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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Detaljplan för Åsumtorp 54:37, del av Åsumtorp 54:36 och 
del av Norra Åsum 1:13 m.fl. i Norra Åsum, Kristianstad 
Detaljplanen för Åsumtorp 54:37, del av Åsumtorp 54:36 och del av Norra Åsum 1:13 m.fl. 
i Norra Åsum, Kristianstad handläggs med standard förfarande enligt plan- och bygglagen 
SFS 2010:900. Samråd har enligt byggnadsnämndens beslut 2021-06-29, § 132 
genomförts under tiden 2021-07-12 till 2021-08-27. Myndigheter, förvaltningar och 
berörda sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning har fått möjlighet att lämna 
synpunkter på planförslaget.  

Planförslaget har under samrådstiden funnits tillgänglig i Rådhus Skåne i Kristianstad 
samt på kommunens hemsida. Sammanlagt 18 skriftliga yttranden har kommit in under 
samrådstiden, varav 13 med synpunkter och/eller invändningar mot planförslaget.  

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-08-03 
2 Kristianstads renhållnings AB 2021-08-16 
3 PostNord 2021-08-19 
4 Hyresgästföreningen i Kristianstad/Bromölla/Hörby 2021-07-13 
5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-20 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2021-09-16 
2 Region Skåne 2021-08-27 
3 Trafikverket 2021-08-20 
4 Polismyndigheten Kristianstad 2021-07-08 
5 Lantmäterimyndigheten 2021-08-26 
6 Tekniska förvaltningen 2021-07-28 
7 Räddningstjänsten Kristianstad 2021-07-09 
8 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2021-08-27 
9 C4 Energi 2021-08-23 

10 Skanova 2021-07-08 
11 Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla 2021-08-25 
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12 Fastigheten Erichsen 1 2021-08-27 
13 Fastigheten Erichsen 4 2021-08-20 

Sammanfattning av yttranden från statliga och regionala instanser  

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens formella synpunkter  

Hälsa och säkerhet – markföroreningar  
Kommunen har bedömt att det inte finns någon risk för markföroreningar inom 
planområdet, eftersom det inte finns någon historisk indikation på detta. Jordbruksmark 
kan vara förorenad genom tidigare användning av bekämpningsmedel (t.ex. DDT). Det 
framgår av planhandlingarna att en enklare markprovtagning på mulljorden kommer att 
genomföras inom planområdet inför granskningsskedet.  

Länsstyrelsen förutsätter att detta görs i det fortsatta arbetet, då det är en del av 
bedömningen av markens lämplighet, och att förekomsten av eventuella föroreningar 
hanteras i detaljplanen. Om marken visar sig vara förorenad ska kommunen bedöma om 
någon efterbehandlingsåtgärd kan säkerställa att marken blir lämplig för det föreslagna 
ändamålet. Markens lämplighet kan säkerställas antingen genom att avhjälpandeåtgärder 
genomförs innan planen antas eller genom villkorat bygglov enligt 4 kap. 14 § PBL.  

Länsstyrelsens rådgivning  

Undersökning om betydande miljöpåverkan 6 kap. MB  
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. MB.  

Länsstyrelsens bedömning  
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt 
ändamål gällande markföroreningar 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 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning och geoteknisk markundersökning av 
planområdet har genomförts efter samrådsskedet (WSP, 2022). Planhandlingarna 
kompletteras med utredningarnas slutsatser och plankartan kompletteras med en 
utförandebestämmelse om att byggnader ska grundförstärkas (b) inom de ytor där det 
förväntas högre tyngre bebyggelse samt en villkorsbestämmelse om att en påträffad mindre 
markförorening ska avhjälpas innan startbesked ges (a).   

Planbeskrivningen kompletteras med att Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att ett 
genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i 6 kap. MB.  
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2. Region Skåne 
Region Skåne ser positivt på att Kristianstads kommun genom planförslaget planerar för 
förtätning av Norra Åsum, med varierat bostadsutbud och centrumfunktioner. 
Planområdet ligger i närheten till natur- och rekreationsområde, kollektivtrafik, samt 
gång- och cykelväg, vilket möjliggör för ett hållbart resande. Planförslaget går i linje med 
samrådsförslag till Regionplan för Skåne 2022-2040 som lyfter vikten av att planera 
bebyggelsen utifrån befintliga strukturer och genom förtätning i strategiska lägen. 

I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Skånetrafiken samt 
Regionfastigheter deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala utvecklingsnämndens 
beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2019-12-05 § 9. 

Kommentar 
Kommunen noterar att planförslaget är i linje med ”Regionplan för Skåne 2022-2040” som 
lyfter vikten av att planera bebyggelsen utifrån befintliga strukturer och genom förtätning i 
strategiska lägen. Synpunkterna föranleder ingen förändring av planförslaget. 

3. Trafikverket 
Vägar 
Statlig väg som berörs av planförslaget är väg 1648 (Åsumsvägen) öster om planområdet. 
Byggnadsfritt avstånd från vägområdesgräns är 12 meter och inom detta område ska inga 
byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. 

Av planbeskrivningen framgår inte beräknad trafikökning till följd av planförslaget. Ökad 
trafik kan medföra behov av åtgärder på det statliga vägnätet. Trafikmängd och flöden 
påverkar bland annat val av korsningstyp, behov av extra körfält etc. 

För att Trafikverket ska kunna ta ställning till hur vår anläggning påverkas av 
planförslaget måste kommunen redovisa beräknad trafikalstring och flödesfördelning. Av 
redovisningen ska framgå hur planförslaget påverkar det omgivande vägnätet, i det här 
fallet främst anslutningen till väg 1648 via Artillerivägen, och om åtgärder krävs. För 
åtgärder som rör statliga anläggningar ska krav och råd enligt VGU följas. 

Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska 
bekostas av kommunen och/eller exploatören. Om sådana åtgärder blir nödvändiga ska, 
innan detaljplanen förs till antagande, ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas 
mellan kommunen och Trafikverket. 

I planbeskrivningen anges att det ska skapas en ny gångpassage genom området från 
Fredskogsvägen i väster till Åsums ängar i öster. Trafikverket önskar ett förtydligande av 
huruvida detta är en gångpassage över väg 1648. 

Dagvatten 
Planförslaget medger yta för fördröjning av dagvatten i norra delen som utgör 
planområdets lågpunkt samt medger anläggandet av diken utmed Åsumsvägen. 
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Dagvattenhantering får inte anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till väg 1648. 
Trafikverkets vägdiken ska endast hantera vatten från vägen. 

Buller 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som 
kan krävas(bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 

Kommentar 
Planbeskrivningen anger redan att ett byggnadsfritt avstånd upprätthålls på minst 12 
meter, räknat från vägkant, då kvartersmarken ligger som närmst 16 meter.  
Planbeskrivningen kompletteras med att det inom detta område får inga fasta föremål 
placeras som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. 

Kommunen har tagit fram en trafikutredning inför granskningsskedet med hänsyn till 
trafikverkets synpunkter (Ramböll 2022). Utredningen, som biläggs planhandlingarna, visar 
på att korsningspunkten Norra Artillerivägen(kommunal väg)/Åsumvägen (statlig väg) inte 
påverkas av den föreslagna detaljplanens ökade trafikmängd. 

Planbeskrivningen justeras så att det anges att fågeltornet och rekreationsleden vid den 
äldre banvallen öster om planområdet, Åsums ängar, kan nås via en gång- och cykelpassage 
vid Helgedal, norr om planområdet.  

Den statliga Åsumsvägens vägdike ligger mellan befintlig gc-väg och Åsumsvägen, delvis 
utanför planområdet, vilket gör att exploateringens dagvattenfördröjning inte berörs av 
Åsumsvägens dagvattendiken. Planbeskrivningen förtydligas ändock med att 
exploateringens dagvattenhantering inte får anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till 
Åsumsvägen (väg 1648). Att kommande exploateringens dagvattenhanteringen kommer 
särskiljas från dagvattenhanteringen för Åsumsvägen kommer säkerställas vid en 
detaljprojektering.  

För att förtydliga att ytan mellan kvartersmarken och gång- och cykelvägen i öster avser 
användas som fördröjningsyta för dagvatten från exploateringsområdet kompletteras 
plankartan med bestämmelse om ”fördröjning” inom markanvändningen NATUR. Ett 
avstånd på 2 meter till befintlig gång- och cykelväg upprätthålls för att markera att den inte 
avser hantera något dagvatten från väg. Plankartan justeras också så att reglerad 
fördröjningsyta i norra delen av planområdet minskas 1 meter från korsningspunkten Norra 
Artillerivägen/Åsumvägen för att förtydliga att exploateringens dagvattenhantering inte 
samordnas med vägdikets dagvattenhantering. 

Därutöver kompletteras planbeskrivningen med att beräkningar, efter 
dagvattenutredningens framtagande, även visar att avledning av dagvattnet från 
Fredskogsvägen kan hanteras inom planerade fördröjningsytor. Kantstenar utmed 
Fredskogsvägen kommer säkerställa att inget dagvatten från gatan leds in till 
kvartersmarken och de kommande bostäderna. 
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Planområdet har planerats och utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för 
trafikbuller inte överstigs. Planbeskrivningen kompletteras med att nödvändiga 
bullerskyddsåtgärder bekostas av exploatören, d.v.s. inte av trafikverket. 

4. Polismyndigheten Kristianstad 
Polisen har ingen erinran gällande detaljplan för del av Åsumtorp 54:36 och Åsumtorp 
54:37, Kristianstad. 

Vid förändring, planering och anläggning av nytt industri-, bostad- och eller 
handelsområde eller allmänna mötesplatser samt skolor och förskolor ser 
Polismyndigheten positivt på att man lägger vikt vid och använder sig av erfarenhet, 
forskning och evidensbaserad kunskap som finns gällande situationell brottsprevention. I 
syfte att vara delaktig i det brottsförebyggande arbetet och för att skapa en trygg miljö. 

Vid planering av bil- och gång/cykelvägar ska hänsyn tas till trygghet och trafiksäkerhet. 
Finns det planer på hållplats för kollektivtrafik vid området behöver 
trafiksäkerhetsarbetet kring detta finnas med i tidigt skede. Man bör beakta vägens 
utformning för att skapa säkra busshållplatser. 

Kommentar 
Det förs en dialog mellan kommunledningskontoret och kommunens tekniska förvaltning 
om vilka trafiksäkerhetshöjdande åtgärder som kan genomföras på det närliggande gång- 
och cykelvägnätet och kring de närmaste hållplatserna i Norra Åsum. Eventuella åtgärder 
hanteras inte inom ramen för nu aktuell detaljplan utan kan komma att genomföras i ett 
senare skede när beslut om åtgärdsval och budget har fattats.  

För att skapa trafiksäkerhetshöjande åtgärder för de oskyddade trafikanterna som leds över 
Fredskogsvägen i anslutning till kommande in- och utfarter för fordon inom planområdet 
ändras plankartan så att tänkt stig i södra delen av planområdet istället blir en reglerad 
gång- och cykelväg (GÅNG,CYKEL) och överfarten på Fredskogsvägen illustreras med annan 
markbeläggning och som upphöjd passage/överfart. På så vis finns bättre förutsättningar till 
sänkt hastighet och lågfartsområde vid gc-passagen och tänkt in- och utfart. Vidare 
kompletteras genomförandebeskrivningen under rubriken ”Organisatoriska frågor” att 
kommunen ansvarar för att trafiksäkerhetshöjdande åtgärder/lågfartsområde anordnas vid 
gång- och cykelöverfarten på Fredskogsvägen.  

Ovanstående är i linje med tekniska förvaltningen synpunkter.  
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Sammanfattning av yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och 
bolag m.fl. 

5. Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun 
Gränserna 
Flertalet gränser som planen berör har dålig noggrannhet och ska mätas in och utredas. 
Aktuella gränser: Norra Åsum 1:2, Norra Åsum 1:8, Norra Åsum 1:14, Åsumtorp s:27 och 
Erichsen 3. Detta för att säkerställa att planläggningen sker av rätt fastigheter. 

Planbeskrivningen 
Under rubriken ”Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare” bör det tydligare 
framgå vem som ska betala förrättningskostnaderna och eventuella ersättningar som kan 
uppstå i samband med lantmäteriförrättningen. 

Utbredningen på flertalet skisser i planbeskrivningen stämmer inte överens med det som 
planläggs. Under fastighetskonsekvenser saknas hur Åsumtorp s:27 ska behandlas vid 
genomförandet av detaljplanen. Även de ekonomiska konsekvenserna för detta saknas. 

Det ska nämnas att kvartersmarken kan komma att styckas upp i flera fastigheter. 

Marken är även i privat ägo då del av Åsumtorp s:27 planläggs. Åsumtorp s:27 ägs av de 
delägande fastigheterna. 

Övrigt 
Namnet på detaljplanen stämmer inte, även Åsumtorp s:27 och Norra Åsum 1:2 planläggs. 
Det står även fel på flertalet ställen i handlingarna. 

I övrigt redaktionella revideringar som översänd separat. 

Kommentar 
En fastighetsbestämning ska genomföras innan antagandeskedet för att säkerställa att 
planläggningen sker på fastighetsgränser med god noggrannhet. Detta då några gränser 
kommer från enskifte och laga skifte på 1800-talet och är av dålig noggrannhet. Ansökan om 
fastighetsbestämning är inlämnad till den kommunala lantmäteriavdelningen. Plankartan 
och grundkartans gränser kommer vara justerade inför antagandet. Planbeskrivningen 
kompletteras med att en fastighetsbestämning ska genomföras i samband med 
planprocessen under rubriken ”Grundkarta”.  

Genomförandebeskrivningen justeras under rubriken ”Ekonomiska konsekvenser för enskilda 
fastighetsägare” att kommunen betalar förrättningskostnaderna och de eventuella 
ersättningar som kan uppstå i samband med lantmäteriförrättningen. Eventuell 
fastighetsbildning inom kvartersmarken bekostas däremot av respektive 
fastighetsägare/exploatör. 

Planbeskrivningens kartor justeras så att korrekta plangränser redovisas.  
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Planbeskrivningen kompletteras med fastighetskonsekvensen för Åsumtorp s:27 samt 
konsekvenserna för samfällighetsföreningen ekonomiska konsekvenserna.  

Planbeskrivningen kompletteras med att kvartersmarken kan komma att styckas upp i flera 
fastigheter.  

Planhandlingarna justeras så att det framgår att även delar av Åsumtorp s:27 och Norra 
Åsum 1:2 planläggs. Namnet på detaljplanen ändras till ”Detaljplan för Åsumtorp 54:37, del 
av Åsumtorp 54:36 och del av Norra Åsum 1:13 m.fl. i Norra Åsum, Kristianstad” från 
tidigare ”Detaljplan för del av Åsumtorp 54:36 och Åsumtorp 54:37 samt del av Norra Åsum 
1:13 i Norra Åsum, Kristianstad”. 

Planhandlingarna justeras i enlighet med lantmäteriets förslag till redaktionella ändringar. 

6. Tekniska förvaltningen 
Gata 
Inga synpunkter. /JS 2021-07-08 

Trafik 
Dragningen av GC-banan mellan Fredskogsvägen och Åsumsvägen innebär att de 
oskyddade trafikanterna leds ut i vägbanan precis vid den södra utfarten från 
bostadsområdet. Vi saknar information över hur trafiksäkerheten i detta fall ska lösas för 
de oskyddade trafikanterna? Att bara leda ut GC-banan i vägbanan utan 
trafiksäkerhetsåtgärder är inte ett alternativ. 

 

Gällande p-platser och den p-norm som finns, så vill vi förtydliga att p-normen är ett 
minimumkrav och vi rekommenderar sökande att göra en utredning kring efterfrågan av 
p-platser. All parkering ska lösas inne på den egna fastigheten d.v.s. kringliggande gator 
kommer inte att kunna tas i anspråk för ytterligare parkeringsmöjligheter. /JF 2021-07-
08 

Kollektivtrafik 
Inga synpunkter. /JF 2021-07-08 
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Park, natur och grönytor 
Området har goda förutsättningar för rekreation, med närhet till såväl naturområde som 
parkmark och lekplats. Lekplatsen vid Absalons väg som planen hänvisar till kan behöva 
förstärkas till följd av ökat tryck inom exploatering. /AE 2021-07-22 

 
VA-synpunkter 
Dagvatten från parkeringsytor skall renas, förslagsvis över gräsyta inom kvartersmark. 
/MEl. 2021-07-12 

Produktionsaspekter (drift och underhåll) 
Inga synpunkter. /JS 2021-07-08 

Fastighetstekniska synpunkter (hyra, drift, projekt, underhåll) 
Inga synpunkter. /PR 2021-07-09 

Inga synpunkter. /AJ 2021-07-12 

Kommentar 
För att skapa trafiksäkerhetshöjande åtgärder för de oskyddade trafikanterna som leds över 
Fredskogsvägen i anslutning till kommande in- och utfarter för fordon ändras tänkt stig i 
södra delen av planområdet till en reglerad gång- och cykelväg (GÅNG,CYKEL) och 
överfarten på Fredskogsvägen illustreras med annan markbeläggning. Ovanstående är 
avstämt med kommunens tekniska förvaltning.  Se även kommentar till yttrande nr 4. 

Kommunledningskontorets mark- och exploateringsenhet meddelas att det i framtiden 
kommer att behöva avsättas medel för att förstärka lekmiljöer och närrekreationsmiljöer i 
exploateringskalkylerna inför kommande exploateringar i Norra Åsum i linje med den 
fördjupande översiktsplanen. Planbeskrivningen kompletteras med att eventuell lekmiljö 
inom kvartersmark kan komma att regleras i kommande markanvisning för planområdet.  

Planbeskrivningen kompletteras med att dagvatten från parkeringsytor ska renas, 
förslagsvis över gräsyta inom kvartersmark.  

7. Räddningstjänsten Kristianstad 
Riskhänsyn 
Risken för ev. översvämning av aktuellt planområde har behandlats i 
samrådshandlingarna. I övrigt har räddningstjänsten inget att tillägga när det gäller 
riskhänsyn. 

Insatstid 
Området bedöms ligga inom normal insatstid (d.v.s. 10 minuter). 

Tillgänglighet 
Räddningstjänstens tillgänglighet skall beaktas (BBR Kap 5:7). Särskild vikt vid 
räddningstjänstens tillgänglighet skall beaktas om räddningstjänstens höjdfordon skall 
utgöra andra utrymningsväg från fönster (över 11 meter). 
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Brandvatten 
Finns i anslutning till området (Fredskogsvägen och Norra Artillerivägen). 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med räddningstjänstens uppgifter om insatstid, 
tillgänglighet och brandvatten. 

8. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
Gällande dagvattenhantering står det följande i planbeskrivningen: ”Öppet 
dagvattensystem som smälter in i landskapsbilden och som renar och fördröjer dagvattnet 
på ett naturligt sätt och med rätt utformning ger stort ett mervärde för området”. Miljö- 
och hälsoskyddsavdelningen är positiva till denna lösning.  

Det är viktigt att riktvärden för buller uppfylls. Skyddade innergårdar/tysta sidor bör 
utformas på ett lämpligt sätt, i enlighet med bullerutredningen. Vid den mest exponerade 
fasaden bör även övervägas att direkt sätta in t.ex. ljuddämpade fönster för att säkerställa 
att inomhusvärdena kan efterlevas. 

Bra beskrivningar och bedömningar har gjorts gällande naturvårdsaspekter. 

Kommentar 
Dagvattenhanteringens slutliga utformning kommer hanteras vid en detaljprojektering. 

Planbeskrivningen förtydligas med att riktvärdena för buller erhålls och säkerställs på 
plankartan och hanteras i det tekniska samrådet i samband med bygglovsprocessen.   

9. C4 Energi 
C4 Elnät: 
Nätstation finns, precis som det står i planbeskrivningen, vid Absalons väg 7. Troligtvis 
kan denna station mata även det nya området men det beror på planerat effektbehov i det 
nya området. I dagsläget finns inga uppgifter om effektbehov, tex medför laddplatser för 
bilar stora effektbehov. 

C4 Elnät / AO Fibernät: 
Opto kanalisation finns inom området för SKYDD plantering. Vid markarbeten inom detta 
område ska denna kanalisation beaktas. 

AO Värme: 
Vi har fjärrvärmeledningar i närheten av fastigheten, troligtvis kan vi ansluta den betänkta 
fastigheten till fjärrvärmenätet. Vi får dock titta närmare på det ifall det blir aktuellt. 

Kommentar 
Planbeskrivningen justeras med att nätstation/ transformatorstation i vid Absalons väg 
troligtvis kan mata den kommande exploateringen men att det beror på planerat 
effektbehov, tex medför laddplatser för bilar stora effektbehov. 
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Planbeskrivningen kompletteras med att optokabelns kanalisation ska beaktas vid 
markarbeten.  

Planbeskrivningen kompletteras med att C4 Energi får titta närmare på möjligheterna att 
ansluta kommande exploateringsområde med fjärrvärme om det blir aktuellt. 

10. Skanova 
Skanova har markförlagda kabelanläggningar i planområdet som berörs av planförslaget. 
Kabelanläggningarna framgår av bifogad fil. Streckmarkerad linje avser ej lägesinmätt 
anläggning och heldragen linje avser lägesinmätt anläggning. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 
Med anledning av ovan yrkar vi att följande förs in i planens genomförandebeskrivning: 

"Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den". 

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 . För ledningssamordning 
kontakta Nätcenter för det aktuella området på tfn (vxl): 020 - 50 50 00. 

 
Teleledningar. Karta Skanova. 
 

https://www.ledningskollen.se/
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Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras under rubriken ”Fjärrvärme, el, tele och bredband” att 
Skanova har markförlagda kabelanläggningar för tele i planområdet som berörs av 
planförslaget. Kabelanläggningarna framgår av bifogad karta (biläggs). Streckmarkerad 
linje avser ej lägesinmätt anläggning och heldragen linje avser lägesinmätt anläggning. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  

Kommunen meddelar att kostnaden ska regleras enligt det avtal som finns upprättat.  

Sammanfattning av yttranden från sakägare, intresseorganisationer, 
föreningar, övriga 

11. Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla 
Området gränsar till riksintresset för naturvård, Helgeåns nedre lopp och Natura 2000 
område. Det gröna stråket utmed Åsumvägen kommer att medföra en behagligare 
övergång från den planlagda bebyggelsen. 

Föreningen ser positivt på hur växten skärblad hanteras i ovan nämnda område och hur 
den på ett konstruktivt sätt kan förvaltas på bästa sätt. I sammanhanget och även generellt 
inom kommunens gränser ska vägslåtter senareläggas för att främja floran med 
tillhörande pollinatörer. 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med att vägslåtter med fördel ska senareläggas för att 
främja floran med tillhörande pollinatörer. 

12. Fastighetsägarna till Erichsen 1 
1. Vi har vissa bestämda åsikter samt synpunkter som vi vill att ni skall ta i beaktning 
gällande storlek och höjd på de planerade våningshusen som överstiger markant 
acceptabla marklägenheters höjd nivå som normalt är 1-1/2 plans nivå, er detaljplan 
sätter man ut 9+12+14 m höga våningshus som naturligtvis inte är ok för vår del och med 
all säkerhet övriga i dess närområde. Vi som bor på Erichsen 1, ser fram emot er 
återkoppling gällande nedan: 

2.   Höjd på de planerade bostadsområdet på de olika husen överstiger väl de övriga 
områdets hus/villor med stor marginal, vilket kommer att leda till försämrat läge och 
ingen sol på förmiddagar samt fri insyn till oss från de nybyggda husen. Om vi får välja så 
skulle där inte byggas alls då det vart sagt att det inte skulle byggas på det området. Vi har 
fönster från vår ovanvåning som vi har morgonsolen och utsikt ut mot Hammarsjön och 
om där kommer 9, 12, 14 meters hus kommer utsikten från ovanvåningen att försvinna. 
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Planerade träd på 10 meter skulle även dessa skugga oss. Vi skulle vilja behålla 
naturängen som den är. 

3.   Vid kraftigt regn har vi översvämning i vår källare likaså översvämmas markområdet 
vid tidigare (Pizzerian) återvinnings området. 

4.   Fredskogsvägen är idag starkt trafikerad med högre hastighet än anvisat. Vi anser att 
det idag skulle behövas vägbulor på en antal ställen längst med denna väg. Samtidigt är det 
ett problem med utfarten på Åsumvägen (Åhusvägen) vid rusningtrafik morgon och 
eftermiddag här skulle behövas rondeller vid utfarten från Gärds köpinge vägen in på 
Åsumvägen och samt Norra Artillerivägen in på Åsumvägen. 

Kommentar  
Se samlade kommentar på yttrande 12 och 13 efter yttrande 13 på sidan 13. 

Fastighetsägarna till Erichsen 4 

Vill börja med att säga att vi inte har något emot byggnation, trots att vi när vi skulle bygga 
(1982) fick besked om att den tomten aldrig skulle bebyggas. Vi tycker bara att det är bra 
mot vind och buller från Åsumvägen, så för oss är det inga problem. 

Det vi motsätter oss, är att höjden på husen är alldeles för höga jämfört med alla andra hus 
i området. Anledningen till att Norregård har höga hus, är för att det är gamla stallar som 
redan fanns när de renoverades till bostäder. Max 1-1 1/2 plans marklägenheter borde 
vara acceptabelt men INTE 9+12+14 meters våningshus! 

Vi som bor på Erichsen 4 vill inte ha våningshus med fönster och balkonger ut mot 
Fredskogsvägen, det är helt oacceptabelt. 

Vår bostad har 5 st fönster ut mot Fredskogsvägen och vår trädgård och utemiljö är på det 
hållet. Vi kommer inte att ha någon som helst integritet varken ute eller inne i så fall. Ska 
det vara fönster ut mot Fredskogsvägen kan möjligtvis takfönster accepteras. Vår häck 
skyddar inte på höjden! 

Dessutom har vi synpunkter på träd som ska planteras utmed Fredskogsvägen. Det går 
jättebra med låga träd som ansas ordentligt, men inga höga träd som växer upp och 
skräpar med löv och (ursäkta uttrycket) fågelskit. 

Trafiken på Fredskogsvägen är ju också ett problem. Den kommer att öka markant (är 
redan mycket trafikerad). 

Man borde stänga av vägen söder om Norregård, då delar man på trafiken. De som bor i 
södra området "gamla byn" kör ut mot kyrkan och de som bor i nya området och på 
Norregård kör ut andra hållet. Då hade inte trafiksituationen varit något problem. 
Alternativet är att ha någon form av farthinder på flera ställen längs med hela 
Fredskogsvägen. 
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Kommentar 
Här redovisas samlade kommentar på yttrande 12 och 13. 

Detaljplanen är juridisk bindande som reglerar hur marken ska användas och utformas. Nu 
gällande detaljplan som reglerar bostäder och handel inom aktuellt planområde är från år 
2008. Detaljplanen som reglerar bostäder inom nu aktuellt planområde har dock inte 
exploaterats på 14 år, sedan området planlades/planerades. Detta då kommunen valt att 
inte sälja byggrätterna. Planens genomförandetid har gått ut. Byggrätterna/detaljplanen 
från 2008 gäller dock fortfarande till dess att de ändras eller ersätts. 

Nu föreslagen detaljplan föreslår att gällande detaljplan ersätts för att möjliggöra för en 
ökad exploatering och en ökad tillåten höjd till skillnad från underliggande detaljplan. En av 
kommunens strategier i ny fördjupad översiktsplan i Kristianstad från 2021 att ”Öka 
tätheten” genom att öka nyttjandegraden i både nya och i befintliga bostadsområden med 
hänsyn till allmänna värden och intressen (s.41-). Svårigheterna kring förtätning, som lyfts 
fram i den fördjupande översiktsplanen, handlar främst om förändringar i befintliga miljöer 
genom att fler vistas på samma yta, insyn och störningar och beskuggning kan öka samt 
skymd sikt på grund av nya byggnader. 

I föreslagen detaljplan kan insyn oundvikligen skapas, främst genom att högre byggnader 
tillåts jämfört med underliggande detaljplan. Detaljplanens föreslagna byggrätter kan 
dessutom skapa viss beskuggning främst på morgon/förmiddagar liksom skymd sikt mot 
Hammarsjön. De olägenheter som uppkommer i form av insyn bedöms inte vara av 
betydande karaktär då insyn kan förväntas i ett relativt centralt bostadsområde. Skymd sikt 
mot Hammarsjön kan uppstå redan i dag, utifrån gällande detaljplan, från huvudbyggnaden 
inom fastigheten Erichsen 1 till tänkt exploateringsområde genom att radhus/kedjehus kan 
etableras till en byggnadshöjd på 4 meter med taklutning på 45 grader inom ramen för nu 
gällande detaljplan, vilket ger ca 9 meter i nockhöjd vid byggnation av ett radhus, med 10 
meter djup och hög takresning (45 grader). Dock förslår nu aktuell detaljplan en placering 
av huvudbyggnad 4 meter närmare Fredskogsvägen än underliggande detaljplan. 

Planen inverkar däremot positivt på befintlig bebyggelses ljudmiljö som kommer skärmas 
från trafikbuller från Åsumsvägen.  

Möjligheten till flerbostadshus och sammanbyggda hus har avsiktligt reglerats inom hela 
planområdet för att öppna för möjligheten att effektivare nyttja marken och tillåta fler 
boende eftersom området har en fördelaktig lokalisering i ett kollektivtrafiknära läge med 
närhet till skola, centrumservice samt gång- och cykelstråk och rekreation. Till följd av 
yttrandena och för att säkerställa att nytillkommande bebyggelse inte innebär en betydande 
olägenhet för angränsande bostadsbebyggelse väster om, sänks tillåtna nockhöjder inom 
planområdet. Nockhöjden sänks från 12 och 9 meter närmst fastigheterna Erichsen 1 och 4. 
Mittöver fastigheten Erichsen 1 och 4 kan därmed byggnation uppföras i maximalt ca 2,5 
våning. Nybyggnation av huvudbyggnad (ej mindre komplementbyggnader inräknade) kan 
uppföras som närmast 16 meter från fastighetsgränserna till Erichsen 1 och 4 och avskiljs 
dessutom av väg. 
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Samrådsförslaget till vänster och förslag till granskningshandling till höger.  
Illustrationer: Kristianstads kommun 

För att minska bebyggelsen potentiella höjder, öka potentiellt ljusinsläpp (för solljus), öka 
möjligheten till utblickar över bl.a. Hammarsjön (för ny bebyggelse), skapa förutsättningar 
för ett levande taklandskap samt anpassa ny bebyggelse till Norregårds sadeltak regleras all 
nytillkommen bebyggelse till att tak ska utformas med sadeltak. Minska taklutning är 30 
grader. Takkupor, frontespiser och takterrasser får uppföras med avvikande takutformning 
och takvinkel (f3). Takvinkeln regleras för att undvika låg takresning med hänsyn till att 
Norregårds takvinkel är 37 grader på huvudbyggnad och 45 grader på gårdsbyggnader. 

Hamlade pilträd med c/c 10 meter ska enligt gällande detaljplan planteras utmed 
Fredskogsvägen. Detta regleras inte särkskit i nu föreslagen detaljplan. Det finns dock inget 
som hindrar kommande exploatörer/fastighetsägare att uppföra träd inom kvartersmark. 

Vad gäller översvämningen på Erichsen 1 finns idag inga kända problem registrerade. 
Dagvatten från gata ska hindras nå fastigheten genom befintlig gatukantsten. Nu aktuellt 
planförslag ska inte påverka fastigheten Erichsen 1 negativt med avseende på dagvatten. 
Fredskogsvägen, förbi planområdet, kommer avvattnas inom aktuell detaljplan. Inom 
planområdet, där pizzerian tidigare låg kommer ny projekterad dagvattenhantering och 
markmodellering säkerställa att dagvattenavrinningen blir korrekt. 

Inför granskning har kompletterande trafikmätningar gjorts på Fredskogsvägen under 
våren 2022 som redovisar snitthastighet och antal fordon. En genomsnittshastighet 
uppmättes till ca 37,8 km/h, trots en skyltad hastighet på 30 km/h. Vägen är rak och vägens 
östra kant är i dagsläget obebyggd och har fri sikt. I samband med en exploatering nära 
gaturummet och trafiksäkerhetshöjande åtgärder så spås medelhastigheten sänkas. 

Se även förslag till trafiksäkerhetshöjdande åtgärder enligt kommentar till yttrande nr 4. 

Kommunen har inte tagit fram någon sol- eller direktljusundersökning. Med tanke på att 
föreslagen bebyggelses krav på placering, omfattning och utformning så bedöms inte 
olägenheterna för de närboende blir betydande eller väsentlig. Detta då solinsläppet från 
söderläge och österläge (eftermiddag/kvällssol) inte påverkas av tillkommande bebyggelse. 
Förtätningen och den utökade exploateringsgraden får räknas med i detta centrala läge av 
Kristianstad tätort.   
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Föreslagna förändringar av planförslaget med hänsyn till inkomna synpunkter 

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

• Planbeskrivnigen kompletteras med slutsatserna av den översiktliga miljöteknisk 
markundersökning och den geoteknisk markundersökning. 

• Plankartan kompletteras med en utförandebestämmelse om att byggnader ska 
grundförstärkas (b) samt med en villkorsbestämmelse om att en påträffad mindre 
markförorening ska avhjälpas innan startbesked ges (a). 

• Planbeskrivningen kompletteras med att Länsstyrelsen delar kommunens bedömning 
att ett genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
i den mening som avses i 6 kap. MB. 

• Planbeskrivningen kompletteras med att det inom det byggnadsfria avståndet får inga 
fasta föremål placeras som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. 

• Planbeskrivningen kompletteras med slutsatserna av den trafikutredning (Ramböll 
2022) som tagits fram på att korsningspunkten Norra Artillerivägen/Åsumvägen 
(statlig väg). 

• Planbeskrivningen justeras så att det anges att fågeltornet och rekreationsleden vid 
den äldre banvallen (Åsumsängar) kan nås via en gång- och cykelpassage vid Helgedal, 
norr om planområdet.  

• Planbeskrivningen förtydligas med att kommande exploateringens dagvattenhantering 
särskilds från Åsumsvägens dagvattenhantering. 

• Plankartan kompletteras med bestämmelse om ”fördröjning” inom markanvändningen 
NATUR i östra delen av planområdet. Ett avstånd på 2 meter till befintlig gång- och 
cykelväg upprätthålls för att markera att den inte avser hantera något dagvatten från 
väg.  

• Plankartans reglerade fördröjningsyta i norra delen av planområdet minskas 1 meter 
från korsningspunkten Norra Artillerivägen/Åsumvägen för att markera att den inte 
avser hantera något dagvatten från väg.  

• Planbeskrivningen kompletteras med att beräkningar visar att avledning av dagvattnet 
från Fredskogsvägen kan hanteras i planerade fördröjningsytor inom planområdet 
samt att kantstenar utmed Fredskogsvägen kommer säkerställa att inget dagvatten 
från gatan leds in till kvartersmarken och de kommande bostäderna. 

• Planbeskrivningen kompletteras med att nödvändiga bullerskyddsåtgärder bekostas av 
exploatören, d.v.s. inte av Trafikverket. 



 
GRANSKNINGSHANDLING 
BN 15-111 
2022-06-15 

16 (18) 
 

• Plankartan ändras så att tänkt stig i södra delen av planområdet istället blir en reglerad 
gång- och cykelväg (GÅNG,CYKEL) och överfarten på Fredskogsvägen illustreras med 
annan markbeläggning och upphöjd passage/överfart.  

• Genomförandebeskrivningen kompletteras under rubriken ”Organisatoriska frågor” 
med att kommunen ansvarar för att trafiksäkerhetshöjdande åtgärder/lågfartsområde 
anordnas vid gång- och cykelöverfarten på Fredskogsvägen. 

• Planhandlingarna justeras i enlighet med lantmäteriets synpunkter bl.a. med avseende 
på grundkartans gränser, planbeskrivningen och namnet på detaljplanen. 

• Planbeskrivningen kompletteras med att eventuell lekmiljö inom kvartersmark kan 
komma att regleras i kommande markanvisning för planområdet.  

• Planbeskrivningen kompletteras med att dagvatten från parkeringsytor ska renas, 
förslagsvis över gräsyta inom kvartersmark.  

• Planbeskrivningen kompletteras med räddningstjänstens uppgifter om insatstid, 
tillgänglighet och brandvatten. 

• Planbeskrivningen kompletteras med att vägslåtter med fördel ska senareläggas för att 
främja floran med tillhörande pollinatörer. 

• Planbeskrivningen kompletteras med att dagvattenhanteringens slutliga utformning 
kommer hanteras vid en detaljprojektering. 

• Planbeskrivningen förtydligas med att riktvärdena för buller erhålls och säkerställs på 
plankartan och hanteras slutligen i det tekniska samrådet i samband med 
bygglovsprocessen.   

• Planbeskrivningen justeras med att nätstation/ transformatorstation i vid Absalons väg 
troligtvis kan mata den kommande exploateringen men att det beror på planerat 
effektbehov, tex medför laddplatser för bilar stora effektbehov. 

• Planbeskrivningen kompletteras med att optokabelns kanalisation ska beaktas vid 
markarbeten.  

• Planbeskrivningen kompletteras med att C4 Energi får titta närmare på möjligheterna 
att ansluta kommande exploateringsområde med fjärrvärme om det blir aktuellt. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om Skanova har markförlagda 
kabelanläggningar för tele.  

• Plankartan revideras så att föreslagen höjd minskas från 14 till 12 meter och från 12 till 
9 meter närmast Fredskogsvägen med hänsyn till inkomna synpunkter från grannar. 

• För att minska bebyggelsen potentiella höjder, öka potentiellt ljusinsläpp, öka 
möjligheten till utblickar över bl.a. Hammarsjön, skapa förutsättningar för ett levande 
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taklandskap samt anpassa ny bebyggelse till Norregårds sadeltak regleras all 
nytillkommen bebyggelse till att tak ska i utformas med sadeltak. Minska taklutning är 
30 grader. Takkupor, frontespiser och takterrasser får uppföras med avvikande 
takutformning och takvinkel (f3).  

Övriga förändringar av planförslaget 

• Sedan detaljplanen var på samråd har ny fördjupning av översiktsplan antagits och 
planhandlingarna justeras efter detta. Nu aktuell detaljplan bedöms överensstämma 
med gällande översiktsplan.  

• Fredskogsvägens sektion ökas så att 6,8 meter köryta skapas exkl. befintlig 
trottoarkant för att skapa god framkom och en enhetlig vägbredd förbi planområdet. 
Detta innebär att kvartersmarken förflyttas 0,5-1meter österut. Detta har även 
påverkat reglerad prickmark marginellt. 

• Plankartan kompletteras med en placeringsbestämmelse (p2) så att huvudbyggnader 
för flerbostadshus ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns alternativt byggas 
samman över fastighetsgräns för att upprätthålla större avstånd mellan denna typ av 
byggnad som oftast är högre. 

• Planen ses över redaktionellt. 

Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts: 

• Fastighetsägarna till Erichsen 1 synpunkt på höjd, insyn, utsikt, solljus och trafik. 

• Fastighetsägarna till Erichsen 4 synpunkt på höjd, insyn, solljus och trafik.  
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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 
2022-06-28 BN § 98.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
Daniel Wasden  Helén Schrewelius 
planchef  planeringsarkitekt 
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