
 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
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Granskningsutlåtande 2020-12-08    sid. 1 
 

 

 

GRANSKNING 
Enligt Byggnadsnämndens beslut 2020-10-22, § 80, har förslag till detaljplan varit på 
granskning under tiden 29 oktober – 22 november 2020, totalt 20 yttranden har 
inkommit, varav 8 med erinran eller kommentar.  

 

INKOMNA YTTRANDEN 
Myndigheter, statliga verk m.fl. 
Länsstyrelsen i Skåne län, inkommet 2020-11-20    med erinran 

Lantmäteriet, inkommet 2020-11-10     med erinran 

Region Skåne, inkommet 2020-11-17     utan erinran 

Trafikverket, inkommet 2020-11-06     utan erinran 

 
Ledningsrättshavare m.fl. 
Weum Gas AB, inkommet 2020-11-02     utan erinran 

E.ON Energidistribution AB, inkommet 2020-10-30   utan erinran 

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB, inkommet 2020-11-20 med erinran 

Öresundskraft AB, inkommet 2020-11-20    utan erinran 

Vattenfall AB, inkommet 2020-11-18     utan erinran 

 
Kommunala nämnder 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, inkommet 2020-11-23  utan erinran 

Tekniska nämnden, inkommet 2020-11-25    utan erinran 

Vård- och omsorgsnämnden, inkommet 2020-11-27   utan erinran 

 
Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, inkommet 2020-11-03  utan erinran 

Söderåsens miljöförbund, inkommet 2020-11-23   utan erinran 

 
Sakägare, boende, intresseorganisationer m.fl. 
Regionmuséet Skåne, inkommet 2020-11-20    med erinran 

Boende, Kyrkvägen 5, inkommet 2020-11-20    med erinran 
 

Lantbrukarnas riksförbund, inkommet 2020-11-21   med erinran 

Svenska kyrkan, Bjuvs församling, inkommet 2020-11-21  utan erinran 

Kommunala pensionärsrådet, inkommet 2020-11-27   med erinran 
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Övrigt   
Namninsamling 115 påskrivna namn, inkommet 2020- 11-20  med erinran 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkommet 2020-11-20  
Yttrande över granskning av detaljplan för Bjuv 4:4 och Bjuv 1:255 m.fl. i Bjuvs 
kommun /2019-00047 
Redogörelse för ärendet 
Syftet med planen är att skapa nya lägen för bostäder och för ett mindre LSS-
boende. Detaljplanen kommer även bekräfta befintlig markanvändning av befintligt 
bostadshus och tillhörande ekonomibyggnad samt möjliggöra en mindre 
markförsäljning till svenska kyrkan för parkering och naturmark. Planprocessen 
genomförs med ett standardförfarande. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som 
avses i 6 kap. miljöbalken (MB), Länsstyrelsen delar den bedömningen. Detaljplanen 
bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och tillhörande gransknings-
yttrande. Länsstyrelsen hade formella synpunkter angående dagvatten, hälsa och 
säkerhet för gruvgångar och strandskydd. 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
 
Risk-transformatorstation 
Planförslaget möjliggör en transformatorstation. Handlingarna bör kompletteras 
avseende anläggningarnas elektromagnetiska fält. Detta särskilt med tanke på 
planförslaget ger byggrätt för bostäder direkt intill byggrätt för transformatorstationen. 
Behov av att eventuellt säkerställa ett byggnadsfritt avstånd till elanläggning 
avseende elektromagnetiskt fält ska ske med begränsning av byggrätten på 
plankartan. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande riskavstånd för 
transformatorstation har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 
§§ PBL. 

 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med information avseende det 
elektromagnetiska fält som lyfts i yttrandet. 

Den transformatorstation som planeras för i området kommer vara 
cirka 2,9 x 2,4 meter. Enligt Öresundskraft efterfrågas ett utrymme av 
7x7 meter för stationen för att ha ett avstånd till brännbar byggnadsdel 
på 5x5 meter samt för att få ner elektromagnetiska fältet till under 0,4 
µT. Detta regleras ytterligare trots ett tilltaget avstånd i naturmarken 
med prickmark i plankartan. Avståndet är satt till 5 meter mot 
byggrätten för bostäder för att säkerställa skyddsavståndet då 
transformatorstationen inte kan regleras genom en närmre placering på 
den utpekade ytan för naturmark.  

 
LANTMÄTERIET, inkommet 2020-11-10 
Detaljplan för Bjuv 4:4 med flera  
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Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-10-13) har följande 
noterats:  
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen bör/kan förbättras  
 
Nya riktlinjer från boverket  
Boverket antog nya allmänna råd som började gälla den 1 oktober 2020 (2020:6). 
Planen bör utformas enligt dessa eller tidigare allmänna råd. I de nya allmänna 
råden har bl.a. administrativa bestämmelser utgått. De bestämmelserna ska nu 
istället ingå i egenskapsbestämmelser. Om planen är utformad enligt tidigare eller nu 
gällande allmänna råd kan detta med fördel redovisas i planbeskrivningen.  
Om planen fortsatt ska vara utformad enligt tidigare allmänna råd (vilket verkar vara 
fallet) noteras följande:  
u-område är en administrativ bestämmelse och ska omslutas av administrativ gräns.  
a-område (dvs. upphävande av strandskydd) är inte redovisat på kartan, men bör 
redovisas enligt tidigare allmänna råd med administrativa gränser.  
 
Område för transformatorstation  
Enligt planen ska allmän plats NATUR användas för transformatorstation. Normalt 
brukar transformatorstationer reserveras med E område. Dvs. kvartersmark för annat 
än enskilt bebyggande. Valet av planbestämmelse har konsekvenser vid 
genomförandet. Om tanken är att fastighetsindelningen ska följa 
användningsgränsen d.v.s. att ledningshavaren ska äga en 
transformatorstationsfastighet bör E område användas. Då tillgång till området också 
kan nås genom ledningsrätt/servitut kan likväl syftet med område uppnås med 
gällande planbestämmelser. Lantmäteriet vill dock flagga för att frågetecken kan 
uppstå då planen ska genomföras då lösningen är något okonventionell. 
 
Genomförande  
Det bör omnämnas vem som ska söka och bekosta lantmäteriförrättning. I övrigt 
finner Lantmäteriet det svårt att lämna råd kring de ekonomiska frågorna. 
 
Markanvisningsavtal (genomförandeavtal) aktuellt men något otydlig 
redovisning  
I planbeskrivningen anges att ett markanvisningsavtal ska tecknas i senare skede. 
Det anges också olika åtgärder som exploatören ska bekosta samt på något 
ytterligare ställe anges åtgärder som exploatören ska ansvara för.  
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att genomföra 
markanvisningar, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll 
liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller 
flera sådana avtal i planbeskrivningen. Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har 
avsett att exploatörens samtliga åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå och 
men bedömer att handlingarna i dess nuvarande skick inte uppfyller lagens krav på 
redovisning och därför bör kompletteras. 

Kommentar:  Strandskyddet återfinns på kartan inom B-bostad i den sydvästra delen 
men förändras för att tydliggöras vart strandskyddet återfinns och 
upphävs. Den administrativa gränsen uppdateras för u-området så att 
den stämmer överens med de allmänna råden för tidsperioden. 
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Information om efter vilka allmänna råd planen gäller uppdateras i 
planbeskrivningen. 

Planbeskrivningen uppdateras med att kommunen ansöker om och 
bekostar erforderliga lantmäteriförrättningar. 

I avstämning med Öresundskraft har det beslutats att kommunen ska 
äga marken varför marken ligger som NATUR och Öresundskraft 
endast nyttjar transformatorstationen. Avtal kommer att skrivas mellan 
Bjuvs kommun och Öresundskraft kring ledningsrätt. 

 

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN, inkommet 2020-11-17 
Region Skånes yttrande över detaljplan för Bjuv 4:4 m.fl., i Bjuv, Bjuvs 
kommun, granskning 
 
Region Skåne har inga synpunkter utifrån sina ansvarsområden. 
I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Skånetrafiken 
samt Regionfastigheter deltagit. 
 

TRAFIKVERKET, inkommet 2020-11-06 
Detaljplan för Bjuv 4:4 med flera i Bjuv, Bjuvs kommun 
Granskning 
Vi har inga synpunkter på detaljplanen då de tillgodosetts under samrådsskedet. 
 

LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 

WEUM GAS AB, inkommet 2020-11-02 
Weum Gas AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Weum 
Gas har inget att erinra då våra synpunkter beaktats i samrådsskedet.  
 
Det är viktigt att samråd sker med Weum Gas områdeshandläggare redan i tidigt 
projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen eller 
gasledningen ska flyttas.  
 
För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisar med 
kartunderlag. 
 

E.ON ELNÄT SVERIGE AB, inkommet 2020-10-30 
E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingar enligt bifogade filer. 
Då den föreslagna detaljplanen inte ligger inom E.ON Energidistribution 
koncessionsområde för så har vi inget att erinra i ärendet. 
 

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkommet 2020-11-20 
Granskningssynpunkter på detaljplan för Bjuv 4:4 m.fl. i Bjuvs kommun  
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s.12: justera underrubriken ”Vatten, avlopp och dagvatten” till antingen bara ”Vatten 
och avlopp” eller ”Vatten, spillvatten och dagvatten”, eftersom dagvatten ingår i 
begreppet avlopp. 
  
s.12: justera första meningen under TEKNISK FÖRSÖRJNING – vatten, avlopp och 
dagvatten till ”området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten”. 
  
s.12: det står att ”Dagvattnet för radhusområdet fördröjs genom LOD i ett första steg 
inom kvartersmark”. Hur är detta tänkt att säkras? Plankartan hindrar inte en specifik 
hårdgöringsgrad på ytorna markerade för kvartersmark och tvingar inte heller till en 
LOD-lösning. 
  
s.12 anger att ett fördröjningsbehov om 185 m3 dagvatten finns. Klargör gärna för 
vilket dimensionerande regn detta gäller, då olika regn kräver olika 
fördröjningsvolymer. Enligt VA-utredningen dimensioneras anläggningen för ett 5-
årsregn. NSVA anser fortfarande att området och dagvattennätet bör säkras för ett 
20-årsregn i enlighet med branschstandard. 
 
s.22: det kan vara bra att uppdatera figuren med planområdesgränsen då 
planområdet förändrats och inte längre inkluderar den södra delen. 
  
På s.24 anges att en kant ska tillfogas Kyrkvägen för att minska risken för att vatten 
avrinner dit vid intensivare regn. Det är viktigt att kanten inte hindrar tillgången till 
dagvattenanläggningen. 
 
På s.26 står att grundvattennivån ligger på 1,3–2,9 m djup och att infiltration av 
dagvatten därför inte rekommenderas. Var har man uppmätt denna nivå? 
Grundvattennivån är avgörande för dagvattendammens placering samt utformning.  
 
Plankarta: södra delen av NATUROMRÅDE dagvatten, där en allmän 
dagvattendamm är tänkt att placeras, är förlagd på kvartersmark och garanterar 
därför inte tillgång till föreslagen dagvattenanläggning. Enligt VA-utredningens 
förslag ligger dammens utlopp längs denna kortsida av naturområdet, och en ledning 
kommer behöva läggas mellan anläggning och huvudledningsnät i Kyrkvägen. 
Tillgång till utloppet behövs från Kyrkvägen då avståndet mellan ny GC-väg norr om 
naturområdet och utloppet i Kyrkvägen är för långt. För att inte förhindra tillgång till 
anläggningen bör även denna yta (rödmarkerad nedan) bli allmän: 
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Eftersom de hänvisas till VA-utredningen bör det tydliggöras att innehållet i VA-
utredningen uppdaterats sedan den version som är bilagd planhandlingarna togs 
fram. Vissa siffror i den stämmer inte med dagens planerade situation, och vissa 
detaljer bör därför inte ligga till grund för kommande detaljprojektering.  
 
Baserat på lösningsförslag VA är det mycket viktigt att i ett tidigt skede titta på 
höjdsättning och säkerställa att nedströms liggande område inte påverkas negativt 
av avrinning från planerad exploatering vid projektering.  
 
NSVA vill informera om att det lösningsförslag som presenterats (lösningsförslag VA) 
innebär en ”förflyttning” av dagvatten mellan de olika delområdena jämfört med hur 
det avleds idag. Utsläppsflödet behöver därför begränsas till mottagande 
ledningsnäts kapacitet, inte till slutpunkten för utsläppet för hela planområdet 
(Boserupsbäcken). Av denna anledning går det inte bara att öka tömningsflödet till 
mottagande ledningsnät. Ska tömningsflödet ökas behöver detta utredas vidare och 
förslag på lämpliga lösningar ges. 
I övrigt har NSVA inget att erinra. 

Kommentar: Planbeskrivningen har uppdaterats efter kommentarerna kring avlopp 
och dimensionerande regn. Fördröjningen kan hantera ett 20 års regn 
då dagvattenledningen är avsedd att dimensioneras upp och ett större 
flöde kan på så vis tas om hand. Krav på LOD-lösningar kommer att 
hanteras med exploatör i genomförandeavtalet. 

Gällande allmänplatsmark och kvartersmark intill naturmarken är detta 
den lösning som kommer att gälla. Plankartan kompletteras med u-
område för ledningar men ytorna i området behövs för parkering till 
LSS-boendet och marken kommer därför att samutnyttjas. Det är 
kommunen som kommer äga kvartersmarken men marken är avsedd 
till LSS-boendet. Lösningen har diskuterats sedan tidigare med NSVA 
och vår konsult för att kunna hantera en dagvattenanläggning inom det 
begränsade området.  

 NSVA har möjlighet att komma till utloppet och inloppet genom 
parkeringsytan i söder som ligger på kvartersmark och den gång- och 
cykelväg som finns i norr. 

 Ett tydliggörande kring VA-utredningen och lösningsbilagans status har 
gjorts i planbeskrivningen efter NSVA:s önskemål. 

 

VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB, inkommet 2020-11-18 
Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplan för Bjuv 4:4 m.fl. och lämnar 
följande yttrande. 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför 
inget att erinra 

 

ÖRESUNDSKRAFT AB, inkommet 2020-11-20 



 Granskningsutlåtande 2020-12-08    sid. 8 
 

 

Öresundskrafts svar på detaljplan för fastigheten Bjuv 4:4 m.fl., Bjuv. 
Öresundskraft har ingen erinran mot planen. 

 

KOMMUNALA NÄMNDER 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkommet 2020-11-23 
Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över förslag till ny detaljplan 
för Bjuv 4:4, Bjuvs kommun 
 
Detaljplanen har varit utställd för granskning mellan 29 oktober och 22 november.  
Syftet med planen är att skapa nya lägen för bostäder och för ett mindre LSS-
boende. Detaljplanen kommer även möjliggöra markförsäljning och markköp med 
svenska kyrkan för parkering och gång- och cykelväg. Detaljplanen drivs med 
standardförfarande enligt PBL (2010:900).  
 
Bakgrund 
Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med 3hus med syftet att gemensamt 
verka för att ta fram en detaljplan för bostadsändamål och nå marköverlåtelse. En 
del av planområdet ska också ge plats för ett gruppboende för LSS-verksamheten 
som ska ersätta de lokaler kommunen lämnar på Västergatan i Billesholm.  
Kommunen har även under en tid fört diskussioner med församlingen om att försälja 
ett mindre markområde utmed kyrkogården som också kräver en planändring för att 
genomföras. 
  
Planens genomförande kräver byggnation av dagvattenanläggning samt ny 
förläggning av ledningar i Kyrkvägen. Projektet omfattas av kommunstyrelsens 
investeringsprojekt 804.  
 
Bedömning  
Förvaltningen bedömer att förslaget till ny detaljplan tillgodoser markanvisningens 
och LSS-projektets behov.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut  
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att 
anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta byggnadsnämnden.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget 
samt översända detta byggnadsnämnden. 
 
TEKNISKA NÄMNDEN, inkommet 2020-11-25 
Förvaltningens förslag till beslut  
Tekniska Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska nämnden 
har inget att erinra till förslag till detaljplan för Bjuv 4:4 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, 
Skåne län, som är tillgängligt för granskning.  
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Tekniska nämndens beslut  
Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till förslag till 
detaljplan för Bjuv 4:4 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län, som är tillgängligt för 
granskning. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, inkommet 2020-11-27 
Vård- och omsorgsnämnden besluta att inte ha något att erinra mot Detaljplan för 
Bjuv 4:4 m,fl. 
 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkommet 2020-11-03 
Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget.  
 
Information inför byggprocessen  
Räddningstjänsten vill dock uppmärksamma om att bostadsrum i verksamhetsklass 
3 som finns i byggnader i byggnadsklass Br2 eller Br3 ska kunna utrymmas utan 
hjälp av räddningstjänsten. 

 

NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNING AB, inkommet 2020-11-20 
Yttrande avseende detaljplan för fastigheten Bjuv 4:4, Bjuvs kommun 
(2019/00047)  
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen och 
noterade att tidigare synpunkter har noterats. Dock vill NSR förtydliga följande:  
 

• NSR önskar att texten i planen kring avfall förtydligas. Ska varje radhus ha 
egna kärl är det viktigt att säkerställa att renhållningsfordonet kan kör och alla 
hämta kärlen utan att backning förekommer. Om radhusen ska ha ett 
gemensamt miljörum är det viktigt att detta placerar i nära anslutning till 
körbar väg och kan hämtas utan att backning förekommer. 
  

• NSR önskar att det i planen skrivs ut var LSS-boendet planerar att ha sitt 
miljörum för att säkerställa att det inte sker i området där många personer rör 
sig utan att hämtning kan ske säkert för både chaufför och boende 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: För radhusområdet är gemensamma miljörum det alternativ som 
planeras. Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande över 
miljöhus och egna kärl efter önskemål. För LSS-boendet kommer 
miljöhuset att ligga i närheten av gatan för att underlätta tömning. En 
mer exakt placering går inte att tydliggöra i detta skede. 
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SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkommet 2020-11-23 
Samrådsyttrande gällande förslag till detaljplan - Bjuv 4:4 m.fl., Bjuvs kommun 
En avvägning har gjorts i att endast ta med avsnittet Bedömning i granskningsutlåtandet då de andra 
delarna är redogörelse för ärendet. Yttrandet i sin helhet finns att tillgå hos kommunen. 

Bedömningar  
Vatten och avlopp  
Då aktuellt planområde ligger inom verksamhetsområde för såväl dricksvatten som 
spillvatten och avsikten är att ansluta tillkommande byggnader till kommunalt nät 
föranleder förslaget inte någon särskild bedömning i detta avseende.  

Dagvatten  
I förslaget redovisas att detaljplanen kommer att innebära hantering av dagvatten 
från nya bostadsområden. För att hantera detta kommer man att arbeta utifrån de 
riktlinjer som framkommer i dagvattenpolicyn för Bjuvs kommun. Enligt policyn skall 
vid planering av nya områden dagvatten i första hand fördröjas genom lokalt 
omhändertagande. De markundersökningar som genomförts visar i det aktuella 
området på relativt täta jordar och begränsade möjligheter till fördröjning genom 
infiltration.  

Recipient för dagvattnet är Boserupsbäcken som är ett biflöde till Vegeån. I 
nuvarande klassning uppnår Vegeån varken god ekologisk eller kemisk status. En 
riskfaktor som förs fram för att inte nå målet är urban markanvändning.  

Underlaget till planförslaget har sedan samrådet kompletterats med en VA-utredning 
för det ursprungliga planområdet som bland annat omfattar flödesberäkningar för 
dagvatten, beräkningar av föroreningstillskott och av vilka ytor som krävs för 
fördröjning. Vidare har planområdet minskats tiden efter att VA-utredning togs fram 
och underlaget kompletterats med ett reviderat förslag på lösning för 
dagvattenhantering inom återstående område. Redovisade åtgärder förefaller enligt 
miljöförbundets uppfattning rimliga mot bakgrund av områdets slutliga omfattning 
och bör enligt miljöförbundets uppfattning ge en rimlig hantering av dagvatten från de 
tillkommande bostadsområdena.  

Trafikbuller  
Det aktuella planområdet ligger förhållandevis långt, från ca 275m till ca 415m från 
de stora trafikstråken i närområdet, väg 110, Mellersta vägen och Södra storgatan. 
Förutom rakt söderut mot väg 110 är mellanliggande områden bebyggda i huvudsak 
med bostads-bebyggelse, i väster finns ett vårdhem. Den mellanliggande 
bebyggelsen betyder att det finns en skärmning för de stora bullerkällorna varför 
risken för ljudnivåer över gällande riktvärde bedöms som liten. Redovisad 
bullerberäkning avseende väg 110 bekräftar denna bedömning.  

En utökning av antalet bostäder i aktuellt område kommer att öka trafiken på 
anslutande gator, Almgatan/Prästgatan och kyrkvägen. Då området är begränsat i 
storlek bedöms inte att ökningen riskerar bli så stor att den ger olägenheter för 
angränsande bostadsområden.  

Miljökvalitetsnormer  
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I föreliggande planbeskrivning redovisas vilka miljökvalitetsnormer som anses 
aktuella. Planbeskrivningen till granskningshandlingen har tillförts ett utökat 
resonemang som klarlägger grunderna för bedömningen att ett genomförande av 
föreslagen detaljplan inte bedöms medföra risk för att miljökvalitetsnormer 
överskrids. Miljöförbundet bedömer dessa grunder som rimliga. 

Radon  
Genomförda markradonmätningar har utförts och mätvärdena indikerar radonhalter 
inom normalriskintervallet. En bestämmelse att byggnader ska med hänsyn till 
markradon uppföras i radonskyddat utförande har föreslagits vilket är den normala 
åtgärden vid normal risk. Förslaget föranleder därmed inte någon särskild 
bedömning i detta avseende. 

 

SAKÄGARE, BOENDE OCH INTRESSEORGANISATIONER M.FL. 

BOENDE, KYRKVÄGEN 5, inkommet 2020-11-20 
Beträdande Planförslag rörande Bjuv 4:4 

Undertecknade som bor på fastigheten Bjuv 1:255, som gränsar till rubricerade 
fastighet.  

Vi tycker att det är ett dåligt förslag och dessutom dåligt utrett förslag för både Bjuvs 
kommun och tätort och även för oss som gränsade fastighetsägare. 

Området är omnämnt i bevarandeplanen från 1998 sid.30 -32. Denna bevarandeplan 
tog kommunfullmäktige i Bjuvs kommun enhälligt beslut om 1998-10-29 § 87. 

Rekommendationen i bevarandeplanen: ”Kyrkans fria läge, väl synligt i landskapet 
och omgiven av fält och åkermark är viktig att bibehålla.” 

I detta sammanhang vill vi också nämna att vi 2005 diskuterade byggplaner på vår 
fastighet Bjuv 1:255 med kommunens inhyra arkitekt Jerry Vesterström. Arkitekten 
och politikerna betonade då att det var mycket viktigt att bibehålla öppenheten 
mellan Kyrkan och Prästgården och att det absolut inte fick bebyggas på grund av 
bevarandeplanen. 

I granskningshandling 2020-10-13 skriver kommunen ”Enligt den antikvariska 
förundersökningen, daterad 2002-10-12, är kopplingen något bruten mellan skolan, 
kyrkan och prästgården genom de förändringar och den utveckling som skett. På så 
vis väger inte längre sambandet så tungt.” 

Vi ifrågasätter denna slutsats som dragits av kommunens egen personal och alltså 
inte utretts av någon utomstående. Det är enligt vår mening inte ett legitimt skäl att 
bryta den beslutade bevarandeplanen för att man reda ”naggat” den i kanten, utan 
snarare tvärt om. Vi saknar även en konsekvensutredning som visar att kulturmiljön 
inte skadas. 

Trafikstörningar 
Idag är området ett välbesökt promenadstråk för Bjuvsborna bland annat beroende 
på det djurliv, växtlighet och kulturmiljö som finns inom området. Konsekvenserna av 
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störande biltrafik kommer garanterat att påverka såväl promenerande Bjuvsbor som 
djurlivet negativt. 

Byggnation 
Vi motsätter oss också att man skall bygga hus som har en höjd om max 7 meter. 
Detta kommer störa helhetsbilden av området. 

Vi tycker också det är märkligt att man bygger på mark som har underliggande 
gruvgångar som måste vara en riskfaktor (riskområde klass 2) och en annan 
riskfaktor är att Riksantikvarieämbetet utpekat området som fornlämningsområde. Vi 
är medvetna om att undersökningar gjorts men det kan ändå inte uteslutas att 
fornlämningar kan förekomma. 

Vår uppfattning är att vi skall värna om ett unikt område inom kommunen och alltså 
inte ändra detaljplanen, vi behöver en centralt belägen rekreationsmiljö i Bjuv. Detta 
deals av många Bjuvsbor och några besökare till detta område delar vår mening; se 
bifogad namninsamling. 

 

Kommentar: Kommunens Bevarandeplan ses av Byggnadsförvaltningen som ett 
underlag till detaljplanerna, som enligt översiktsplanen ska uppdateras 
för att tydliggöra kommunens intensioner med olika områden. 
Kommunen anser att sambandet mellan kyrka, prästgård och skola 
idag inte har samma status på grund av att prästgården har byggts in 
och att kyrkans fria läge sedan länge har påverkats från olika 
väderstreck. 

 Kommunen bedömer att en fackmannamässig bedömning har gjorts 
kring kulturmiljön då det finns bebyggelseantikvarisk kompetens inom 
kommunen. 

 I samhällsplaneringen och för detaljplaneprocessen är uppdraget att 
hela tiden avväga mellan olika allmänna och enskilda intressen. I detta 
fall anser kommunen att nya bostäder i området väger tyngre än att 
sambandet mellan prästgård och kyrkomiljön bryts visuellt. Befintlig 
infrastruktur finns utbyggt och området ligger i Bjuvs tätort. Ytan 
används inte idag och det långgräs som växer där klipps 1-2 ggr per år. 
Kommunen anser att det är viktigt att förtäta i tätorten där det är 
lämpligt vilket kommer att innebära förändringar i utsikt och vyer för 
enskilda fastighetsägare. I avvägningen anses kulturmiljöobjekten i sig 
själva inte påverkas av detaljplanens föreslagna förändring, varken 
genom rivning eller förvanskning. Däremot kommer en förändring 
uppstå kring upplevelsen av kyrkogårdsmuren vid rörelse från söder 
och väster. Genom att behålla siktstråket längs den gamla kyrkvägen 
kan fortsatt rörelse och promenerande ske i området. Området har 
sedan lång tid tillbaka varit utpekat för bostadsbebyggelse och 
kommunen har vid ett flertal tillfällen påbörjat planarbete på området.  

 Trafiken i området kommer att öka när nya bostäder tillkommer i 
området. Det finns flera alternativa vägar för att ta sig till området vilket 
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skapar en utglesning av den tillkommande trafiken. Delar av 
parkeringsplatserna för boende längs gång- och cykelvägen kommer 
även att ha sin parkeringsplats i det norra området med anslutning till 
Almgatan. Bedömningen som görs är att ökningen inte kommer bli så 
stor att det ger olägenheter till grannfastigheter.  

Byggnationen är avvägt till områdets förutsättningar med 
prästgårdsområdet, prästkrageområdet, ekonomibyggnaden och 
kyrkomiljön. Området längs Boserupsbäcken ses som en 
rekreationsmiljö med höga naturvärden avskärmade från trafik. 

Kommunen har gjort en utredning gällande riskbedömning för 
gruvgångar som tydligt redogör för hur bebyggelse ska hanteras vid 
område av riskklass två vilket har tagits i beaktning i detta planärende 
genom planbestämmelse på plankartan. 

Eftersom området ligger intill en kyrkomiljö och att kyrkomiljön är 
utpekad som fornlämningsområde har en utredning gjorts för området. 
Inga fornlämningar påträffades på platsen. Markarbetet ska omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsens underrättas om fornlämningar påträffas. 

 
REGIONMUSÉET I SKÅNE, inkommet 2020-11-20 
Yttrande avseende förslag till detaljplan, fastighet Bjuv 4:4 
Regionmuseet i Skåne har tagit del av förslag till detaljplan för rubricerad fastighet 
som nu är ute på samråd. Området är utpekat i Bevarandeplan för Bjuvs kommun 
(1998) som område med bevarandeintresse. Förutom kyrkan anges även folkskolan 
och prästgården som särskilt utpekade miljöer. Sambandet mellan kyrka, prästgård 
och skolan lyfts också fram som kulturhistoriskt värdefullt och ett motiv för bevarande 
i länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram (2006).  
 
Bjuvs kyrka utgör den äldsta bevarade kulturmiljön i Bjuv socken och en viktig del av 
det kulturlandskap som formats sedan kyrkan byggdes någon gång under 1100-talet. 
En förutsättning för byns etablering och kyrkans placering var Boserupsbäcken som 
utgör ett viktigt naturtopografiskt landmärke och sträcker sig genom en stor del av 
Bjuv som ett tydligt grönstråk. Kyrkan har så långt tillbaka i tiden som det finns 
bevarat kartmaterial legat öppet i landskapet, ett stycke från gårdsbebyggelsen med 
endast några få byggnader i närheten. Även sedan den moderna tätorten har vuxit 
fram har kyrkan bevarat en avsides belägenhet i samhällets sydöstra utkant. Den 
äldre bebyggelsen av spridda gårdar som utgjort den gamla byn är numera helt 
utraderad och endast kyrkan finns kvar som minnesmärke över platsens ursprung. 
Det traditionella sockencentrat representeras i Bjuv av kyrkan från 1100-talet, 
prästgården och folkskolan från tidigt 1900-tal. Ett församlingshem har också byggts 
öster om kyrka vilket utgör det moderna tillskottet i kyrkomiljön. 
 
Äldre inventeringar och bevarandeprogram har bedömt kyrkomiljön som värdefull 
och dess fria läge som viktigt att bevara. I början av 1970-talet anlades en 
idrottsplats sydost om kyrkan. Påpekanden gjordes då från landsantikvarien att 
kyrkans miljö borde bevaras fritt från bebyggelse och att det vore önskvärt att utreda 
en annan placering av idrottsanläggningen. Kyrkan var vid denna tid synlig från väg 
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110 så att ”landskapsperspektivet kring densamma framträder vackert söderut”. 
Idrottsanläggningen har dock inte fört med sig någon omfattande bebyggelse och 
stora delar är ännu bevarade som grönytor. En trädridå runt anläggningen i söder 
skärmar av anläggningen mot söder från vägen och också sikten mot kyrkan. I 
landsantikvariens skrivelse från 1972 påpekas också Boserupsbäcken som ett viktigt 
rekreationsområde och ett område att utveckla. Under åren 1991-1992 gjordes en 
inventering av Bjuvs bebyggelsemiljö av Skånes hembygdsförbund. I 
rekommendationerna för Bjuvs bebyggelsemiljö framhålls särskilt att kyrkan, 
prästgården och skolan är ett uttryck för Bjuvs ursprung och att ytterligare 
nybebyggelse i miljön bör undvikas. Bjuvs bevarandeplan antogs 1998 och pekar ut 
ett område kring kyrkan som omfattar skolan, kyrkogården, den aktuella fastigheten 
Bjuv 4:4 och prästlönebostället som ett område med bevarandeintresse. 
 

Det aktuella planförslaget är något svårtolkat då de olika förslagen till 
byggnadstyperna tvåplanshus och LSS-boende inte är utmarkerade i karta. En äldre 
kyrkväg delar området i östvästlig riktning i ett område i norr, som ansluter öster om 
gamla kyrkogården, och det södra området öster om minneslunden. Det södra 
området begränsas av Kyrkvägen i söder och den ”gamla kyrkvägen” i norr. Båda 
områdena är tänkta att bebyggas med undantag av en smal remsa mot 
kyrkogårdsmarken i öster som föreslås utgöra en grön buffertzon. 
 
Utifrån de dokumenterad kulturhistoriska värdena som kan knytas till platsen har 
Regionmuseet följande påpekande till detaljplanen: 
 
• I kommunens översiktsplan anges bland annat att byggnation av ytor utan 

större egenvärde kommer att ge en helare stadsbild och ett positivt tillskott till 
tätorten. Detta uttryck för förtätning kan gälla i vissa fall men är sällan förenligt i 
ett äldre kulturlandskap med traditionell bebyggelse som oftast är mycket sårbar 
vid nyetablering av bebyggelse. Regionmuseet ser därför en stor risk för att 
oersättliga värden går förlorade i och med den föreslagna detaljplanen. Den nya 
bebyggelse som tillkommit under senare år öster och väster om kyrkan har inte 
bidragit till en helare stadsbild utan snarare medverkat till en degenerering av 
området. Vid förtätning är det viktigt att man anpassar bebyggelsen till det 
befintliga vare sig det är obebyggd mark eller befintliga byggnader. Ett gott 
exempel på en bebyggelse som är väl anpassad till området är Prästkragen, ett 
drygt fyrtiotal kedjehus ritade av arkitekten Jørn Utzon i slutet av 1950-talet, 
sydväst om det aktuella området. Trots att bebyggelsen i Prästkragen är en 
tydlig representant för sin tid, och skiljer sig väsentligt från den äldre 
bebyggelsen, är den underordnad och anpassad till kulturlandskapet. Dialog 
mellan byggnader på plats och nybyggnation innebär att ta fasta på rumsliga 
kvaliteter såsom hur byggnader fungerar tillsammans och hur flöden och 
siktlinjer kan beaktas. Ett sådant synsätt gör det möjligt att utveckla enligt 
principen tillsammans med snarare än på bekostnad av. Bebyggelse som får 
utvecklas i dialog bidrar till att skapa mångfasetterade stadsrum som i flertalet 
fall också blir mer långsiktigt hållbara. 

• Enligt den antikvariska förundersökningen är kopplingen bruten mellan skolan, 
kyrkan och prästgården. Regionmuseet anser att kopplingen finns kvar och 
kyrkomiljön är väl samlad, visserligen något tillbyggd och förändrad men tydligt 
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avläsbar i kyrkomiljön. Förändringar inom bevarandeområdet har inte påverkat 
kyrkomiljöns karaktär och värden i större utsträckning. 

• Kyrkans fria läge anses i underlaget vara överspelat genom den bebyggelse 
som tillkommit intill bevarandeområdet. Bebyggelsen som tillkommit under 
senare år kan inte betecknas som en varsam anpassning till området och har 
påverkat omgivningarna negativt i stor utsträckning. Den nya bebyggelsen har 
dock skett i anslutning till bebyggelse där siktlinjerna redan har varit brutna mot 
kyrkan. Mot söder ansluter Bjuv 4:4 ännu till öppen åkermark, en gårdsmiljö, 
samt naturstråket mot Boserupsbäcken. Längre österut knyts grönområdet 
samman med idrottsområdet. Området förefaller relativt opåverkat av närheten 
till tätorten. Sammanhanget med detta grönområde har inte lyfts fram i större 
utsträckning men kan betecknas som en mycket viktig del av kulturlandskapet. 
Det aktuella området 4:4 utgör en del av detta grönområde som sedan långt 
tillbaka också utgjort kyrkans mark. Området har höga naturvärden och har vid 
flera tillfällen lyfts fram som ett möjligt rekreationsområde som skulle kunna 
utvecklas och göras mer tillgängligt för flera. Regionmuseet noterar också med 
förvåning att de uppvuxna träd som döljer kyrkan under växtsäsong anges som 
ett skäl att bebygga fastigheten inom bevarandeområdet. Växtlighet kan inte 
likställas med en permanent bebyggelse. Kyrkogårdens trädkrans är en del av 
kulturlandskapet och kyrkomiljön och har lång hävd på samma sätt som 
begränsningsmuren kring kyrkogården. 

• Granskningshandlingen anser att den antikvariska förundersökningen har 
kommit fram till att ett samband i kulturmiljön inte har samma status som 
allmänintresset för nya bostäder. Denna formulering tjänar 
granskningshandlingens egna syften och är inte tillräckligt starkt vägande skäl 
för att utradera de natur- och kulturhistoriska värden som finns inom området 
idag enligt 2 kap 6§ PBL. 

• Med utgångspunkt från områdets, bekräftade, höga kulturhistoriska värden 
anser Regionmuseet att detaljplanen är olämplig för området. Den nya 
detaljplanen skulle innebära ett allt för stort ingrepp i det äldre kulturlandskapet 
som finns kring kyrkan. Regionmuseet anser därför att detaljplanen bör 
omarbetas och att kommunen istället bör följa de tidigare rekommendationerna 
att bevara området fritt från bebyggelse och utveckla de grönytor som finns i 
området. 
 

Kommentar: Yttrandet har mottagits och Regionmuséets ståndpunkt är noterad. Den 
”Antikvariska förundersökningen Bjuv 4:4 2020-10-12” har upprättats 
för att identifiera platsens kulturvärden enligt PBL 4 kap. 33 §. 

 
Kommunen förnekar inte att det finns kulturvärden i området. 
Kulturvärdena kommer att tas tillvara genom att bevara den äldre 
vägsträckning som detaljplanen pekar ut. Den historiska vägkopplingen 
och siktstråket längs med kyrkogårdsmuren bibehålls och säkerställs 
genom detaljplanen för att på så vis ge möjlighet till rörelse genom 
området samt för att öka förståelsen för vad platsen tidigare har haft för 
betydelse. Genom att endast planera för tvåvåningsbebyggelse 
säkerställs att inga nya landskapsbildselement tillkommer som skulle 
kunna konkurrera med kyrkan och de siktstråk mot kyrkan som 
landmärke i landskapet. 
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Däremot görs inte samma bedömning av området och förhållandet 
mellan skola, prästgård och kyrka. Det fria läget som beskrivs i 
yttrandet anses inte finns kvar på platsen. Marken har, som den 
”Antikvariska förundersökningen Bjuv 4:4 2020-10-12” lyfter fram, 
under lång tid förändrats vilket påverkat de samband som tidigare 
betonats liksom det fria läge som kyrkan hade innan Bjuvs kommun 
utvecklades till en tätort. Då området ligger inom kommunens tätort ses 
bostadsutveckling som ett väldigt viktigt intresse som väger tyngre i 
flera anseenden på denna plats. Det är endast det visuella sambandet/ 
siktstråket mellan kyrkan och prästgården som kommer att brytas och 
förändra kulturmiljön. Inga övriga samband bryts och inga ingrepp 
kommer att ske i de fysiska objekten i kulturmiljön. Kommunen anser 
att marken i hög utsträckning har förtätningspotential utan att det 
påverkar det äldre kulturlandskapet och dess oersättliga värden. I 
tätorter är det värdefullt att bevara värdeskapande objekt och miljöer 
men det behöver alltid ske i samförstånd med övriga funktioner som 
innefattas i tätorten. 

 
Bedömningen som görs är att hänsyn ändå tas till platsens 
kulturvärden genom att säkerställa den äldre kyrkovägssträckningen 
men att intresset för bostäder väger tyngre än det siktstråk som finns 
idag mellan prästgård och kyrka. 
 
De gamla kastanjeträden anses som är ett viktigt och värdefullt inslag i 
kulturmiljön och landskapsbilden. De påvisar en del i platsens 
långvariga historia. 

  
LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND, inkommet 2020-11-22 
Yttrande Granskningsplan för Bjuv 4:4 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län 
 
LRF Skåne lämnade följande nedan synpunkter Bjuv 4:4 och Bjuv 1:255 i samband 
med samrådet tidigare i höst. Mats Håkansson och Irene Nilsson har bett mig att från 
LRF inkomma med synpunkter på Granskningsplanen för Bjuv 4:4 och Bjuv 1:255. 
 
”Bjuvs kommun har inte tagit de hänsyn som Bevarandeplanen ställer när det gäller 
kopplingar mellan kyrkan, prästgården och den gamla bytomten. Bjuvs kommun 
anser att Bevarandeplanens koppling inte har kvar sin status idag. Detaljplanen 
medför en så stor inverkan att en kulturhistorisk analys och konsekvensbeskrivning 
borde genomföras innan granskningsförfarandet påbörjas. Eftersom kommunen 
saknar antikvarisk kompetens bör analysen göras av ”tredje part”.  
 
Den öppna ytan kring kyrkan och kyrkogårdsmuren kommer att döljas om 
detaljplanen förverkligas. Det är viktigt att kulturbyggnader (kyrkan o stenmuren) ges 
det visuella utrymme som krävs för att man skall uppskatta de värden som de står 
för.  
 
För att garantera landskapsvärdena (natur och kultur) bör det göras en oberoende 
konsekvensbeskrivning. Denna oberoende konsekvensbeskrivning är väsentlig för 
att Bjuvs kommun skall kunna hävda att man värnat dessa intressen”.  
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Länsstyrelsen i Skåne framhåller i sitt Samrådsyttrande: 
”Om kommunen anser att Bevarandeplan för Bjuvs kommun och Länsstyrelsens 
regionala kulturmiljöprogram inte ger en aktuell bild av platsens kulturvärden 
behöver en ny fackmannamässig värdering göras. Det bör även framgå i 
planhandlingarna att kyrka, kyrkotomt och begravningsplats skyddas enligt 4 kapitlet 
i Kulturmiljölagen.  
 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt 
utredda avseende riskfrågor kopplat till gruvgångar och strandskydd, varför 
planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL”. 
 
När jag tagit del av granskningsplanen och den Kulturhistoriska utredningen samt 
samrådsredogörelsen kan jag konstatera att Bjuvs kommun inte har tagit någon 
hänsyn till mina eller Mats Håkanssons och Irene Nilssons synpunkter. Bl.a. gäller 
det den antikvariska utredningen där vi har framfört att analysen bör göras av ”tredje 
part”. När man tar del av de handlingar som upprättats i ärendet så kan jag inte finna 
den antikvariska utredningen gjorts av en oberoende part, utan att det är Bjuvs 
kommun som gjort denna utredning. Detta är i sig anmärkningsvärt. Förslaget om en 
oberoende undersökning har inte kommunen kommenterat i Samrådsredogörelsen.  
 
Sveriges riksdag och Region Skåne har beslutat om riksomfattande och regionala 
livsmedels-strategier. Målsättningen med dessa strategier är att öka 
självförsörjningsgraden av livsmedel genom att öka den svenska 
livsmedelsproduktionen. Bjuvs kommun bör därför i sina detaljplaner ta större 
hänsyn till den förändring som nu sker för att stärka den svenska 
livsmedelsproduktionen.  
 
De areella näringarna har stor betydelse i kommunen och skall värnas gentemot 
motstridiga intressen. Det öppna kulturlandskapet skall bevaras och kommunen skall 
verka för att exploatering ej kan begränsa jordbrukets verksamhet. Inte med ett enda 
ord tar kommunen upp att livsmedelsproduktion är en viktig ekosystemtjänst och hur 
den förbrukade åkermarken skall kompenseras.  
 
Jordbruksmarken är en ändlig och ingen förnyelsebar resurs. Man kan tycka att ett 
(1) hektar inte betyder så mycket när den tas ur produktion. På ett hektar åkermark 
produceras ca 20 000 brödlimpor. Kan inte livsmedel produceras i Bjuvs kommun så 
måste den produceras någon annanstans.    
 
Länsstyrelsen i Skåne skriver angående ett bygglov i Brösarp, Tomelilla kommun.  
 
”Sveriges självförsörjning av livsmedel sjunkit ned till ca 50 procent. 
Jordbruksmarken i Skåne utgör endast ca 1 procent av Sveriges yta men 
motsvarar ca 16 procent av Sveriges jordbruksmark och står för nära 40-70 
procent av landets totalskörd av de vanligaste grödorna.  I den nationella 
åkermarksgraderingen av jordbruksmark i landet var Skåne det enda länet 
med klass 8-10- jordar, och även om klassningen ger en fingervisning om 
jordens produktionsförmåga underskattar den i själva verket jordens 
produktionsvärde om man fokuserar på enbart graderingen eftersom den är 
gjord utifrån ett fåtal grödor där rätt sorts grödor och hantering kan väsentligt 
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öka avkastningen”. 
 
Den jordbruksmark som ärendet handlade om var på bara några hektar 
jordbruksmark som användes som betesmark.  
 
Förutom att producera livsmedel så har lantbruksföretagen stor betydelse för 
klimatomställningen, det fossilfria samhället, den biologiska mångfalden och att hålla 
landskapet öppet. Ca 80–90% av de klimatpåverkande växthusgaserna, som släpps 
ut i Sverige, absorberas av jord- och skogsbruket. Även åker-, vall-, ängs- och 
betesmarker binder mycket koldioxid. 
 
Hela 70% av klimatpåverkan från den mat vi äter uppstår i andra länder, trots att 
bara hälften av maten är produceras i Sverige. Om vi åt mindre importerad mat och 
mera svenskt skulle klimatpåverkan minska markant.  
 
För att klara de mål på klimat- och energiområdet som riksdag och regering ställer 
sig bakom krävs ett starkt och aktivt jordbruk i kommunen. För att detta skall uppnås 
krävs: 

• att jordbruket skall värnas gentemot motstridiga intressen och att inte 
jordbruksmark exploateras; 

 
Jordbruket är även en viktig del i energiomställningen. Gödsel från djurhållning och 
rester eller produkter från växtodlingen kan ge biogas.  
 
Kommentar:  Förvaltningen har gjort bedömningen efter Länsstyrelsens yttrande att 

en fackmannamässig bedömning av kulturmiljön behövs. Då det finns 
antikvarisk kompetens på Bjuvs kommun har utredningen tagits fram 
inom kommunen. Kommunens uppgift är att väga mellan olika 
allmänna och enskilda intressen i planprocessen. Bedömningen är att 
det enskilda intresset att inte bebygga ytan precis framför 
kyrkogårdsmuren inte väger lika tungt som övriga intressen på platsen.  

Angående jordbruksmarken och de areella näringarna så finns det en 
samsyn om att det är viktigt att värna om jordbruksmarken och det 
öppna kulturlandskapet. Detta ska ske på rätt plats med rätt 
förutsättningar. Jordbruksmarken och dess intresse ska väga tungt i de 
bedömningarna. Dock finns det på den aktuella ytan ingen mark som 
brukas och som på så vis tas i anspråk inom detaljplanen. Marken som 
planeras är en yta som idag är gräsbevuxen med långgräs. Eftersom 
marken inte brukas påverkas därmed inte heller eventuell 
livsmedelsproduktion som är värdefullt att värna om. 

 

BJUVS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN, inkommet 2020-11-21 
Yttrande för detaljplan för Bjuv 4:4 m.fl., i Bjuv, Bjuvs kommun 
Bjuvs församling har tagit del av Planbeskrivningen för Bjuv 4:4 m.fl. Vi konstaterar 
att kyrkan och församlingens plats i den framtida exploateringen av området noga 
utretts. Vi har inget att erinra och ställer oss positiva till förslaget. 
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KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET, inkommet 2020-11-27 
Svar på remiss. Föreningarna inom KPR har tagit del av och diskuterat utsända 
handlingar. Vi tycker det är bra att kommunen utnyttjar ovanstående markområde till 
bostäder och att områdets detaljplan bekräftar befintlig markanvändning och 
befintliga bostadshus.  

När det gäller tanken att bygga ett mindre LSS-boende i ovanstående område, 
undrar vi om det är stora okända fördelar med denna placering av ett utökat 
LSS-boende i kommundelen Bjuv. Förslagsvis borde kanske ett utökat LSS-boende 
kunna placeras i kommundelen Ekeby.  

Detaljplanen innehåller mycket teknisk information, skisser och mätresultat som KPR 
inte har kompetens att utvärdera och ha synpunkter på.  

Med fullmakt för KPR:s fyra föreningar. 

Kommentar: Förvaltningen tar emot synpunkter om ett eventuellt behov av ett LSS-
boende i Ekeby. Utefter den interna ”Lokalisteringutredning – LSS 
boende” så är området väl anpassat för ett nytt LSS-boende. Hänsyn 
har tagits till kommunägd mark, befintlig markanvändning, närhet till 
service och kollektivtrafik. 

 

ÖVRIGT 
NAMNINSAMLING, inkommet 2020-11-20 
”Motsätter du dig bebyggelsen och anser att de bör bevara den tidigare 
Bevarandeplanen för att behålla kyrkomiljö och ta tillvara nuvarande kulturlandskap.” 

Kommentar: Förvaltningen har mottagit yttrandet och har tolkat namninsamlingen 
som ett eget yttrande i frågan. Antalet underskriva namn räknas till 115 
stycken. Enligt GDPR skrivs inte namnen ut i granskningsutlåtandet. 
Namninsamlingen finns att ta del av på Bjuvs kommun. 

 Ståndpunkterna har noterats gällande namninsamlingen. Förvaltningen 
anser att bevarandeplanen är ett underlag som finns till hjälp i 
framtagandet av detaljplaner. Underlaget är underordnat 
översiktsplanen som tagit ställning i frågan och pekat ut området. Den 
kulturmiljö som finns på platsen ska bevaras så långt det är möjligt. 
Ingen bebyggelse påverkas av förändring. Däremot blir den fysiska 
kopplingen mellan prästgård och kyrkan försämrad då det visuella 
siktstråket blir brutet. Detta visuella siktstråk anser förvaltningen inte 
kan stå över behovet av nya bostäder i tätorten då övriga 
kulturmiljöaspekter ej påverkas. 
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SAMMANFATTNING 
PLANKARTA 

Planförslaget har efter granskningen omarbetats och följande förändringar har gjorts: 
• u-området i plankarta har fått en administrativ gräns.  
• Plankartan har förändrats till en administrativ gräns för strandskyddet. 
• u-område för dagvattenledningar till fördörjningsanläggningen på 

naturmarken. 
• Prickmark 5 meter från naturmarken för transformatorstation in på 

kvartersmarken för bostäder för att undvika att eventuell byggrätt uppkommer 
inom ett skadligt avstånd för elektromagnetiskt fält. 

 

PLANBESKRIVNING 

• Komplettering har gjorts i vem som ansöker och bekostar 
lantmäteriförrättningar och hur avtalet med Öresundskraft ska se ut för 
transformatorstation. 

• Transformatorstationens elektromagnetiska fält beskrivs noggrannare i 
planbeskrivningen samt tydliggör vilket avstånd som krävs för att komma ner i 
acceptabla nivåer som inte påtagligt skadar hälsa och säkerhet. 

• Förändringar i texten under Teknisk försörjning avloppsvatten byts till 
spillvatten samt en utförligare beskrivning återges enligt lösningsbilagan för 
planerad fördröjningsanläggning med dess variabler efter återkomsttid. 
 
 

SAMLAD BEDÖMNING 

Byggnadsförvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan för Bjuv 4:4 med flera, i 
Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till antagande. 

 

 

Byggnadsförvaltningen 

Bjuvs kommun 

 

Josephine Rosendahl 

Planarkitekt 

 


