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SAMRÅDET 
Enligt Byggnadsnämndens beslut (2022-05-24, § 47) har förslag till detaljplan varit 
på samråd under tiden 1 juni 2022 – 1 juli 2022. Totalt 20 yttranden har kommit in, 
varav 12 med synpunkter.  

 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
 

Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län 2022-06-28 med synpunkt 
Lantmäteriet 2022-06-29 med synpunkt 
Region Skåne 2022-07-07 med synpunkt 
Trafikverket 2022-06-18 med synpunkt 
Polismyndigheten 2022-06-10 utan synpunkt 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

Nordion Energi 2022-06-08 utan synpunkt 
E.ON Energidistribution AB 2022-06-01 utan synpunkt 
Skanova (Telia Company) AB 2022-06-01 utan synpunkt 
Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB 2022-07-01 med synpunkt 
Öresundskraft AB 2022-06-17 utan synpunkt 

 

Kommunala nämnder 

Tekniska nämnden 2022-06-27 utan synpunkt 
Gata/park (tekniska förvaltningen) 2022-06-30 med synpunkt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-22 med synpunkt 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Söderåsens miljöförbund 2022-07-01 utan synpunkt 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB 2022-06-28 med synpunkt 
Räddningstjänsten Skåne nordväst 2022-06-07 med synpunkt 

 

Intresseorganisationer och föreningar 
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Naturskyddsföreningen Söderåsen 2022-07-01 utan synpunkt 
 

Sakägare, boende m.fl. 

Boende 1 2022-06-28 med synpunkt 
Boende 2 2022-06-30 med synpunkt 
Boende 3 2022-07-01 med synpunkt 

 

  



 Samrådsredogörelse 2022-10-13    sid. 3 
 

 

MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkom 2022-06-28  
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. 
plan- och bygglagen.  

Hälsa och säkerhet – buller 
Inför granskningen behöver planbeskrivningen kompletteras gällande 
bullersituationen. Länsstyrelsen noterar att en bullerutredning är framtagen, men 
påminner kommunen om att det av planbeskrivningen ska framgå vilka värden för 
omgivningsbuller som förslagen bebyggelse beräknas utsättas för. Värdet ska 
redovisas både vid bostadsbyggnadens fasad och vid uteplats.  

Länsstyrelsens rådgivning 
Följande punkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag enligt 5 kap. 
plan- och bygglagen.  

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.  

Brukningsvärd jordbruksmark 
Enligt 3 kap. 4§ MB får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Det ligger i Länsstyrelsens 
uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag. Detta har bland annat 
inneburit ett tydligt ställningstagande för en begränsad exploatering av 
jordbruksmark, samt ett mer effektivt utnyttjande av den mark som ändå exploateras.  

Länsstyrelsen anser att handlingarna inte tillräckligt motiverat behovet av att ta i 
anspråk jordbruksmark relaterat till hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. 
Länsstyrelsen menar att kommunen på ett tydligare sätt behöver visa på att den 
föreslagna markanvändningen tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse samt att 
detta intresse inte kan tillgodoses på annan plats utan att jordbruksmark tas i 
anspråk. I sammanhanget kan Länsstyrelsen konstatera att begreppet brukningsvärd 
inte i sig kan likställas med ett krav på ett storskaligt jordbruk samt att när 
jordbruksmark väl exploateras så försvinner den oåterkalleligt som möjlig resurs för 
odling och livsmedelsproduktion vilket är faktorer som behöver ingå i 
intresseavvägningen.  

Planförfarande 
Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att förslaget är förenligt med 
översiktsplanen då enbart en liten del av planområdet föreslås för planerad 
bostadsbebyggelse i gällande översiktsplan (ÖP 2006 – Planeringsdokument mot 
2016) och eftersom större delen av planförslaget föreslås på jordbruksmark. 
Länsstyrelsen ger därför kommunen rådet att hantera planen med ett utökat 
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förfarande där det av kungörelse ska framgå om förslaget avviker från 
översiktsplanen, och komplettera planbeskrivningen enligt 4 kap. 33§ PBL.  

Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande hälsa och säkerhet kopplat till 
buller enligt ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10-11 §§ 
PBL.  
 

Kommentar från Bjuvs kommun: Bullerutredning och planbeskrivning har 
kompletterats med beräknade bullernivåer. Ekvivalentnivåer vid fasad beräknas 
uppgå till 42 dBA och maxnivåerna beräknas till 56 dBA. Därmed bedöms 
planområdet inte utsättas för några bullernivåer överskridande riktvärdena.  

Planhandlingarna har kompletterats med en lokaliseringsutredning (2022-10-05) som 
beskriver alternativa utbyggnadsalternativ och motiverar valet av lokalisering. 
Bedömningen är att föreslagen lokalisering är den lämpligaste med hänsyn till 
aspekter såsom närhet till kollektivtrafik, infrastruktur och övrig bebyggelse. 
Bedömningen är att föreslaget område kan motivera ett ianspråktagande av 
jordbruksmark utifrån de kriterier som redovisats och att marken tas i anspråk för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen i form av bostadsbyggande i tätortsnära läge. 
Lokaliseringsutredningen bifogas granskningshandlingarna. 

Förfarandet har ändrats till ett utökat förfarande i enlighet med Länsstyrelsens 
rådgivning.  

 
LANTMÄTERIET, inkom 2022-06-29 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-05-12) har följande 
noterats:  

Endast u-område säkerställer inte ledningarna 
Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga ledningar s.k. u-område ser 
kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga några underjordiska 
ledningar inom den aktuella kvartersmarken. Dels att lov inte kan ges lovpliktiga 
åtgärder som hindrar att ledningen utförs. Det bildas däremot ingen rättighet genom 
att kommunen lägger ut ett u-område i planen. För att säkerställa att ledningarna får 
vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte 
beskrivet i genomförandeavsnittet av planbeskrivningen.  

Grundkarta 
Lantmäteriet vill bara uppmärksamma om att fastighetsindelningen över planområdet 
har ändrats under samrådstiden och att det område som redovisas som Ljungsgård 
2:98 har fastighetsbeteckning Ljungsgård 2:210. Grundkartan bör därmed 
uppdateras.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Planbeskrivningen har uppdaterats med information 
om att befintlig vattenledning inom u-området skyddas av ett avtalsservitut samt att 
ett u-område per automatik inte innebär någon rättighet.   
En uppdaterad grundkarta har beställts inför granskning.  
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REGION SKÅNE, inkom 2022-07-07 
Region Skånes synpunkter 
Hållbart resande 

För att minska Skånes klimatpåverkan, gynna folkhälsan samt bidra till ett mer 
jämställt Skåne är det viktigt att klara omställningen till ett hållbart transportsystem. 
Enligt Regionplan för Skåne 2022-2040 behövs satsningar på stärkt infrastruktur för 
fotgängare och cyklister. Likaså behöver deras roll i samhällsplaneringen stärkas. 
Det är viktigt att säkerställa gena och attraktiva gång- och cykelstråk till 
kollektivtrafikens hållplatser och andra viktiga målpunkter för att gynna det hållbara 
resandet. Detta gäller inte minst barns möjlighet att på egen hand ta sig till skola och 
fritidsaktiviteter på ett hållbart sätt. Region Skåne ser att det i planen finns möjlighet 
att tydligare utveckla och visa planområdets kopplingar för gång- och cykel till 
Billesholms station likväl som till regionbusshållplats och andra lokala målpunkter i 
Billesholm, samt till Bjuv. Tillgänglighet med cykel till kollektivtrafiklägena kan med 
fördel redovisas som faktiska avstånd från planområdet. 

Gestaltad livsmiljö 

Gestaltad livsmiljö är ett viktigt perspektiv i samhällsplaneringen för att ta tillvara och 
utveckla värden som skala, identitet och kulturmiljö. Arkitektur, form och design utgör 
en betydande resurs i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle och Skånes 
attraktivitet. Region Skåne vill uppmuntra kommunen att utveckla perspektivet 
gestaltad livsmiljö i planen, exempelvis kopplat till bebyggelsens utformning, 
materialval, kulturmiljö och konst, och vill därför tipsa om Region Skånes strategi för 
gestaltad livsmiljö – arkitektur, form och design. Gestaltad livsmiljö är även ett viktigt 
perspektiv i Regionplan för Skåne 2022-2040. 

Bostäder 

Inom planområdet är avsikten att uppföra bostäder i form av radhus och parhus i två 
plan. Region Skåne anser att detaljplanen med fördel kan ange hur många bostäder 
som avses att uppföras inom planområdet.  

Klimatpåverkan  

En mycket stor andel av en byggnads totala klimatpåverkan uppstår i byggskedet 
och i samband med renovering, ombyggnad och rivning. Utsläppen kan minskas 
genom en övergång till cirkulär ekonomi, klimatneutrala byggmaterial och transporter 
samt planering av bebyggelse som ger goda förutsättningar för hållbart resande. 
Regionplan för Skåne 2022-2040 uppmuntrar till ett hållbart och klimatneutralt 
byggande och Region Skåne anser att Bjuvs kommun med fördel kan utveckla i 
detaljplanen hur utsläppen i byggskedet kan minskas.  

Grönstruktur 

Enligt Regionplan för Skåne 2022-2040 är det viktigt att alla har nära till 
grönområden av bra kvalitet och att det är enkelt att nå naturen genom hållbart och 
kollektivt resande. För att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer behövs god 
tillgång, nåbarhet och kvalitet på grönytor, vatten och natur vid och i nära anslutning 
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till bostäder samt skol- och vårdmiljöer. Det gäller även i mindre tätorter och på 
landsbygden. I regionplanen betonas vidare vikten av hälsofrämjande livsmiljöer och 
att barns och ungas tillgång till ändamålsenliga miljöer är särskilt betydelsefullt för att 
motverka psykisk och fysisk ohälsa. Planförslaget kan med fördel förtydliga hur 
barns tillgång till lek och gröna miljöer kommer att tillgodoses i planförslaget.  

I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Skånetrafiken 
samt Regionfastigheter deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala 
utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2021-09-23 § 94.  
 

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Det framgår på sidan 12 i planbeskrivningen vilka 
avstånd det är till närmsta busshållplats/tågstation och på sidan 15 att det planeras 
för ca 24 bostäder.  

Kommunen uppmanar till hållbara materialval och att utsläppen i byggskedena ska 
minska, men det är ingen fråga som regleras i detaljplanen. 

 

 

TRAFIKVERKET, inkom 2022-06-18 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende.  

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att bebygga fastigheterna Ljungsgård 
2:98 och 2:206 med bostäder i form av radhus och parhus i en till två våningar.  

Vägar 
Planområdet ligger ca 800 meter nordväst om väg 109. Planområdet berör således 
inte direkt statlig väginfrastruktur. 

Järnväg 
Söderåsbanans spårområde ligger ca 700 meter öster om planområdets. 
Söderåsbanan är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ 
miljöbalken. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.  

Planområdet innebär ingen påverkan på riksintresset.  

Buller 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder 
som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 
Trafikverket saknar kommunens bedömning över planområdets påverkan från 
järnvägsbuller. Trafikverket förutsätter att kommunen kompletterar med sådan 
analys och bedömning inför granskning.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Planbeskrivningen har kompletterats med en 
bedömning kring påverkan av buller från järnväg. Bedömningen är att planområdet 
ligger på så pass stort avstånd att riktvärden för buller ej överstigs.   
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POLISMYNDIGHETEN, inkom 2022-06-10 
Angående ”Underrättelse om samråd, Detaljplan för del av Ljungsgård 2:98 m.fl. i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län”. Ingen erinran ur polisiär synpunkt.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

 

LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 

NORDION ENERGI, inkom 2022-06-08 
Nordion Energi, där Weum Gas AB och Swedegas AB ingår, har tagit del av 
inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Nordion Energi har inga ledningar eller 
anläggningar i det aktuella planområdet och har därmed inget att erinra i rubricerad 
detaljplan.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.
  

 

E.ON ELNÄT SVERIGE AB, inkom 2022-06-01 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende och har inget att erinra då regionnätsluftledningen kommer på ett 
behörigt avstånd. 

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 
SKANOVA (TELIA COMPANY) AB, inkom 2022-06-01 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas teleanläggningar/rättigheter 
berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. 

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

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se  

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

För ledningssamordning kontakta skanova-remisser-malmo@teliacompany.com 

 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
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Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 
  

 

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkom 2022-07-01 
Generellt: 
Området går från helt oexploaterat till hårdgjorda ytor som ger upphov till betydligt 
större avrinning. Det är därför av stor vikt att dagvattenfrågan utreds. Med nuvarande 
planförslag kan hela planområdet hårdgöras. Till granskning bör avrinningen från 
exploaterat område ställas i relation till nuvarande förutsättningar och kontrollera 
kapacitet i mottagande ledningsnät. I övrigt inget att erinra.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: NSVA har kompletterat befintligt VA PM där 
kapaciteten i befintligt nät har undersökts. Där framgår att spillvattennät har kapacitet 
nog för utbyggnaden. Det framgår även att vid ett 5-årsregn med klimatfaktor för tät 
bostadsbebyggelse blir det dimensionerande flödet 81 l/s. Kapaciteten i 
dagvattenledningen i Ljungsgårdsvägen varierar mellan 132 l/s och 200 l/s.  

 

ÖRESUNDSKRAFT AB, inkom 2022-06-17 
Vi har en transformatorstation norr om planområdet och en söder om längs 
Ljungsgårdsvägen. Båda kan bidra med elförsörjningen av området och troligtvis 
behövs båda. Det är möjligt att förlänga befintligt nät västerifrån vid 2:204 och 2:206 
samt bygga norrut längs 2:172 till transformatorstationen på 2:162, hur det görs 
avgörs till viss del av hur övriga ledningsägare bygger sitt nät.  

Blir gatan kvartersmark behöver vi teckna markupplåtelseavtal med ägaren annars 
täcks rättigheten av befintligt markavtal.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 
 

KOMMUNALA NÄMNDER 

TEKNISKA NÄMNDEN, inkom 2022-06-27 
Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra gällande 
detaljplan för del av Ljungsgård 2:98 m fl i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 

GATA/PARK (TEKNISKA FÖRVALTNINGEN), inkom 2022-06-30 
Här kommer våra svar från gata/park på dessa samråd: 
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• Det nämns inget om gatubelysning i Teknisk försörjning eller under 
Tekniska och ekonomiska frågor eller under något annat avsnitt i 
Ljungsgård 2:98 eller Ljungsgård 2:5 och 2:99. Nya ledningar nämns i 
Tekniska och ekonomiska frågor är det då ny gatubelysning som bl.a. 
avses? Tanke på vilka krav som ska ställas på belysningen och för 
framtida drift.  

• Är det tänkt att det ska vara enskilda vägar eller vägsamfälligheter i 
Ljungsgård 2:98 och Ljungsgård 2:54, 2:99? Tanke på framtida drift.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Detaljplanen reglerar inte placering eller inrättande 
av gatubelysning. Detta fastställs i bygglovsskedet. De nya ledningar som syftas på 
under Tekniska och ekonomiska frågor är både t.ex. nya elledningar, bredband etc.  

Förslaget är att det ska bildas en enskild väg på kvartersmark in i förlängningen av 
Johannes väg. Detta har förtydligats i planbeskrivningen och framgår av sidan 17 
under Gatunät och angöring.  

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkom 2022-06-22 
Bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan konstatera att 
förslaget är utformat i enlighet med kommunstyrelsens planbesked och redovisar 
tydligt de avvägningar och bedömningar som gjorts kring prövningen av markens 
lämplighet för bostadsbebyggelse. 

Planförslaget innehåller inte några allmänna anläggningar. Dagvatten kommer att 
ledas till befintlig dagvattendamm i nordväst för rening och fördröjning. Skulle det 
fortsatta planarbetet visa att befintlig damm behöver utökas för att kunna hantera 
tillkommande mängder behöver ett exploateringsavtal upprättas för att fördela 
kostnaderna för åtgärden.  

I övrigt har kommunstyrelsens förvaltning inget att erinra mot förslaget. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att 
anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 
byggnadsnämnden.  

Kommunstyrelsens förvaltning beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt eget 
samt översända detta till byggnadsnämnden.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 

 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkom 2022-07-01 
Söderåsens miljöförbund har ingen erinran över redovisat planförslag.  
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Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 
NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB, inkom 2022-06-28 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. Med 
anledning av detta vill NSA framföra följande:  

• NSR anser att det i planen bör tydliggöras om avfallshanteringen ska ske på 
egna fastigheten (fyrfackskärl) eller om det ska ske i miljörum eller 
gemensamt avfallsutrymme. Om det är gemensamt avfallsutrymme eller 
miljörum ska denna placering markeras ut på plankartan.  

• Det bör även stå med i detaljplanen att avfallsutrymmet inte ska placeras så 
att backning förekommer.  

• För att säkerställa att hämtning kan ske säkert så önskar NSR att det i 
detaljplanen skrivs in att transportvägarna och stopplats mått för 
renhållningsfordonet ska följa det som finns i renhållningsordningen för Bjuvs 
kommun.  

• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att uppmärksamma 
frågor som rör hantering av överskottmassor (och vilka massor som ska 
användas vid ett eventuellt underskott på massor) redan i detaljplaneskedet. 
Man kan med fördel reflektera över massbalanserna inom området och börja 
planera för eventuell lagring, sortering, behandling och återanvändning av 
massor. Detta gäller både massor som är förorenade i olika grad samt för 
området rena massor. 

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

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Detaljplanen reglerar inte val av renhållningslösning 
men möjliggör både tunntömning och gemensamma avfallsutrymmen. Exakt 
placering av eventuella miljöhus regleras inte på plankarta utan fastställs i 
bygglovsskedet.  

Exploatören har haft dialog med NSR angående utformningen av gatan och detta 
kommer att fastställas i bygglovsskedet då detaljplanen inte reglerar vare sig gatans 
placering eller utformning. Det framgår av planbeskrivningen att gatan bör följa 
angivna mått i renhållningsordningen. Kommunen noterar informationen om 
massbalansering och tar med sig frågan i det framtida arbetet med detaljplanen.  

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkom 2022-06-07 
Räddningstjänsten har följande synpunkter på planförslaget: 
Vi vill uppmärksamma att räddningstjänsten inte utgör utrymningsväg från bostäder i 
byggnadsklass Br2 eller Br3. Det framgår i plankarta samt i planbeskrivningen att 
räddningstjänsten skulle kunna utgöra utrymningsväg från bostäderna, vilket inte är 
aktuellt för planerad bebyggelse.  
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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 
De flesta bostadsbränderna börjar på spisen. Räddningstjänsten rekommenderar att 
spisvakt och nätanslutna brandvarnare installeras vid nyproduktion av bostäder.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Planbeskrivningen och plankartan har justerats efter 
RSNV:s önskemål.  

 

 
INTRESSEORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN SÖDERÅSEN, inkom 2022-07-01 
Vi har tagit del av underlag för upprättande av detaljplan avseende ovanstående 
fastigheter. Vi har inga synpunkter på detaljplanerna. 

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttranden innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

 

SAKÄGARE, BOENDE M.FL. 

PRIVATPERSON 1, inkom 2022-06-28 
Svar angående samrådshandling gällande Ljungsgård 2:206 o del av Ljungsgård 
2:98 o förslag till detaljplan.  

När Toffelmakarengatan skulle planläggas i början på 2000-talet så var det en 
önskan från exploatören och stadsarkitekten Lotta Lindstam och planarkitekten Jerry 
Westerström att området skulle innehålla rymd med stora tomter, och så blev fallet. 
Tomterna blev då mellan 900 och 1200 kvadratmeter stora, och tittar man idag på 
området som utbyggt då förstår man hur fantastiskt bra det blev, med en blandning 
av enplans och en- och en halvplanshus. Johannes väg detsamma tomter mellan 
800 och 900 kvadratmeter blev också bra.  

När det sen gäller fortsatt utbyggnad av del av 2:98 som anges i planförslaget så 
anser vi att enplanshus och en- och en halvplanshus ska gälla på denna del av 
Ljungsgård 2:98 med en maxhöjd som gäller för en- och en halvplanshusen ca 7 
meter, parhusen ska hålla ett avstånd om minst 5 meter till grannfastighet för att 
säkerställa rymd på området, parhusen ska då bebyggas två och två, för att de ska 
kunna smälta in på Ljungsgård. Dom planförslagen som skickats ut förkastar vi totalt. 
Var fastighetsägare ska ha egna sopkärl att ta ansvar för, soprum förkastar vi totalt. 
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Kommentar från Bjuvs kommun: Kommunens bedömning är att om man ska ta 
jordbruksmark i anspråk ska marken nyttjas effektivt. Att planlägga med stora tomter 
och låg exploatering är 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.  

Fyra meter till planområdesgräns bedöms vara ett lämpligt avstånd mellan 
intilliggande fastigheter och huvudbyggnad.  

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. Planbeskrivningen har 
kompletterats med typsektioner för att illustrera nockhöjden. 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.  

 

 

PRIVATPERSON 2, inkom 20222-06-30 
Vi bor i fastighet XX på XX-gatan och vill med detta mejl invända mot byggnationen 
av tvåvåningslägenheter som är planerade på marken utanför vår tomt. En av 
anledningarna till att vi byggde just här var läget med utsikten vi har samt att vi fick 
information i samband med att vi skulle bygga att Lantmäteriet hade stoppat all 
bebyggelse på marken utanför minst 25 år framåt i tiden. Vi byggde 2007 vilket 
innebär att det har gått 15 år.  

Enplans parhus/radhus är mer acceptabelt än att bygga på höjden. Det förstör 
utsikten för de fastigheter som ligger nära marken det ska byggas på samt att 
tvåvånings parhus/kedjehus inte passar in i övrig miljö.   

 
Kommentar från Bjuvs kommun: 
Kommunen har ingen kännedom om att det skulle råda någon form av byggförbud på 
aktuell mark. Det står inget inskrivet i fastighetsregistret och Lantmäteriet har yttrat 
sig utan erinran gällande detta. Kommunen välkomnar dock sådan information i form 
av avtal eller liknande om det finns att tillgå.  

Utsikten från er fastighet mot Söderåsen och det öppna landskapet bedöms inte 
påverkas av planförslaget då de nya bostäderna hamnar väster om er fastighet. 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. Planbeskrivningen har 
kompletterats med typsektioner för att illustrera nockhöjden. 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 
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PRIVATPERSON 3, inkom 2022-07-01 
Vill börja å säga att det är dåligt att alla som berörs av dessa planer inte fått all info å 
rätt info. Vi på XX fick lite info men dock inte en som visar planlösningen.  

Den infon fick vi från en annan granne.  

Svar angående samrådshandling 
Gällande Ljungsgård 2:206 å del av Ljungsgård 2:98 å förslag till detaljplan. 
Planförslagen som ni har kommit ut med  

FÖRKASTAR VI TOTALT. 

Vi anser att det ska byggas som vid Toffelmakaren å Johannesväg.  

Enplanshus eller en å halvplanhus för att få rymd och utseende som smälter in i 
miljön på området.  

Där varje fastighetsägare ska ha sina egna SOPKÄRL att ta ansvar för.  

INGET SOPRUM TACK 

För ert förslag som anges så blir de husen högre än vårt på XX å då smälter det inte 
in med övriga hus som har en maxhöjd på ca 7 meter.  

  
Kommentar från Bjuvs kommun: 
Vid utskick i samband med beslut om samråd har enbart en underrättelse skickats ut 
till boende i området. Inga planhandlingar med ritningar har skickats ut utan enbart 
ett meddelande om att dessa finns tillgängliga på kommunens hemsida eller på 
kommunhuset. 

Utsikten från er fastighet mot Söderåsen och det öppna landskapet bedöms inte 
påverkas av planförslaget då de nya bostäderna hamnar söder om er fastighet. 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. Planbeskrivningen har 
kompletterats med typsektioner för att illustrera nockhöjden. 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. 

 

 

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

• Planförfarandet har ändrats från standard till utökat 
 

PLANKARTA 

• Bestämmelsen p1 har justerats till att omfatta huvudbyggnad 
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• Nockhöjden har sänkts till 8,5 meter 
• Takvinkeln har justerats till minst 12 grader 

• Största byggnadsarean av fastighetsarean inom användningsområdet har 
ökats till 40% för att möjliggöra ett effektivt utnyttjande av marken.  

 

PLANBESKRIVNING 

• Förtydligande kring vad som gäller kring utrymning 
• Komplettering med beräknade bullernivåer vid fasad 
• Utvecklad motivering om ianspråktagande av jordbruksmark i form av en 

lokaliseringsutredning 
• Förtydligande kring att planerad gata anläggs på kvartersmark och föreslås bli 

enskild 
• Information om att befintlig vattenledning inom u-området skyddas av ett 

avtalsservitut samt att ett u-område per automatik inte innebär någon 
rättighet.  

• Illustrationer av typsektioner har lagts till för att beskriva nockhöjden  
 

 

SAMLAD BEDÖMNING 

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

 

Elinor Thornblad 

Planarkitekt 

 

Planeringsavdelningen 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Bjuvs kommun 

 

 

 

 


