
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Detaljplan för del av    
Vråken 1 och del av Brogårda 8:36 i Bjuv.  
Dnr 2017/00081 
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GRANSKNING 
Enligt Byggnadsnämndens beslut 2019-11-14, § 80, har förslag till detaljplan varit på 
samråd under tiden 21 november – 15 december 2019, totalt 12 yttranden har 
inkommit, varav 1 med erinran eller kommentar.  

 

INKOMNA YTTRANDEN 
 

Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län, inkommet 2019-11-29    utan erinran 

Lantmäteriet, inkommet 2019-12-03     utan erinran 

Region Skåne, inkommet 2019-12-16     utan erinran 

Trafikverket, inkommet 2019-11-29     utan erinran 

Söderåsens miljöförbund, inkommet 2019-12-13   utan erinran 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB, inkommet 2019-12-13 med erinran 

Nordvästra Skånes Renhållning AB, inkommet 2019-12-13  utan erinran 

E.ON Energidistribution AB (E.ON), inkommet 2019-11-28  utan erinran 

Weum gas AB, inkommet 2019-11-25     utan erinran 

 

Kommunala nämnder 

Räddningsnämnden, inkommet 2019-11-29    utan erinran 

Tekniska nämnden, inkommet 2019-12-11    utan erinran 

Vård- och omsorgsnämnden, inkommet 2019-12-13   utan erinran 

 

Sakägare, boende m.fl. 
Hyresgästföreningen, inkommet 2019-12-28    utan erinran 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkommet 2019-11-29  
Bedömning 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte 
några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. 

 
LANTMÄTERIET, inkommet 2019-12-03 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2019-11-06) har följande 
noterats: 

Ingen erinran 

 

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN, inkommet 2019-12-16 
Region Skåne har mottagit rubricerad granskningshandling för synpunkter. Region 
Skåne har inga synpunkter utifrån det regionala utvecklingsansvaret. 

 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkommet 2019-12-13 
Söderåsens miljöförbund har inga ytterligare synpunkter utöver vad som framförts i 
samrådet. 
 
Bedömningar 
Övergripande 
Ett genomförande av föreslagen detaljplan innebär att ett befintligt område 
kompletteras med ytterligare bostadshus och med vårdboende. Miljöförbundet finner 
övergripande inga hinder för att denna exploatering kommer till stånd. 
 
Vatten och avlopp 
Då föreliggande planområde omfattar ligger inom kommunalt verksamhetsområde 
för VA förutsätter miljöförbundet att dricksvatten och spillvatten är anslutet till 
befintligt kommunalt system. Miljöförbundet noterar att så är avsikten. 
 
Dagvatten 
Genomförande att föreslagen detaljplan innebär att man överför delar av en grönyta 
med naturlig fördröjning av dagvatten till hårdgjord yta. Föreslagen detaljplan innebär 
att förutsättningarna för att detaljplanen ska bildas kommer att förändras inom 
aktuellt planområde. Miljöförbundet noterar att mark avsatt i nordvästra delen för att 
möjliggöra fördröjning av det dagvatten som behöver avledas från de bebyggda 
delarna.  
 
Trafikbuller 
Miljöförbundet noterar att genomförda trafikbullerberäkningar visar på att riktvärdet 
för god bebyggd miljö, 55dB (A)ekv skall vara möjligt att innehålla vid bebyggelsen.  
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TRAFIKVERKET, inkommet 2019-11-22 
Utan erinran 

 

LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 

 

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkommet 2013-11-04 
Synpunkter på detaljplan för Vråken 1 och del av Brogårda 8:36 
NSVA garanterar inte något specifikt tryck eller flöde gällande 
dricksvattenförsörjningen. 
 
Enligt den geotekniska utredningen påvisas hög grundvattennivå i området, vilket 
försvårar möjligheterna för den planerade dagvattenhanteringen. Det kan eventuellt 
bli aktuellt med en tät anläggning, vilket kolliderar med ledningsslag i marken. 
 
Eventuell flytt av ledningar bekostas av exploatören. 
 
I övrigt har NSVA inget att erinra  

Kommentar:  

Kommunen försöker i möjligaste mån att ta hand om dagvattnet nära källan på ett 
försvarbart sätt genom att fördröja dagvattnet. Detta sker genom ett magasin 
bestående av makadam enligt dagvattenutredningen. Kommunen anser därför att 
den volym som behövs fördröjas går att fördröja på kvartersmark. Ledningarna 
kopplas på anslutningspunkter i Råggatan och dagvattenledningen i Naturmarken 
längs med Tibbarpsvägen. 

 

NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB, inkommet 2019-12-16 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. Med 
anledning av detta vill NSR framföra följande: 

NSR ser positivt på att det i planen står att avfallsutrymmen bör placeras mot körbar 
väg. Placeras miljörummen inte I anslutning till körbar väg riskeras dragvägar. 

Insamling av avfall kan ske via kärl i ett miljörum samt via markbehållare. Ska 
markbehållare installeras måste kontakt med avfallsrådgivare ske för att säkerställa 
att hämtning kan ske. 

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

 

E.ON Energidistribution AB (E.ON), inkommet 2019-11-28 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende och har inget mer att erinra. 
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WEUM GAS AB, inkommet 2019-11-25 
Weum Gas AB tidigare E.ON Gas Sverige AB, har tagit del av inkomna handlingar i 
ovan rubricerat ärende. Weum Gas har inget att erinra då våra synpunkter beaktats i 
tidigare samråd. 

 

KOMMUNALA NÄMNDER 

RÄDDNINGSNÄMNDEN, inkommet 2019-11-29 
Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget. 

 

TEKNISKA NÄMNDEN, inkommet 2019-12-11 
Tekniska nämnden beslutar att översända till byggnadsförvaltningen i Bjuvs kommun 
att tekniska nämnden har inget att erinra mot detaljplan för Vråken 1 och del av 
Brogårda 8:36. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, inkommet 2019-12-13 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget till 
Granskning av detaljplan för Vråken 1 och del av Brogårda 8:36 samt efterfrågar ett 
förtydligande av följande mening. ”Enligt skisserna handlar det om ett L-format 
vårdboende i tre våningar (hemgångsboende) kombinerat med en våning av 
bostäder samt fyra stycken punkthus i tre respektive fem våningar med en indragen 
fjärde och sjätte våning”, då det är av intresse för vård- och omsorgsverksamhet i 
Bjuvs kommun. 

 

Kommentar:   

Enligt kommunens uppfattning vill fastighetsägaren exploatera för ett boende i 
mellansteg för ett återfrisknande som gör att personen inte tar upp plats på sjukhuset 
för vård innan personen kan skrivas ut. På så vis blir det inte en verksamhet i 
konkurrens med kommunens vårdansvar och inte heller i behov av kommunens 
vård- och omsorgsverksamhet. Den tilltänkta byggnaden består av 3 våningar 
vårdboende och 1 våning bostad. Övriga byggnader är punkthus i 3 respektive 5 
våningar bostäder.  

 

SAKÄGARE, BOENDE M.FL. 

Gällande detaljplan för Vråken 1 del av Brogårda 8:36 i Bjuvs kommun 
Hyresgästföreningen Nordvästra Skåne har granskad rubricerande detaljplan för 
Vråken 1 del av Brogårda 8:36 trevligt att man bygger. Bör kanske inte bygga så 
högt med tanke på omgivningen. För övrigt inget att erinra. 
Kommentar:   
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Enligt kommunens uppfattning bör vi nyttja mark på bästa sätt. Fastigheten ligger i 
ett centralt läge i Bjuv och därför ser kommunen att marken kan byggas lite tätare 
och med högre byggnation. Skuggstudier har gjort för att boende intill inte ska 
drabbas av minskande solförhållande nämnvärt. 
 

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

 

PLANKARTA 

• Dagvattenhanteringen sker genom fördröjning på kvartersmark. 
 

PLANBESKRIVNING 

• Förtydligande i beskrivningen av vad ett hemgångsboende innebär för 
kommunens vård- och omsorgsansvar. 

• Översyn av dagvattenhanteringen i planbeskrivningen. 
 

SAMLAD BEDÖMNING 

Byggnadsförvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan för Vråken 1 och del av 
Brogårda 8:36, i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till antagande. 

 

 

Byggnadsförvaltningen 

Bjuvs kommun 

 

Josephine Rosendahl 

Planarkitekt 
 



 

 

 


