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SAMRÅDET 
Enligt Byggnadsnämndens beslut 2018-06-07, § 56, har förslag till detaljplan varit på 
samråd under tiden 20 juni – 1 augusti 2018, totalt 15 yttranden har inkommit, varav 
9 med erinran eller kommentar.  
 
 

INKOMNA YTTRANDEN 
 
Myndigheter, statliga verk m.fl. 
Länsstyrelsen i Skåne län, inkommet 2018-08-08    med erinran 
Lantmäteriet, inkommet 2018-08-01     med erinran 
Regionala utvecklingsnämnden, inkommet 2018-08-13  utan erinran 
Trafikverket, inkommet 2018-07-16     med erinran 
Söderåsens miljöförbund, inkommet 2018-07-06   med erinran 
Polismyndigheten, inkommet 2018-07-13    utan erinran 
 
Ledningsrättshavare m.fl. 
E.ON och E.ON gas Sverige AB, inkommet 2018-07-06  utan erinran 
Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB, inkommet 2017-07-27 med erinran 
Öresundskraft AB, inkommet 2018-07-31    utan erinran 
Nordvästra Skånes Renhållning AB, inkommet 2018-07-13  med erinran 
 
Kommunala nämnder 
Räddningsnämnden, inkommet 2018-07-16    utan erinran 
Vård- och omsorgsnämnden, inkommet 2018-09-03   med erinran 
 
Sakägare, boende m.fl. 
Naturskyddsföreningen Söderåsen, inkommet 2018-06-26  utan erinran 
Hyresgästföreningen, inkommet 2018-07-14    med erinran 
Boende, Frejagatan, inkommet 2018-07-30    med erinran 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 
LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkommet 2018-08-08 
Länsstyrelsen rådgivning 
 
Planteknik 
Planbestämmelse för högsta utnyttjandegrad finns med som planbestämmelse i 
legenden men saknar motsvarande symbol på plankartan. 
Om avsikten är att översta våningen ska vara indragen, som det beskrivs i 
planbeskrivningen, saknas planbestämmelse på plankartan som reglerar ett sådant 
utförande. Det bör framgå i planbeskrivningen att de illustrationer som visas är ett av 
flera möjliga sätt att uppföra byggnader på enligt föreslagen detaljplan. 
 
Markens lämplighet 
Länsstyrelsen anser att de utredningar som genomförts och som beskriver markens 
lämplighet ska gå att förstå och utläsa i planbeskrivningen. 
 
Dagvatten 
Ett förtydligande behövs angående vilken planerad dagvattenhantering som avses 
för området då två olika system beskrivs. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte 
några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. 
 
Kommentar:  
Plankartan har reviderats efter inkomna synpunkter om planbestämmelser. 
Planbeskrivningen har kompletterats med information om utredningarna och om att 
illustrationerna endast är ett möjligt sätt att uppföra byggnaderna på. Angående 
dagvattnet kommer två system att användas för att fördröja dagvattnet. Först kommer 
dagvattnet att fördröjas lokalt sedan kommer det ledas ut till en fördröjning på 
naturmarken i väster.  
 
LANTMÄTERIET, inkommet 2018-08-01 
Lantmäteriet har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig genomgång av 
planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på 
genomförandefrågor. 
 
Plankarta 
I teckenförklaringen finns en bestämmelse gällande utnyttjandegrad. Denna 
bestämmelse kan inte återfinnas i plankartan. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Det är inte angivet någon minsta fastighetsstorlek för planområdet vilket gör det 
möjligt att bilda flera fastigheter. Om mer än en fastighet bildas inom området, hur är 
det tänkt att utfart ska lösas? Det kan även bli problematiskt med en gemensam pott 
byggrätt för hela området om flera fastigheter bildas, då den ena fastigheten blir 
beroende av hur mycket den andra fastigheten har byggt. 
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Kommentar:  
Plankartan har reviderats efter inkomna synpunkter om planbestämmelserna. 
Fastigheten kommer att behållas som en fastighet då det är samma fastighetsägare 
för båda ytorna vilket gör att samma gata kommer att fungera för angöring. 
 
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN, inkommet 2018-08-13 
Region Skåne ser positivt på att Bjuvs kommun planerar för nya bostäder och vill 
lyfta fram vikten av ett ökat bostadsbyggande som en viktig utvecklingsfaktor för hela 
Skåne. Att utveckla området genom förtätning i befintlig bebyggelsestruktur är i linje 
med Strategier för Det flerkärniga Skåne. 
 
TRAFIKVERKET, inkommet 2018-07-16 
Detaljplan för Vråken 1 och del av Brogårda 8:36, Bjuvs kommun 
Järnväg 
Skånebanan 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. 
Planerad bebyggelse är tillräckligt långt från järnvägen för att inte påverka järnvägen 
rent fysiskt. 
 
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 sammanvägda bedömning av påverkan av buller 
från järnvägen och väg. 
 
Kommentar:  
Kommunen noterar Trafikverkets yttranden och har förtydligat avsnittet om 
buller i planbeskrivningen. 
 
SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkommet 2018-07-06 
Yttrande 
Söderåsens miljöförbund lämnar följande samrådsyttrande över förslag till detaljplan: 
Ett genomförande av föreslagen detaljplan innebär att ett befintligt bostadsområde 
kompletteras med ytterligare bostadshus och med vårdboende. Miljöförbundet finner 
inga övergripande hinder för att denna exploatering skall kunna komma till stånd. 
Då föreliggande planområde ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA 
förutsätter miljöförbundet att dricksvatten och spillvatten är anslutet till befintligt 
kommunalt system. 
Genomförande av 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 dagvatten skall bildas kommer att förändras inom aktuellt 
område. Vid direkt avledning kommer vidare dagvatten från området att belasta den 
relativt närliggande Vegeån. Miljöförbundet förordar att man begränsar mängden helt 



 Samrådsredogörelse 2019-10-16    sid. 4 
 

 

täta ytor så långt möjligt och att det dagvatten som måste omhändertas hanteras i 
enligt med kommunens policy, genom lokalt omhändertagande. Då området ligger 
inom kommunalt verksamhetsområde för VA förutsätter miljöförbundet att den 
avledning som trots detta måste ske sker via kommunalt nät. 
Miljöförbundet bedömer inte att en exploatering av aktuellt område med bostäder och 
vårdboende kommer att innebära en sådan påtaglig ökning av trafiken i området så 
att den skulle kunna påverka trafik- eller bullersituation väsentligt. 
Söderåsen miljöförbund har inte kännedom om att det tidigare skulle ha bedrivits 
verksamhet på platsen som innebär risk för markförorening. 
 
Bedömningar 
Övergripande 
Ett genomförande av föreslagen detaljplan innebär att ett befintligt bostadsområde 
kompletteras med ytterligare bostadshus och med vårdboende. Miljöförbundet finner 
övergripande inga hinder for att denna exploatering skall kunna komma 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.  
 
Dagvatten 
Genomförande av 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 dagvatten skall bildas kommer att förändras inom 
aktuellt planområde. Vid direkt avledning kommer vidare dagvatten från området att 
belasta den relativt närliggande Vegeån. 
 
Miljöförbundet förordar att man begränsar mängden helt täta ytor så långt möjligt och 
att det dagvatten som måste omhändertas hanteras i enligt med kommunens policy, 
genom lokalt omhändertagande. Då området ligger inom kommunalt 
verksamhetsområde för VA förutsätter miljöförbundet att den avledning som trots 
detta måste ske sker via kommunalt nät. 
 
Trafikbuller 
Planområdet ligger inom Brogårdaområdet i norra delen av Bjuvs tätort. Området är 
ett bostadsområde utan genomfartstrafik och centralt i området ligger en skola med 
sporthall. Planområdet i sig omgärdas av Tibbarpsgatan i väster, Råggatan i norr och 
ett grönområde med gång och cykelväg i söder. Tibbarpsgatan är huvudgatan in till 
skolan och nordöstra delen av Brogårdaområdet. Råggatan är en säckgata som 
utgår från Tibbarpsgatan och går in i ett mindre bostadsområde och en förskola norr 
om det aktuella planområdet. 
 
Miljöförbundet bedömer att trafiken runt det aktuella planområdet i huvudsak utgörs 
av personbilstransporter till och från bostäderna i området samt till och från skola och 
förskola. Till dessa kommer tung transport for leveranser till och från skola/förskola. 
Andelen av tung trafik bör dock vara relativt begränsad. 
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Miljöförbundet bedömer inte att en exploatering av aktuellt område med bostäder och 
vårdboende kommer att innebära en sådan påtaglig ökning av trafiken i området så 
att den skulle kunna påverka trafik- eller bullersituation väsentligt. Den beräknade 
ljudnivån vid fasad med hänsyn tagen till uppskattad trafikökning fram till 2050 
överskrider inte gällande riktvärde för trafikbuller från vägtrafik. Mot denna 
bakgrund torde beräknad ljudnivå vid dagens trafikmängd ligga klart under gällande 
riktvärde. 
 
Förorenad mark 
Söderåsen miljöförbund har inte kännedom om att det tidigare skulle ha bedrivits 
verksamhet på platsen som innebär risk for markförorening. 
 
Kommentar:  
Kommunen ser positivt på att Söderåsens miljöförbund ej ser några hinder att denna 
detaljplan med efterföljande exploatering kommer till stånd. Kommunen vill klargöra 
att all dagvattenhantering i området kommer att hanteras i enlighet med kommunens 
policy för LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). Området ligger inom 
kommunalt verksamhetsområde för VA vilket förutsätter att även avledningen av 
dagvattnet kommer ske via det kommunala nätet. 
 
POLISMYNDIGHETEN, inkommet 2018-07-13 
Polismyndigheten har inga synpunkter på det framtagna förslaget till detaljplan för 
området Vråken 1 och del av Brogårda 8:36. 
 
LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 
 
E.ON GAS SVERIGE AB, inkommet 2018-07-06 
Yttrande över samråd av detaljplan för Vråken 1 och del av Brogårda 8:36 i Bjuv, 
Bjuvs kommun, Skåne län. 
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) och E.ON Gas Sverige AB (E.ON Gas), eller den 
part som vid överlåtelse övertar ansvaret för bolagets ledningar har tagit del av 
inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. 
 
Elnät 
E.ON konstaterar att området inte berör vårt koncessionsområde för elnät och tar 
därmed inte ställning till planförslaget. 
 
Gasnät 
Inga befintliga gasledningar finns på fastigheterna Vråken 1 och Brogårda.  
Däremot finns distributionsledningar för natur- och biogas väl utbyggt i närområdet 
och är ett mycket effektivt energialternativ för att uppnå ekologisk hållbar utveckling 
och möjlighet till diversifierade energisystem, vilket bör framgå i planbeskrivningen 
under rubriken ”Teknisk försörjning” under stycket ”Uppvärmning” 
Distributionsledningar och kundanläggningar för gas är underkastade 
Energigasnormens regler.  
 
Kommentar:  
Planbeskrivningen är kompletterad med information om att det finns natur- och 
biogasledningar i närområdet.  
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NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkommet 2018-07-27 
Synpunkter vid samrådsyttrande för detaljplanen inom fastigheterna Vråken 1 och 
Brogårda 8:36  
 
Skyddsavstånd  
Befintlig dricks- och dagvattenledningen ligger inom området som har reserverat för 
natur och dagvatten på plankarta. 
  
Vid plantering av nya träd, förläggning av kablar eller vid övrigt markarbete nära VA-
ledningar skall skyddsavstånd till dessa hållas. Skyddsavståndet beräknas enligt 
principer beskrivna i dokumentet: ”Rutinen för skyddsavståndsbedömning till VA-
ledningar” som bifogas tillsammans med remissen. 
 
Dricksvatten  
Dricksvattenanslutningen kan ske antingen till allmänt ledningsnätet i Tibbarpsgatan 
eller i Råggatan. Lägsta tillgängliga vattentrycket i området är ca 4 bar. Om högre 
tryck behövs ordnas detta och bekostas av exploatören. 
 
Vid behov av sprinkleranläggning ordnas och bekostas dessa av fastighetsägaren.  
 
Spillvatten  
Spillvattenanslutning kan ske antingen till allmänt ledningsnätet i Råggatan eller 
Tibbarpsgatan. För att undvika pumpning av spillvatten bör lägsta färdigt golv ligga 
högre än gatunivå i förbindelsepunkt (minst 30 cm). 
 
Fördröjning  
Vid kraftig nederbörd utgör parkytorna inom detaljplanområde funktion som gynnar 
området i sin helhet genom fördröjning och tillgänglig översvämningsyta. 
Dagvattenflöden som genereras efter exploatering vid ett 10 års regn har teoretiskt 
uppskattats att kunna bli 4 ggr större än det befintliga flödet. 
  
För att möjliggöra att dagvattenbalansen inom området bevaras och därmed minska 
risken för översvämningar vid ett 10 års regn behövs det att fördröjning av dagvatten 
sker innan anslutning till det allmänna dagvattenledningsnätet. 
 
Under teknisk försörjning och dagvatten, sidan 6, bör följande rödmarkerade mening 
om dagvatten läggas till: ”Dagvatten från allmänmark och kvartersmark ska fördröjas 
innan det leds till befintligt ledningsnät. Den effektiva fördröjningsmagasinvolymen 
skall motsvara 400 m3 per reducerad hektar area och tömningsflöde på 7 l/s och 
reducerad hektar area”. Behovet av magasinvolym minskar när andelen grönytor 
eller genomsläppliga ytor ökar.  
 
För att dagvatten från östra detaljplanområdet (gulmarkerad yta) kan fördröjas på 
föreslaget magasin/dike i Tibbarpsgatan kommer det att behövas servitut genom 
västra fastigheten (brunmarkerad yta).  
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Skyfall  
Resultaten av skyfallsmodelleringen för Bjuv visar stående vatten inom 
detaljplanområdet (se figur). Översvämningsaspekten ska vara med i arbete med 
utformning av byggnader och höjdsättning.  

 
Figur 1 Resultat av skyfallsmodelleringen vid historiskt regn 15 juni 2016  
 
Övrigt  
NSVA skall kontaktas vid projekteringsarbete med fördröjnings- och VA 
anläggningarna som planeras på allmänmark och som i framtiden kommer att skötas 
av NSVA.  
 
Kommentar: 
Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen gällande information om tryck och 
sprinkleranläggning likaså kring dagvattenhanteringen. Den befintliga fastigheten 
kommer inte att delas upp i två olika fastigheter vilket då medför att servitut inte 
kommer att behövas. 
 
ÖRESUNDSKRAFT, inkommet 2018-07-31 
Öresundskraft har inget att erinra mot planförslaget. 
 
NORD VÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB, inkommet 2018-07-13 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. Med 
anledning av detta vill NSR framföra följande: 

• Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i nära anslutning till körbar 
allmän väg. 
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• Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och underlätta 
för källsortering. 

• Vägen ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna 
förekommer. 

Kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats med text som förtydligar avsnittet om avfall från 
NSR.  
 
KOMMUNALA NÄMNDER 
RÄDDNINGSNÄMNDEN, inkommet 2018-07-16 
Räddningstjänsten har tagit del av handlingarna och inte funnit något att erinra. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, inkommet 2018-09-03 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget till 
Detaljplan Vråken 1 och del av Brogårda 8:36 men att man måste titta över 
trafiksituationen i dessa områden och ta detta i beaktan. Förslaget är en förlängning 
av Rapsgatan ut mot Tibbarpsgatan. 
 
Kommentar: 
Planförslaget påverkar bara den del av Brogårda 8:36 som berör planområdet. Det 
vill säga område som ligger mellan Vråken 1 och Tibbarpsgatan. Därav påverkas inte 
trafiksituationen på Rapsgatan. Kommunen har med hänsyn till trafik och 
bullersituationen gjort förändringar i planhandlingarna. Trafikmängderna som 
genereras ut från området längs Råggatan bedöms vara av mindre mängder. 
 
SAKÄGARE, BOENDE M.FL. 
NATURSKYDDSFÖRENINGEN SÖDERÅSEN, inkommet 2018-06-26 
Vi har tagit del av förslaget och har inga erinringar på detaljplanen. 
 
HYRESGÄSTFÖRENINGEN, inkommet 2018-07-14 
Hyresgästföreningen i Nordvästskåne har granskat rubricerad detaljplan. Trevligt att 
man bygger. Bör kanske inte bygga så höga fastigheter då kostnaderna blir så höga 
så man inte har råd att hyra där. Med tanke på vem som ska hyra. För övrigt har ej 
något att erinra. 
 
Kommentar: 
Kommunen tar hänsyn till ert yttrande men anser att en högre bebyggelse kan tänkas 
ge en lägre hyreskostnad då kostnaderna kan fördelas på fler möjliga bostäder.  
 
BOENDE, FREJAGATAN, inkommet 2018-07-30 
Jag motsätter mig ändringen av detaljplanen för Vråken 1 och Brogårda 8:36 Från 2 
plan till 4-6 våningar. Man kommer inte att kunna vara någonstans utan att det är full 
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insyn, även om man planterar hög häck. Och det försämrar värde för fastigheterna 
runt om kring. Tycker inte att det smälter in i villaområdet med så höga byggnader 
när allt annat är i ett eller tvåplan runt omkring. 
 
Kommentar:  
Kommunen vill erbjuda en blandad bebyggelse och genom förtätning möjliggöra för 
detta. Kommunen vill förtydliga att förtätning emellanåt innebär att bygga på höjden. 
Något som i detta fall krävs för att projektet ska vara genomförbart. Skuggstudier 
över området och för olika placeringar har genomförts för att minska skuggbildning 
på intilliggande fastigheter. 
 
SAMMANFATTNING 
Planförslaget har efter samrådet omarbetats och följande förändringar har gjorts: 
 
PLANKARTA 
Förtydliganden och justeringar har gjorts på plankartan; 

• Under användning av kvartersmark har bestämmelsebokstav för Vård 
justerats från V till D. 

• I teckenförklaringen under egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
utnyttjandegrad har e ersatts med en annan e-bestämmelse. 

 
PLANBESKRIVNING 
Förtydliganden och kompletterande information har gjorts i planbeskrivningen under 
flera rubriker. 
 
SAMLAD BEDÖMNING 
Plan- och byggavdelningen föreslår att förslaget till detaljplan för del av VRÅKEN 1 
och del av BROGÅRDA 8:36 i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till 
granskning. 
 
 
Byggnadsförvaltningen 

Bjuvs kommun 

 

Josephine Rosendahl 

Planarkitekt 
 



 

 

 


