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SAMRÅDET 
Enligt Byggnadsnämndens beslut 2020-06-18, § 45, har förslag till detaljplan varit på 
samråd under tiden 26 juni – 27 augusti 2020, totalt 16 yttranden har inkommit, 
varav 6 med erinran eller kommentar. Det har även inkommit en begäran om 
anstånd från Länsstyrelsen fram till 31 augusti 2020 som har beviljats av Bjuvs 
kommun.  

 

INKOMNA YTTRANDEN 
Myndigheter, statliga verk med flera 

Länsstyrelsen i Skåne län, inkommet 2020-08-31    med erinran 

Lantmäteriet, inkommet 2020-08-18     med erinran 

Region Skåne, inkommet 2020-08-26     utan erinran 

Trafikverket, inkommet 2020-07-03     utan erinran 

 

Ledningsrättshavare med flera 

Weum Gas AB, inkommet 2020-06-29     utan erinran 

E.ON Energidistribution AB, inkommet 2020-08-29   utan erinran 

Telia Sonera Skanova Access AB, inkommet 2020-09-08  utan erinran 

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB, inkommet 2020-08-27 med erinran 

Nordvästra Skånes reningsverk AB, inkommet 2020-07-03  med erinran 

Öresundskraft AB, inkommet 2020-08-27    utan erinran 

 

Kommunala nämnder 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-08-27    med erinran 

Tekniska nämnden, inkommet 2020-08-27     utan erinran 

Vård- och omsorgsnämnden, inkommet 2020-08-26   utan erinran 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst, inkommet 2020-06-29  utan erinran 

Söderåsens miljöförbund, inkommet 2020-08-27   utan erinran 

 

Sakägare, boende m.fl. 

Hyresgästföreningen Nordvästskåne, inkommet 2020-08-24  utan erinran 

Lantbrukarnas Riksförbund, inkommet 2020-08-27   med erinran 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkommet 2020-08-31  
Yttrande över samråd om detaljplan för del av  
Elestorp 7:97 och del av 7:21, i Ekeby, Bjuvs kommun  
2020–00034  
Redogörelse för ärendet  
Planområdet ligger i nordvästra delen av Ekeby tätort. Planhandlingarna anger att 
detaljplanens syfte är att möjliggöra för förskola samt angöring till och från förskolan. 
Planförslaget medger till största delen kvartersmark för skola, en mindre del allmän 
platsmark för parkmark med möjlighet till fördröjning av dagvatten, gata med 
möjlighet till fördröjning i dike samt gång- och cykelväg.  
Planområdet består idag till större delen av en gräsbevuxen yta, och är 
detaljplanelagt sedan tidigare för allmänt ändamål, park/plantering samt i en mindre 
del för koloniträdgård. Området har tidigare använts för förskoleändamål i tillfälliga 
byggnader.  
För området gäller översiktsplan ÖP2006. Enligt översiktsplanen är området utpekat 
som planlagd mark. Området är inte särskilt nämnt i Länsstyrelsens  
granskningsyttrande. Kommunen tar fram planförslaget med standardförfarande och 
gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i 6 kap. MB.  
Länsstyrelsens formella synpunkter  
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. 
plan- och bygglagen.  
Risk för översvämning  
Länsstyrelsen anser att situationen vad gäller översvämningsrisken måste 
förtydligas. Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering finns det en lågpunkt inom 
planområdet, vilket också framgår av den VA-utredning som tagits fram. 
Länsstyrelsen konstaterar att varken planbeskrivningen eller VA-utredningen 
innehåller något utförligare resonemang om eller bedömning av vilka konsekvenser 
ett skyfall skulle få vid ett genomförande av planförslaget. Om det krävs åtgärder för 
att hantera översvämningsrisken, inom området eller om planförslaget kan öka 
översvämningsrisken för kringliggande områden, måste detta redovisas. Behov av 
eventuella åtgärder behöver säkerställas i planen. Länsstyrelsen förutsätter att 
planhandlingarna kompletteras med ovanstående inför granskningen.  
Miljökvalitetsnormer för vatten  
Av planbeskrivningen framgår att recipienten för dagvattnet, Vege å, har måttlig   
ekologisk status, samt att dagvatten från tätort är en bidragande orsak till att 
vattendraget är näringspåverkat. Vidare framgår det att kommunens bedömning är 
att ett genomförande av planförslaget inte bedöms medföra att några 
miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas. Länsstyrelsen saknar i 
planbeskrivningen resonemang om hur kommunen kommit fram till den 
bedömningen. Länsstyrelsen menar att påverkan på vattenkvaliteten behöver 
relatera till frekvensen av flödena. Frekvensen av maxflödena kommer troligen att 
öka när ytorna inom planområdet hårdgörs. Länsstyrelsen kan varken av 
planbeskrivningen eller av VA-utredningen utläsa om detta har beaktats. Inför 
granskningen menar Länsstyrelsen att planhandlingarna behöver förtydligas kring 
detta, för att visa att den lösning som presenteras, med ytor för rening och 
flödesutjämning, är tillräckliga för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna 
tillgodoses. I sammanhanget uppmanar Länsstyrelsen också kommunen att 
förtydliga sin bedömning i att belastningen till dikningsföretaget inte kommer att öka.  
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Hälsa och säkerhet  
Länsstyrelsen konstaterar att Ekeby reningsverk ligger cirka 500 meter från 
planområdet. Inför det fortsatta arbetet efterlyser Länsstyrelsen kommunens 
bedömning för om, och i så fall på vilket sätt, den föreslagna exploateringen 
påverkas av eller kan komma att påverka reningsverket.  
Länsstyrelsens rådgivning  
Undersökning av betydande miljöpåverkan  
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett 
genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i 6 kap. miljöbalken.  
Information om fornlämningar  
Området för planerad exploatering har potential för förekomst av under markytan 
dolda, idag inte kända fornlämningar. Länsstyrelsen menar däremot att området inte 
är tillräckligt stort för att krav på genomförandet av en arkeologisk utredning kan 
ställas innan området kan exploateras. Därför är det i samband med en senare 
exploatering av vikt att beakta anmälningsplikten i samband med fynd av 
fornlämningar under markarbeten. Om fornlämningar (stenpackningar, härdar, 
skelettdelar etc.) skulle framkomma i samband med markarbetena ska dessa – i 
enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen – omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas.  
Länsstyrelsens bedömning  
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande risk för översvämning, 
miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och säkerhet enligt ovan har inte 
Länsstyrelsen några synpunkter utifrån I 1 kap. 10 - 11 §§ PBL. 
 
Kommentar: 
Kommunen har mottagit yttrandet och kompletterat planbeskrivningen med ett nytt 
stycke under MÖJLIGA KONSEKVENSER, MARK, LUFT OCH VATTEN, Dagvatten 
och översvämningsrisk. 
Kommunen har mottagit yttrandet och kompletterat planbeskrivningen med ett nytt 
stycke under MÖJLIGA KONSEKVENSER, MILJÖKONSEKVENSER, 
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB.  
Kommunen har mottagit yttrandet och kompletterat planbeskrivningen under 
MÖJLIGA KONSEKENSER, HÄLSA OCH SÄKERHET, Ekeby reningsverk. 
 

 

LANTMÄTERIET, inkommet 2020-08-18 
 Detaljplan för Elestorp 7:97 och del av 7:21 i Ekeby  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-06-11) har följande 
noterats:  
För plangenomförandet viktiga frågor där planen kan förbättras  
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  
Endast en kommentar; det omnämns att det kommer bildas två fastigheter. 
Egentligen krävs bara en fastighetsreglering mellan befintliga fastigheter om 
undertecknad tolkar planen rätt. Det är inte nödvändigt att gatu och parkmarken 
utgör en egen fastighet då det finns en berörd större kommunal fastighet med dessa 
ändamål som kan innehålla detta - Elestorp 7:21. Stycket kan omformuleras för att 
bli mer lättförstått.  
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För tydlighetens skull kan det även omnämnas att fastighetsbildning ska initieras och 
bekostas av kommunen även om det är underförstått.  
HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING?  
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med 
hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen. 
Uppgiften underlättar vid framtida tolkning av planen.  
SKRIVNING STÄMMER INTE MED BOVERKETS REKOMENDATIONER I 
BOVERKETS PLANBESTÄMMELSEKATALOG.  
För korsmark rekommenderas skrivningen ”Marken får endast förses med (t.ex. 
komplementbyggnad)”. 
 
Kommentar:   
Kommunen har kompletterat planbeskrivningen med en justering under 
GENOMFÖRANDE FRÅGOR – FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅOR. 
Kommunen har kompletterat planbeskrivningen under PLANEN I KORTHET – 
HANDLÄGGGNING ENLIGT LAGSTIFTNING. 
Kommunen har justerat plankarta och planbeskrivningen angående skrivningen om 
korsmark. PÅ plankartan under PLANBESTÄMMELSER – 
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK – Placering. I 
planbeskrivningen under PLANFÖRSLAG – BEBYGGELSE – Prickmark och 
korsmark.    
 
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN, inkommet 2020-08-26 
Yttrande över dp för Elestorp 7:97 och del av 7:21 i Ekeby, samråd 
 
Region Skånes yttrande över detaljplan för Elestorp 7:97 och del av 7:21 i 
Ekeby, samråd 
Region Skåne har inga synpunkter utifrån sina ansvarsområden. 
I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Skånetrafiken 
samt Regionfastigheter deltagit. 
 
Kommentar:   
Kommunen har mottagit och noterat att Region Skåne inte har något att erinra 
gällande detaljplanen. 
 

TRAFIKVERKET, inkommet 2020-07-03 
Trafikverkets ärendenummer: TRV 2020/72902 
Er referens: 2020–00034             
Detaljplan för Elestorp 7:97, Bjuvs kommun 
Samråd 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 
Planens syfte är att möjliggöra för förskola samt angöring till och från förskolan 
Trafikverket har inga synpunkter på detaljplanen.  
 
Kommentar:   
Kommunen har mottagit och noterat att Trafikverket inte har något att erinra gällande 
detaljplanen. 
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SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkommet 2020-08-27 
Yttrande gällande Detaljplan – För Elestorp 7:97 och del av Elestorp 7:21, 
Elestorp 7:97, Bjuvs kommun 
Yttrande 
Söderåsens miljöförbund har ingen erinran mot framlagt förslag till ny detaljplan för 
Elestorp 7:97 och del av 7:21.  
Beskrivning av ärendet 
Bjuvs kommun, Byggnadsförvaltningen har översänt förslag till detaljplan för Elestorp 
7:97 och del av 7:21 för samråd. Söderåsens miljöförbund har fått handlingar för 
samråd den 25 juni 2020.  
Planområdet är beläget i nordöstra delen av Ekeby tätort. Området omgärdas av 
Trastgatan i väster, Lärkgatan i söder, Franz Daumans väg i norr och Bjerrings väg i 
öster. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för förskola samt angöring till och från 
förskolan. Detaljplanen innefattar en yta för förskola, infartsväg och befintlig parkyta. 
Utredning i ärendet 
Nuvarande planförhållande 
I Bjuvs översiktsplan, ÖP 2006, antagen av kommunfullmäktige 2009-05-28 § 45 är 
planområdet markerat som planlagd mark. 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. 
Vatten och avlopp 
Planområdet som inrymmer förskolans fastighet kommer att anslutas till befintligt va-
nät vad gäller vatten, spillvatten och dagvatten. 
Dagvatten 
Planområdet som inrymmer förskolans fastighet kommer att anslutas till befintligt va-
nät vad gäller vatten, spillvatten och dagvatten, Dagvattnet som tillkommer på 
gatuangöringen kommer att hanteras med ett svackdike som kommer att leda vattnet 
till Franz Daumans vägs dike och vidare till närmsta recipient som är Möllebäcken. 
Lokalt omhändertagande av dagvatten kommer i största möjliga mån att eftersträvas. 
Större delen av dagvatten kommer att infiltreras inne på fastigheten och dess stora 
grönytor. 
Förorenad mark 
Förorenad mark bedöms inte finnas inom planområdet. 
 
Bullerutredning 
Inga riktvärden gällande buller bedöms överskridas. 
Radon 
Markradonmätningar har utförts. Radonskyddat byggande behövs vid nybyggnation 
och detta regleras i plankartan att bostäderna ska uppföras i radonskyddat 
utförande. 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas eller riskera att överskridas. 
 
Bedömningar  
Dagvatten 
Miljöförbundets generella uppfattning är att vid ny exploatering skall det primära 
målet vara att begränsa den mängd dagvatten som kan bildas och som sedan 
behöver avledas för omhändertagande. Det är positivt att dagvattnet till stor del 
kommer att infiltreras på grönytor på fastigheten. 
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Förorenad mark 
Söderåsens miljöförbund har inte kännedom om att det ska finnas några 
föroreningar i området. Skulle det upptäckas förorening på fastigheten i samband 
med arbetena och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheten underrättas.  
  
Kommentar: 
Kommunen har mottagit och noterat att Söderåsens miljöförbund inte har något att 
erinra gällande detaljplanen. 

  

LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 

WEUM GAS AB, inkommet 2020-06-29 
2020-06-29  

Yttrande över detaljplan för Elestorp 7:97 och del av 7:21 i Ekeby  

Weum Gas AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Weum 
Gas har inga ledningar eller anläggningar i det aktuella planområdet och har därmed 
inget att erinra i rubricerat detaljplan.  

Kommentar: 

Kommunen har mottagit och noterat att Weum Gas AB inte har något att erinra 
gällande detaljplanen.  
 
E.ON ELNÄT SVERIGE AB, inkommet 2020-06-29 
E. ON Energidistribution AB har tagit del av handlingar i ärendet. Då 
detaljplansområdet inte ligger inom E. ON Energidistribution koncessionsområde för 
elnätet så har vi inget att erinra. 

Kommentar: 

Kommunen har mottagit yttrandet och noterat att E.ON Energidistribution AB inte har 
något att erinra gällande detaljplanen. 

 

TELIASONERA SKANOVA ACCESS AB, inkommet 2020-09-08 
Teliasonera Skanova Access AB har ingenting att erinra gällande detaljplanen 
Elestorp 7:97 och del av 7:21. 

Kommentar:   
Kommunen har mottagit och noterat att Teliasonera Skanova Access AB inte har 
något att erinra gällande detaljplanen. 
 
NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkommet 2020-08-27 
Synpunkter på samrådshandling angående detaljplan för fastighet 
Elestorp 7:97 och del av 7:21, Ekeby, Bjuvs kommun 
NSVA vill lämna följande synpunkter på samrådshandlingen för detaljplan Elestorp 
7:97 och del av 7:21 med ert dnr 2020-00034: 
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På s.9 under TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten, avlopp och dagvatten anges att " ... 
dagvatten kommer till stor del att infiltreras inne på fastigheten då fastigheten 
besitter stora grönytor". På vad baseras detta? VA-utredningen, underlag från SGU 
samt den geotekniska undersökningen visar på jordarter med låg infiltrationsförmåga 
i området. 
 
På s. 9 har en makadamkista föreslagits inne på förskolans mark. Det är viktigt att 
fastställa grundvattenförhållandena i området innan man kan räkna med fördröjning i 
föreslagen makadamkista. Om man anser sig ha detta underlag är det bra att 
förtydliga detta i planhandlingarna. 
 
På s.9 anges även att makadamdiket ska vara "till en yta som inrymmer 339 kbm". 
Det bör förtydligas att detta är makadamkistans totala volym, men att den effektiva 
fördröjningsvolymen uppgår till ca en tredjedel av den totala volymen pga. dess 
porositet för att minska risken för missförstånd. Tydliggör också att denna volym 
gäller för ett 5-årsregn med utsläppsflöde 4l/s/ha. Om striktare utsläppskrav ställs så 
krävs större volymer. 
 
I plankartan samt på s.9 har man angivit en yta på 780 kvm som parkmark för 
dagvatten hantering. 
Denna yta bör utredas vidare för ev. huvudsaklig fördröjning av dagvatten. Det kan 
vara bra att säkerställa möjligheterna här om det ex. visar sig att det inte är lämpligt 
att anlägga en makadamkista inne på kvartersmark. NSVA förordar fördröjning på 
allmän platsmark för att säkra drift och underhåll. 
 
På s.9 klargörs att VA-utredningen gjort beräkningar på olika utsläppsbegränsningar 
och därmed kommit fram till olika, nödvändiga fördröjningsvolymer. Det behöver 
bestämmas vilket flöde och vilka volymer som ska hanteras, för att säkert kunna 
avsätta rätt ytor för fördröjningen. NSVA förespråkar ett utsläppsflöde om max 4 
l/s/ha till ledningsnätet, men en avvägning får göras kring om dikningsföretagets 
begränsningar i stället ska styra utsläppsflödena. Handlingen hade varit mycket 
tydligare om man endast utgick ifrån ett valt scenario vad gäller utsläppsflöden och 
fördröjningsvolymer. 
 
På s.10 under TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten, avlopp och dagvatten anges att 
det bedöms vara rimligt att dimensionera fördröjningen utifrån ett regn med 
återkomsttid 5 år. Ett vidare resonemang kring detta önskas, då kommunens ansvar 
vad gäller fyllda dagvattenledningar samt trycklinje i marknivå ser annorlunda ut. 
 
På s.10 under andra stycket står det att "dikningsföretaget förutsätter att naturmark 
belastar med 1,5 1/s/ha ... " men dikningsföretaget är enligt VA-utredningen 
dimensionerat för 0,85 1/s/ha. Förklara gärna skillnaden. 
 
S.21 under MÖJLIGA KONSEKVENSER Dagvatten och översvämningsrisk: 
placering av makadamkista i lågpunkt garanterar inte att stående vatten på ytan 
inom planområdet inte kommer att uppstå eller att det inte kan bli några 
översvämningar. Föreslagen makadamkista har en väldigt begränsad volym och kan 
inte hantera alla regn. Det viktiga är att säkerställa vattnets sekundära rinnvägar så 
att det inte blir stående på olämpliga ställen, exempelvis intill byggnader, 
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och i stället står på platser avsedda för just detta. Detta stycke i planbeskrivningen är 
missvisande och bör justeras. Skyfallsfrågan bör bemötas i planhandlingarna. 
 

Kommentar:  
Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Kommunen har förändrat och justerat 
planbeskrivningen under avsnittet PLANFÖRSLAG – TEKNISK FÖRSÖRJNING – 
Vatten, avlopp och dagvatten, vad gäller den missvisande kommentaren om 
infiltration kopplade till stora ytor. 
När det gäller grundvattennivåerna är det något som man får undersöka närmare i 
projekteringsskedet.  
När det gäller makadamkistan och dess volym har det skett ett förtydligande under 
PLANFÖRSLAG – TEKNISK FÖRSÖRJNING – Vatten, avlopp och dagvatten. 

När det gäller kommentaren om fördröjningen. Utredningen syftar till att hitta ett 
förslag på lösning som funkar. Det utgör dock endast ett förslag som kommer att 
bearbetas under senare skeden, så som systemhandling och detaljprojektering. 
Utredningen visar att det alternativa området finns, men att det kan vara svårt att 
avvattna planområdet dit. För att undvika att bygga på ”fel plats” föreslås därför att 
lösningen läggs i lågpunkten. Om man i ett senare skede ändå ser en vinning i att 
använda den alternativa placeringen kan man titta närmare på det då när man har 
bättre kännedom om hur förskolan och dess uteplats kommer att utformas. 
Kvartersmarken kommer att ägas av kommunen då det kommer att byggas en 
kommunal förskola på platsen. Detta innebär i sin tur att även driften och underhållet 
av anläggningen är säkrad. 
I utredningen redovisas de volymer som krävs utifrån flera olika utloppskrav. Det 
visas även att 4 l/s/ha kan antas motsvara befintlig situation. Då det inte framgår av 
akten vilken återkomsttid 0,85 l/s/ha avser är det svårt att säga om det ska gälla 
även för 5-, 10- eller 100-årsregn. Då särskild information saknas i akten kring 
utloppskraven i till dikningsföretaget är kommunens bedömning NSVA:s 
utsläppsflöde till ledningsnätet skall gälla.  
Resonemanget om dimensioneringen av fördröjningen har utvecklats under 
PLANFÖRSLAG – TEKNISK FÖRSÖRJNING – Vatten, avlopp och dagvatten. 
Kommentaren om naturmarkens belastning har utvecklats och tydliggjorts under 
PLANFÖRSLAG – TEKNISK FÖRSÖRJNING – Vatten, avlopp och dagvatten. 
Resonemanget om risken för översvämning kopplat till placeringen av anläggning i 
lågpunkt har tydliggjorts under MÖJLIGA KONSEKVENSER – MARK, LUFT OCH 
VATTEN – Dagvatten och översvämningsrisk.  
Det har även tydliggjorts text kopplat till makadamkistan under PLANFÖRSLAG – 
TEKNISK FÖRSÖRJNING – Vatten, avlopp och dagvatten. 
Skyfallsfrågan har belysts i ett eget avsnitt under MÖJLIGA KONSEKVENSER – 
MARK, LUFT OCH VATTEN, Skyfall. 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENINGSVERK AB, inkommet 2020-07-03 
Yttrande avseende detaljplan för fastigheten  
Elestorp 7:97 och del av 7:21, Bjuvs kommun  
(2020/00034)  
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. Dock 
vill NSR förtydliga följande: 
• För att säkerställa att hämtning kan ske säkert och utan några risker för 

personerna inom skolområdet önskar NSR att det i detaljplanen skrivs in att 
avfallsutrymmet inte placeras vid hämta/lämnaställen eller andra ställen där 
elever eller lärare förkommer. 

• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 
viktigaste gällande renhållningsordning för Bjuvs kommun. 

 
Kommentar: 
Kommunen har justerat planbeskrivningen under PLANFÖRSLAG – TEKNISK 
FÖRSÖRJNING – Avfall.  
 

ÖRESUNDSKRAFT AB, inkommet 2020-08-27 
Öresundskrafts svar på detaljplan för fastigheten Elestorp 7:97 och del av 7:21, Bjuv.  
Öresundskraft har ingen erinran mot planen. 
 
Kommentar: 
Kommunen har mottagit och noterat att Öresundskraft AB inte har något att erinra 
gällande detaljplanen.  
 

KOMMUNALA NÄMNDER 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkommet 2020-08-27 
Yttrande över förslag till ny detaljplan för Elestorp 7:97  
och del av 7:21 i Ekeby 
Synpunkter på förslaget  
Utifrån beskrivningen av dagvattenhanteringen i planen finns det en begränsning av 
hur mycket regnvatten som kan ledas bort från den planerade skolgården och ut till 
befintligt ledningsnät. Enligt bifogad VA-utredning föreslås ett fördröjningsmagasin 
under förskolegården. Handlingarna bör förtydligas avseende om denna anläggning 
måste byggas för att kunna bygga förskolan. Vidare måste det säkerställas med 
fastighetsavdelningen att anläggningen är budgeterad och beställd.  
Förvaltningen vill påtala att investeringsmedel för infartsvägen ännu inte har tagits 
upp i tekniska nämndens preliminära investeringsplan och får därför förutsätta att 
kostnaderna för infartsvägen täcks av investeringsprojektet för förskolan.  
Bedömning  
Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan konstatera att 
förslaget är utformad i enlighet med kommunstyrelsens beställning. 
 
Kommentar: 
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Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Anläggningen för hanteringen av 
dagvatten kommer att behöva byggas. Både anläggningen och infartsvägen är 
budgeterade inom ramen för investeringsprojektet för förskolan och kommer 
bekostas av fastighetsavdelningen i Bjuvs kommun.  
 
TEKNISKA NÄMNDEN, inkommet 2020-08-27 
Detaljplan för Elestorp 7:97 och del av 7:21 Samråd  
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef teknisk förvaltning  
Detaljplan för Elestorp 7:97 och del av 7:21  
Ärendet  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för förskola samt angöring till och från förskolan. 
Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).  
Förvaltningens förslag till beslut  
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att tekniska  
nämnden har inget att erinra gällande detaljplan för Elestorp 7:97  
och del av 7:21.  
Tekniska nämndens beslut  
Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra  
gällande detaljplan för Elestorp 7:97 och del av 7:21. 
 

Kommentar: 

Kommunen har mottagit och noterat att tekniska nämnden inte har något att erinra 
gällande detaljplanen. 

  

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, inkommet 2020-08-26 
Samråd - Detaljplan för Elestorp 7:97 och del av 7:21  
Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig över Detaljplan för Elestorp 7:97 
och del av 7:21.  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för förskola samt angöring till och från förskolan.  
Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet har tagit del av 
remissen för yttrande.  
Kommunala Pensionärsrådet tycker det är bra att kommunen tar ett helhetsgrepp om 
lokaler till förskolebarn i Ekeby, vilket kommer skapa trygghet för föräldrar och barn.  
I förslaget gällande trafikmiljön tycker de att man ska ta hänsyn till boende i området. 
Enligt förslaget finns tre olika alternativ till infart där PRO Ekeby förordar förslag ett.  
Nedan följer KPR:s remiss till vård och omsorgsnämnden i Bjuvs kommun. 
Angående svar på remiss om detaljplan för Elestorp 7:97 och del av 7:21  
Svar på remiss. Föreningarna inom KPR har tagit del av utsända handlingar 
angående ärendet. Vi tycker det är bra att kommunen tar ett helhetsgrepp om lokaler 
till förskoleverksamheten i Ekeby, det kommer att skapa trygghet för föräldrar som 
har och planerar att skaffa barn.  
Detaljplanen innehåller mycket teknisk information, mätresultat och ritningar som 
KPR inte har kompetens att utvärdera och ha synpunkter på.  
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När det gäller den dagliga verksamheten och då framförallt trafikmiljön kring 
förskolan och i närområdets gator är det viktigt att man tar hänsyn till de boende i 
detta område. I förslaget till detaljplan ligger tre olika alternativ på infart till förskolan. 
Efter förslag från PRO i Ekeby har föreningarna inom KPR kommit fram till att förslag 
ett är klart bäst, dvs infart direkt från Franz Daumans väg. Med tanke på att det är 
många barn som skall lämnas in och hämtas ut dagligen samt en del bilburna 
anställda kommer behovet av parkeringsplatser vara stort. Smågatorna i området 
skall inte behöva användas för parkering på grund av förskolans tillkomst. 
Kommunala Handikapprådet har inte lämnat några synpunkter.  
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
Vård- och omsorgsnämnden besluta att inte ha något att erinra mot Detaljplan för 
Elestorp 7:97 och del av 7:21. 
 
Kommentar: 
Kommunen har mottagit och noterat KPR:s remiss till vård och omsorgsnämnden 
och ser positivt på att föreningarna lyfter frågan om angöring och parkering till 
förskolans personal. Detta är även något som även detaljplanen tar hänsyn till. 
Kommunen har mottagit och noterat att vård och omsorgsnämnden inte har något att 
erinra gällande detaljplanen. 
 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkommet 2020-06-29 
Yttrande angående Elestorp 7:97 och del av 7:21  
samråd  
Remissens dnr: 2020–00034  
Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget.  
Information inför byggprocessen  
Åtkomlighet  
Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet 
mellan körbar väg och byggnadernas entré får inte överstiga 50 meter.  
Övriga upplysningar  
Räddningstjänsten rekommenderar att utförandet av solcellsanläggningen följer "Råd 
och anvisningar för so/cellsanläggningar", som finns på vår webbplats rsnv.se. 
 

Kommentar:  
Kommunen har mottagit och noterat att Räddningstjänsten Skåne nordväst inte har 
något att erinra gällande detaljplanen. 
 

SAKÄGARE, BOENDE M.FL. 
HYRESGÄSTFÖRENINGEN NORDVÄSTSKÅNE, inkommet 2020-08-24 
Utlåtande över underrättelse om samråd. Ny detaljplan för Elestorp 7:97 och 
del av 7:21 i Ekeby Bjuvs kommun 
Hyresgästföreningen Nordvästskåne har granskat rubricerande planprogram. Ser 
positivt på att det byggs en ny förskola med plats för 180 barn. För övrigt inget att 
erinra. 
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Kommentar: 
Kommunen har mottagit och noterat att Hyresgästföreningen nordvästskåne inte har 
något att erinra gällande detaljplanen. 
  
LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND, inkommet 2020-08-27 
Yttrande med anledning av samråd angående detaljplan Elestorp 7:97 och del 
av 7:21. 
För hantering av dagvatten bör markavvattningsföretagets begränsningar på 0,85 
l/s/Ha användas eftersom det är det flöde som markavvattningsföretaget är 
dimensionerat för. Om högre flöde används i beräkningarna ökar risken för att 
problem uppstår med att bruka marken nedströms planområdet. 
 
Kommentar: 
Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Det pågår en diskussion mellan vårt 
upphandlade konsultbolag inom dagvattenområdet och vårt kommunala va-bolag för 
att lösa dagvattenfrågan och utsläppsmängden till Möllebäcken.  
 

SAMMANFATTNING 
Planförslaget har efter samrådet omarbetats och följande förändringar har gjorts: 

PLANKARTA 
Det har gjorts en förändring på plankartan mellan samråd och granskning. 
Förtydligande i planbestämmelsen om korsmark för att stämma överens med 
Boverkets planbestämmelsekatalog. 
 
PLANBESKRIVNING 
Förändringar har gjorts under PLANEN I KORTHET – HANDLÄGGNING ENLIGT 
LAGSTIFTNING. 
Förändringar har gjorts under PLANFÖRSLAG – TEKNISK FÖRSÖRJNING – 
Vatten, avlopp och dagvatten. 
Förändringar har gjorts under PLANFÖRSLAG – TEKNISK FÖRSÖRJNING – Avfall. 
Förändringar har gjorts under PLANFÖRUTSÄTTNINGAR – NATUR, GEOTEKNIK 
OCH KULTUR – Kulturvärden och fornlämningar. 
Förändringar har gjorts under MÖJLIGA KONSEKVENSER – MARK, LUFT OCH 
VATTEN – Dagvatten och översvämningsrisk. 
Förändringar har gjorts under MÖJLIGA KONSEKVENSER – MARK, LUFT OCH 
VATTEN – Skyfall. 
Förändringar har gjorts under MÖJLIGA KONSEKVENSER, NATUR OCH 
KULTURMILJÖ, Ekeby reningsverk. 
Förändringar har gjorts under MÖJLIGA KONSEKVENSER, 
MILJÖKONSEKVENSER – Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap i MB. 
Förändringar har gjorts under GENOMFÖRANDE FRÅGOR – 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR. 
Förändringar har gjorts under GENOMFÖRANDEFRÅGOR – EKONOMISKA 
FRÅGOR – Kostnadsfördelning.  
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SAMLAD BEDÖMNING 
Plan- och byggavdelningen föreslår att förslaget till detaljplan för Elestorp 7:97 och 
del av 7:21, i Ekeby, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till granskning. 
 
Byggnadsförvaltningen 

Bjuvs kommun 

Besnik Nikqi 

Planarkitekt 
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