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§ 80 Dnr 2022-00016  

Detaljplan för del av Billesholms gård 9:325 m fl 
"Albertsschaktet" 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder på del av Billesholms gård 9:325 
m.fl. Detaljplanen ska även möjliggöra en angöringsgata och allmän platsmark för 
dagvattenhantering.  

Detaljplanen föreslår bostäder både i form av flerbostadshus med lägenheter i 
olika storlek och radhus i två våningar. Det föreslås även en dagvattendamm i 
områdets sydöstra del för att omhänderta dagvatten från planområdet samt en 
angöringsgata. Kommunen 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. 

Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900). 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-08 
Plankarta 2022-09-08 
Planbeskrivning 2022-09-08 
Fastighetsförteckning 2022-05-04 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-09-02 
Geoteknisk undersökning för detaljplan å Billesholms gård 9:325 i Billesholm, 
Bjuvs kommun, GeoSyd AB, 2008-06-08 
Bullerutredning Dp del av Billesholms gård 9:325 m.fl. (Albertsschaktet), 
Ensucon, 2022-08-23 
Rapport miljöteknisk markundersökning del av Billesholms gård 9:325 m.fl. 
(Albertsschaktet), Ensucon, 2022-09-05 
Skyfallsutredning Dp del av Billesholms gård 9:325 m.fl. (Albertsschaktet), 
Ensucon, 2022-09-06 
PM VA Albertsschaktet, NSVA, 2022-06-09 
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Förslag till beslut 
Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden  
 
att skicka ut planförslaget på samråd 
 
att besluta att detaljplanen ej antas medföra en betydande miljöpåverkan 
enligt Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-09-02 
 

Yrkanden 
 
Claes Osslén (SD), Raymond Blixt (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 
 

Byggnadsnämndens beslut 
      
Byggnadsnämnden beslutar om  
 
att skicka ut planförslaget på samråd 
 
beslutar om att detaljplanen ej antas medföra en betydande miljöpåverkan 
enligt Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-09-02 

Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Planeringsavdelningen 
Elinor Thornblad 
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