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När en detaljplan upprättas prövas lämpligheten för området och säkerställer att en 
rättvis bedömning och avvägning sker mellan allmänna och enskilda intressen. I 
plan- och bygglagens 2 kap. 2 § samt i miljöbalkens 3 och 4 kap. anges det att 
planläggning ska ske och prövas utifrån en långsiktig, god hushållning med mark- 
och vattenområden. Detta innebär att områdena ska användas för de eller det 
ändamål de är mest lämpade för. Det är kommunen som tar fram och antar 
detaljplaner. Detta kallas för kommunalt planmonopol.  
I detaljplanen ingår en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är den juridiska 
handlingen som säger vad som är tillåtet att bygga och anlägga på platsen. 
Planbeskrivningen innehåller en beskrivning av området och en förklaring av de 
ställningstagande som gjorts och en motivering av bestämmelser som gäller i 
plankartan. Som underlag till detaljplanen tas ofta olika slags utredningar fram, som 
exempelvis en trafikutredning eller en dagvattenutredning.  
När detaljplanen har genomgått detaljplaneprocessens olika steg och den inte har 
överklagats kallas det att detaljplanen har den vunnit laga kraft och gäller fram till 
dess att kommunen upphäver, ändrar eller ersätter detaljplanen. 
 
PLANEN I KORTHET 
HANDLÄGGNING ENLIGT LAGSTIFTNING  
Denna detaljplan är handlagd enligt Plan- och bygglagen (2010:900) med SFS nr: 
2020:603 och drivs genom standardförfarande. 
 
SYFTE  
Planens syfte är att möjliggöra för förskola samt angöring till och från förskolan. 
 
SAMMANFATTNING 
Ekebys befintliga förskolor är idag väldigt trångbodda med flertalet undermåliga 
lokaler och således även ett arbetsmiljöproblem som riskerar att påverka 
verksamheternas undervisning och utveckling.  
För att underlätta ovannämnda aspekter och tillgodose verksamheternas behov har 
denna detaljplan tillkommit.  
Detaljplanen reglerar fastigheten 7:97 och del av fastigheten 7:21. Fastigheten 7:97 
inrymmer förskoleverksamheten med huvudbyggnad, komplementbyggnader, 
parkeringsplatser och friyta. Del av fastigheten 7:21 reglerar den tillkommande 
angöringen från Franz Daumans väg i form av gata med vändzon, gc-väg i 
norr/södergående riktning, närmst Lärkgatan samt parkområde med möjlighet till 
dagvattenhantering och lekplats.     
 
HANDLINGAR 

• Planbeskrivning (denna handling) 
• Plankarta med bestämmelser 
• Behovsbedömning  
• Fastighetsförteckning 
• Grundkarta (ingår i dokument plankarta) 
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PLANDATA  
LÄGE OCH AREA 
Planområdet består av två fastigheter. Elestorp 7:97 ligger i den nordöstra delen av 
Ekebys tätort. Området är cirka 0,8 hektar stort och omgärdas av Trastgatan i väster, 
Lärkgatan i söder, Franz Daumans väg i norr och Bjerrings väg i öster.  
Elestorp 7:21 är en större fastighet som består av en större gräsbevuxen yta samt 
gatumark och gång-och cykelmark. 
 

 
 
MARKANVÄNDNING OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Idag består området av en gräsbevuxen yta med ett fåtal träd som mestadels 
används som ett strövområde. 
Marken som utgör planområdet ägs till sin helhet av Bjuvs kommun.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
I Bjuvs översiktsplan, ÖP 2006, antagen av kommunfullmäktige 2009-05-28 § 45 är 
planområdet markerat som planlagd mark.  

 

Kartbilden visar markanvändningskartan från Bjuvs kommun där det skrafferade området är 
markerat som planlagd mark. Planområdets läge markerat med röd ring. 

DETALJPLANER 
Gällande detaljplan för planområdet är: Förslag till upphävande, ändring och 
utvidgning av stadsplan för del av Ekeby Samhälle (Fastigheten Elestorp 7:21 m.fl.) 
inom Bjuvs kommun i Malmöhus län upprättat i februari 1983 av 
Kjessler&Mannerstråle AB, Helsingborg. 
 

Gällande detaljplan upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att 
denna detaljplan vinner laga kraft. 

 
Kartbilden ovan visar gällande detaljplan för planområdet från 1983. 
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Den del som berör planområdet i gällande detaljplan reglerar koloniträdgård, park 
eller plantering och allmänt ändamål. Den äldre användningsbestämmelsen A - 
Allmänt ändamål, var en bred bestämmelse och inrymde alla offentliga byggnader, 
såsom skola, förskola, och annan service som planerades för ett allmänt ändamål. 
Det går av den gällande detaljplanen att tyda att stora delar av fastigheten Elestorp 
7:21 har planerats för L - koloniträdgård. Av detaljplanen går det även att tyda att 
andra stora delar är planerade som park eller planteringsområden. Den del som 
innefattar den befintliga fastigheten 7:97 möjliggör för byggrätt av byggnad för 
allmänt ändamål till en byggnadshöjd på 3,5 meter. Prickad mark innebär enligt 
detaljplanen mark som inte får bebyggas.     
 

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 
Dagvattenpolicy 
Kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, anger att 
vid planering av nya områden ska dagvatten i första hand fördröjas genom lokalt 
omhändertagande. 

Vision 2030 
Vision 2030, antagen av kommunfullmäktige 2016-11-24, §128, anger bland annat 
under rubriken Nästa generation i fokus att:   
”Vi tar ansvar för framtida generationer genom att se till våra besluts långsiktiga 
konsekvenser.” och ”Vi ger förutsättningar för barn och unga att växa upp i trygghet 
och för människor att skapa sin egen framtid. Genom att sätta nästa generation först 
är Bjuvs kommun ett föredöme i hållbar utveckling.” Genom att uppdraga åt 
Byggnadsförvaltningen att skapa denna detaljplan när det framkommit att behovet av 
en ny förskola väckts tar kommunen ansvar för framtida generationer och ser till 
långsiktigheten och konsekvenserna bakom detta beslut. Denna detaljplan bidrar 
även till att barnen i förskolan erbjuds en trygg och säker miljö att vistas och verka i. 

Kulturmiljö  
Kulturmiljön längs med stora delar av Storgatan och dess bebyggelse är utpekad 
som bevarandevärd kulturmiljö i Bjuv kommuns Bevarandeplan för kulturmiljö, 
antagen av kommunfullmäktige, 1998-10-29, § 87. I den ingår även Ekebys tidigare 
kommunalhus med sina två flyglar som ligger i direkt anslutning till planområdet. 
Denna bebyggelse är av bevarandeintresse med särskilt värdefull, enskild miljö med 
högt kulturhistoriskt värde.  
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PLANFÖRSLAG 
PLANFÖRSLAGET INNEFATTAR 
Detaljplanen möjliggör 
 

 
Kartbilden visar plankartan för planförslaget. 

BEBYGGELSE 
Planförslaget möjliggör servicebyggnad i form av förskola med 
komplementbyggnader. På plankartan har bebyggelsen beteckningen S och 
möjliggör för utbyggnad av förskolebyggnad med 12 meter i byggnadshöjd, vilket 
motsvarar två till tre våningar. Byggnadsytan för förskolans huvudbyggnad får ej 
överstiga 1250m2 inom användningsområdet. Byggnadsytan för förskolans 
komplementbyggnader får ej överstiga 150m2 inom användningsområdet. 
Komplementbyggnaderna får uppföras till en nockhöjd på 3,5 meter.  
Utnyttjandegraden för förskolans huvudbyggnad och komplementbyggnaderna 
markeras på plankartan med e1-e4.  
Byggnadshöjden för förskolans huvudbyggnad markeras på plankartan med 
symbolen  
 
Nockhöjden för förskolans komplementbyggnader markeras på plankartan med 
symbolen  
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Nedanstående bilder är ett förslag på hur förskolan skulle kunna utformas i två plan 
med fasad i tegel. Förslaget är baserat på de servicebyggnader i rött tegel som finns i 
anslutning till planområdet.  

Förskolan med komplementbyggnader 
Förskolan är planerad för 180 barn fördelade på 9 avdelningar, där huvudbyggnaden 
kommer att inrymma 7 avdelningar med möjlighet till utbyggnad av ytterligare två 
avdelningar. Därutöver kommer en avdelning av bestå av en öppen förskola. 
Förskolan är planerad i två plan i tegel och säckskurat tegel. Byggnadskroppen har 
anpassats efter fastigheten Elestorp 7:97 som är en stor fastighet och med möjlighet 
till stora ljusinsläpp tack vare den öppna vinkeln. Byggnadskroppens utformning har 
inspirerats av ett öppet V för att i möjligaste mån undvika mörka sidor.  

 
Bilden visar Förskolans tänkta utformning både i 
plan -och höjdled. Källa: Kjellgren Kaminsky 
Architecture AB 

 
 

Byggnadens fasad föreslås utformas i tegel med detaljerade ramdetaljer kring dörrar 
och fönster i säckskurat tegel. 
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Inspirationsbilder, källa: Kjellgren Kaminsky Architecture AB 
Ovanstående bilder är inspirationsbilder som kan ligga till grund för materialval för 
förskolebyggnaden. Även Ekebys vårdcentral har varit en inspirationskälla med sin 
tegelfasad. Genom att ta hänsyn till befintlig bebyggelsestruktur finns möjlighet att 
knyta samman befintlig och ny bebyggelse. 

Prickmark och korsmark 
Det kommer att tillkomma en yta som motsvarar ca 4800 m2 prickad mark på 
kvartersmark. Prickad mark innebär att marken inte får förses med byggnad. Andra 
anläggningar såsom parkeringsplatser, lekplatser, pooler, murar och staket får 
uppföras på marken. Detta gäller även fristående skyltar och ljusanordningar.  
Utöver den prickade marken kommer det att tillkomma en yta för korsmark inom 
kvartersmarken. Korsmark innebär att marken får endast förses med (till exempel 
komplementbyggnad). Korsmarken motsvarar ca 1800m2. Med 
komplementbyggnader avses bland annat miljöhus, förrådsbyggnad, lekstuga, 
utesov med mera. Dessa får placeras på den ytan. Resterande yta inom 
kvartersmarken medger placering och justering av byggrätten för förskolans 
huvudbyggnad.  
Prickmark markeras på plankartan med symbolen  
Korsmarken markeras på plankartan med symbolen 
 

Byggnadsteknik och utförande 
Vid all byggnation krävs radonskyddat byggande. Detta regleras på plankartan 
genom beteckningen b1 med tillägg att bostäderna ska uppföras i radonskyddat 
utförande. På plankartan regleras materialval under utförande. För förskolans 
huvudbyggnad gäller bestämmelsen f1 som innebär att fasad ska utformas huvudsak 
i tegel.  

Friyta 
Friyta definieras som en yta avsatt för lek och utevistelse som barnen på egen hand 
kan nyttja vid sin utevistelse. Friytan innefattar den yta som går att leka på och är 
tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid med till viss del även under fritiden. 
Förskolans friyta är utformad i enlighet med Boverkets riktlinjer och 
rekommendationer för förskoleverksamheter och kommer att inrymma ca 40m2 per 
barn. Den totala friytan för förskolan kommer att ligga på ca 7200m2. 

Geoteknik och grundläggning 
Sammanfattningsvis indikerar genomförda geotekniska undersökningar på att det 
finns goda förhållanden för grundläggning av ny byggnad. Detta eftersom jordlagren 
då jordlagren på platsen består av lermorän med medelhög till mycket hög odränerad 
skjuvhållfasthet på vittrad sandsten och därunder sedimentär berggrund. Den 
tänkbara lasten från den planerade förskolan i två plan bedöms har en ringa 
lasteffekt och förekommande svagheter/gruvgångar i berget bedöms inte ha någon 
påverkan på utformningen av grundläggningen. Grundläggningen av den nya 
byggnaden behöver ske med lastspridande platta på mark efter att fyllning med 
organiskt innehåll schaktats bort innan grundläggning utförs. 
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GRÖNSTRUKTUR 
Det kommer att tillkomma olika inslag av grönska både inom kvartersmark och 
allmän platsmark.  
Inom kvartersmark och fastigheten Elestorp 7:97 kommer det att planteras träd och 
vegetation i enlighet med Rambeskrivning för Mark. Landskap och VA 2020-04-01 av 
Bjuvs kommun genom Ramböll Sverige AB.   

Planområdet kommer att inrymma en PARK med lekplats och fördröjning, plats för 
dagvattenhantering. Den befintliga lekplatsen kommer att ersättas med en ny. Parken 
kommer att anläggas så att gröna värden tillförs till området och på parkytan kommer 
även dagvattenhanteringen ske. På så sätt kommer parken att verka för att knyta 
samman befintlig och kommande bebyggelse.  
Planområdet kommer att inrymma en remsa NATUR mellan östra sidan av 
kvartersmarken och gång-och cykelvägen. På platsen kan får det finnas alla typer av 
friväxande natur.  

GATOR OCH TRAFIK 
Utredningen har undersökt tre möjliga alternativ för angöring till och från förskolan. 
Det har konstaterats att det mest lämpliga angöringsalternativet är att ansluta från 
Franz Daumans väg och till öster om befintlig fastighetsgräns av fastigheten Elestorp 
7:97. Detta för att även i framtiden kunna serva möjlig tillkommande bebyggelse på 
fastigheten Elestorp 7:21. 

 
Skiss över det lämpligaste angöringsalternativet enligt trafik -och bullerutredningen.  
Källa: Ramböll Sverige AB. 
 

Det är även detta alternativ som utredningen kommit fram till som har lagt grunden 
för angöringens utformning i detaljplanen.  
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Planförslaget innebär att ny angöring mot Franz Daumans väg kommer att tillkomma. 
Den nya angöringen som i detaljplanen är betecknat med GATA kommer att vara 
cirka 120 meter lång och 7 meter bred och bli en kommunal anläggning. Parallellt 
med gatan kommer ett dike att anläggas som kommer att hantera det dagvatten som 
rinner på gatan. Diket kommer att ha en släntlutning på 1:2 med beteckningen dike 
på plankartan samt en bredd på 4 meter och ett djup på 0,5 meter. Avsides om diket 
kommer det att tillkomma en gång-och cykelväg parallellt med gatan, på kartan 
utmärkt med GÅNG CYKEL. Samma beteckning, GÅNG CYKEL, tillkommer även på 
Lärkgatans sträckning intill förskolans placering. Eftersom det finns adresser och 
postlådor placerade längs gång -och cykelvägen mellan Lärkgatan och Gökgatan, 
ämnar kommunen ge dispens för de nyttofordon som behöver använda vägen. 
 

Parkering 
Det kommer att tillkomma parkeringsplatser inom kvartersmark inom 
detaljplaneområdet. Det kommer att anordnas parkeringsplatser för hämtning och 
lämning av barn i anslutning till planområdets nordöstra del och den nya gatan. 
Dessa kommer till antalet att vara 20 platser. Ytterligare en parkeringsyta kommer att 
anläggas på kvartersmark för att serva förskolans personal. Dessa kommer till antalet 
att vara 20 platser. Förskolan kommer att som mest inrymma 180 barn beräknat på 
24 pedagoger. Baserat på förskolans närhet till kollektivtrafik och närheten till 
centrum i orten har beräkningarna grundats på 0,8 p-platser per anställd.  
Varutransporter och varuleveranser samt lastning och lossning kommer att ske 
utanför planområdet i anslutning till Lärkgatan och den befintliga vändytan i direkt 
anslutning till planområdets sydvästra del. Detta eftersom denna del ligger närmst till 
förskolans varumottagning.   
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten, avlopp och dagvatten 
Den del i planområdet som inrymmer förskolans fastighet kommer att anslutas till 
befintligt va-nät vad gäller vatten, spillvatten och dagvatten. Det dagvatten som 
tillkommer på gatuangöringen kommer att hanteras med ett svackdike. På plankartan 
kommer diket få beteckningen dike. Det nytillkomna svackdiket kommer att leda 
vattnet till Franz Daumans vägs dike som i sin tur leder det till närmsta recipient som 
är Möllebäcken. Möllebäcken klassas som ett biflöde till huvudrecipienten Vege å.  
I största möjliga mån ska lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) eftersträvas. 
Planområdets grönytor kommer att fördröja viss del dagvattnet då avrinningen från 
dem blir långsammare än om hela planområdet hårdgjorts till asfalt. På så sätt 
minskar avrinningen från området något. De flöden och magasinvolymer som 
framräknats hade med sannolikhet blivit högre med exempelvis fler hårdgjorda ytor.  
Ett möjligt sätt att hantera dagvattnet på kvartersmark är genom en makadamkista. 
Makadamkistans totala volym inrymmer 339m3 med en effektiv fördröjningsvolym på 
en tredje del då porvolymen på kistan är på 30%. Denna behöver då grävas under 
mark om minst 0,5 meters djup. Denna volym gäller för ett 5 års- regn med ett 
utsläppsflöde på 4 l/s/ha. Kistan behövs göras tät samt säkerställa att den inte flyter 
upp för att inte påverka grundvattennivån. Denna yta går att justera och även minska 
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under förutsättning att andra LOD lösningar tillförs i form av genomsläpplig 
markbeläggning på parkering, stuprör i växtbäddar, gröna tak med flera.  
En alternativ plats till föreslagna dagvattenlösningar för fördröjning av dagvattnet är 
parkmarken öster om gång -och cykelvägen. Parkytan är på ca 780m2 och har goda 
förutsättningar att serva som tänkbar fördröjningsyta.  
VA – utredningen VA – utredning för Elestorp 7.97 och del av 7.21 2020-09-11 visar 
att det har gjorts beräkningar på olika utsläppsbegränsningar,4 l/s/ha 
(förfrågningsunderlag), 0,85 l/s/ha (dikningsföretag); samt 20 l/s/ha (befintlig 
avrinning från området); Beroende på vilket utloppskrav man utgår ifrån blir 
fördröjningsbehovet för hela planområdet 466 m3, 686 m3 respektive 239 m3 för ett 
5-årsregn. Kommunen förordar 4l/s/ha som utsläppsflöde. Att dimensionera 
fördröjningen utifrån 5-årsregn bedöms vara rimligt i denna typ av område. 
Magasinen förses då med bräddningsutlopp för att systemet ska kunna hantera ett 
20-årsregn utan marköversvämningar. Detta baseras på att varaktigheten på 
dimensionerande regn blir lång vid kraftigt strypta utlopp, vilket gör att resulterande 
magasinsvolym blir så pass stor att den även har möjlighet att fördröja ett kortvarigt 
intensivt 20-årsregn. En öppen anläggning innebär också att man kan välja att skåla 
ytan ovan anläggningen för att skapa en volym där större regn än 5-årsregn kan 
rymmas. I händelse av kraftigare regn/skyfall kan man räkna med att 
förskoleverksamheten är förlagd inomhus och att en större vattensamling inte utgör 
någon säkerhetsrisk. Anläggningen behöver ha ett bräddningsutlopp för att kunna 
avleda 20-årsregn utan att orsaka marköversvämningar. En öppen anläggning 
förutsätter att dagvattnet leds dit ytledes via vattenutkastare, dikesstråk eller rännor. 
Utsläppsbegränsningarna kan jämföras med den belastning som idag beräknas 
belasta dikningsföretaget. Naturmark brukar sägas belasta med 1,5l/s/ha. Detta är ett 
vanligt antagande när det gäller naturmark vilket för planområdet motsvarar ca 5,2l/s 
medan parkeringen inom det framtida förskoleområdet belastar med 8,9l/s då det 
oreglerat släpps till befintligt ledningsnät som leder vattnet till dikningsföretaget. 
Dessa två flöden ger ett totalt utsläppsflöde omkring 14 l/s till dikningsföretaget. 
Fördelas utsläppsflödet jämt över planen blir det ett utsläpp på 4 l/s/ha. Används 
denna nivå kommer därför inte belastningen till dikningsföretaget att öka. Kommunen 
gör bedömningen att ovanstående utsläpp på 4 l/s/ha är ett rimligt begränsningsmått, 
något som både NSVA och VA-utredningen kommit fram till.  
Angivna magasinsvolymer är baserade på avrinningskoefficienterna som är angivna i 
utredningen. Om utformningen av området i projekteringsfasen till exempel skulle 
medföra att lägre avrinningskoefficienter kan användas så minskar även 
magasinsvolymerna. 
Vid översvämningsrisk i någon lokal lågpunkt ska dagvattenbrunn med sandfång 
placeras och anslutas till dagvattenledningen. 
Dricksvatten och spillvatten ska kopplas till befintligt nät på Lärkgatan, där även 
anslutningspunkter finns. Dagvattnet ska först omhändertas enligt ovan innan det 
ansluts till befintligt nät.  

Elförsörjning 
Förskolan kommer att anslutas till befintliga elledningar. Det finns elledningar med 
elpunkter i anslutning till planområdet som den nya förskolan kommer att anslutas till.  
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Uppvärmning 
Uppvärmning kommer att ske genom projekterad bergvärme. 

Brandskydd, Brandposter och sprinkler 
Då det finns två brandposter i anslutning till planområdet med ca 60 meters avstånd 
vardera är bedömningen att det inte kommer att behöva installeras ytterligare 
brandposter baserat på förskolans byggnation.  När det gäller byggnadstekniskt 
brandskydd kommer detta finnas i form av brandceller, men vid byggnation högre än 
11 meter behöver utrymningstrategin lösas. Om sprinkler installeras krävs en egen 
vattentank. 

Avfall 
Vid placering av ett avfallsutrymme är det viktigt att ta hänsyn till bland annat närhet 
till bostäder, trafiksäkerhet, barnsäkerhet och arbetsmiljö i enlighet med gällande 
renhållningsordning för Bjuvs kommun. 
Det ska finnas möjlighet för NSR att tömma avfallet ifrån befintliga och tillkommande 
gator samt vändzon i återvändsgator. Gatorna ska ha tillräcklig bredd och vara 
anpassade för körbara fordon enligt NSR:s angivna mått för att möjliggöra för 
avfallstömning. Avfallskärlen ska placeras så att backning ej förekommer. 
 

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR 
NATUR, GEOTEKNIK OCH KULTUR 
Mark och vegetation  
Idag består planområdet av en gräsbevuxen yta och en parkering. I vegetationen 
finns även spår av ett asfalterat stråk som troligen använts av dåvarande 
förskoleverksamheten och som påminner om förskolan som tidigare funnits på 
platsen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofoto av planområdet. Källa Lantmäteriet.                   Bild på befintligt asfalterat stråk  

Ortofotot och bilden ovan visar tydliga spår av den förskola som funnits på samma 
plats med som rivits ner.  

Geotekniska förhållanden 
Jordartskartan från SGU visar att marken i området består av lerig morän och 
morängrovlera. Bergartskartan visar att marken i området består av lera, lerskiffer, 
sandsten och kol.  
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Det har utförts geotekniska undersökningar på planområdet. De geotekniska 
undersökningarna består av Markteknisk undersökningsrapport, PM 
Projekteringsunderlag och Rapport geofysik DCIP daterade 2020-02-28. Enligt 
utförda undersökningar består marken i området av lerig morän och morängrovlera.  
Sammanfattningsvis indikerar de genomförda geotekniska undersökningarna på 
goda förhållanden för grundläggning av ny byggnad. Detta då jordlagren under 
förekommande fyllning utgörs av lermorän med medelhög till mycket hög odränerad 
skjuvhållfasthet på vittrad sandsten och därunder sedimentär berggrund.   

Gruvgångar  
Inom planområdet förekommer äldre gruvgångar av typen B-flöts på 10 och 30 
meters djup. Byggnation och uppfyllnader inom området kommer genom 
lastutbredning och valvverkan att ha en försumbar inverkan på gruvgångarnas 
stabilitet på dessa djup. När gruvgångarna utnyttjades och dränerades var 
belastningen på systemet betydligt större än när systemet är vattenfyllt. Risk för 
skadliga sättningar på grund av planerad bebyggelse bedöms därför inte föreligga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I kartbilden till vänster går det att se typen att gruvdrift av B-flöts bedrivits och de transportgångar som 
finns i området. I den vänstra kartbilden går det även att se den tidigare förskolans placering.  I 
kartbilden till höger går det att få en tydligare bild av B-flötsen.  

 
Det har utförts en geoteknisk undersökning för gruvgångar för Elestorp 7:97, Ekeby, 
Rapport geofysik DCIP daterade 2020-02-28 i samband med framtagandet av 
geotekniska utredningarna. Där har flera JB-sonderingar utförts över planområdet, 
med två sonderingar på 15 meters djup för att kunna verifiera gruvgångar och 
håligheter och resterande sonderingar som har avslutats med en avgränsning på ca 
8 meters djup. Detta då planerad förskola med två våningsplan inte anses ha någon 
större lasteffekt på större djup. Sammanfattningsvis visar undersökningen att vissa 
svaghetszoner/gruvgångar har tolkats från ett djup av mellan 60 och 65 meter men 
att inga tydliga gruvgångar har kunnat bedömas. Troligtvis har dessa rasat igen och 
är vattenfyllda.  

Radon 
Markradonmätningar har utförts på plats i samband med den geotekniska 
fältundersökningen, och redovisas djupgående i ”PM 
Projekteringsunderlag/Geoteknik Elestorp 7:97, Ekeby”, 2020-02-28, Tyréns AB. 
Sammanfattningsvis framkommer att dessa mätvärden tyder på radonhalter inom 
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normalriskintervallets nedre del. Dock kan radonhalten kan vara högre vid annan 
årstid med lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det behövs radonskyddat 
byggande vid nybyggnation, vilket regleras i plankartan att bostäderna ska uppföras i 
radonskyddat utförande. 
 
Förorenad mark 
Enligt SGU:s kartering finns det ingenting som tyder på att marken i planområdet är 
förorenad.  
 
Kulturvärden och fornlämningar 
Det kan förekomma dolda fornlämningar under markytan som idag inte är kända. 
Planområdet bedöms av länsstyrelsen vara för litet för att en arkeologisk 
undersökning ska krävas på platsen men det är av vikt att beakta anmälningsplikten i 
samband med exploateringen om fornlämningar påträffats. Om fornlämningar i form 
av stenpackningar, härdar, skelettdelar eller liknande fynd skulle framkomma ska 
markarbetena omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas enligt 2 kap 10§ 
Kulturmiljölagen. 
 
BEBYGGELSEOMRÅDEN 
Bostäder, verksamhet och service 
Planområdet omges av en-plans parhus i söder och väster utmed Lärkgatan och 
Gökgatan. I öster ligger Bjuvsbostäders flerbostadshus i tre våningar och söder om 
planområdet återfinns även en del servicebyggnader. 
Bebyggelsen i söder och väster om planområdet, utmed Lärkgatan och Gökgatan, är 
låg och kännetecknas av gult tegel med röda sadeltak och vita gavelrösten av 
träpanel.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Bilderna ovan visar bebyggelsen på Gökgatan väster om planområdet samt delar av planområdet med 
Bjuvsbostäders bestånd utmed Bjerrings väg och Ekeby vårdcentral i bakgrunden. 
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Öster om planområdet, utmed Bjerrrings väg, finns det fem flerbostadshus i rött tegel 
i två till tre våningar i pulpettak, där tre av dem omges av en innergård. Resterande 
två flerbostadshusen som ligger närmare planområdet, har en mer öppnare 
gårdsmiljö och angränsar till den befintliga lekplatsen inom planområdet. 
 Söder om planområdet, i direkt anslutning till Lärkgatan, utmed Storgatan finns 
servicebyggnader i rött tegel i en till två våningar och sadeltak.  

Servicebyggnader idag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns en hel del servicebyggnader i nära anslutning till planområdet då 
planområdet är i ett centralt läge i Ekeby. Kartbilden visar de närmsta 
servicebyggnaderna i förhållande till planområdet. X:et på kartbilden motsvarar 
planområdets södra del. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Västra byggnaden (Ekeby vårdcentral, före detta kommunalhuset) 

I den västra byggnaden, sett till planområdet, ligger familjecentralen Fjärilen med 
öppna förskolan och barnavårdscentral (BVC). I byggnaden finns även 
socialrådgivning och delar av Ekebys vårdcentral. I centrumbyggnaden finns Ekeby 
vårdcentral (Achima Care). Öster om torget i den östra byggnaden finns Zebrans 
förskola. Byggnaderna är uppförda i rött regel med sadeltak. 
I anslutning till före detta kommunalhuset med tillhörande byggnader, söder om 
planområdet, finns det ett torg. På torget finns det sittbänkar, en äldre fontän, som 

X 
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idag inte är i bruk och plats för lek. Framför Ekebys vårdcentral finns även 
parkeringsplatser. 

 
Östra byggnaden, Zebrans förskola                            Trolldungens förskola  
Intill planområdet                 vid Ekeby Skola 
 
Zebrans förskola med 1 avdelning samt Trolldungens förskola med 5 avdelningar är 
de befintliga förskolor som kommer att flytta in till den nya förskolans lokaler.  
 
På platsen tidigare 
Fram till 1980-talet var platsen som inrymmer planområdet en åker. På samma plats, 
under samma årtionde, uppfördes Lärkgatans förskola i form av baracker, som ett 
provisorium för att tillgodose dåtidens momentana behov av förskoleplatser. Under 
alla år som paviljongerna användes förekom aldrig något underhåll av fastigheten. 
Mellan 1980-talet och 2001 var lokalerna undermåliga med bland annat vattenläckor i 
alla avdelningar och andra stora brister både interiört och exteriört. I samband med 
utbyggnaden av en ny förskola bredvid Ekeby skola område under 2001 flyttade alla 
tre avdelningarna dit. Då skedde även ett inköp av ytterligare paviljonger i barackform 
för att tillgodose behovet av förskoleplatser. De provisoriska barackerna på 
Lärkgatan lades till försäljning och såldes under året 2002. På marken som de stått 
på, fastigheten Elestorp 7:97, utfördes samma år avslutningsarbeten och platsen har 
stått outbyggd sedan dess.  
 

 
Till vänster: Flygfoto över Ekebys kommunalhus med tillhörande byggnader. Norr om byggnationen på 
åkrarna i bakgrunden ligger nuvarande planområde. Till höger: Bild över Lärkgatans gamla förskola.   

Strax söder om planområdet ligger Ekebys före detta kommunalhus med två 
fristående flyglar, en för tre tjänstebostäder och en för folktandvård och mödravård, 
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med pensionärshemmet i nära anslutning. Den tidigare förskolan på platsen, som 
syns på bilden inrymde tre avdelningar. 
Ekebys kommunalhus med sina flyglar på var sin sida ritades av arkitekten John 
Barton som tillika var anlitad arkitekt att i många andra skånska kommuner under 
mitten av 1900-talet och han fann sin inspiration i det berömda tingshuset i 
Sölvesborg ritad av Gunnar Asplund.  
Kommunalhuset, på senare tid även känt som Ekebys vårdcentral, har en stor gavel 
som fasad precis som tingshuset i Sölvesborg. Från den gavelformade fasaden går 
det även att utläsa att dåvarande kommunfullmäktigesalen finns på plan två, där 
även de stora fönsterpartierna och balkongen med det påkostade smidesstaketet och 
fasadklockan finns. Huset med tillhörande byggnader har efter 
kommunsammanslagningen 1974 haft ett antal olika funktioner fram till idag.  

GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät 
Planområdet angränsar till Ekebys centrala delar genom Lärkgatan i söder och även 
Storgatan i direkt anslutning till Lärkgatan. Norr om planområdet ligger Franz 
Daumans väg. Gökgatan och Trastgatan ligger väster om planområdet. Till öster om 
planområdet ligger Bjerrings väg.  
Huvudvägen i området är Franz Daumans väg med Trastgatan som anslutande gata. 
Bjerrings väg som ligger öster om planområdet övergår till gång- och cykelväg vid 
anslutningen till Franz Daumans väg. Storgatan ligger strax sydväst om planområdet 
och löper parallellt med Franz Daumans väg genom i princip hela orten. Franz 
Daumans väg är huvudinfarten in till planområdet och även till resterande Ekeby. 
För detaljplanen har det utförts en trafik och bullerutredning, Trafik och 
bullerutredning förskola, Lärkgatan i Ekeby 2020-01-20.  

Gång, cykel och mopedtrafik 
Planområdet är kopplat till Ekebys befintliga gång och cykelvägar i söder, genom 
Lärkgatan. Det finns idag en relativt utvecklad gång och cykelvägnät i anslutning till 
Ekebys centrum. Dock finns det svaga kopplingar mellan befintliga vägar hos en del 
sträckor vilket gör att det upplevs relativt svårt och osäkert att gå och cykla genom 
orten. Skånespåret, som är en del av Sverigeleden korsar Storgatan i Ekeby.  

Källa: Openstreetmap.org                     Källa: Openstreetmap.org 
Befintlig och tillkommande gång- och cykelväg i Ekeby.  Kollektivtrafiklinjer i Ekebys centrala tätort. 
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Kartbilden till vänster visar befintligt gång- och cykelvägnät i Ekebys centrala delar. 
Gång -och cykelvägarna är utpekade i orange (Skånspåret), svart (befintligt gång- 
och cykelnät) och mörkröd färg (den tillkommande anslutningen).  
Kartbilden till höger visar kollektivtrafiknätet i Ekebys centrala delar, linjesträckorna 
som trafikerar området och närliggande hållplatser. Dessa är markerade med röd 
färg. 

Kollektivtrafik 
Då planområdet finns centralt i Ekeby är även närheten till kollektivtrafik större än i 
andra delar av orten. Regionbusslinjerna 250, 260 och 297/298 trafikerar Ekeby 
tätort. Linje 250 trafikerar Helsingborg-Bjuv-Ekeby. Linje 260 trafikerar Landskrona-
Tågarp-Ekeby och linje 298 som bytt namn från 297 trafikerar sträckan Helsingborg-
Bårslöv-Ekeby. Samtliga linjer korsar Storgatan och Södergatan med 4 hållplatser i 
relativ närhet till planområdet. Den närmsta hållplatsen finns på Storgatan. 

Riksintresse för kommunikationer 
Planområdet berörs inte av några riksintressen för kommunikationer. I närhet till 
planområdet korsar Skånespåret som är en del av Sverigeleden. 
 
Parkering 
Parkering sker idag på en del allmänna gator samt på angivna parkeringsplatser runt 
om i Ekeby centrum. Närmsta parkeringsyta ligger idag i sydväst mot Lärkgatan. 
 

STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET 
Buller och trafik 
Buller definieras som ett oönskat ljud som mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 
människans mäts normalt i decibel(A) och bullerskalan är logaritmisk. Den bullernivå 
som beräknas i ett genomsnitt per dygn kallas för ekvivalent ljudnivå. Den bullernivå 
som beräknas utifrån maximala värden kallas för maximal ljudnivå. 
Det har för detaljplanen utförts en trafik och bullerutredning, Trafik och 
bullerutredning förskola, Lärkgatan i Ekeby 2020-01-20. Bullerutredningen är 
baserad på Naturvårdsverkets riktvärden för skolgård, där skolgård är definierad som 
en öppen plats utomhus där barnen tillbringar sina raster och där pedagogisk 
verksamhet bedrivs. Riktvärdena för buller kopplat till skolgård är uppdelade efter 
den funktion olika delar av skolgården har. I de delar av gården som är avsedda för 
lek, vila och pedagogisk verksamhet får inte den dygnsekvivalenta ljudnivån 
överskrida 50 dB(A) och den maximala ljudnivån får inte överskrida 70 dB(A). I övriga 
delar inom skolgården får inte den dygnsekvivalenta ljudnivån överskrida 55 dB(A) 
och den maximala ljudnivån får inte överskrida 70 dB(A). Nivån bör inte överskridas 
mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården 
nyttjas (exempelvis mellan kl. 07.00-18.00).  
 
Beräkningsresultaten från utredningen visar att ljudnivåerna är låga i området. De 
ekvivalenta ljudnivåerna ligger mellan 45–50 dB(A) och därmed erhålls riktvärdena 
med avseende på ekvivalentnivå på skolgården. De maximala ljudnivåerna ligger i 
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största delen av skolgården mellan 50–60 dB(A) och därmed erhålls riktvärdena även 
de med avseende på maximalnivå på skolgården.  
 
 
  
 

 

 

 

 

 
 
 
Källa: Ramböll Sverige AB                                           Källa: Ramböll Sverige AB 
 
Kartbilderna visar de ekvivalenta nivåerna till vänster och de maximala nivåerna till 
höger.  
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten, avlopp och dagvatten 
Planområdet ligger till största del, genom Fastigheten 7:97, inom kommunalt 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. För fastigheten Elestorp 
7:21 ingår Lärkgatan inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Utmed denna del av gatan finns även anslutningspunkter. 
 
Det har för detaljplanen utförts en VA- utredning, VA-utredning för Elestorp 7:97 
2020-09-11 med flera i Ekeby. Utredningen har inrymt dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten. Detta dels för det tilltänkta planområdet dels för ett större område.  
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Ledningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befintliga ledningar över planområdets södra del.     Befintliga ledningar över planområdets norra del. 

Det finns idag befintliga ledningar med anslutningspunkter i anslutning till 
planområdet. Rören för vatten, spillvatten och dagvatten är dragna till planområdet. 
Brunnar för vatten och dagvatten finns i planområdet. Brunnar för spillvatten finns i 
direkt anslutning till planområdet. Innan påbörjad exploatering ska ledningsägare 
kontaktas för att klargöra ledningarnas läge och säkerställa eventuella 
skyddsavstånd.  
 
Brandskydd, brandposter och sprinkler 
Befintliga brandposter i närområdet klarar enligt räddningstjänsten 
vattenförsörjningen vid en eventuell brand. Det finns två brandposter i anslutning till 
planområdet. Den ena ligger på Gökgatan och den andra ligger på Lärkgatan. Båda 
brandposterna finns inom ca 60 meters avstånd.  
 
Avfall 
Sophantering sköts av NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB. 
 
Elförsörjning och Bredband 
Det finns elnät och tv och bredband som bostäderna i anslutning till planområdet är 
anslutna till. 
 
Uppvärmning 
Det finns fjärrvärmenät som Bjuvsbostäders hyresgäster har tillgång till. Det finns 
även distributionsledningar för natur- och biogas i närområdet. 
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MÖJLIGA KONSEKVENSER 
MARK, LUFT OCH VATTEN 
Markradon 
I samband med den geotekniska markundersökningen och PM 
Projekteringsunderlag/Geoteknik Elestorp 7:97, Ekeby”, 2020-02-28, Tyréns AB har 
det i fältundersökningen installerats tre radondetektorer. Analyserna från dessa 
detektorer visar att två av dessa förhåller sig inom det normala riskintervallet och att 
en tredje är något högre. Det kommer att behövas radonskyddat byggande vid 
nybyggnationen enligt utförda undersökningar. 

Dagvatten och översvämningsrisk 
Säkerställandet av dagvattenhanteringen innebär att en yta behöver tas i anspråk för 
kommande behov av dagvattenmagasin. Höjdsättningen av planområdet ska vara 
sådant att större regn kan hanteras utan att byggnader svämmas över. Bebyggelsen 
planeras så att flödena leds bort från förskolans byggnader. De topografiska 
förhållandena bidrar till att det framtida förskoleområdet upplevs som instängt. Det är 
därför viktigt att säkerställa vattnets sekundära rinnvägar för att vattnet inte ska rinna 
intill byggnader och förbli stående under längre tid på platser som inte är avsedda för 
det. Detta då vattnet kan orsaka skada på byggnader och utgöra en säkerhetsrisk för 
de barn som kommer att vistas i området. Vidare kommer det tillkomma svackdiken, 
alternativt makadamdiken längs med den planerade gatu, gång- och cykelstrukturen. 
Det har även på plankartan pekats ut en möjlig fördröjningsyta på parkmark, öster om 
gång- och cykelvägen som kan tas i anspråk för dagvattenhantering alternativt 
reducera översvämningar.   
 
Skyfall 
Då planområdet inrymmer ett lågpunktsområde har en 
skyfallskartering/skyfallsanalys tagits fram i syfte att förtydliga konsekvenserna av 
skyfall som kan tänkas uppstå i samband med exploatering. Skyfallsanalysen har 
utgått ifrån ett 100 års regn med en varaktighet på 6 timmar och en klimatfaktor på 
1,3 och finns att ta del av i VA – utredning Elestorp 7.97 och del av 7.21 Det har i 
utredningen antagits att det befintliga ledningsnätet är dimensionerat för ett 10 års 
regn med varaktighet på 10 minuter utan någon klimatfaktor inräknat där den 
intensiteten har använts, även om den nya dimensioneringen av ledningsnätet antas 
klara av ett 20 års regn. Sammantaget visar skyfallskarteringen att det vid häftigare 
regn behöver det skapas möjligheter att leda bort vattnet från planområdet. Detta 
eftersom delar av planområdet ligger i en lågpunkt och ledningsnätet saknar tillräcklig 
kapacitet att vidaretransportera vattnet. Detta behöver beaktas när exploatering sker.  
 

NATUR OCH KULTURMILJÖ 
Naturmiljö och biologisk mångfald 
I undersökningen Undersökning för Elestorp 7:97 och del av Elestorp 7:21 2020-04-
27 utförd av Bjuvs kommun, finns det inget som tyder på att platsen inte besitter 
några högre värden av biologisk mångfald. Det finns några körsbärsträd inom det 
föreslagna planområdet som kommer att behöva avverkas för att möjliggöra för 
planerad exploatering på platsen. 
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Hushållning med naturresurser 
Ett något ökat antal transporter kommer att tillkomma när förskolan är på plats, 
främst under morgon samt eftermiddag/kväll. Detta när personalen tar sig till och från 
förskolan och föräldrarna lämnar och hämtar barnen. Därav betonar denna detaljplan 
vikten av att använda kollektivtrafiken alternativt gång -och cykel som 
transportmedel. Det kommer även tillkomma ett miljöhus med möjlighet till 
källsortering i anslutning till förskolans sydöstra del. 

Landskapsbild 
Detaljplanen kommer genom sin utformning att ha en påverkan på landskapsbilden. 
Planområdet är idag ett öppet område med vildvuxet gräs av ängsartad karaktär och 
en del träd. Kommunen klipper gräset på vissa delar men stora delar av planområdet 
underhålls inte av kommunen. 
Byggnationen, genom förskolebyggnaden med sina komplementbyggnader och 
markförändringar på friytan, samt infartsgatans och gc vägens tillkomst kommer att 
göra ett avtryck i landskapet. Detta genom nya vyer som tillförs och nya strukturer 
som skapas och binds samman med befintliga strukturer.    
 
HÄLSA OCH SÄKERHET 
Buller från väg och järnväg 
Den största bullerkällan från väg är Franz Daumans väg. Utredningen som framtagits 
visar att riktvärdena för både de ekvivalenta ljudnivåerna och de maximala 
ljudnivåerna inryms. I framtiden ämnar kommunen sänka hastigheten på Franz 
Daumans väg från 70km/h till 50km/h. I samband med att den nya angöringen ämnar 
kommunen att skapa en trafiksäkring kring tillkommande korsning. Detta kan i sin tur 
även innebära att hastigheten kring korsningen sänks på Franz Daumans väg. 
 
Ekeby reningsverk 
Eftersom planområdet ligger ca 500 meter från Ekeby reningsverk har det efterkrävts 
en bedömning för vilken påverkan som reningsverket och planen har på varandra. 
NSVA har sett över reningsverkets kapacitet och i VA – utredning Elestorp 7.97 och 
del av 7.21 2020-09-11 framgår det att reningsverket ska klara av de ökade flöden 
som kan tänkas uppstå, både vad gäller tillstånd och kapacitet. Någon annan typ av 
påverkan har inte gjorts tillkänna. Bedömningen som gjorts med reningsverket är 
enbart gjord för förskolan.  
 
PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSE 
Detaljplanen medför ingen påverkan på något riksintresse. 
 
MILJÖKONSEKVENSER 
Undersökning/ Ställningstagande 
Undersökningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en 
miljöbedömning behöver göras eller inte. Undersökningen upprättas i samband med 
framtagandet av planen och avses kunna samrådas parallellt med planhandlingarna.  
 
Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan varför behov att 
upprätta miljöbedömning inte föreligger.  
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Undersökningen grundas på följande: 

• Området är sedan tidigare detaljplanelagt och prövat för förskola. 
• Några risker för människors hälsa bedöms det inte fås vid genomförandet. 
• Ingen risk att miljökvalitetsnormerna överskrides. 
• Miljöpåverkan bedöms som ringa. 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap i MB  
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, 
bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Miljökvalitetsnormer anger de 
föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för 
olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belasta utan fara för 
påtagliga olägenheter. Det finns även miljökvalitetsnormer för vatten, där ser man på 
ekologisk- och kemiskstatus.  
EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 
som Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så 
kallade miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som 
införts i svensk lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa 
utsläppskällor. Normerna för vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst 
ska ha vid en viss tidpunkt. Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att 
beskriva vattenförekomstens vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla 
vattenförekomster ska uppnå god status eller potential innan år 2021 samt att ingen 
vattenförekomsts status får försämras, den ska istället förbättras eller bevaras. 
Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för vattenförekomster, ekologisk 
status och kemisk status. (HaV, 2016; VISS)  
Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts 
på att vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och 
ekologisk status ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, 
som används för statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. 
Projekt eller verksamheter som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas.  
Recipienten för aktuellt planområde är Vege å (sträckan Humlebäcken-Hallabäcken). 
Recipienten bedömdes vid den senaste klassificeringen ha måttlig ekologisk status 
och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Statusklassificeringen för ekologisk och 
kemisk status sattes år 2019 under den tredje förvaltningscykeln. 
Bedömningen av ekologisk status baseras bland annat på att kvalitetsfaktorn påväxt-
kiselalger bedöms ha måttlig status och visar att vattendraget är näringspåverkat. 
Näringsbelastningen kommer från omkringliggande jordbruk, dagvatten från tätort 
och avloppsreningsverk.   
Att god kemisk status inte uppnås beror på bromerad difenyleter (PDBE) och 
kvicksilver och kvicksilverföreningar från atmosfärisk deposition. I enlighet med bilaga 
6 i Havs-och vattenmyndighetens föreskrifter har ett undantag i form av mindre 
stränga krav för kvicksilver och PBDE utfärdats. Skälet till undantaget är att halterna 
för båda föroreningarna bedöms överskridas i fisk i samtliga svenska 
vattenförekomster. Dock får inte de nuvarande halterna av kvicksilver och PBDE 
överskridas. 
Det har gjorts beräkningar på föreoreningskoncentrationer och mängder för 
miljökvalitetsnormer i VA – utredning Elestorp 7.97 och del av 7.21 2020-09-11. 
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Beräkningarna visar att föroreningarna totalt sett ökar något i mängd och 
koncentration i dagvattnet i samband med exploateringen av området men att man 
med hjälp av förslagna anläggningar för rening och fördröjning kan undvika att öka 
belastningen på recipienten. Baserat på de beräkningar som gjorts i denna rapport 
anses det möjligt att få tillräcklig rening med föreslagna dagvattenanläggningar. På 
så sätt försvåras inte möjligheten att uppnå de miljökvalitetsnormer som finns för 
recipienten Vege å. Utredningen visar även att belastningen på dikningsföretaget inte 
kommer att öka i samband med exploateringen av området. Detta baseras på 
befintliga flöden som idag belastar dikningsföretaget. 
Planområdet enligt föreliggande förslag bedöms därmed inte medföra att några 
miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas. 
 

Miljömål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som drar upp riktlinjer för 
dagens och morgondagens miljöarbete i Sverige. Dessa har sedan utvecklats inom 
varje länsstyrelse, efter regionala förutsättningar. Det miljömål som kan anses 
beröras av detta planförslag är: 
 
God bebyggd miljö 
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
[…] Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas”  
 
Förutsatt att ny exploatering inom planområdet utformas med hänsyn till områdets 
karaktär bedöms planförslaget kunna genomföras utan att motverka miljömålen vad 
gäller God bebyggd miljö. 
 

SOCIALA KONSEKVENSER 

Barnperspektivet - Barnkonventionen 
Enligt barnkonventionens tredje artikel ska vid alla beslut som rör barn i första hand 
beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. I artikel 28 och 29 står det att det alla 
barn har rätt till utbildning samt att denna ska syfta till att utveckla barnets fulla 
möjligheter i barnets resa mot sin självständighet. Då denna detaljplan möjliggör för 
förskoleverksamhet på platsen har detta ansetts av stor betydelse.  
Detaljplanen har därför utformats med tanke på barns bästa, både utifrån hälsa och 
säkerhet och boverkets rekommendationer när det gäller friyta för lek. Hänsyn har 
tagits till ovanstående i både förslaget till byggnadens utformning men även till 
markens beskaffenhet samt val av lekutrustningsmaterial.  
 

Tillgänglighet 
Förskolan med dess komplementbyggnader och friyta kommer att anläggas på 
kvartersmark för allmänt ändamål och kommer att drivas i kommunal regi. 
Byggnaden kommer att vara tillgänglig under verksamhetens öppettider. Friytan och 
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dess lekplatser kommer att kunna samnyttjas och på så viss även vara tillgängliga för 
allmänheten även utanför verksamhetstid.    
Allmänna platser kommer att utformas på det sätt att dessa är tillgängliga för alla. 
Bebyggelsen av den nya förskolan och utemiljön ska följa Boverkets 
rekommendationer och boverkets byggregler (BBR) så att tillgängligheten som är ett 
krav uppnås. 
 

GENOMFÖRANDE FRÅGOR 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Detaljplanen drivs med standardförfarande och tidplanen för planprocessen bedöms 
vara följande: 
Samråd   sommar 2020 
Granskning   höst 2020 
Antagande   vinter 2020 
 
GENOMFÖRANDETID 
Planen har en genomförandetid på 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Det kommer inom detaljplanens gränser att bildas en ny fastighet på den befintliga 
fastigheten, Elestorp 7:97. Fastigheten kommer att inrymma förskolebyggnaderna, 
personalparkeringen, parkeringen för hämtning och lämning av barn samt den friyta 
som krävs för att tillgodose förskolans behov. Det kommer att behövas en 
fastighetsreglering mellan fastigheterna Elestorp 7:97 och Elestorp 7:21 så att de 
delar som inrymmer parkering och en del av friytan till fastigheten Elestorp 7:97. 
Den andra fastigheten, Elestorp del av 7:21, kommer att inrymma infartsgatan från 
Franz Daumans väg, diket, gång- och cykelvägen samt parkyta med möjlig 
fördröjningsyta för dagvatten. 
Fastighetsbildningen ska initieras och bekostas av kommunen. 

Servitut 
Det finns flera olika servitut som angränsar till planområdet. Både i form av 
avtalsservitut och officialservitut och nyttjanderätter. Avtalsservituten är tre ledningar, 
betecknat 12-IM7-77/4500.1, 12-IM77/4501.1 och 12IM7/771139 6.1 till förmån för 
fastigheten Elestorp 7:21. Officialservitutet är för väg, betecknat 12-EKE-476.1 och är 
en last för fastigheten Elestorp 7:21. Nyttjanderätt innefattar bredband med aktnr: 
03/1053. Det planeras inte tillkomma några servitut i planområdet. 
 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Planens ekonomi 
Planarbetet genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen. Plankostnaderna har för 
denna detaljplan fördelas mellan planeringsavdelningen och fastighetsavdelningen i 
Bjuvs kommun varför ett planavtal har tecknats och finns att tillgå som reglerar denna 
fördelning.    
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Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för behovet att lösa dagvattnet och infarten till förskolan i samband med 
exploatering och byggnation av förskolan är budgeterade och inräknade inom ramen 
för investeringsprojektet för förskolan. Mer information finns att tillgå i 
projekteringshandlingarna. Anläggningarna kommer därmed bekostas av 
fastighetsavdelningen i Bjuvs kommun. 
 
Kostnader kopplade till vatten och avlopp 
Kommunen kommer att vara fastighetsägare för båda tillkommande fastigheterna 
Elestorp 7:97 och del av Elestorp 7:21 varför alla kostnader kopplade till vatten och 
avlopp bekostas av kommunen. De VA- kostnader som berör kvartersmark kommer 
att bekostas av fastighetsavdelningen och de VA- kostnader som berör allmän 
platsmark kommer att bekostas av gata-parkavdelningen.  
 
Flytt av ledningar 
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet initieras och bekostas av 
fastighetsägaren i samband med exploateringen. 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Medverkande tjänstemän 
Medverkande tjänstemän har varit planarkitekt Josephine Rosendahl, projektledare 
fastighet Dan Arvidsson, projektledare gata-parkavdelningen Lennart Andersson och 
förvaltningschef Anneli Gille. 
 

Besnik Nikqi   Anneli Gille  
Planarkitekt    Förvaltningschef 
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