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Vad är en detaljplan 
Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas och utformas för ett 
geografiskt avgränsat område. 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 
de bestämmelser som gäller i plankartan. 
 
Planprocessen.  
Handläggning av detaljplanen sker enligt Plan och bygglagen 2010:900, förkortat 
PBL samt plan- och byggförordningen (2011:338). Byggnadsnämnden i Bjuvs 
kommun arbetar och beslutar enligt reglementen, lagar och tillhörande förordningar.  
När en detaljplan upprättas prövas lämpligheten för området och i planarbetet 
säkerställs 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 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 enligt kommunalt planmonopol.  
 
När detaljplanen har genomgått planprocessens olika steg enligt plan och bygglagen 
och den inte har överklagats kallas det att detaljplanen har vunnit laga kraft och då 
gäller detaljplanen fram till dess att kommunen upphäver, ändrar eller ersätter den. 
 
Planförslaget som arbetats fram sänds ut på samråd, till berörda som har väsentligt 
intresse av förslaget. Samrådskretsen ska bestå av länsstyrelsen och 
lantmäterimyndigheten samt eventuellt andra berörda kommuner. Även kända 
sakägare och boende som berörs ingår samt olika organisationer, myndigheter, 
sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
planförslaget. Under samrådstiden kan de som har synpunkter på planförslaget 
framföra dessa skriftligen till kommunen. Planförslaget visas under samrådstiden i 
kommunhuset. Samrådshandlingarna finns även på kommunens hemsida. Oftast 
informeras berörda även vid ett samrådsmöte eller öppet hus. Samrådstiden är ej 
reglerad utan anpassas efter det enskilda ärendet. Efter plansamrådet upprättas en 
samrådsredogörelse där de synpunkter som framförts under samrådet sammanställs 
och bemöts. Planförslaget bearbetas med utgångspunkt från inkomna synpunkter 
och godkänns därefter av byggnadsnämnden som beslutar om granskning. 
 
Planen ska ställas ut på samråd i minst tre veckor enligt PBL 2010:900 5 Kap. 11 c §.  
Planen ställs ut mellan 2021-08-25 och 2021-09-30, i fem veckor.  
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Planen i korthet. 
Sammanfattning  
Ny detaljplan på fastigheterna Orren 2 med flera för allmän platsmark med torg, 
kvartersmark för bostadsbebyggelse med radhus, lägenheter, samt verksamheter av 
centrumändamål. 
 
Ärendeinformation, digital koppling och funktionalitet 
Information enligt 2 kap 3§ första stycket Boverkets föreskrifter om detaljplan (BFS 
2020:5) ska framgå i planbeskrivningen. Digital koppling av information 3 § Följande 
information ska digitalt kopplas till planområdet  
1. kommunens namn, Bjuvs kommun  
2. detaljplanens namn, kvarteret Orren 
3. kommunens diarienummer för detaljplanen, dnr 2021–00055  
4. hänvisning till beslutsprotokollet, dnr 2021–00055 §22 om planbesked 
5. vilket datum detaljplanen är påbörjad, 2021-02-16 
6. vilket datum detaljplanen får laga kraft.  
 
Vid ändring av en detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäller inte 
denna bestämmelse. Planbeskrivningen återges i sin beslutade form efter planens 
antagande och blir tillgängligt enligt kommunens kommunfullmäktigebeslut och 
diarieföring. 
 
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att utreda och klargöra möjligheterna att förtäta och 
bygga bostäder och verksamheter på kvarteret Orren. Planarbetet syftar även till att 
planera del av Folketshusparken för dagvattenhantering. Detaljplanen omfattar del 
av parkområdet. 
 
Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med standard planförfarande mot bakgrund av att 
planarbetet omfattar skapandet av allmän platsmark torg, samt kvartersmark samt 
omfattar del av park förenligt med gällande översiktsplan. Området ansluter till 
befintliga bostadskvarter, ligger centralt i kommunens huvudort nära Bjuvs tågstation 
vilket motiverar områdets planläggning. Kommunen gör bedömningen av vilken effekt 
och påverkan planen antas ha på sin omgivning genom att identifiera att områdets 
markanvändning med mejeri och industri ersätts med för samhället utvecklande 
ändamål som bostäder, verksamheter och allmän platsmark. Detaljplanen antas ej 
medföra betydande miljöpåverkan.   
 
  

BFS 2020:8  
2 kap 1§ 

 

BFS 2020:8  
2 kap 2§1 

 

BFS 2020:8  
2 kap 2§14 

 

BFS 2020:8  
3 kap 1§ 
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Handlingar 
● 1. Plankarta Orren 2, 2021-08-05 (planbestämmelser och markanvändning) 
● 2. Planbeskrivning Orren 2, Samråd 2021-08-05 (planens intention) 
● 3. Solstudie 2021-08-05 (volymstudie och bedömning av sol och skugga) 
● 4. Behovsbedömning Orren 2021-01-12 (om miljöpåverkan på platsen) 
● 5. Grundkarta Orren 2, 2021-05-17 (Metria redovisning av ritunderlag) 
● 6. Teknisk PM Geoteknik 2021-04-30 (Afry, om markförhållanden) 
● 7. Markteknisk undersökningsrapport 2021-04-30 (Afry, om markförhållanden) 
● 8. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2021-04-30 (Afry, markförhållanden) 
● 9. PM Dagvatten och skyfall 2021-05-31 (Atkins) 
● 10. VA- och dagvattenutredning, granskningshandling 2021-07-07 (Atkins) 
 
● Fastighetsförteckning 2021-05-12 (Metria, redovisning av sakägare, myndigheter     
   och berörda, ej till utskick i samrådet) 
 
Plandata 
Orienteringskarta med utritat planområde. 
 

             
     Planområdets lokalisering i Bjuv.  

BFS 2020:8  
2 kap 2§2 

 

BFS 2020:8  
2 kap 2§13 
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Läge och area 
Kvarteret Orren ligger i den centrala delen av Bjuvs tätort. Planområdet, skissat i gul 
streckning i bild ovan, är cirka 1,5 hektar stort och omgärdas av Kvarngatan i söder 
och Bangatan i väster, park och grönområde med Boserupsbäcken med gång- och 
cykelvägar åt norr och öster samt lekplatser för barn och unga. I närområdet finns 
bostäder och små verksamheter. I närområdet finns stora parkeringsplatser öster om 
samt nordväst om planområdet. Området är stationsnära och centralt beläget med 
cirka 130 - 270 meter till Bjuvs tågstation.  
  
Markanvändning och markägoförhållanden 
Planområdet omfattas av fastigheterna Orren 2, 4, 5, 7, 8, del av Bjuvstorp 5:114, del 
av Bjuvstorp 5:91 och del av vägmark Bjuvstorp 6:1. Kommunen är fastighetsägare i 
alla delar. Gällande markanvändning är bostadsändamål, industri och park. Idag 
utgörs marken av en större grusad yta efter rivna mejeri-industribyggnader, två 
bostadsfastigheter, en parkeringsplats, en obebyggd grönyta med några mindre träd 
och buskar och en befintlig gata.  
 
Initiativtagare till planen 
Bjuvs kommun är initiativtagare till planarbetet. Detaljplanen handläggs av 
planarkitekt på byggnadsförvaltningen med understöd i mark och exploateringsfrågor 
av exploateringsingenjör på planeringsavdelningen. 
 
Tidigare kommunala ställningstaganden 
 
Planbesked, planuppdrag, inriktningsbeslut 
2020 förvärvade kommunen fastigheten Orren 5 enligt beslut enligt KS 2020–00362. 
Under 2020–2021 genomfördes en markanvisningstävling och ett nytt planuppdrag 
beslutades därefter av KSAU, med ärendenummer 2021-00055 §22. 
 
Markanvisningstävling 
Det vinnande tävlingsförslaget från Fastighets AB 3hus och Kaminsky arkitektur 
innehåller bostäder som radhus och punkthus med lägenheter fördelat på cirka 60–
80 % hyresrätter och cirka 20–40 % bostadsrätter, små verksamheter i markplanet, 
torgmiljö samt gång- och cykelstråk och grönskande gemensamhetsytor som 
anknyter till intilliggande park och grönstruktur utmed Boserupsbäcken. 
Tävlingsförslaget ligger till grund för detaljplanen. 
 
Översiktsplan 
I Bjuvs översiktsplan, ÖP 2006, antagen av kommunfullmäktige 2009-05-28 § 45 är 
planområdet utpekat som planlagd mark för bostäder och industriändamål. 
Gällande ÖP pekar på att övervägande antalet nya byggrätter lokaliseras på ett 
sådant sätt att de kan försörjas med kollektivtrafik.  
Persontrafik per järnväg finns till/från Bjuv med Pågatåg mot Helsingborg, Åstorp och 
Hässleholm. Kommunen har goda väg kommunikationer och ligger nära 
motorvägarna E4 och E6. Bjuvs kommuns målsättning är att utveckla kollektivtrafiken 
inom kommunen och till och från Bjuvs kommun för att främja såväl bosättning som 
företagsetablering inom kommunen. Ny bebyggelse bör ansluta till, komplettera och 
samverka med den befintliga bebyggelsen. En utveckling av Bjuvs centrum är positivt 
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såväl för tätorten som för kommunen. Områden för centrumändamål typ kontor, 
affärer och bostäder med centralt läge utvecklas. Ett grönstråk för rekreation utmed 
Boserupsbäcken är viktigt ur miljö- och trivselsynpunkt. Behovet av grönområden ska 
beaktas vid detaljplanering, och utvecklas med tillhörande förbindelsestråk. 
Grönstråk utmed Boserupsbäcken har intressanta platser för lek, idrott, bad och 
naturnära umgänge, med karaktär av naturlik park. Planområdet ingår i de mest 
centrala delarna av kommunens huvudort där gällande översiktsplan framför en bred 
målsättning om tätortsutveckling som rymmer förtätning av bostäder, kommersiell 
och offentlig service.  
 
Detaljplaner 
 

 
 
För planområdet gäller flera äldre detaljplaner med utlöpta genomförandetider.  
● Spl 12-BJS-09 stadsplan för Bjuvs municipalsamhälle, 1947-12-05,  
● Spl 12-BJS-38 stadsplan för kvarteret Skatan,1957-07-05. 
● Spl 12-BJS-55A stadsplan för kvarteret Mejeriet, 1960-10-07. 
● Spl 12 BJS-55B stadsplan för kvarteret Mejeriet, 1960-10-18.  
● Spl 12 BJS-90 stadsplan för del av fastigheten Bjuvstorp 5:93, 1966-07-25.  
 
Detaljplanerna medger Jm industriändamål, Bj bostads och småindustriändamål, B 
bostadsändamål, Ch centrumändamål, Rb friluftsbad, V vattenområde, samt A 
allmänt ändamål.  
 
Övriga kommunala ställningstaganden 
Vision 2030 
Vision 2030, antagen av kommunfullmäktige 2016-11-24, §128, anger bland annat 
under rubriken Puls i tryggheten att:   
”Varierande boendemiljöer som passar olika skeenden i livet gör det lätt att flytta till, 
inom och tillbaka till kommunen. Centrala områden byggs tätare och högre med 
mellanrum där människor vill vara. I Bjuv finns puls i tryggheten.” 
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Bostadsförsörjningsprogrammet 
Bjuvs bostadsförsörjningsprogram Vision 2030 listar följande mål för utveckling av 
bostäder och befolkning:  
● bygga för människor i rörelse  
● ha varierande boendemiljöer som passar olika skeenden i livet  
● bygga centrala områden tätare och högre med mellanrum där människor vill vara.  
● ta ansvar för våra besluts långsiktiga konsekvenser  
● vara föredöme i hållbar utveckling  
● välkomna olikhet och skapa jämlika förutsättningar för alla.  
 
Avseende hållbar bebyggelse siktar Bjuvs kommun på att bli ett föredöme i den 
hållbara utvecklingen. Bjuv arbetar för en bebyggelseutveckling med högre täthet, 
högre exploatering och funktionsblandning i stationsnära och hållplatsnära lägen. I 
alla våra tätorter ska det finnas gott om mellanrum där människor vill vara. Vi arbetar 
för att byggnaderna i kommunen byggs hållbart. Bjuv prioriterar i första hand 
bebyggelseutveckling i stationsnära lägen och i andra hand hållplatsnära lägen.  
 
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. Bjuvs kommun tillämpar tillsammans med NSVA 
dagvattenpolicyn vid kommunala exploateringsprojekt och markanvisningar.  
 
Undersökning om planen kan medföra betydande miljöpåverkan  
Undersökning av betydande miljöpåverkan 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. Byggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av 
miljöbedömningsförordningen (2017:966) att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5–8 §§ miljöbalken, MB. 
Det innebär att miljöeffekterna inte redovisas i en strategisk miljöbedömning enligt 6 
kap miljöbalken utan integreras i planbeskrivningen. Planförslaget bedöms inte 
medföra en betydande miljöpåverkan varför behov att upprätta 
miljökonsekvensbeskrivning inte föreligger. Kommunens ställningstagande grundar 
sig på bedömningen att ett genomförande av detaljplanen: 
● Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt MB    
   7 kap. 28 §. 
● Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver  
   tillstånd enligt miljöbedömningsförordningen. 
● Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala  
   miljömål. 
● Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald,  
   landskap, fornlämningar, vatten etcetera 
● Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 
● Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 
● Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller    
   internationell skyddsstatus, till exempel riksintressen eller naturreservat. 
● Området är sedan tidigare detaljplanelagt och prövat för bostäder samt industri.  
● Ingen ny mark tas i anspråk. 
● Miljöpåverkan bedöms som ringa. 
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Förutsättningar 
Miljömål 

 
 
Agenda 2030 med FN:s globala hållbarhetsmål  
Detaljplanens intentioner bedöms harmonisera med hållbarhetsmålen på flera sätt. 
 
● God hälsa och välbefinnande. (hållbarhetsmål 3)  
Parkområde, torg och grönskande bostadsområde bedöms skapa anledning till 
utomhusvistelse som bidrar till en god hälsa och välbefinnande för de boende och en 
bred allmänhet. 
 
● Rent vatten för alla. (hållbarhetsmål 6)  
Planområdets dagvattenhantering bidrar till förbättringar av Boserupsbäcken i 
området, vilket kan skapa lokalt engagemang i vattenfrågor. 
 
● Hållbar energi för alla. (hållbarhetsmål 7)  
God energihushållning och energianvändning som samordnas genom förtätning i 
centrum- och tätortsnära bebyggelse skapar förutsättningar för hållbarhet på 
energiområdet. 
 
● Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. (hållbarhetsmål 8)  
Planen skapar bebyggelse med bostäder och verksamheter, vilket kan förbättra för 
lokal och hållbar handel samt arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. 
 
● Hållbara städer och samhällen. (hållbarhetsmål 11)  
Fler bostäder i centrala Bjuv kan säkra bostäder till överkomliga priser för nyinflyttade 
men kan även skapa flyttkedjor på bostadsmarknaden i kommunen och externt. 
Flerbostadshus och radhus samt mix av bostadsrätter och hyresrätter skapar 
förutsättningar för en hållbar stadsdelsutveckling. 
 
● Hållbar konsumtion och produktion. (hållbarhetsmål 12)  
Planen förbättrar för boende och förvärvsarbetande i centrala Bjuv. Lokal handel, 
produktion och service kan få större betydelse än externa köp och 
produktionsmönster, vilket kan stimulera hållbara livsstilar.  
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● Hav och marina resurser. (hållbarhetsmål 14)  
Förbättringar för dagvatten i planområdet och parken förbättrar för Boserupsbäcken, 
och Vegeå som mynnar ut i Skälderviken. Planen kan verka i delmålens riktning att 
återställa ekosystem, binda koldioxid, minska föroreningar och försurning i havet. 
 
● Ekosystem och biologisk mångfald. (hållbarhetsmål 15)  
Dagvattenhantering i park i anslutning till grönskande bostadsmiljöer bedöms kunna 
skapa goda förutsättningar för att bevara, restaurera och säkerställa hållbart 
nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten. Efter rivning av industribyggnader 
och sanering av mark återställs förstörd mark med ny anpassad bebyggelse och 
grönskande gårdsrum. Gröna värden i detaljplanen kan skapa nya förutsättningar för 
nybildning av naturliga livsmiljöer och ökad biologisk mångfald. Detaljplanens 
genomförande innebär investering av finansiella resurser som blir gröna värden i 
park och bostadsmiljön. 
 
Nationella 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”  
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö bör i ett generationsperspektiv enligt 
regeringens bedömning innebära bland annat följande: Boende- och fritidsmiljön, 
samt så långt som möjligt arbetsmiljön, uppfyller samhällets krav på gestaltning, frihet 
från buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft. Solljusförhållanden redovisas i 
bilaga om Solstudie. Planförslaget bedöms kunna genomföras utan att motverka 
miljömålen vad gäller God bebyggd miljö.  
 
Nuvarande markanvändning, bebyggelse och landskapsbild 
Planområdet ligger centralt beläget i Bjuvs centrum som har bostäder, verksamheter 
och service, kultur samt natur- och parkområde. I centrala Bjuv finns även 
livsmedelsbutik, systembolag, apotek, vårdcentral, folktandvård, restauranger, 
förskolor och grundskola på gångavstånd från planområdet.  
 
Kultur 
Stads- och landskapsbild 
Idag finns villabebyggelse av en till två våningar i närområdet. Gällande 
markanvändning för planområdet är bostäder och industri. Landskapsbilden är 
småskalig och består av friliggande villabebyggelse utan enlighet i ålder, 
fasadmaterial eller takmaterial. Olika djup och bredd på förgårdsmark skapar ett liv i 
kvarteren av äldre snitt. I grannskapet finns kultur och verksamheter som till exempel 
tandläkare, kulturbuddistiska församlingen med buddisttempel. Bjuvs kommunhus 
ligger också i närområdet. Landskapsbilden präglas av omvandling av stora mejeri-
industribyggnader i perspektivet av varierad småskalig bebyggelse, lekplatser i park 
samt stora hårdgjorda ytor med parkeringsplatser. 
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Byggnadskultur och gestaltning  
Bjuvs kommun och bygd har en historik som industriort med tegelarkitektur från 
gruvepoken, samt industribyggnader i stål och betong för storskalig 
livsmedelsindustri. Inom planområdet finns inget befintligt som är väsentligt inom 
kultur att beskriva. 
 
Kulturvärden och fornlämningar 
Inga kända fornlämningar berörs inom planområdet. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbetena ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas enligt 2 kap 10§ Kulturmiljölagen. Det åligger fastighetsägaren att 
rapportera eventuella framtida upptäckter av fornlämningar till Länsstyrelsen.   
 
Kulturmiljö 
Hela Bjuvs tätort ligger inom utpekat område med Särskilt värdefulla kulturmiljöer 
enligt Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Motiveringen till denna klassificering är att 
Bjuvs samhälle, som utvecklades från 1870-talet runt stenkolsgruvan, är ett tydligt 
exempel på bruksmiljö som har ett högt kulturhistoriskt värde. Viktiga element i det 
gamla gruvsamhället är gruvschaktet och arbetarbebyggelse med bostäder, 
gatumönster och torg. Även stadsplanen, byggnadernas strikta placering samt allén 
och övrig vegetation utgör betydelse för kulturmiljön. Planområdet har ingen specifik 
bevarandesvärd kulturmiljö som listas i Bevarandeplan för Bjuvs kommun, antagen 
av kommunfullmäktige, 1998-10-29,§ 87.  
 
Natur 
Naturvårdsprogram 
I Bjuvs kommuns naturvårdsprogram, antaget av kommunfullmäktige 2016-01-28, är 
Boserupsbäcken, som biflöde till Vegeå, utpekad som värdefullt vatten där det 
förekommer öring, ål, bäcknejonöga, elritsa och storspigg. Vattendraget utgör ett 
stort värde i det intensivt brukade åkerlandskapet. Boserupsbäcken rinner genom 
Bjuvs tätort och med ca 45 meters avstånd till kvartersmark i planområdet. 
Vattendragets sträckning i parken har stenläggning för att förhindra erosion och 
meanderlopp. Naturvårdsprogrammet föreslår i de fall det är möjligt att nyskapa 
naturområden och i de fall naturområden tas i anspråk till annat kompensera, så att 
det totala naturvärdet inte minskar.  
 
Grönstruktur 
Boserupsbäckens park och naturområde utgör rekreationsområde i planområdets 
närhet. Boserupsbäcken ingår i kommunens naturvårdsprogram. Åtta träd i 
närområdet mellan kvarteret Orren och skateparken är ungefär likformiga med 
genomsnittlig höjd 22,5 meter. För att värna grönstrukturens värde i området bör 
högsta totalhöjden föreslås lägre än de högsta träden. Naturvärdesinventering 
bedöms ej behöva utföras till planarbetet. 
 
Geotekniska förhållanden 
Geoteknik 
Topografin är relativt flack men sluttar något åt nordöst med slänt ner till 
Boserupsbäcken. Planområdet har översiktligt undersökts i samband med rivning och 
sanering av industriområdet. Undersökningen om betydande miljöpåverkan lyfte 
inledningsvis osäkerheter på det som före planens genomförande är grönyta, med 
bedömning att exploatering kan ha inverkan på geologi i området. Mot bakgrund av 
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det beställdes en geoteknisk utredning. Konsultföretaget AFRY 2021-04-30 redovisar 
markförhållandena i tre rapporter, Teknisk PM Geoteknik, Markteknisk 
undersökningsrapport, samt Miljöteknisk undersökning. Traditionell grundläggning 
rekommenderas ej utföras på förekommande fyllning av mullhaltiga jordar. Fyllning 
av jordar innehållande mull skiftas ut och återfylls sedan med ny packad fyllning till 
ett utskiftningsdjup av 2 m. Grundläggning med pålning kan vara ett alternativ. Vid 
schaktarbeten rekommenderas att grundvattentrycknivån vid behov sänks av till 
minst ca 0,5 m under planerad schaktbottennivå. Tillfällig och lokal sänkning av 
grundvattenytan kan utföras med pumpgropar i schakten. Pumpvatten ska passera 
sedimentationsanordning innan utsläpp i recipient. Ett alternativ till utskiftning är 
grundläggning med plintar/grävpålar. Grävpålarnas/plintarnas underkant ska vila på 
den underliggande lermoränen som förekommer under fyllningen. Grävpålar/plintar 
kombineras sedan med grundsulor eller bottenplatta.     
 
Gruvgångar  
Inom planområdet förekommer äldre gruvgångar av typen A-flöts på 30 och 40 
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.  
 
Radon 
Översiktsplanen redovisar att det inte finns några områden i Bjuvs kommun som är 
klassade som riskområden. Det utesluter dock inte att en radonmätning ska utföras 
då ett nytt planområde för bostäder planeras. Undersökningen om betydande 
miljöpåverkan för planområdet lyfte ingen eller liten inverkan med hänsyn till radon, 
men bedömer att radonmätning bör göras då bostäder planeras. Mätning av radon i 
markområdet utfördes av Radonanalys GJAB genom AFRY. Radonhalterna ligger 
inom normalriskintervallet och därför bedöms det att radon skyddat byggande behövs 
vid nybyggnation. Detaljplanen bör reglera grundläggning av byggnad i radonsäkert 
utförande. 
 
Dagvattenplan Bjuvs kommun  
Planområdet har befintliga dagvattenledningar. Boserupsbäcken har inte inkluderats i 
statusklassningen enligt EU:s ramdirektiv för vatten, på grund av avrinningsområdet 

   
 
Principer för dagvatten vid ny- och ombyggnation.                         Boserupsbäckens delavrinningsområden för dagvatten. 
Dagvattenpolicy Bjuvs kommun, 2014.                                           Röd cirkel visar centrala delarna av Bjuv. 
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är mindre än 10 km2. Boserupsbäcken tar emot en stor del av dagvattnet från Bjuvs 
tätort. För att undvika översvämningar bör Boserupsbäcken även fortsättningsvis 
rensas regelbundet så att största möjliga kapacitet finns tillgänglig vid höga flöden. 
Vattendragets ekologiska status bedöms som otillfredsställande. Systematisk 
rensning av Boserupsbäcken genomförs regelbundet av Bjuvs kommun. NSVA har 
inte utpekat åtgärdsförslag i eller nära planområdet. För centrumbebyggelse inklusive 
lokalgator, krävs utredning av dagvatten.  
 
Hälsa och säkerhet 
Markmiljö 
Miljöteknisk markundersökning samt efterföljande schakt och saneringskontroll är 
genomförd inom fastigheterna Orren 2, 4, 7 och 8 i Bjuv. Schaktsanering är utförd 
ned till 4 m under markytan. Förorenade massor har avlägsnats och återfyllts med 
externa massor. Det går inte utesluta att jordlager/massor av annan karaktär kan 
påträffas inom området. Slutrapporten slår fast att det inte finns några oacceptabla 
risker för människors hälsa eller för miljön. 
 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. 
 
Dagvatten och översvämningsrisk 
PM om Dagvatten och skyfall redovisar förslag på dagvattenåtgärder för 
planområdet. Föreslagen dagvattenhantering för kv. Orren fokuserar därmed på 
lösningar där dagvattnet kan fördröjas på eller nära markytan i en kombination av 
lösningar som även bidrar till området med estetiska och rekreativa värden likväl som 
rening av dagvattnet. Där det av utrymmesskäl ej är möjligt kompletteras lösningen 
med täta, underjordiska magasin. 
 

 
 
PM om Dagvatten och skyfall redovisar förslag på hur skyfallsflöden kan avledas från 
planområdet och Bangatan, se bilder nedan. Åtgärder om höjdsättning behöver 
göras vid radhusområdena för att undvika att skyfallsleden går på kvartersmark. 
Atkins föreslår att flytta skyfallsleden så den rinner väster om badet. 
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Höjdsättning mark i området fastställs genom markprojektering. Höjdsättning av 
färdigt golv av byggnader fastställs i bygglovsskedet.  
 
Trafikflöden  
Trafikflöde utifrån att tre personer bor i varje bostad antas medföra 1,8 bilresor per 
dag. Kommunens inställning är att en bilplats räcker per bostad men ambitionen bör 
vara att minska antal bilar i området och antalet företagna bilresor per dygn.  
Om planens genomförande alstrar 146 bostäder x 1,8 bilresor skapas ca 262 bilresor 
per dygn. 
Kommunen är väghållare till lokalgatorna Bangatan och Bankgatan samt Västergatan 
och Kvarngatan som ligger i direkt anslutning. Norra och Södra Storgatan ligger nära. 
Prognostiserade trafikflödena för år 2040 är 6179 fordon/dygn för Norra Storgatan 
och 725 fordon/dygn för Hantverkaregatan. Dettas baseras på trafikräkningar gjorda 
för Norra Storgatan den 4 till 11 april 2017 samt Hantverkaregatan den 11 till 18 april 
2017. Hastighetsbegränsning för Norra Storgatan och Hantverkaregatan med flera är 
30 km/h. Planområdet har nära till befintligt utbud av kollektivtrafik med buss och tåg.  
Bjuvs väg och gatunät bedöms klara planområdets tillskott av trafik.  
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Gång, cykel och mopedtrafik 
Folketshusparken har befintligt gång- och cykelstråk. Längs med Norra Storgatan 
finns en gång- och cykelväg som ansluter till befintligt gång- och cykelvägsnät i Bjuvs 
tätort. Mopedtrafik av klass II får trafikera gång- och cykelväg.  
 
Kollektivtrafik 
Riksintresse för kommunikationer. Planområdet ligger ca 170 meter väster om Norra 
Storgatan, som har busshållplats Bjuv köpcentrum. Hållplatsen trafikeras av 
regionbuss 250 som går mellan Ekeby och Helsingborg. Cirka 200 meter söder om 
planområdet finns Bjuvs järnvägsstation där Pågatåg trafikerar Helsingborg, 
Kristianstad, Hässleholm och Åstorp.  
 
Buller och trafik med hänsyn till bostadsbebyggelse 
Bestämmelserna om riktvärden för buller ska tillämpas vid bedömningen av om 
kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och 
bygglagen (2010:900) är uppfyllt vid planläggning och nybyggnad av 
bostadsbyggnader. Buller definieras som ett oönskat ljud och 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 bullernivå.  
 
Naturvårdsverket har angett följande riktvärden för buller från vägtrafik;  
Buller från vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, och inte 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  
 
Svensk författningssamling SFS Förordning 2015:216 3§-5§ om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader.   
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid en bostadsbyggnads fasad, och högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla 
bostadsfasader på bostad upp till 35 m2. 
Om 55 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i varje 
lägenhet ha högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal ljudnivå 
nattetid utanför fönster. Maximal ljudnivå får överskridas högst fem gånger per natt 
mellan kl. 22.00 och 06.00. 
Uteplats, om uteplats anordnas i anslutning till byggnaden, med högst 70 dBA 
maximal ljudnivå och högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå, maximal ljudnivå får 
överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.  
 
Buller och trafik med hänsyn till rekreations- och friluftsområden 
Naturvårdsverket råder att följande värden ska eftersträvas: 
● Rekreationsområden i tätort ekvivalent nivå 55 dBA för vardagsmedeldygn. 
● Friluftsområden där låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet ekvivalent nivå 40 dBA för 
vardagsmedeldygn. 
 
De högsta bullervärden från vägtrafik som uppmätts i Bjuv är 60 dBA utmed Norra 
Storgatan. På motsatt långsida av kvarter Ulven utmed Storgatan uppmättes den 
ekvivalenta ljudnivån vid fasad mellan 42 – 51 dBA. Planområdet ligger ca 145 meter 
ifrån kvarter Ulven och ca 175 meter från Storgatan, samt har ett parkområde med 
grönstruktur emellan. Det är rimligt stora avstånd till vägar med vägtrafik och orten är 
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relativt liten. Parkområdet inom detaljplanen bedöms klara naturvårdsverkets råd. 
Föreslagen detaljplan bedöms ej påverkas väsentligt av buller från vägtrafik. 
 
Verksamhetsbuller 
Planen föreslår bostäder och mindre verksamheter som ersätter föregående 
markanvändning med livsmedelsindustri och tung trafikförsörjning vilket bedöms 
reducera verksamhetsbuller i området. Verksamheten på Bjuv 1:14 ligger 220 m 
öster om planområdet med järnvägsspåret emellan. Järnvägsspåret är upphöjt och 
verkar som bullervall till befintlig bebyggelse. Trafikförsörjningen till det 
verksamhetsområdet sker från sydost än längre från planområdet. 
Föreslagen detaljplan bedöms ej påverkas väsentligt av verksamhetsbuller. 
 
Riskhänsyn och skyddsavstånd 
Planeringsunderlaget Riktsam anger som exempel att Helsingborg och Malmö 
använder sig av skyddsavstånd. Helsingborgs stad anser att vid planering i 
anslutning till transportleder för farligt gods bör riskfrågan inom en 150 m bred 
riskbedömningszon alltid utredas och avvägas. Malmö stad menar att bebyggelse 
som placeras mindre än 100 m från transportleder för farligt gods ska genomföra en 
särskild utredning där den reella risknivån fastställs och kompletterande 
skyddsåtgärder redovisas och värderas. Riktsam anger att mark i området beläget 
30–70 meter från transportled endast kan bebyggas med lager, därefter även 
bostäder och kontor, och efter 150 meter är vilken användning som helst möjlig. 
I planförslaget kommer byggnadsfasad vid nya torget och Bankgatan, placeras ca 
160 meter ortogonalt mätt från järnvägsspåret. Avståndet mätt utmed Bangatan till 
närmsta föreslagna byggnadsfasad föreslås ca 140 meter från järnvägsspåret. 
Emellan planområdet och järnvägen ligger två äldre bostadskvarter vid Kvarngatan, 
Mejerigatan och Järnvägsgatan, samt kommunhuset. Kvarterens struktur samt 
kommunhusets geometri är avlånga och ligger i samma längdriktning som 
järnvägssträckningen, vilket verkar avskärmande gentemot järnvägen. 
Planområdet bedöms ha goda förutsättningar med hänsyn till skyddsavstånd och 
riskhänsyn.  
 
Strandskydd 
Boserupsbäcken rinner genom tätorten Bjuvs yttre samt centrala delar. 
Strandskyddet avser Boserupsbäcken och gäller inom gällande detaljplan och träder 
åter i kraft, enligt 7 kap 13§ Miljöbalken, när gällande planer ersätts, upphävs eller 
ändras. Strandskyddet (100 meter från strandkant) kommer återinträda i östra delen 
av planområdet. Prövningen om upphävande av strandskyddet hanteras i denna 
planprocess i samråd med länsstyrelsen. Motivet till att upphäva strandskyddet är att 
det avser ett område som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften (Miljöbalken 7 kap. 18c §1).  Upphävandet av 
strandskyddet förklaras av att området redan varit bebyggt, där har tidigare legat en 
fabrik, att området ligger centralt i tätorten samt att området har park med gång och 
cykelvägar. Ny bebyggelse planeras på mark som tidigare varit bebyggd. 
Strandskyddet bedöms ej vara viktig för platsen. Motivet att strandskyddet ska få 
hindra detaljplanens genomförande bedöms svagt gentemot de intentioner 
detaljplanen föreslår för att förbättra för dagvatten, översvämning i området och för 
Boserupsbäckens status och vattenkvalitet. 
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Utdrag ur Geosecma, kommunens fastighetskarta. Bild till vänster. Topografi. 
Höjdmodell med Boserupsbäcken. Bild till höger. Flygfoto 2020.         
 
Planförslag 
Detaljplanen ska möjliggöra: 
● Allmän platsmark för park. 
● Allmän platsmark för torg. 
● Allmän platsmark för gata. 
● Kvartersmark för bostäder och centrum.  
 

 
Plankarta. Bild är ej skalenligt.  
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Föreslagna planbestämmelser som följer motiveras. 
Allmän platsmark.  
Användningsbestämmelse för lokal gatutrafik.  
Motivering: Planförslaget föreslår angöring av trafik från Västergatan. 
 
Användningsbestämmelse för parkmark. 
Motivering: Del av befintlig parkmark säkras i ny detaljplan för att omhänderta och 
fördröja dagvatten.  
 
Användningsbestämmelse för allmän torgplats. Område av torg med tillhörande 
verksamheter. Torg får användas av lastning, service- och utryckningstrafik endast i 
begränsad omfattning. Torget får kommunalt huvudmannaskap. 
Motivering: Torg skapar förutsättningar för möte, umgänge och socialt liv. Torg 
förbättrar förutsättningarna för verksamheter.  
 
 
 
Kvartersmark. 
Användningsbestämmelse för bostäder.  
Motivering: Kommunens planläggning ger förutsättningar för att fler bostäder byggs i 
tätorten. Kommunen möjliggör för att fler ska kunna flytta till Bjuv. 
 
Centrumändamål. Område för kombinationer av handel, service, tillfällig vistelse, 
samlingslokaler, kontor och annan jämförlig verksamhet som ligger centralt eller på 
annat sätt ska vara lätta att nå och anordnas i markplanet. 
Motivering: I takt med ökat boende i centralorten skapas också behov av 
arbetstillfällen, service och verksamheter vilket detaljplanen avser tillgodose.   
 
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark.  
Högsta totalhöjd för bebyggelse anges i antal meter ovan mark. Arton meter för 
flerbostadshus och sju meter för radhus. 
Motivering: Planförslaget möjliggör högre bebyggelse. Reglering med totalhöjd 
motiveras av att höjdangivelsen ska möjliggöra att indragen takvåning, schakt för 
teknik, hiss samt takdetaljer anordnas inom totalhöjden. Totalhöjd specificeras för att 
ge exploatören störst möjligheter att utveckla området. Höjdangivelserna har angetts 
utifrån markanvisningsförslaget samt solljus och skuggförhållanden i området. 
 
 
Prickmark. Marken får ej förses med byggnad.  
Motivering: Prickmark reglerar att bebyggelse placeras med distans till gatumark.    

 Detta skapar plats för ledningar, parkering och gång. Prickmark utmed lokalgata   
 säkerställer förgårdsmark, skapar harmoni mellan byggnaderna i gaturummet samt  
 möjliggör för upplevelsen av ett bredare gaturum.   
   
 
Största byggnadsarea angivet i procent av fastighetsarean. Motivering: Byggnaders 
största projicerade yta på mark anges till femtio procent för att åstadkomma täthet,  
 god hushållning av byggbar mark samt effektivt markutnyttjande. 
 

BFS 2020:8  
2 kap 3§ 
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Utförande. 
Grundläggning: byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande. 
Motivering: Marklager är sanerat och ersatt med fyllnadsmassor.  
Planbestämmelsen motiveras av geotekniskt underlag.    
 
Administrativa bestämmelser. 
Strandskydd upphävs på kvartersmark respektive allmän platsmark. a1 gäller för 
kvartersmark och a2 gäller för allmän platsmark. Motivering: Strandskyddets 
ursprungliga intention sammanfaller inte med planlagd byggrätt. 
 
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. u1 gäller för kvartersmark och 
u2 gäller för allmän platsmark. Motivering: Planområdet har befintliga ledningar av el, 
tele, gas, dagvatten, vatten och avloppsledningar som behöver säkras utrymme i 
vissa delar. 
 

Ett illustrerat exempel av områdets utbyggnad. 
 
Markanvändning, bebyggelse och landskapsbild. 
Förslaget från markanvisningstävlingen föreslår blandade byggnadsvolymer och 
byggnadstyper. Bebyggelsen är fördelad på tre kvarter, som beskrivs i 
planbeskrivningen som tre etapper. Det centrala läget och det stationsnära boendet 

 

u1 

b1 

a1 
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motiverar en förtätning med högre bebyggelse. Området, etapp 1, i norra och östra 
delen får högre punkthus. Byggnadsvolymerna i etapp 2 och 3 mot väster och söder 
föreslås bli lägre för att söka harmoni i gaturummet och att möta befintlig 
kvartersbebyggelse.  
● Etapp 1. Planförslaget föreslår flerbostadshusbebyggelse med punkthus och 
lamellhus vilket innebär förtätning och förbättrat inslag av stadsmässighet i 
kommunens huvudort Bjuv. I flerbostadshusen möjliggörs lägenheter i olika storlekar 
som 1 rum och kök, tvåor, treor och fyror samt att indragen takvåning kan anordnas. 
Planförslaget medger möjlighet att bygga efter reglerad totalhöjd. Beroende på hur 
parkering anordnas och vald utformning kan olika antal våningar förekomma. Mellan 
cirka 120 – 155 lägenheter bedöms kunna tillskapas i etapp 1-området. 
Flerbostadshusområdet får dagvattenhantering som kommer uppta del av 
markområdet på bekostnad av fria ytor för rekreation och trivsel, samt på bekostnad 
av ytor för markparkering.  
 
● Etapp 2. Radhus som en eller två-plans småhusbebyggelse kring gemensamt 
grönområde. 10–12 radhus kan uppföras i etapp 2 med 1 parkeringsplats per bostad. 
 
● Etapp 3. Radhusbebyggelse i två våningar kring gemensam lokalgata. 
Planförslaget kan i etapp 3 medföra 10–12 radhus med 1 parkeringsplats på egen 
tomt. 
 

                                                                                              
 

 
Gestaltningsprinciper 
 
Material och utformning 
Fasadmaterialet tegel knyter an till Bjuvs och bygdens gruv- och industriella epok och 
föreslås till flerbostadshusen. Byggnaderna kring dubbla torgplatsen får tegel av 
glaserad yta i bottenvåningarna. Tegelarkitekturens detaljering föreslås i uttrycksfullt 
utförande. Husens tak föreslås vara av lägre lutning vilket ger stadsmässigt och 
modernt uttryck. Takmaterial föreslås naturgrönt ört och sedum som förbättrar för 
dagvatten i området. Solceller och solvärme-anläggning kan anordnas på tak. 
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Illustrationsbild från etapp 1: Tegelarkitektur från ett av markanvisningsförslagen 
2020-11-04, visar stadsmässig skala med verksamhetslokaler och bostäder vid torg.  
 

 
 
Illustrationsbild av etapp 2-området: Trähusbebyggelse från markanvisningsförslag 
2020-11-04, visar småskaligt bostadsområde kring gemensamt gårdsrum. 
Rumsligheten är igenkännlig från Prästkragen-området i Bjuv som uppfördes 1957 
och ritat av den danske arkitekten Jørn Utzon.  
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Illustrationsbild för etapp 3-området: Radhusbebyggelse från markanvisningsförslag 
2020-11-04, visar byggnader med trä som fasadmaterial, grönytor, gång- och 
cykelvägar i området.  
 
Kultur 
Området får allmän platsmark med torg. Torg skapar förutsättningar för kultur som till 
exempel torghandel samt verkar stödjande till verksamheter i bottenvåning i de 
anslutande byggnader som definierar torget.  
 
Grönstruktur 
Planförslaget omfattar del av befintligt parkområde. Flerbostadshusen definierar 
mellanrum med grönstruktur som knyter an till intilliggande Folketshusparkens natur- 
och parkområde med Boserupsbäcken. I punkthusområdet säkerställs grönstruktur i 
bostadsgårdar med vegetation samt omhändertagande av dagvatten. I parkområdet i 
norr och nordost anordnas dagvattenhantering som även bidrar med mjuka 
upplevelsevärden av vatten och vegetation som förbättrar för rekreation i området. 
Planområdet kan inrymma gemensamhetsytor för lek och utevistelse samt gång- och 
cykelvägar som knyter an till parken och omkringliggande kvarter, enligt tema från 
markanvisningsförslaget.      
 
Geotekniska förhållanden 
Grundläggning sker enligt konventionella metoder. 
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Gator, trafik och parkering 
Planområdet har en lokalgata Västergatan. Vid Kvarngatan-Bankgatan-Skateparken 
föreslås ett torg för allmänt ändamål. Torgets form definieras av 
flerbostadshusbebyggelse med verksamhetslokaler i markplanet.  
 
Intentionen är att planområdets bilparkeringsbehov ska kunna lösas på kvartersmark 
inom planområdet.  
 
Parkeringsplatser kan anordnas i markplanet. Planförslaget möjliggör att området 
etapp 1 med bostadsgårdar och punkthus kan underbyggas med underjordiskt 
garage och planterbart bjälklag i markplan. Angöring med in- och utfart till området 
och eventuell parkeringskällare kan ske från befintliga gatorna Kvarngatan eller via 
Bangatan-Västergatan.  
 
1 p-plats per bostad i radhus kan anordnas med tanke på planområdets centrala 
belägenhet och planförslagets parkeringsbehov. Därtill kan arbetsplats- och 
besöksparkering samt parkering för rörelsehindrade anordnas.  
 
Parkeringshus ovan mark bedöms ej vara lämpligt på grund av att det ianspråktar 
viktiga friytor för grönska, rörelse genom området samt vistelseytor för de boende, 
samt ytor som kan behövas för dagvattenhantering.  
 
Komplementbebyggelse som gemenskapslokal kan uppföras för att inrymma 
cykelparkering, lägenhetsförråd och gemensamma förråd. Dessa förråd kan som 
alternativ anordnas i parkeringskällare. Laddningsstation för elbil och el-cykel kan 
anordnas på kvartersmark.  
 
Miljöhus, se grönt i bild nedan, kan uppföras i området med plats för uppställning av 
servicetrafik, se blått i bild. Trafik för utryckning, service och sophantering kan gå via 
miljöhusen på specifik vägslinga på kvartersmark som ansluter till gatorna och torget. 
 

 
Exempel illustration med parkering, sophantering, service- och utryckningstrafik. 
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Torgets geometri utgörs av 
byggnaders placering och fasader 
vars mellanrum definierar ett 
dynamiskt torg som inbjuder till 
platsen, bostadsområdet och 
parkmiljön. Mindre verksamheter 
kan etableras i bottenvåningen i de 
tre anslutande husen. Lämpliga 
småskaliga verksamheter som 
bidrar till en levande stadsmiljö över 
flera tider på dygnet kan vara 
bageri, café, frisör, spelhörna med 
post- och utlämningsställe, 
grönsaks- och speceriaffär, ost- och 
delikatessbutik, pub, vinbar eller 
gemensamhetslokal för 
bostadsområdet. På torg 
förekommer kulturella inslag som 
torghandel med marknadsstånd, 
politiska torgmöten, publik 
sammankomst, utställning, 
julskyltning, turnering i schackspel 
och nationaldagsfirande. Torget kan 
utformas med markbeläggning och 
inredning av god kvalitet samt 
namnges för att stärka kommunens 
och ortens identitet.      
 

Exempel illustration av hur torgmiljön kan utformas. 
 
Kvarteret Orren planeras för bostäder för boende med kvalitativa och grönskande 
utemiljöer i nära anslutning till parkmiljön. Kvarteret får verksamheter som skapar 
arbetstillfällen. Torg skapar förutsättningar för en levande och säker stadsmiljö med 
aktivitet fördelat över stora delar på dygnet. Bebyggelsen ligger inte nära tung trafik 
eller järnväg. Korta infartsgator med begränsade möjligheter till parkeringsplatser är 
lämpligt så att biltrafik får underordnad betydelse i kvarteret. Huskroppars placering 
möjliggör för tysta och trygga uteplatser i grönskande gårdsmiljö och näraliggande 
park.  
 
Teknisk försörjning 
 
Vatten, avlopp och dagvatten 
Planområdet ska ansluta till befintligt vatten- och avloppsnät enligt NSVA. Dagvatten 
anordnas på kvartersmark samt på parkmark.  
 
Bjuvs kommun har som del i planarbetet låtit ta fram utredning av dagvattenkvalitet 
och miljöpåverkan samt förslag på dagvattenlösning. AFRY Geoteknik bedömer 
initialt att lokalt omhändertagande av dagvatten är mindre verkningsfullt eftersom det 
är täta jordar och att grundvattnet är bitvis ytligt vilket begränsar möjlig volym att 
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infiltrera. Vidare kommer förprojektering utreda förutsättningarna för dagvatten samt 
höjdsättning av mark i området. Dagvattenhantering ska anordnas inom planområdet 
enligt kommunen och NSVA. Avgifter för anslutning av vatten, avlopp och dagvatten 
tillkommer fastighetsägaren och exploatören. 
 
Ledningar 
Området har föregåtts av rivning, grävning och återställande men planområdet kan 
fortsatt ha äldre ledningsnät. Planens genomförande medför anläggning av 
ledningsnät. Atkins föreslår ny dagvattenledning 2 dras inom planområdet, se nedan. 
 

  
 
Elförsörjning och Bredband 
Planområdet ansluts till befintligt försörjningsnät med el och bredband enligt 
Öresundskraft. Ledningskoll identifierade aktörerna Skanova och Tele2. Avgifter för 
anslutning av ledningsnät tillkommer fastighetsägaren och exploatören. 
 
Uppvärmning 
Planområdet ansluts till fjärrvärmenät enligt Nevel. Det finns även 
distributionsledningar för natur- och biogas i närområdet. Ledningskoll identifierade 
aktören Weum gas. Avgifter för anslutning av ledningsnät tillkommer 
fastighetsägaren och exploatören. 
 
Brandskydd 
Befintliga brandposter i närområdet klarar enligt räddningstjänsten 
vattenförsörjningen vid en eventuell brand. När det gäller byggnadstekniskt 
brandskydd finns detta till exempel i form av brandceller, men vid byggnation högre 
är 11 meter till fönsters underrede måste strategi för utrymning lösas. Om sprinkler 
installeras krävs egen vattentank. Byggnader som överstiger 11 meter kan inte få 
hjälp av den lokala räddningstjänsten vid utrymning, utan samordning med 
räddningstjänsten i Helsingborg krävs om höjdfordon. Eftersom byggrätten medger 
högre totalhöjd ska utrymningsvägar och brandskydd lösas byggnadstekniskt med 
TR2 trapphus enligt BBR gällande byggregler, och säkerställas enligt brand- 
utrymning- och tillgänglighet i bygglovsskedet. 
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Avfall 
NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB ansvarar för den kommunala 
renhållningen i Bjuvs kommun. Det är fastighetensägarens ansvar att anmäla nya 
byggnader för avfallshantering.  
 
Gator och trafik 
Gatunät 
Planområdet ansluter till befintligt gatunät med Västergatan, Kvarngatan, Bankgatan 
och Bangatan. 
 
Gång, cykel och mopedtrafik 
Folketshusparken har befintligt gång- och cykelstråk som planområdet ansluter till.  
 
Kollektivtrafik 
Planområdets lokalisering med befintligt utbud av kollektivtrafik kan motivera ökat 
nyttjande av kollektivtrafik.  
 
Parkering 
Behovet av parkering i centrum kommer öka som konsekvens av förtätning av 
stadskärnan. I kortsiktigt perspektiv finns parkeringsmöjligheter utanför planområdet, 
ca 71 platser vid kommunhuset, ca 61 platser vid skateparken, ca 74 platser 
badhuset samt gatuparkering i kvarteren.  
 
Varumottagning 
Verksamheternas varumottagning kan ske via lokalgator och torg.  
 
 
 
 
 
Konsekvenser 
Avvägning motstående intressen 
Kommunens hänsyn till de allmänna intressena och enskilda intressen, enligt PBL 
(2010:900) 2 kap. 1§, prövas i detaljplanearbete. Proportionalitetsprincipen innebär 
att det ska finnas rimlig balans mellan nyttan av ett beslut i en fråga och de 
konsekvenser beslutet får för motstående enskilda intressen. Marken avsett att tas i 
anspråk för bebyggelse bedöms från allmän synpunkt vara lämplig för ändamålet.  
PBL (2010:200) 2 kap. 2§, 4§.  Planområdet ligger centralt i kommunens huvudort, 
bedöms vara väl lämpat med hänsyn till beskaffenhet och läge, och till behoven av 
att tillskapa förtätning av bostadsbebyggelse som förbättrar förutsättningarna för 
boende i Bjuv. Inom planområdet har kommunen inte identifierat några motstående 
intressen. Kommunen är markägare till alla fastigheter inom planområdet. 
Planarbetet följer kommunens önskemål om planläggning.    
 
Konsekvenser för fysisk miljö 
Luftkvalitet 
Planförslaget bedöms inte försämra förutsättningarna för god luftkvalitet. Möjligheter 
skapas för grönytor, trädgårdar och grönstruktur som möter anslutande parkgrönska. 
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Schaktning och grundläggning 
Schaktning och grundläggning kan regleras i avtal. Schaktnings- och 
grundläggningsarbetena bör ske i samråd med geoteknisk sakkunnig. Geoteknisk 
utredning föreslår kontroll bör utföras enligt kontrollprogram med inriktning på:  
• Kontroller med hänsyn till avvikande förhållanden såsom jordart och dess fasthet.  
• Schaktbottenbesiktning ska utföras av geotekniskt sakkunnig innan   
   grundläggningsarbetena påbörjas.  
• Kontroll av grundvattennivån.  
• Packningskontroll vid uppfyllnader överstigande 0,5 m.  
 
Markföroreningar 
Bostadsändamål och mindre verksamheter i planen ersätter tidigare industriändamål. 
Det har genomförts omfattande sanering och rivningsarbeten på platsen. Inom 
området är det generellt ca 0,5 m fyllnadsmaterial och lokalt ned till 1,5 till 2,6 meter. 
Fyllningens sammansättning varierar men utgörs generellt av mullhaltig sand. Under 
fyllningen återfinns huvudsakligen naturlig lermorän, men ställvis återfinns även 
naturlig sand och torv. Ytterligare saneringsåtgärder kan eventuellt komma att utföras 
som konsekvens av planens genomförande. Enligt miljöbalken 10 kap 11 § ska den 
som äger eller brukar en fastighet oavsett om område tidigare ansetts förorenat 
genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten 
och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 
 
Markradon 
AFRYs Geotekniska PM redovisar att grundläggning och byggnader inom 
planområdet behöver anläggas och uppföras radonsäkert. 
 
Dagvatten 
Höjdsättningar av mark i planområdet sker så att större regn kan hanteras utan att 
byggnader eller parkeringskällare svämmas över. Natur- och parkområdet säkerställs 
med hållbara dagvattenlösningar som har multifunktionella ytor för biodiversitet, 
rekreation, estetiska upplevelsevärden och ekosystemtjänster.  
 
Översvämningsrisk 
Planområdets högre belägenhet över Boserupsbäcken bedöms ej utgöra risk för 
översvämningsskador. Behovsbedömningen visade på ingen eller låg 
översvämningsrisk. Planens genomförande avser förbättra skyfall- och 
dagvattenhanteringen i området.  
 
Konsekvenser för natur och kulturmiljö 
Naturmiljö och biologisk mångfald 
Planområdet ianspråktar gräsytor som är del av befintlig natur och parkmiljö. 
Behovsbedömningen lyfte inverkan på grönytor i tätorten då grönyta tas i anspråk. 
Planförslaget tillför dagvattenhantering samt grönskande mellanrum med buskar och 
träd som knyter an till parkmiljön. Totalt sett bedöms planförslaget kompensera och 
förbättra för naturmiljö och tillföra ökad biologisk mångfald. 
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Hushållning med naturresurser 
Mark har sanerats, tagits bort och bytts ut. Den främsta naturresursen i området är 
markytan i sig och med detta planförslag kommer den utnyttjas effektivt. 
 
Landskapsbild 
Planförslaget bedöms inte förändra landskapsbilden väsentligt. Bjuvs centrala delar 
präglas redan av bebyggelse. Planförslaget lägre radhusbebyggelse kommer i stort 
sett motsvara befintliga bostadsbebyggelsens skala i grannskapet. Högre 
bebyggelse vid natur- och parkområdet bedöms harmonisera med höjd av befintlig 
trädvegetation. Nya torgmiljön föreslås stadsmässig karaktär som definieras av nya 
bebyggelsen. Bjuv betydelse som centralort i kommunen stärks. Planområdet ligger i 
centrala delarna av Bjuv vilket motiverar planförslagets förtätning med 
flerbostadshus. 
 
Konsekvenser för hälsa och säkerhet 
Skyddszon 
Inga skyddszoner bedöms nödvändiga. Planområdet omfattas inte heller av några 
befintliga skyddszoner. 
 
Industribuller 
Planområdet angränsar inte till industri. Planförslaget bedöms inte påverkas 
väsentligt av buller från industri. 
 
Buller från väg och järnväg 
Planområdet ligger inte i anslutning till stor väg eller järnväg. Planområdet ansluter till 
lokalgator och villabebyggelse. Planförslaget bedöms inte påverkas väsentligt av 
buller från väg- eller tågtrafik. 
 
Påverkan på riksintresse 
Strandskydd 
Strandskydd omfattar Boserupsbäcken och innebär skyddszon om 100 meter. Som 
konsekvens av planens genomförande kommer kommunen ombesörja att 
strandskyddet upphävs inom planområdet. 
 
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. Se bilaga Behovsbedömning Orren 2021-01-
12 för undersökning av betydande miljöpåverkan. 
 
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap i Miljöbalken  
Luftkvalitet 
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. Bostadshusen och verksamheterna genererar trafik i 
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området, främst lokalt förekommande biltrafik till och från bostäderna och 
parkeringarna samt trafik till verksamheterna i området. Tung trafik från föregående 
markanvändning försvinner. Luftkvaliteten bedöms inte påverkas negativt av 
planförslaget och miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas på grund av 
förslaget. 
 
Vattenkvalitet 
Det finns miljökvalitetsnormer för vatten, där ser man på ekologisk- och kemisk 
status. Boserupsbäcken har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 
status. Exploatering som kommer tillskapa bebyggelse och lokal trafik bedöms ej 
försämra status för vatten. Hårdgjorda ytor kommer skapa dagvatten som 
omhändertas med hjälp av markanläggningar med fördröjningskapacitet och 
vattengenomsläppliga ytor. Planens genomförande med dagvattenhantering bedöms 
förbättra för dagvatten i delavrinningsområdet samt Boserupsbäckens ekologiska och 
kemiska status. Planområdet enligt föreliggande förslag bedöms inte medföra att 
några miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas. 
 
Ekologiska konsekvenser 
Planförslaget innebär att grönytor av underhållet gräs ianspråktas för 
dagvattenhantering. Föregående livsmedelsindustri innebar hårdgjorda ytor ersätts 
genom planens genomförande med bostadsområde med grönskande bostadsgårdar 
som tillför stora värden. Torget kan få hårdgjord yta och grönska med nyplanterade 
träd och buskar. En större biologisk variation möjliggörs med förslaget. Fler arter av 
växter gynnar ekologin. 
 

Sociala konsekvenser 
Planområdet ligger i centrum med god tillgång till service och kollektivtrafik. Det finns 
goda möjligheter till rekreation utmed Boserupsbäcken och i parkområdet med 
tillhörande lekplatser. Det finns god tillgång till service och andra verksamheter för 
barn, ungdomar och vuxna. 
 
Barnperspektivet 
Enligt barnkonventionen ska barns bästa beaktas vid alla beslut.  
Utformningen av det offentliga rummet ska ligga i linje med samhällets åtagande 
gentemot barnkonventionen. Detta handlar om att säkerställa och utveckla miljöer 
där barn och unga kan ges en trygg, trivsam och tillgänglig plats där de kan vistas på 
egna villkor. Lokaler för centrumändamål i den östra delen kan bidra till attraktiva 
lokaler för ungdomar, till exempel café med uteplatser. Att hörnet av Bankgatan och 
Kvarngatan får ett torg som integreras med bostadsområdet och parken ger större 
förutsättningar för parken att utvecklas till ett mer frekvent använt offentligt rum i Bjuv. 
Detaljplanen har utformats med tanke på barns hälsa och säkerhet, samt för att 
skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i offentlig verksamhet. 
 
Tillgänglighet 
Planens genomförande av allmän platsmark samt kvartersmark ska klara god 
tillgänglighet enligt gällande regelverk. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Planförslaget ligger inom befintlig tätort och kan utnyttja befintlig infrastruktur. Ny 
allmän platsmark skapas som medför drift- och anläggningskostnader för kommunen. 
Kommunen driftar redan gata, park och lek i området. Torgmiljön som skapas kan 
medföra intäkter till kommunen som kan erbjuda torghandel nyttjanderätt. 
Planläggning kan medföra värdeökning av fastigheter i området samt högre intäkter 
vid försäljning. 
 
Fastighetsrättsliga konsekvenser 
I samband med planens genomförande behöver en fastighetsreglering och 
avstyckningar av fastigheterna göras. Avstyckning kommer att ske i samråd med 
exploatören och indelningen kommer att grunda sig på exploatörens etappindelning 
samt ägandeformer på bostäderna. Kommunen bekostar bildandet av en 
exploateringsfastighet och exploatören bekostar den etappvisa avstyckningen och 
bildandet av eventuella gemensamhetsanläggningar.  
 
Genomförande  
Genomförandefrågorna redovisar de administrativa, organisatoriska, 
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som krävs för ett samordnat 
genomförande av detaljplanen. 
 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Samråd hösten 2021. Granskning våren 2022. Antagande 2022. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.  
Före genomförandetidens utgång får, mot berörda fastighetsägares bestridande, 
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.  
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (4 kap 40 § PBL). 
 
Ansvarsfördelning 
Bjuvs kommun äger berörda fastigheter. 
 
Huvudmannaskap 
Bjuvs kommun är huvudman för allmän platsmark som lokalgata, torg och park. 
Inga inlösen bedöms bli nödvändiga eftersom kommunen tillträtt som markägare 
inom området före planbeskedet trädde i kraft. 
 
Markanvisningsavtal och överlåtelse 
Utgångspunkten i markanvisningsavtalet är att kommunen bekostar allmänna 
anläggningar och åtgärder på allmän plats. Exploatören bekostar åtgärder inom 
kvartersmark inklusive, men inte begränsat till, dagvattenhantering på kvartersmark. 
Eventuella kostnader för iordningställande av parkering för exploatörens behov på 
allmän platsmark (inom eller utanför planområdet) bekostas av exploatören. 
Gestaltning, iordningsställande och framtida drift och underhåll av torgyta och allmän 
platsmark bekostas av kommunen eller enligt avtal. Bjuvs kommun har före 
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detaljplanearbetet upprättat en markanvisningstävling. Genom markanvisningsavtal 
kan förutsättningar anges som gäller för att markanvisningen ska fullföljas med en 
marköverlåtelse. Det har konstaterats föroreningar inom fastigheten. Kommunen har 
före planarbetets uppstart låtit sanera fastigheten.  
 
Tillståndsprövning och dispenser 
Som konsekvens av planens genomförande kommer kommunen ombesörja att 
strandskyddet för Boserupsbäcken upphävs inom planområdet. I det fall 
strandskyddet återinträder kan dispens från strandskyddet prövas som del i 
bygglovet. Länsstyrelsen ska kontaktas i frågan om grundvattensänkande åtgärder 
inför och under utförandet av schakt- och grundläggningsarbeten.  
 
Tekniska och ekonomiska frågor 
Planens ekonomi 
Planarbetet genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen och bekostas av 
kommunen. Planavtal har inte tecknats mellan Bjuvs kommun och exploatör.  
 
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna 
anläggningar 
Bjuvs kommun är markägare och markåtkomst sker genom fastighetsförsäljning. 
Avtal kan reglera fördelning av ansvar och kostnad samt utbyggnad. Se rubrik 
markanvisningsavtal och överlåtelse. 
 
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av gemensamma 
tekniska anläggningar som inte är kommunala 
Bjuvs kommun är markägare och markåtkomst sker genom fastighetsförsäljning. 
Avtal reglerar fördelning av ansvar och kostnad samt utbyggnad. Möjligheterna till 
markåtkomst, fördelning av ansvar, kostnad och utbyggnad samt drift i gemensamt 
område betecknat torg kan regleras enligt avtal. 
 
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning på grund av 
grundläggning och marksanering 
Bjuvs kommun är markägare och markåtkomst sker genom fastighetsförsäljning. 
Exploateringsavtal reglerar fördelning av ansvar och kostnad samt utbyggnad. 
 
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning på grund av vatten- och 
avloppsledningar 
Kommunen bekostar allmänna Va-nätet och dagvattenanläggning på allmän 
platsmark. Exploatören bekostar anslutningsavgifter och dagvattenanläggningar på 
kvartersmark. 
 
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning på grund av ledningar 
Som del i planarbetet utförs översiktlig ledningskoll. Ledningsnät för el är enligt 
Öresundskraft redan innan planarbetet taget ur bruk. Ledningar inom planområdet 
initieras och bekostas av exploatören i samband med exploateringen.  
 
Inlösen och ersättning 
Frågor om inlösen av mark eller ersättningsanspråk på grund av rivnings- eller 
skyddsbestämmelser har ej identifierats under detaljplanearbetet. Kommunen äger 
alla fastigheter inom planområdet.  
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Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildningsåtgärder 
Detaljplanen omfattar del av Bjuvstorp 5:91, del av Bjuvstorp 5:114, Orren 4, 6, 7, 8 
och Orren 2, samt del av gatufastighet Bjuvstorp 6:1. Berörda fastigheter kan i 
samråd med lantmäteriet komma att regleras som konsekvens av planens 
antagande. Kommunen och exploatören har möjlighet att initiera en 
lantmäteriförrättning efter överlåtelseavtal tecknats. 
 
Ledningsrätt och servitut 
Kända ledningsrätter eller servitut belastar ej föreslagen kvartersmark. Parkmarken 
har allmänna ledningar. Ledningsrätter och servitut kan komma att regleras som 
konsekvens av planens antagande. 
 
Administrativa frågor 
Medverkande 
Medverkande har varit exploateringsingenjör Sofia Lundblad, planarkitekt Elinor 
Thornblad, förvaltningschef Anneli Gille, planeringschef Niklas Ögren och 
projektledare för Selleberga Mattias Samuelson. 
 
Byggnadsförvaltningen i Bjuvs kommun den 5 augusti 2021 
 
Jeppe Appelin   Anneli Gille 
Planarkitekt Arkitekt SAR/MSA  Förvaltningschef 
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