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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Detaljplan för del av Hammar 138:24 m.fl 
Detaljplanen för del av Hammar 138:24 m.fl handläggs med standard förfarande enligt 
plan- och bygglagen SFS 2010:900. Samråd har enligt byggnadsnämndens beslut 2020-01-
28 § 8 genomförts under tiden 2020-02-11 till 2020-03-06. Myndigheter, förvaltningar 
och berörda sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning har fått möjlighet att lämna 
synpunkter genom att planhandlingarna har översänts till dem.  

Planförslaget har under samrådstiden funnits tillgänglig i Rådhus Skåne i Kristianstad 
samt på kommunens hemsida. Sammanlagt 13 skriftliga yttranden har kommit in under 
samrådstiden, varav 9 med synpunkter och/eller invändningar mot planförslaget.  

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Region Skåne 2020-03-10 
2 Trafikverket 2020-02-18 
3 Polismyndigheten Kristianstad 2020-02-18 
4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2020-03-05 
2 Lantmäterimyndigheten 2020-03-06 
3 Tekniska förvaltningen 2020-03-05 
4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-17 
5 Kristianstads renhållning AB 2020-02-10 
6 PostNord Sverige Ab 2020-02-17 
7 C4 Energi 2020-03-05 
8 Skanova 2020-03-06 
9 Magnus Jönsson  2020-03-06 
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Sammanfattning av yttranden från statliga och regionala instanser  

1. Länsstyrelsen  

Redogörelse för ärendet 

Planområdet ligger i centrala Hammar i Kristianstads tätort. Planhandlingarna anger att 
detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för nybyggnation av förskola och 
bostäder samt att bekräfta befintlig handelsverksamhet. Planen medger även kontor och 
centrumverksamhet.  

För planområdet gäller huvudsakligen en detaljplan med markanvändningen 
handelsändamål, inom planområdet finns även en mindre del av en detaljplan där 
användningen är bostadsändamål. Markanvändningen är idag en del handel och en del 
oexploaterad mark.  

För området gäller fördjupad översiktsplan för staden Kristianstad 2009. Enligt 
översiktsplanen är området inte utpekat för ändrad markanvändning. Området är inte 
särskilt nämnt i länsstyrelsens granskningsyttrande. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget bekräftar gällande detaljplans markanvändning handel och bostad och att 
den följer den fördjupade översiktsplanens inriktning att förtäta i tätbebyggda områden. 
Kommunen bedömer därför att den förslagna markanvändningen har stöd i den 
fördjupade översiktsplanen. 

Kommunen tar fram planförslaget med standardförfarande och gör bedömningen att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 
kap. MB. 

Länsstyrelsens formella synpunkter  

Följande synpunkter har koppling till länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- 
och bygglagen.  

Miljökvalitetsnormer för vatten  

Länsstyrelsen efterfrågar en tydligare beskrivning av kommunens ställningstagande att 
planförslaget inte påverkar miljökvalitetsnormer för vatten negativt. I det fortsatta 
planarbetet förutsätts därför att detta redovisas och att utgångspunkt tas i berörda 
vattens kvalitet. Länsstyrelsen vill i sammanhanget påminna om möjligheterna att 
markera ytor för dagvattenhantering på plankartan och att i detaljplan reglera åtgärder 
som påverkar markens genomsläpplighet.  

Länsstyrelsens rådgivning  

Undersökning av betydande miljöpåverkan  
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Utifrån aktuellt underlag delar länsstyrelsen kommunens bedömning att ett 
genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i 6 kap. miljöbalken.  

Information om fornlämningar  

Det finns ingen känd fornlämning inom planområdet för Hammar 138:24 m. fl. I 
närområdet söder om planområdet finns dock flera registrerade fornlämningar. De två 
närmaste objekten ligger cirka 140 respektive 250 meter söder och sydväst om området. 
Det rör sig om boplatsområde med gravar som framkommit i samband med arkeologiska 
utredningar 2008 (L1987:6581/Nosaby 156 och L1987:6586/Nosaby 157).  

Enligt planbeskrivningen har kommunen tidigare haft samråd med Länsstyrelsen och en 
arkeologisk utredning bedömdes då inte vara nödvändig. Det framgår dock inte av 
planbeskrivningen när detta samråd ägde rum.  

Med hänsyn till närheten till kända fornlämningar och då planområdet omfattar en större 
yta, bedömer Länsstyrelsen att kommunen behöver inkomma med en begäran om samråd 
enligt 2 kap 10 § Kulturmiljölagen, för att bedöma om en arkeologisk utredning behöver 
utföras.  

Länsstyrelsens bedömning  

Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt 
ändamål gällande miljökvalitetsnormer för vatten enligt ovan så att det visas att platsen är 
lämplig för den förändring som föreslås har inte länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 
kap. 10 - 11 §§ PBL. 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med information och ställningstaganden avseende MKN 
vatten. På grund av områdets geotekniska egenskaper bedöms inte en reglering av markens 
hårdgörande motiverad i detaljplanen men miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser 
positivt på förslaget. Dialog sker inom Tekniska förvaltningen avseende möjligheten att 
fördröja och infiltrera dagvatten inom fastigheten innan det kopplas på ledningsnätet, 
exempelvis genom gräsremsor intill eller inom parkeringsytor.  

Länsstyrelsen har 2018-09-20 meddelat att arkeologiska insatser inte behöver föregå 
eventuella markingrepp. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Länsstyrelsen har 
även via e-post 2020-03-11 klargjort att arkeologisk insats inte är nödvändig.  
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Sammanfattning av yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och 
bolag m.fl. 

2. Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun  

I plankartan finns inte den administrativa bestämmelsen g på hela sträckan av den fysiska 
vägen som leder ut till Åängavägen. U-område finns inte heller för hela 
ledningsträckningen i den västra delen av planområdet. 

Grundkartan behöver en uppdatering då Hammar s:24 inte är med. 

Under fastighetsrättsliga frågor bör nämnas att det krävs ledningsrätt eller att 
nyttjanderättsavtal upprättas för att säkra rätten till ledningarna inom u-områdena. 

Det bör även tydligt framgå att det är lantmäterimyndigheten som beslutar om 
gemensamhetsanläggning kan bildas för vägen och vilka fastigheter som ska ingå i den 
gemensamhetsanläggningen. 

För att genomföra detaljplanen krävs det att kvartersmarken (SBK) avstyckas till en egen 
fastighet samt att den gatumark som inte ligger på kommunens fastighet (Hammar s:24) 
fastighetsregleras till en kommunal fastighet.  

Under ekonomiska konsekvenser ska det även framgå att det kan bli aktuellt med 
ersättningar för de områdena som ska fastighetsregleras till andra fastigheter. 

I övrigt ingen erinran 

Kommentar 
De administrativa bestämmelserna u och g täcker sina respektive ytor. De linjer som korsar 
ytorna är egenskapsgränser och påverkar inte de administrativa bestämmelserna.  

Grundkartan har uppdaterats. Planbeskrivningen uppdateras i enlighet med yttrandet.  

3. Tekniska förvaltningen  
Gata  

I södra delen av planen är det en olämplig reglering mellan den delen som är allmän 
platsmark (gata) och kvartersmark och bör justeras så den följer verklig gata inklusive 
trottoar, med undantag för den delen där busshållplatsen är som istället fortsätta vara 
inkluderat i den allmänna platsmarken. /UÅ 2020-03-04  

Trafik  

Vi ser gärna att de punkter som tas upp i planbeskrivningen under Skola samt Trafik och 
parkering i största möjliga mån efterföljs. /JF 2020-02-22  
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Kollektivtrafik  

Inga synpunkter./ AK 2020-02-10  

Park, natur och grönytor  

Vi ser mycket positivt på att trädraden med Sekvoja erhåller skydd i form av marklov för 
fällning i planen! Vill en skydda trädraden är det emellertid också viktigt att skydda den 
delen av träden som är under mark - rotzonen (kronans droppkant, brukar vara ett bra 
rikt-märke). Detta eftersom eventuella ingrepp, fr.a. schakter och hårdgöring, av ytor gör 
att träden på sikt kan försvagas och bli riskträd.  

I aktuell plan gäller detta fr.a. för den delen av raden som står på den mark som idag är 
kommunägd (norra delen). Där står träden i en grönyta och rötterna har haft möjlighet att 
breda ut sig. Den södra delens träd har redan idag en begränsad rotmiljö. 

Vi ser också mycket positivt på att det i planbeskrivningen föreslås en förtätning med 
grönska för att skapa en innehållsrik friyta för skolan!  

 /AE 2020-03-05  

VA-synpunkter  

VA-ledningar ligger i områdets västra del i prick mark vilka beaktas. Det ligger även 
serviser till fastigheterna 138:8 samt 138:26 som direkt berörs av planområdet. Viktigt att 
ta hänsyn till dessa. /RB 2020-03-05  

Produktionsaspekter (drift och underhåll)  

Grönytan mot Blekingevägen som enligt planen är föreslagen som allmän platsmark (gata) 
bör regleras så den ingår under kvarters-mark (med undantag för den delen där 
busshållplatsen är belägen). /UÅ 2020-03-04  

Fastighetstekniska synpunkter (hyra, drift, projekt, underhåll)  

Enhet Södra/Fritid har inga synpunkter. /SJ 2020-02-07  

Enhet Norra har inga synpunkter. /PR 2020-02-13  

Projektenheten har fört diskussion med BUF och MSF kring det täta planket som planen 
kräver med en höjd på 2 m över vägbanans höjd på Blekingevägen och Åängavägen (c:a 
3m faktisk höjd på tomten). Vi driver dock ej frågan vidare. /AJ 2020-02-28 

Kommentar 
Fastighetsgränsen utmed Blekingevägen förblir oförändrad. Dialog har skett mellan 
planavdelningen, mark- och exploateringsenheten och Tekniska förvaltningen.  
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Information avseende försiktighet i samband med markförändringar och hårdgörande av 
mark i närhet av trädens rotsystem har förmedlats till projektenheten på Tekniska 
förvaltningen. Bl.a. kommer dialog upprättas avseende möjligheten att ha gräsremsor inom 
parkeringsytan.  

Serviserna ligger inom område med prickmark (bestämmelse om att marken inte får förses 
med byggnad) och u (bestämmelse om markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar). Hänsyn har därmed tagits till serviserna. Detta har förtydligats i dialog mellan 
planavdelningen och VA-avdelningen.  

4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tycker i stort att samrådsförslaget är väl utrett, men 
har några synpunkter gällande den planerade förskolans utemiljö. 

Vid nybyggnation av förskolor har kommunen en uttalad ambitionsnivå, enligt BUN:s 
konceptförskola, som motsvarar Boverket rekommendationer på 40 m2 friyta per barn. 
Enligt planförslaget är det svårt att uppnå denna friyta vid byggnation av sex avdelningar 
eller mer, om varje avdelning rymmer 18 barn. Det saknas dock information om hur 
många avdelningar planen maximalt medger och hur stor yta varje barn får vid maximalt 
nyttjande. Det saknas också detaljer om hur en minskad yta skulle kunna kompenseras, 
annat än att ytan ska vara genomtänkt och att en ökad friyta ska prioriteras före 
parkering. 

I muntliga diskussioner med plan- och bygglovsavdelningen och BUF har möjligheten att 
bygga förskolan mer yteffektivt diskuterats, bl.a. genom att bygga på höjden. Detta skulle 
öka den tillgängliga friytan, vilket miljö- och hälsoskyddsavdelningen ser positivt på. 

Friytan bör, enligt Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1), vara så rymlig att det utan 
svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna varierande terrang- och 
vegetationsförhållanden. Utöver en friyta på minst 40 m2 per barn rekommenderar 
Boverket därför i sin vägledning "Gör plats för barn och unga!" att gårdens totala yta ska 
vara minst 3000 m2. Forskningsstudier visar att barn på förskolor som har utemiljöer som 
är tillräckligt rymliga, gröna och varierade generellt har bättre hälsa. Betydelsen av fysisk 
aktivitet för barnens fysiska, psykiska och kognitiva utveckling är välbelagd. 

Enligt Barnkonventionen ska barnens bästa beaktas i alla beslut, och i artikel 31 regleras 
barnens rätt till lek och fritid och samhällets ansvar för att erbjuda detta. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens utgångspunkt är att Boverkets riktlinjer för friyta bör 
efterlevas vid nybyggnation av förskolor inom Kristianstads kommun. Om riktlinjen för 
friyta (40 m2/barn och yta av minst 3000 m2) inte kan uppnås behöver det framgå vilka 
kompensatoriska åtgärder som planeras. Det går dock aldrig att göra för stora avsteg från 
de rekommenderade nivåerna. 
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Kommentar 
Detaljplanen medger en flexibel byggrätt och det går därmed inte att fastställa en exakt 
siffra för andelen friyta i m2/barn. Projektenheten på Tekniska förvaltningen har tagit fram 
ett utkast till projektering av fastigheten Hammar 138:24 och vid en byggnation av förskola 
med åtta avdelningar genereras en friyta på 32 m2/barn. Tidigare utkast av projektering 
genererade en friyta på 27 m2/barn. Den ökade friytan beror på en nyprojektering av 
förskolebyggnaden som är mer yteffektiv samt en minskning av andelen parkeringsplatser. 
Friytans exakta omfattning, placering och utformning klargörs i bygglov. 

Fastigheten Hammar 138:6 är planlagd för skoländamål (i plankartan markanvändning S) 
för att kunna möjliggöra för markförvärv till eventuell framtida förskola. Det finns inte 
utrymme i detaljplanen att göra ytterligare kompensatoriska åtgärder ex. i form av 
kompenserande friyta på allmän plats PARK alternativt NATUR då det varken ingår eller 
angränsar till planområdet.    

5. Renhållningen Kristianstad  

Vid den planerade angöringsytan (med vändzon) för renhållningsfordonen skall ev. 
miljöhus/miljörum placeras för lätt tillgänglighet och tömning av avfall. Likaså skall 
Renhållningen i tidigt skede bli kontaktad för att på bästa sätt diskutera vilken typ/storlek 
av avfallslösning som bör gälla för denna verksamhet. 

Gällande återvinningsstationen (ÅVS) så kommer en diskussion med FTI (Förpacknings- 
och Tidningsinsamlingen) som äger samtliga återvinningsstationer att ske för att se om 
denna ÅVS behöver finnas på annan plats. 

Kommentar 
Informationen förmedlas till projektenheten på Tekniska förvaltningen. 

6. PostNord Sverige AB  

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 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. 
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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. 

Kommentar 
Informationen förmedlas till projektenheten på Tekniska förvaltningen och förs in i 
planbeskrivningen.  

7. C4 Energi  

C4 Elnät: 

Vi har fördelningskabel under planerad byggnad som kommer att behöva flyttas. För att 
ansluta byggnaden kan vi behöva förstärka elnätet i området, beroende på vilket 
effektuttag som behövs. 

Vi har även befintliga kablar och kabelskåp i norra delen av planområdet som eventuellt 
måste flyttas, beroende på nytt användningsområde av marken. 

C4 Elnät/ AO Fibernät: 

Kanalisation finns i ytterkant av området bör beaktas vid arbeten. 

AO Värme: 

I detaljplanen bör beaktas att C4 Energi bedriver verksamhet i en mindre panncentral med 
tillhörande oljetank på fastigheten 138:32, som gränsar till planerad skola. Anläggning 
garanterar reservdrift till ägarens växthus vid störning i fjärrvärmeleveranser och avtal 
om reservkapacitet finns med fastighetsägaren. 

Utöver drift när behov uppstår, sker kontroll och start av pannorna 6 – 12 gånger per år. 
Vid drift och främst vid start sker utsläpp till luft av rökgaser. 

Kommentar 
Information om ledningar och hänsyn till kanalisation i områdets ytterkant förs in i 
planbeskrivningen. Det finns möjlighet att omlokalisera fördelningskabeln inom den del av 
planområdet som regleras med bestämmelsen u (markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar). U-området har utökats i södra delen av Hammar 138:24 för att 
möjliggöra för ytterligare markreservat.  

Panncentralen med tillhörande oljetank har beaktats. Efter dialog mellan miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och C4 energi konstareas att anläggningen inte bedöms 
påverka föreslagen markanvändning.  
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C4 energi har i efterföljande dialog meddelat att en ny nätstation inte bedöms vara 
nödvändig inom planområdet.  

8. Skanova  

Skanova har kabelanläggningar (rör samt kopparkablar) i som berörs av planen. 
Kabelanläggningarnas läge framgår ungefärligt (ej lägesinmätta) av kartan nedan. 
Kabelanläggningarna bedöms kunna ligga kvar i oförändrat läge men eftersom de inte är 
lägesinmätta finns en viss osäkerhet. Skanova har med anledning av detta följande 
synpunkt som vi som vi vill ha införd i genomförandebeskrivningen: 

”Skanova ska kontaktas senast 12 veckor före kabelanläggningarna måste vara flyttade till 
annat läge eller tas ur drift om det visar sig att de berörs av planens genomförande”. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. 
Kontakta https://www.ledningskollen.se  

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

 

Kommentar 
Informationen förs in i planbeskrivningen.   

  

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
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Sammanfattning av yttranden från sakägare, intresseorganisationer, 
föreningar, övriga 

9. Magnus Jönsson 

Som fastighetsägare till Hammar 138:5 har jag följande synpunkter på liggande 
planförslag. 

1. Pålgrundläggning (sid 12) 

Marken i det aktuella området är benägen att lätt överföra vibrationer. Det har under de 
senaste årtiondena vid alla byggprojekt norr om Blekingevägen förekommit oroväckande 
kraftiga markvibrationer i hela området vid både pålning, grävning och 
packning/planering. Pålning nämns förbehållslöst i planförslaget utan information om de 
problem som följer med markens egenskaper och kan därför uppfattas som en 
rekommenderad metod. Med hänsyn till den befintliga bebyggelsen bör alla markarbeten 
omfattas av förbehåll grundat på information om markens dynamiska egenskaper som 
också bör redovisas i detaljplanen tillsammans med övriga markdata. 

2. Nockhöjd (sid 19) 

Omgivningen (hela Palestina-området) kring det område som planförslaget behandlar är 
bebyggt med enbostadshus som har en nockhöjd om ca 6 m. En byggnad med volymen av 
en förskola eller ett flerbostadshus och med föreslagen nockhöjd 12 m blir kraftigt 
dominerande i omgivningen och medför en negativ påverkan på kringliggande byggnader 
m a p skuggning och insyn. En byggnads påverkan uppfattas också i fösta hand i 
förhållande till sin närmaste omgivning varför jämförelsen i planförslaget med 
”närliggande bostadsutveckling kring gallerian C4 Shopping” inte är relevant eftersom 
detta ligger utom synhåll från den aktuella fastigheten. 

Med hänsyn till kringliggande fastigheter bör därför nockhöjden om 5,6 m från detaljplan 
Hammar 9:133 m fl i Hammar/1981 tillämpas även i framtiden. 

3. Utfart mot/via servitutväg (sid 18,21) 

I planförslaget visas att nuvarande servitutsväg norr om fastigheten skall användas för 
infart till byggnader på Hammar 138:24. 

Vägen som tidigare sträckte sig genom hela bostadsområdet parallellt med Blekingevägen, 
uppläts till 2/3 av dåvarande Nosaby kommun till privata intressen utan hänsyn till 
konsekvenserna för trafiksäkerheten på den kvarvarande sträckan. 

Liggande förslag innebär att trafik från bortre delen av vägen tvingas att backa ca 100 m 
förbi både barnvagns och cykelparkering samt bilparkering vilket inte är trafiksäkert. 

En hållbar lösning för trafik till fastigheten Hammar 138:5 saknas. 
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4. Störningar från verksamhet 

Den föreslagna placeringen av byggnad, entréer och infarter i förhållande till närmast 
intilliggande fastigheter innebär en störningsrisk för bostadshusen. En förskola eller 
liknande byggnad där verksamheten har potential för drift dygnet runt 7 dagar i veckan 
kan inte uppfattas som annat än störande m h t den logistik som en sådan verksamhet för 
med sig. Den trafikökning som på sid 21 ”bedöms rimlig på platsen eftersom området 
redan idag är planlagt för handel” var nog aldrig tänkt att gå via servitutsvägen intill 
bostadshusen. Området har för den planerade trafiken redan en infart från Åängavägen. 

Kommentar 
Kommentarer ges enligt yttrandets ordningsföljd.  

1. Skador i samband med byggnation hanteras i byggprojektets uppförande. I samband med 
bygganmälan i bygglovsskedet fastställs behovet av exempelvis erforderlig vibrationsmätare. 
Utförd geoteknisk undersökning bedöms tillräcklig för avvägningar i plansammanhang.  

2. På grund av planområdets centrala läge i Hammar bedöms inte tolv meter i nock vara 
orimligt på platsen. Bostadsbebyggelsen kring C4 shopping bedöms relevant att förhålla sig 
till på grund utav det nära avståndet till området. Från fastigheten Hammar 138:24 är det 
som närmst ca 100m och från Hammar 138:6 ca 20 m. Angiven nockhöjd är nödvändig för 
att kunna rymma en förskolebyggnad i två plan. Tolv meter i nock bedöms inte skapa en 
betydande olägenhet för kringliggande bostäder. Nockhöjden förblir densamma.  

3. Hammar 138:5 har i servitut rätt till utfart över Hammar 138:24 och sträckans 
lokalisering är fastställd. Parkering och möjlighet att vända fordon anläggs inom den egna 
fastigheten, alltså inom Hammar 138:5. Inga backningsrörelser ska ske på Hammar 138:24.  
Se servitutets avgränsning med blå markering i bild nedan.  
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4. En förskola skulle alstra ca 25-28 parkeringsplatser, vilket bedöms vara likvärdigt eller 
snarare en minskning av andelen parkeringsplatser i jämförelse med vad en 
handelsutveckling skulle medföra på fastigheten. Exempelvis intilliggande fastighet Hammar 
138:6 är idag utvecklad med handel enligt gällande detaljplan och rymmer samma mängd 
parkeringsplatser, fast på en mindre yta. Hur trafiken kommer ledas till fastigheten fastställs 
i bygglov. Det finns goda möjligheter att leda in besökande trafik via södra delen av Hammar 
138:24 som i plankartan regleras med ett markreservat för gemensamhetsanläggning. 
Trafiken och förskoleverksamheten bedöms inte innebära en betydande olägenhet.  

Föreslagna förändringar av planförslaget 

Inkomna synpunkter under samrådet har medfört följande förändringar av planförslaget 
inför granskning:  

• Planbeskrivningen uppdateras avseende fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser, 
information om befintliga ledningar, möjlig posthantering och mängden friyta i 
m2/barn vid exploatering av förskola i åtta avdelningar.  

• Plankartan uppdateras med en ny grundkarta och området med bestämmelsen u 
(markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar) och prickad mark (marken 
får inte förses med byggnad) utökas i södra delen av Hammar 138:24. 

Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts: 

• Minskad nockhöjd från 12 m till 5,6 m.  

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

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

• revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

• godkänna planförslaget för granskning. 
 

Byggnadsnämnden beslutade enligt Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningens förslag 
2020-05-26 BN 111.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
Roger Jönsson  Felicia Torffvit  
stadsarkitekt  planeringsarkitekt 
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