlingarna har kompletterats med ett större resonemang kring mögelsporer och 
flishantering med anledning av närheten till Allöverket.  Därtill ändras plankartan med 
där planbestämmelsen om centralt avstängningsbar ventilation (b3) utökas till 200 
meter från Allöverkets södra fastighetsgräns för att ta hänsyn till att flislager kan 
förläggas var som helst på fastigheten. 

• Planhandlingarna kompletteras med information om hur tänkt serviceväg till järnvägen 
kan lösas.  

• Planhandlingarna kompletteras med att det från och med 2020-11-09 har varit tillåtet 
att rivas och plockas bort järnvägsanläggningens 13 spår och 14 växlar på Kristianstads 
godsbangård.  

• Planbeskrivningens text om flygtrafik ändras.  



ANTAGEN AV KF 2021-02-09 §21 
BN 17-547 
2021-01-13 
REV 1, 2021-01-26 
REV 2, 2021-02-03 

25 (27) 
 

• Redaktionell förändring sker i planbeskrivningen till följande på sidan 70: 
”Vattentornsvägen ska ges en utformning som tar hänsyn till in- och utfartslägen, 
kollektivtrafiken, busshållplatslägen.  

• Planbeskrivningen justeras utifrån lantmäteriets synpunkter vilket innebär justeringar 
med avseende på ekonomiska konsekvenser för enskild fastighetsägare, vägservitut 
och fastighetskonsekvenskartan. 

• Planbeskrivningen angivna tidplan justeras.  

• Plankartans u-område utmed spårområdet norra del utökas 2 meter västerut så att 
bredden uppgår till 6 meter istället för 4 meter. U-området kombineras med prickmark 
för att hindra byggnation över ledningen. Planbeskrivningen kompletteras med att det 
breddade u-området för ny ledning kan tryggas genom ny ledningsrätt eller genom 
upprättande av ett civilrättsligt avtal.  

• Ett u-område har felaktigt redovisats på plankartan väster om ledningsrätt 1290K-
2608 som utgår inför antagande.  

• Planbeskrivningen kompletteras på sidan 15 med information om Kristianstads 
kommuns vattenskyddsområden för vattentäkter. 

• Tyréns utredningar liksom planbeskrivningen justeras så att korrekt avstånd redovisas 
på kartan som redovisar 100 meter skyddsavstånd från Allöverkets pannor, vilket 
innebär en förskjutning med ca 12 meter närmare planområdet.  

 

Övriga förändringar av planförslaget: 

• Plankartans kvartersmark för C1EKP1P2 ska redaktionellt ändra färg från blått till brunt 
för att överensstämma med Boverkets allmänna råd.  

• Den illustrerade kartan i planbeskrivningen på sidan 42 justeras så linjen för 5 meter 
från befintlig fastighetsgräns korrigeras något då gränsen varierar med olika avstånd 
från järnvägen.  

• Planhandlingarna förtydligas i avsnittet Kvartersmark för E,P2 med att det är möjligt att 
uppföra plank/skärmtak mot spårstoft inom m1-omårdet, genom att prickmarken 
utmed spårområdet justeras till: ”Marken får inte förses med byggnad. Plank/skärmtak 
för skydd av spårstoft får dock uppföras”. Vid de utrymmen där u-område regleras ska 
dock marken vara tillgänglig för underjordiska ledningar. Detta förtydligas på sidan 52 
i avsnittet Kvartersmark för E,P2 under rubriken ”Bebyggandets omfattning” och 
”Skydd mot störningar”.  Planhandlingarna förtydligas också under rubriken 
”Bebyggandets omfattning” att plank/skärmtak för spårstoft inom m1- område inte 
räknas in i tillåten exploateringsgrad (e1) samtidigt som plankartans e1 justeras till: 
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”Största byggnadsarea är 30 kvadratmeter varav maximalt 10 kvadratmeter per enhet 
inom hela användningsområdet. Plank/skärmtak utmed järnvägen till skydd mot 
spårstoft får därutöver uppföras”. 

• Plankartan har setts över karttekniskt, vilket inneburit smärre justerade gränser mot 
söder och Vattentornsvägen.  

• Planbeskrivningen kompletteras på sidan 19 med att ett kontrollprogram (WSP, 2020-
12-11) har upprättats för att kontrollera om oljeföroreningarna söder om 
Skjutsstallavägen skulle börja röra på sig och i så fall vilka lämpliga åtgärder som ska 
vidtas. 

• Planbeskrivningen förtydligas med att plank får placeras närmare 5 meter från 
befintligt fastighetsgräns mot järnvägen med anledning att avståndet på 12 meter från 
närmsta räls fortfarande upprätthålls.  

• Handlingarna ses över redaktionellt.  

Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts: 

• C4 Energis synpunkter under samrådsförfarandet om vikten av att Rättscentrum och 
ny kommande bebyggelse på bangårdsområdet inte får påverka Allöverkets framtida 
produktionsmöjligheter. 

Meddelande inför antagande 

Följande har under samrådet framfört synpunkter som inte helt eller delvis kunnat 
tillgodoses och ska därför underrättas inför kommunfullmäktiges antagande av 
detaljplanen. 

• C4 Energi 

Besvärshänvisning  

Följande sakägare har under samrådet framfört sådana synpunkter att de ska få 
överklagandeinformation: 

• C4 Energi 
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Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

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

• revidera planhandlingarna enligt förslaget och 

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

• att planhandlingarna kompletteras med hänvisning till Kristianstads kommuns Plan för 
utbyggnad av skyddsvallar när handlingsplanen är beslutad 

 

Byggnadsnämnden beslutade enligt Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningens förslag 
2021-01-26 BN § 9.  

Planbeskrivningen reviderades/kompletterades därefter inför antagandeskedet 2021-02-
03 med att C4 Energi/Allöverket har lämnat in en begäran till miljöprövnings-
delegationen (MPD) inom Länsstyrelsen Skåne om att få upphöra med lagring av gasol. 
Genom föreslagen förändring i Allöverkets miljötillstånd utgör gasollagring ingen risk som 
behöver beaktas för kommande Rättscentrum.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
Tommy Danielsson Roger Jönsson  Helén Schrewelius  
förvaltningschef stadsarkitekt  planeringsarkitekt 
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