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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 3 
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. Granskning har enligt 
byggnadsnämndens beslut 2020-05-26, § 111 genomförts under tiden 2020-06-11 till 
2020-07-22. En ny granskning har enligt byggnadsnämndens beslut 2021-11-02, § 224 
genomförts under tiden 2021-11-29 till 2021-12-20. Myndigheter, förvaltningar och 
berörda sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning har underrättats om 
granskningen och fått möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.  

Planförslaget har under granskningstiden funnits tillgänglig i Rådhus Skåne i Kristianstad 
samt på kommunens hemsida. Sammanlagt 11 skriftliga yttranden har kommit in under 
granskningstiden, varav 5 med synpunkter och/eller invändningar mot planförslaget.  

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Region Skåne 2021-12-10 
2 Trafikverket 2021-12-13 
3 Polismyndigheten Kristianstad 2021-12-01 
4 Kommunledningskontoret, MEX 2021-11-30 
5 Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-11-29 
6 Renhållningen Kristianstad 2021-11-30 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2021-12-20 
2 Lantmäterimyndigheten Kristianstad 2021-12-20 
3 Tekniska förvaltningen 2021-12-20 
4 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2021-12-17 
5 Magnus Jönsson, Hammar 138:5 2021-12-20 
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Sammanfattning av yttranden från statliga och regionala instanser  

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen konstaterar att det finns risk för att bebyggelsen översvämmas innan 
Hammarslundsvallen åtgärdas vid en händelse som motsvarar beräknat högsta flöde 
(BHF) eller vid händelse av ett vallbrott. Länsstyrelsen menar att kommunen tydligare 
behöver redovisa om konsekvenserna av en sådan händelse är acceptabel utifrån 
sannolikhet och i relation till den föreslagna markanvändningen.  

Kommentar 
Resonemangen i planbeskrivningen gällande konsekvenser av ett eventuellt vallbrott 
förtydligas i enlighet med länsstyrelsens yttrande.   

 

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

2. Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun 
Plankartan: 
I detaljplanen finns det utlagt område med användningen skola, vilket oftast 
betraktas som kvartersmark för annat än enskilt bebyggande (vilket även kallas 
kvartersmark för allmänt ändamål eller allmän kvartersmark), men det står inget 
om detta eller vilka regler som gäller för genomförandet. I planbeskrivningen 
bör också redovisas de särskilda regler som gäller för genomförandet och de 
konsekvenser det medför. 
 
I genomförandebeskrivningen under fastighetsrättsliga frågor s. 34: 
Hammar 138:26 har möjlighet att anordna utfart mot Blekingevägen eftersom 
utfartsförbudet ligger i plangräns så kan Hammar 138:26 inte tvingas med i 
gemensamhetsanläggningen. 
 
I genomförandebeskrivningen under fastighetskonsekvenser s. 35: 
Fastighetsregleringen från Hammar 138:6 till Hammar 138:24 ska stå med i 
genomförandebeskrivningen, den är enbart redovisad i kartskissen. 
 
Befintligt servitut 11-NBJ-666.1 kommer efter föreslagen fastighetsreglering 
och avstyckning att få ny belastad fastighet vilket bör framgå. 
I genomförandebeskrivningen under fastighetskonsekvenser s. 36: 
Inlösen av del av Hammar s:24 kan ske tvångsvis, dvs utan överenskommelse 
med de delägande fastigheterna. Ersättning till delägande fastigheter kan bli 
aktuellt och ska beskrivas under ekonomiska konsekvenser. 
 



 
ANTAGANDEHANDLING 
BN 17-0058 
2022-02-15 
 

 

3 (7) 
 

I genomförandebeskrivningen under ansökan om lantmäteriförrättning s. 36: 
Det ska framgå vem som ska ansöka om avstyckning och bildande av 
gemensamhetsanläggning.  

Kommentar 
Genomförandebeskrivningen justeras i enlighet med lantmäterimyndighetens synpunkter.  

3. Tekniska förvaltningen 
Upphöjda korsningar vid båda in- och utfarter efterfrågas som trafiksäkerhetsåtgärd 
för de oskyddade trafikanterna vars färdväg korsas. 
Vi ser gärna att en trafikutredning görs utifrån ökad mängd trafik 
och den rådande ansträngda situationen i området (Åängavägen/ 
Tulpanvägen).  
 
Positivt med skydd av raden av sekvoja, beskrivning av nyttor och 
förutsättningar för träden.  
 
Hårdgöringsgraden bör hållas så låg som möjligt. Höjdsättning av 
byggnader inom planområdet måste beaktas så att överskottsvatten 
inte skadar byggnader.  

Kommentar 
Det är möjligt att utforma korsningen Åängavägen/Tulpanvägen enligt yttrande från 
tekniska förvaltningen. Detta är dock inget som regleras i detaljplan. Hantering av 
dagvatten förtydligas i planbeskrivningen. I övrigt föranleder yttrandet ingen ändring av 
planförslaget.  

4. Miljö och hälsoskyddsavdelningen 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser som tidigare att det ska finnas en friyta om 
minst 40 kvadratmeter per barn. Detta bör regleras redan i planskedet, t.ex. genom att 
anpassad byggrätt. 

Bra åtgärder har tagits fram för att innehålla riktvärden för trafikbuller. 

Det är positivt att marklov krävs för trädfällning av de stora barrträden. 

Vi förutsätter att dagvattnet hanteras så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 
innehållas  

Kommentar 
Yttrandet från miljö- och hälsoskyddsavdelningen föranleder ingen ändring av planförslaget.  
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Sammanfattning av yttranden från sakägare enligt fastighetsförteckning 

5. Magnus Jönsson, Hammar 138:5 
Som fastighetsägare till Hammar 138:5 har jag, som tillägg till tidigare inlagor 2020-01-15 
och 2020-07-22, följande synpunkter på rubricerat planförslag. 

Mot bakgrund av gällande detaljplan från 1981 som tillåter byggnader med en 
byggnadshöjd av 5,6 m innebär det nya planförslaget en till en stor del oförändrat negativ 
påverkan på fastigheten 138:5 jämfört med tidigare förslag. Detta relateras till att 
begränsningarna i gällande detaljplan i praktiken innebär att man inom fastigheten 
138:24 haft att förvänta sig byggnader för handel i 1 plan med total höjd av ca 6-7 m även 
om antalet våningar eller takets utformning inte är reglerat. Påverkan från sådan 
bebyggelse har därför betraktats som hanterbar med medel som i sig inte medför 
ytterligare påverkan. 

Även om nockhöjder har begränsats i det senaste planförslaget så förminskar inte detta 
den negativa påverkan av att byggnation med två eller flera våningar och stor volym tillåts 
uppföras så nära som 10 m från befintlig villafastighet. Dessutom skapas ytterligare en 
dimension i att det mest drivna förslaget omfattar en kommunal verksamhet med dygnet-
runt-potential. Påverkan från en dylik bebyggelse kan svårligen hanteras utan att skapa 
andra olägenheter. 

Med ovanstående motivering anser jag inte att tillräcklig hänsyn har tagits till befintliga 
enbostadshus, därför bör nockhöjder harmoniseras ytterligare och byggnader med flera 
våningar placeras på sådant avstånd att den negativa påverkan på omgivningen (t ex 
buller, insyn, skuggning etc) som följer av byggnationen elimineras.  

Kommentar 
Gällande detaljplan reglerar byggnadshöjden till 5,6 meter, takutformning regleras inte. 
Illustrationen nedan visar en byggnadshöjd motsvarande 5,6 meter tillsammans med 45 
grader takvinkel vilket ger en potentiell nockhöjd motsvarande ca 9,9 meter. Avstånd från 
fastighetsgräns (Hammar 138:5) till byggrätten är ca 8,5 meter utmed hela 
fastighetsgränsen mot planområdet.  
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Planförslaget medger istället för byggnadshöjd en nockhöjd motsvarande 9,5 meter. Detta 
möjliggör för byggnation i 2 plan beroende på val av takutformning. Byggnation i 2 plan 
bedöms inte som främmande för närområdet. Fastighetsgränsen som avgränsar 

planområdet mot fastigheten Hammar 138:5 är 50 meter lång. Avstånd mellan 
byggrätt för huvudbyggnad regleras för en sträcka motsvarande 46 meter till 18 meter. För 
de 4 kvarvarande meterna i östlig riktning är avstånd 10 meter. Se illustrationen nedan.  

 

Planförslaget medger således en lägre nockhöjd och ett utökat avstånd mellan 
fastighetsgräns och byggrätt för huvudbyggnad i relation till nu gällande byggrätt, en 
revidering som gjorts för att tillgodose tidigare yttranden från aktuell fastighetsägare. 
Kristianstads kommuns bedömning är att rimlig hänsyn har tagits till kringliggande 
bostadsbebyggelse som är uppförd i 1-2 plan. Illustrationen nedan visar en jämförelse av 
möjlig bebyggelses placering och höjder i nu gällande detaljplan samt vad planförslaget 
medger. 

 

 

Det är i dagsläget inte aktuellt med en förskoleverksamhet som bedrivs under dygnets alla 
timmar. Men även om det skulle vara möjligt att i framtiden bedriva nattis eller annan form 
av förskoleverksamhet som sträcker sig utan för vad som kan anses vara dagtidsarbete är 

18 m 
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bedömningen att detta inte är att betrakta som en störning för boende i anslutning till 
planområdet. Förslaget till detaljplan medger inte verksamhet som är att betrakta som 
störande för omgivningen. Bedömningen är även att situationen avseende skuggning och 
insyn förbättras för de kringboende då planförslaget föreslår lägre bebyggelse tillsammans 
med ett utökat avstånd mellan byggrätt och fastighetsgräns, se illustrationer ovan.  

Yttrandet föranleder således ingen ändring av planförslaget.  

Föreslagna förändringar av planförslaget 

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

• Planbeskrivningen kompletteras med förtydliganden kring översvämningsrisk inom 
planområdet.  

• Genomförandebeskrivningen förtydligas i enlighet med lantmäterimyndighetens 
yttrande.  

• Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras med ytterligare resonemang 
avseende fördröjning av dagvatten inom planområdet i enlighet med yttrande från 
tekniska förvaltningen. 

Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts: 

• Nockhöjden kommer inte att sänkas ytterligare då planförslagets nuvarande 
utformning medger bebyggelse som är lägre och med ett större avstånd till 
fastighetsgräns än nu gällande byggrätt inom området. Revidering av likvärdig 
synpunkt har genomförts inför detaljplanens andra granskning.  

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

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

• revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

• anta detaljplanen. 

Meddelande inför antagande  

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

• Magnus Jönsson, Hammar 138:5 
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Besvärshänvisning  

Följande sakägare har under samråd och granskning framfört sådana synpunkter att de 
ska få överklagandeinformation: 

• Magnus Jönsson, Hammar 138:5 

 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  

 
 
Tommy  Danielsson  Mari Wagner  
förvaltningschef  planeringsarkitekt 
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