
 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
För detaljplan Ljungsgård 2:210 m fl i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län 
Dnr 2021-00082 



 

 

GRANSKNING 
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån 
information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för 
granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att visa det 
bearbetade planförslag om kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge 
berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.  

Efter att granskningstiden har tagit slut sammanställer kommunen de skriftliga 
synpunkterna som har kommit in. Detta görs i ett granskningsutlåtande som 
innehåller en redovisning av kommunens ställningstagande och förslag. 

Enligt Byggnadsnämndens beslut (2022-10-27, § 93) har förslag till detaljplan varit 
på granskning under tiden 2 november 2022 – 5 december 2022. Totalt 15 yttranden 
har kommit in, varav 7 med synpunkter.  

Bjuvs kommun har informerat berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk, 
länsstyrelsen samt sakägare om förslaget till detaljplan och givit dom möjlighet att 
lämna synpunkter. Planhandlingarna har under granskningstiden varit tillgängliga på 
kommunhuset, på kommunens hemsida under pågående detaljplaner, samt 
kommunens bibliotek. Då delar av planområdet ligger utanför områden utpekade för 
bostäder i översiktsplanen har förfarandet ändrats från standardförfarande till utökat 
förfarande sedan samråd.  En kungörelse om granskning publicerades i 
Helsingborgs dagblad den 3 november 2022. 

Nedan redovisar Bjuvs kommun inkomna yttranden med kommentarer av 
kommunen. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län 2022-12-01 utan synpunkt 
Lantmäteriet 2022-11-23 med synpunkt 
Region Skåne 2022-12-07 utan synpunkt 
Trafikverket 2022-11-03 utan synpunkt 
Polismyndigheten 2022-11-21 utan synpunkt 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

E.ON Energidistribution AB 2022-11-02 utan synpunkt 
Skanova (Telia Company) AB 2022-11-17 utan synpunkt 
Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB 2022-12-05 med synpunkt 
Öresundskraft AB 2022-12-01 med synpunkt 

 



Granskningsutlåtande 2023-01-12    sid. 3 
 

 

Kommunala nämnder 

Tekniska nämnden 2022-12-02 utan synpunkt 
 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Söderåsens miljöförbund 2022-11-10 med synpunkt 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB 2022-11-29 med synpunkt 
Räddningstjänsten Skåne nordväst 2022-11-14 utan synpunkt 

 

Sakägare, boende m.fl. 

Privatperson 1 2022-12-02 med synpunkt 
Privatperson 2 2022-12-29 med synpunkt 

 
 



Granskningsutlåtande 2023-01-12    sid. 4 
 

 

MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkom 2022-12-01 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte 
några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap. 10-11 §§ PBL.   
 

Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

   

 
LANTMÄTERIET, inkom 2022-11-23 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-10-13) har följande 
noterats: 

Plan- och genomförandebeskrivning 
Det kan förtydligas rörande påverkan på befintligt servitut. Så som det får förstås av 
skrivelsen kommer rättigheten behövs upphävas. Det verkar dock som en 
förutsättning är att marken regleras ihop till samma fastighet och den åtgärden är till 
synes inte självklar. Det bör även framgå vilken part som ansvarar för det eventuella 
upphävandet.  
 

Kommentar: Planbeskrivningen har under avsnittet Konsekvenser kompletterats med 
en beskrivning av åtgärder som påverkar befintligt servitut och att exploatören 
ansvarar för att initiera och bekosta åtgärden.  

 

REGION SKÅNE, inkom 2022-12-07 
Region Skåne avstår från att yttra sig över aktuell detaljplan. 

I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Skånetrafiken 
och Regionfastigheter deltagit. 

 
Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

 

TRAFIKVERKET, inkom 2022-11-03 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 
Kommunen har besvarat Trafikverkets synpunkter. Vi har inga ytterligare synpunkter.  

 
Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 
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POLISMYNDIGHETEN, inkom 2022-11-21 
Angående underrättelse om granskning, ”Detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl (fd del 
av Ljungsgård 2:98 m fl) i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län”. Från polisens sida 
finns inga synpunkter kring detta.  

 
Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

 

 

LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 

E.ON ELNÄT SVERIGE AB, inkom 2022-11-02 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende och har inget att erinra.  

 
Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 

SKANOVA (TELIA COMPANY) AB, inkom 2022-11-17 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas teleanläggningar/rättigheter 
berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.  

 
Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 
NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkom 2022-12-05 
Dagvatten 
Närmsta anslutningspunkt för dagvatten finns i Johannes väg. Utifrån 
höjdförhållandena kan det bli svårt att nå punkten utan att förändra markhöjderna. 
Det vore även ett bättre alternativ att anlägga en ny ledning som kopplar på 
dagvattennätet i Ljungsgårdsvägen direkt där kapaciteten är bättre. 
Fastighetsägaren ansvarar för att leda dagvatten till senare anvisad 
anslutningspunkt på lämpligt vis.  

Spillvatten 
Anslutning till det kommunala spillvattennätet finns i Johannes väg. Med befintliga 
höjdförhållanden går det inte att nå anslutningspunkten med en självfallslösning. 
Fastighetsägaren ansvarar för att leda spillvattnet till anvisad anslutningspunkt på 
lämpligt vis. Beroende på färdig markhöjd kan pumpstation komma att krävas. 
Denna blir i sådant fall fastighetsägarens ansvar.  
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Kommentar: Kommunen har noterat synpunkterna och har i samråd med NSVA 
klargjort att det går att lösa påkoppling på dagvattennätet. Fastighetsägaren är 
införstådd med att det kan komma att krävas pumpstation för att nå anslutningspunkt 
för spillvatten.   

 

ÖRESUNDSKRAFT AB, inkom 2022-12-01 
I granskningshandlingen nämns att elnätet kommer att byggas ut från 
Ljungsgårdsvägen. Vi vill poängtera att det i dagsläget inte är bestämt hur elnätet 
ska byggas ut.  

 
Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 
 

KOMMUNALA NÄMNDER 

TEKNISKA NÄMNDEN, inkom 2022-12-02 
Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inga synpunkter gällande 
granskning av detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl, (fd del av Ljungsgård 2:98 m fl) i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län som görs tillgängligt för granskning.  

 
Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 

 
 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkom 2022-11-10 
För större plan- och byggprojekt med mycket hårdgjord yta vill jag poängtera vikten 
av dagvattenhantering i och med risken för översvämningar och bräddning från 
reningsverket eller dess pumpstationer. I övrigt har Söderåsens miljöförbund inget 
att invända.  

 
Kommentar: Kommunen vill förtydliga att det dagvatten som inte infiltreras direkt 
inom planområdet kommer ledas till befintlig dagvattendamm nordväst om 
planområdet för rening och fördröjning innan utlopp i recipient. Bedömningen är 
därmed att planförslaget möjliggör en ändamålsenlig dagvattenhantering.  

 
NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB, inkom 2022-11-29 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen och 
noterade att tidigare synpunkter har noterats. Dock vill NSR förtydliga följande:  
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• Ni skriver att placeringen av avfallsutrymmet/miljörummet styrs i bygglovet. 
För att säkerställa att NSR kan fullfölja sitt uppdrag med att hämta kommunalt 
avfall är det viktigt att våra renhållningsfordon kan ta sig fram till 
miljörum/avfallsutrymme. Därför önskar NSR att det detaljplanen skrivs in att 
vägarna och stopplatserna ska följa måtten i renhållningsordningen för Bjuvs 
kommun samt att avfallsutrymmet/miljörummet ska placeras så att backning 
inte förekommer. Exakt placering av miljörum/avfallsutrymme behöver dock 
inte markeras ut.  

• Vid frågor eller oklarheter kring möjlig placering av miljörum får ni gärna 
kontakta NSR för dialog. Detta för att säkerställa att hämtning kan ske säkert 
för människor som vistas inom området.  

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

 
Kommentar: Kommunen vill förtydliga att det på sidan 19 planbeskrivningen framgår 
att avfallsutrymmen för fastigheten ska placeras i nära anslutning till allmän väg, som 
är anpassad för renhållningsfordonen och följa angivna mått i kommunens 
renhållningsordning. Exploatören har haft dialog med NSR om en alternativ lösning 
med T-korsning vilken även den följer angivna mått. 

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkom 2022-11-14 
Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget. 

 
Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 

 

SAKÄGARE, BOENDE M.FL. 

PRIVATPERSON 1, inkom 2022-12-02 
Ärende: Svar på underrättelse om granskning Ljungsgård 2:210 del av fd Ljungsgård 
2:98. Byggare OBOS, samt överklagande på förslag som ligger för området. 

Vi anser att området ska bebyggas i en stil som är förenlig med övrig bebyggelse på 
Ljungsgård, och då anser vi att området bör bebyggas med enplanshus samt en- 
och enhalvplanshus med 40 till 45 graders lutning samt max 20 hus eller tio parhus 
för att på någorlunda sätt smälta in på området, tvåplanshus med typ 14 graders 
taklutning är inget som kommer att passa in på området, sophantering ska ske per 
hus i eget sopkärl något sophus vill vi inte ha, det är viktigt att var och en tar hand 
om sina sopor, gata till området ska ha en sådan bredd så att all service till området 
kan ske på ett sätt som speglar Toffelmakaregatan och Johannes väg.  

 
Kommentar: Kommunens bedömning är att om man ska ta jordbruksmark i anspråk 
ska marken nyttjas effektivt. Att planlägga med stora tomter och låg exploatering är 
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inte en utveckling som är försvarbar ur denna aspekt och kommunen gör 
bedömningen att en tätare bebyggelse i detta fall är en väl avvägd exploatering.  

För att bemöta synpunkterna har föreslagen nockhöjd har sänkts till 8,5 meter vilket 
är en höjd som ungefär motsvarar ett en- och en halvplanshus med en takvinkel om 
45 grader, en typ av hus som redan finns i området. Takvinkeln har i och med 
sänkningen av nockhöjd justerats till att som minst tillåta 12 graders lutning vilket 
säkerställer lutande tak vilka bedöms smälta väl in i omgivningen.  

Val av renhållningslösning är inget som regleras i detaljplanen utan fastställs i 
bygglovsskedet. Detaljplanen möjliggör tunntömning som alternativ. Gatan som 
planeras på kvartersmark föreslås få samma dimensioner och bredd som Johannes 
väg samt följa kommunen renhållningsordning, vilken säkerställer att sopbilar, 
räddningsfordon och liknande får plats. Exploatören har dialog med kommunens 
tekniska förvaltning kring utformningen av gatan. 

 

PRIVATPERSON 2, inkom 2022-12-29 
Vi vil hermed indgive vores synpunkter til ovennævnte detaljplan. Vi mener IKKE det 
rätt att bygga bostäder i två plan, samt at det er en overtrædelse af tidligere planer 
for området. 

VI KAN UNDER STÆRK PROTEST acceptere bostäder i et plan, alt andet vil 
forringe vores bostad betydeligt både vedrørende eventuelt salgspris, samt både ved 
udsigt till naturen, men også indkig til vores bostad. 

 

Vi mener at det er fuldkommen overflødigt at bygge bostäder på 
nuværende  tidspunkt i dette område da der på nuværende er to nybyggede huse 
som har været til salg i længere tid, dernæst er bo renten på vej op. 

 

Vi beklager vores sene synspunkt på forslaget, som bl.a. bunder i langvarige 

sygdom. 

 
Kommentar: Kommunen har sedan samrådet bemött inkomna synpunkter genom att 
föreslagen nockhöjd har sänkts till 8,5 meter vilket är en höjd som ungefär motsvarar 
ett en- och en halvplanshus med en takvinkel om 45 grader. Detta är en typ av hus 
som redan finns i området och som har jämförbar höjd med den höjd detaljplanen 
föreslår. Kommunen gör även bedömningen att planera för nya bostäder i en tid med 
svårare ekonomi skapar en beredskap för kommande ekonomiska uppgångar. Detta 
är en viktig del i kommunens strategi för en hållbar bostadsförsörjning och 
befolkningsutveckling i kommunen.    

 

 

SAMMANFATTNING 
Planförslaget har efter granskning omarbetats och följande förändringar har gjorts: 
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PLANKARTA 
- Inga ändringar 

 

PLANBESKRIVNING 
- Förtydligande kring upphävande av befintligt servitut 
- Redaktionella ändringar 

 

SAMLAD BEDÖMNING 

Förvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till antagande. 

 

 

Elinor Thornblad 

 
Planarkitekt 
Planeringsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Bjuvs kommun 

 


