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När en detaljplan upprättas prövas lämpligheten för området och säkerställer att en 
rättvis bedömning och avvägning sker mellan allmänna och enskilda intressen. I 
plan- och bygglagens 2 kap. 2 § samt i miljöbalkens 3 och 4 kap. anges det att 
planläggning ska ske och prövas utifrån en långsiktig, god hushållning med mark- 
och vattenområden. Detta innebär att områdena ska användas för de eller det 
ändamål de är mest lämpade för. Det är kommunen som tar fram och antar 
detaljplaner. Detta kallas för kommunalt planmonopol.  
 
I detaljplanen ingår en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är den juridiska 
handlingen som säger vad som är tillåtet att bygga och anlägga på platsen. 
Planbeskrivningen innehåller en beskrivning av området och en förklaring av de 
ställningstaganden som gjorts och en motivering av bestämmelser som gäller i 
plankartan. Som underlag till detaljplanen tas ofta olika utredningar fram, som 
exempelvis en trafikutredning eller en dagvattenutredning. 
När detaljplanen har genomgått detaljplaneprocessens olika steg och den inte har 
överklagats kallas det att detaljplanen har fått laga kraft och gäller fram till dess att 
kommunen upphäver, ändrar eller ersätter detaljplanen.  
 

PLANEN I KORTHET 
SYFTE  
Syftet med planen är att skapa nya lägen för bostäder och för ett mindre LSS-
boende. Detaljplanen kommer även möjliggöra en markförsäljning och markköp med 
intilliggande fastighetsägare. 
 
SAMMANFATTNING 
Fastigheten Bjuv 4:4 ligger i ett relativt centralt läge i orten och med bra befintliga 
förutsättningar till service och kommunikation. Bjuv 4:4 är idag utpekad som 
begravningsplats och planeras för att bli nya bostäder med inslag av verksamhet för 
LSS-boende. Mindre områden av större fastigheter ingår även i planen för justering 
av markförhållande och ägobyte. 
 
HANDLINGAR 

• Planbeskrivning 

• Plankarta med bestämmelser 

• Granskningsutlåtande Bjuv 4:4 m.fl. - 2020-12-08 

• Antikvarisk förundersökning Bjuv 4:4 m.fl., 2020-10-12 rev. 2020-12-07 

• Fastighetsförteckning Bjuv 4:4 - 2020-11-20 

• Lösningsförslag VA, Bjuv 4:4 m.fl., 2020-10-13 

• Samrådsredogörelse Bjuv 4:4 m.fl., - 2020-10-12 

• Behovsbedömning Bjuv 4:4 m.fl. - 2020-10-07 

• VA-utredning Bjuv 4:4 m.fl., 2020-06-01 

• Översiktlig projekterings PM geoteknik – Bjuv 4.4, 2016-01-26 

• Översiktlig markteknisk undersökningsrapport – Bjuv 4.4, 2016-01-26 

• Arkeologisk utredning, 2015-08-10 
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PLANDATA  
LÄGE OCH AREA 
Planområdet som ligger i sydöstra delen av Bjuv och är cirka 2,3 hektar stort 
innefattas av: 

• Bjuv 4:4 – 1,5 hektar mark med grus, gräs och buskar, Prästgatan, del av 
Kyrkgatan och del av Almgatan - ägs av Bjuvs kommun. 

• Bjuv 12:3 – Delar av Almgatan och parkmark framför kyrkan – ägs av Bjuvs 
kommun. 

• Bjuv 25:1 – Grusväg – mark som ägs av Svenska kyrkan – cirka 100 kvm. 
 

Planområdet är flackt med vissa lågpunkter inom fastigheten Bjuv 4:4 och sluttar 
sedan ner mot Boserupsbäcken i söder och sydväst. Omgivningarna runt 
planområdet är varierande. I norr ligger Prästkragen, ett radhusområde i gult tegel 
från 1950-talet. Väster om planområdet ligger Almliden med äldreboende, förskola 
och vårdcentral och prästgården, en bostadsrättsförening med radhus från 90-talet 
och flerfamiljshus ombyggt i den gamla prästgårdsbostaden. Österut ligger kyrkan 
med dess begravningsplats, församlingslokaler och odlingsmark. Söder om 
planområdet ligger en äldre gård med tillhörande ekonomibyggnad från mitten på 
1900-talet, odlingsmark och därefter Boserupsbäcken med omgivande naturmark.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
I Bjuvs översiktsplan, ÖP 2006, antagen av kommunfullmäktige 2009-05-28 § 45 är 
planområdet utpekat som planerad bostadsbebyggelse. 

 
 
DETALJPLANER 
I området finns tre detaljplaner som berörs av förändringen med ny detaljplan. 
Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att 
den nya detaljplanen vinner laga kraft. 
 
För planområdet gäller detaljplan 12-BJJ-619, laga kraft 1983 till vänster nedan i 
kartbild. Marken anges idag som område för begravningsplats. Detaljplan 12-BJJ-
566, laga kraft 1979 berör endast en del av parkmarken mellan fastigheten Bjuv 4:4 
och Almgatan. Området är markerat med ljusgrönt i kartan. För planområdet gäller 
även detaljplan 12-BJS-36 som vann laga kraft 1957. Planen anger allmän plats, 
plantering. 
 

Utdrag ur gällande detaljplaner 
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Utdrag ur gällande detaljplaner 
 
 
KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 
Dagvattenpolicy 
Kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, anger att 
vid planering av nya områden ska dagvatten i första hand fördröjas genom lokalt 
omhändertagande. 
 
Vision 2030 
Vision 2030, antagen av kommunfullmäktige 2016-11-24, §128, anger bland annat 
under rubriken Puls i tryggheten att:   
”Varierande boendemiljöer som passar olika skeenden i livet gör det lätt att flytta till, 
inom och tillbaka till kommunen. Centrala områden byggs tätare och högre med 
mellanrum där människor vill vara. I Bjuv finns puls i tryggheten.” 
 
Kulturmiljö 
Delar av planområdet är utpekat som bevarandevärd kulturmiljö i Bevarandeplan för 
Bjuvs kommun, antagen av kommunfullmäktige, 1998-10-29 § 87. Kommunen har i 
översiktsplanen beskrivit att dokumentet ses som ett underlag för beslut och att 
bevarandeplanen kommer att uppdateras. 
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PLANFÖRSLAG 
PLANFÖRSLAGET INNEFATTAR 
Detaljplanen möjliggör 
 

• Bostadsbebyggelse med en byggnadshöjd på max 7 meter vilket motsvarar 
två våningar. 

• Bostadsbebyggelse som ett mindre LSS-boende i en våning med en nockhöjd 
på max 5 meter. 

• Besöksanläggning för kyrklig verksamhet med syfte att möjliggöra 
fastighetsöverföring av mark som kyrkan idag sköter om och vill överta. 

• Naturmark för att skapa en buffertzon till begravningsområdet samt yta för 
tillkommande transformatorstation. 

• Naturmark för dagvattenhantering. 

• GÅNG och CYKEL för att möjliggöra rörelse längs den äldre vägsträckningen 
längs kyrkogårdsmuren samt för att komma åt bostäderna längs gång- och 
cykelvägen. 

• Utfartsförbud i hörnen mellan Kyrkvägen-Prästgatan och Prästgatan- 
Almgatan. 

• b – Bostadsbebyggelse ska förses med kantförstyvad platta på mark.  

• u – område för ledningar söder om Almgatan samt längs med Prästgatan, 
samt i kvartersmarken mellan naturmarken och kyrkvägen. 

• a – upphävande av strandskydd för del av fastigheten Bjuv 4:4 nord/nordöst 
om Kyrkvägen. 

• Prickmark för att säkerställa att byggnation inte hamnar utmed vägen för 
skymd sikt och upplevelsen av gaturummet.  

• Prickmark för skyddsavstånd från transformatorstation. 

• Korsmark för att möjliggöra komplementbyggnad på den smalare nytillkomna 
fastigheten. 



LAGA KRAFTHANDLING 
2022-01-17  

 8 

 
FÖRÄNDRINGAR SEDAN GRANSKNING 
De förändringar som gjorts sedan granskning är att det tillkommit ett skyddsavstånd 
på 5 meter för att minska det elektromagnetiska fältet ner till under farliga nivåer inne 
på kvartersmarken för bostäder. Strandskyddet har specificerats ytterligare på 
plankartan. Ett u-område har tillkommit för dagvattenledningar över kvartersmarken 
och u-området i norr har justerats för att säkerställa samtliga ledningars 
skyddsområde. GC-VÄG har bytt namn till GÅNG och CYKEL. Detta då det följer den 
gällande standarden för detaljplanebestämmelser.  
 
BEBYGGELSE 
I området norr om Kyrkvägen kommer ett rektangelformat hus för LSS-verksamhet 
att byggas. Marken är planlagd för bostäder med en nockhöjd på max 5,0 meter. 
LSS-boendet kommer innefatta 6 boende samt personal för det specifika behovet. 
Bebyggelsen planeras till vit eller grå putsad fasad. 
 
 

Förslag på Utseende för LSS-boende, sett från nordost. 

 
Väster om LSS-boendet planeras det för bostäder tänkta som radhus med 
varierande antal radhus per huskropp. Radhusen planeras vara i två våningar med 
sadeltak eller pulpettak med en högsta tillåtna byggnadshöjd på max 7 meter. 
Utnyttjandegraden är satt till 40 procent av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 

Referensbild från exploatör. Möjligt utseende för radhusboende på Bjuv 4:4.  

 
Prickmarken är satt till 5 meter mot befintliga allmänna vägar och andra 
fastighetsägare och 3 mot naturmark och gång- och cykelväg. 5 meter prickmark 
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finns längs på kvartersmarken närmre kyrkan för att hålla en öppnare upplevelse i 
närheten av kyrkomiljön. Det finns även 5 meter prickmark på bostadsmarken runt 
transformatorstationen för skyddsavstånd för elektromagnetiska fält. 
 
Korsmark återfinns på den östra delen längs kyrkvägen för att LSS-boendet ska 
kunna få till stånd sitt miljöhus/teknikrum/förråd inom fastigheten i anslutning till 
befintlig väg. 
 
GRÖNSTRUKTUR 
Ett släpp på 7 meter för natur/park mellan den planerade bebyggelsen och urnlunden 
i öster ges för att hålla ett visst avstånd och för att nyttja marken för 
dagvattenfördröjning. Naturmarken som ligger mellan LSS-boendet och 
bostadsområdet kommer att planeras för dagvattenhantering. Större delen av 
planteringsmarken längs Almgatan kommer att säljas till kyrkan för att underlätta 
skötseln av ytan då marken redan idag sköts av kyrkan. Marken kommer i stor 
utsträckning behållas i sitt nuvarande utseende. 
 
De värdefulla arterna som finns i omgivningen ligger inte inom planområdet och 
kommer därför inte få en påverkan. Åkerogräset Kösa och ålen kommer inte heller 
påverkas indirekt på grund av dess läge vid bäcken. Detta då markerna där 
åkerogräset hittats idag inte är tillgängligt för allmänheten. Marken kring Etternässlan 
kan påverkas beroende på hur Svenska kyrkan sköter sin mark. Men det är inget 
Bjuvs kommun och planområdet har någon inverkan på.  
 
STRANDSKYDD 
Strandskyddet som finns längs med Boserupsbäcken 100 meter från strandlinjen 
påverkar detaljplaneområdet. Kommunen upphäver det strandskydd som berör 
fastigheten Bjuv 4:4. Strandskyddet påverkar fastigheten Bjuv 4:4 med 3,8 meter 
som mest på den del som ligger direkt norr/nordöst om Kyrkvägen. Se bild nedan. 
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Motivering till upphävande av strandskyddet 
Kommunen menar att området ligger inom tätbebyggt område i Bjuv avgränsat av 
befintliga gator. I kommunens översiktsplan är området utpekat under 
tätortsutveckling som planerad bostadsbebyggelse. En förtätning på fastigheten 
skapar en mer sammanhängande stadsbild på mark som ligger inne i tätbebyggt 
området där användning av befintlig infrastruktur kan ske. Då området ska bebyggas 
med bostäder och LSS-boende som anses vara ett väsentligt samhällsintresse väger 
detta tyngre än att bevara 3,8 meter av strandskyddet i området.  
 
För området åberopas skäl 2, som finns enligt Miljöbalkens 7 kap 18c §. …genom en 
väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen. Kommunen upphäver strandskyddet inom detaljplanen 
då den befintliga vägen, Kyrkvägen, avgränsar fastigheten från området kring 
bäcken. Kyrkvägen ligger, för det området som berörs av strandskydd, som närmst 
86 meter från strandkanten. Kyrkvägens påverkan på strandområdet och miljön 
bedöms vara minimal idag och ligger väl avskilt från bäcken. Med ny tillkommande 
bebyggelse norr om Kyrkvägen bedöms inte strandområdet förändras eller påverkas 
söder om Kyrkvägen mot Boserupsbäcken. Samma möjligheter för en eventuell 
rörlighet för allmänheten kring bäcken finns och ingen påverkan på djur- och växtlivet 
i eller i anslutning till bäcken kommer att ske. 
 
Strandskyddet upphävs för den del av området som berör fastigheten Bjuv 4:4. 
Bestämmelse i plankartan görs med a – Område där strandskyddet upphävs, se 
illustrationsbild.  
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T.v. Bild av vägen som delar av området sett från sydöst, gräsytan till höger i bilden berörs av 
strandskydd. T.h. Vägen och strandskyddat område ner mot Boserupsbäcken med kringliggande träd i 
bakgrunden sett från norr. 

 
GATOR OCH TRAFIK 

Kyrkgatan som idag har en bredd på 8 meter kommer att läggas om till 10 meter 
längs halva vägen. Med den nya bredden vill kommunen skapa en stadsgata med 
trottoar och dagvattenhantering längs gatan. Ett förslag på sektion är bilväg 6 meter, 
växtbäddar/svackdike 1,8 meter och trottoar 2 meter. Kvarvarande centimetrar 
planeras för en gatukant för att leda skyfallsvatten längs gatan i riktning mot 
Boserupsbäcken. 
 
En gång- och cykelväg är planerad för att anläggas mellan norra och södra delen av 
fastigheten Bjuv 4:4 samt längs med kyrkogårdsmuren. Detta i den gamla 
sträckningen för att behålla ”sträckningen” som delar av Bjuv 4:4 längs med 
Prästgatan. Då marken idag används som promenadstråk längs med befintlig stig 
och vidare längs kyrkomuren kan stråket hållas fortsatt tillgänglig. Denna sträckning 
har historiskt varit vägen som gått längs med kyrkan och vidare in mot Bjuvs dåtida 
samhälle.  
 

Bild på Häradsekonomiska kartan från 1910-1915 och Flygfoto från Eniro från 1955-1967 som visar 
på den gamla vägsträckningen. 

 
De planerade radhusen ut mot de befintliga gatorna kommer att ha egen 
parkeringsmöjlighet intill entrén på tomten. För de radhus som har entrén mot gång- 
och cykelvägen finns en gemensam parkeringsplats inom fastigheten. 
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LSS-boendet kommer att säker med parkering för både personal, gäster och 
handikapplats inom sin yta. 
 
Då det kommer att skapas möjligheter för varje enskild boende att parkera framför 
sin bostad kommer det att bli många utfarter där fordon kan backa ut på gatan. 
Därför är utfartsförbud satt i korsningspunkterna för att utfart från fastigheten ej 
lämpar sig längs dessa hörn på grund av skymd sikt. En översyn kring hur utfarterna 
planeras görs i samråd med kommunen då dagvattenstråk längs gatan även kommer 
att påverka utfartsmöjligheterna. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten, spillvatten och dagvatten 
Området ligger inom NSVA:s verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. De nyplanerade områdena för bostäder kommer att behöva 
anslutningspunkter för vatten och avlopp. Spillvatten kommer att kopplas till 
pumpstationen som ligger sydväst om planområdet längs med Boserupsbäcken. Nya 
huvudledningar för dricksvatten och spillvatten kommer att anläggas i Kyrkvägen och 
ny dricksvattenledning i Prästgatan för att kunna ansluta de olika områdena. 
 
Dagvattnet för radhusområdet fördröjs genom LOD i ett första steg inom 
kvartersmark vilket regleras i genomförandeavtalet. Exempel på dagvattenlösningar 
som passar på kvartersmark och ger god reningseffekt är makadamdike, svackdike, 
skelettjord med trädgrop och permeabel beläggning. Lösningen med fördröjning 
genom gröna tak rekommenderas inte i området då de tenderar att ge negativ rening 
av fosfor och kväve. Utsläppsflödet till Boserupsbäcken har en begränsning i 
utsläppsflöde vilket skapar ett behov av yta av cirka 185 m3 för fördröjning av 
dagvattnet. Detta ger efter utsläppsflöde på 9,2 l/s ha möjlighet att fördröja ett 20 års 
regn. Fördröjningen sker genom en torrdamm med släntlutning på 1:4 i naturmarken 
på fastigheten Bjuv 4:4 samt genom växtbäddar/makadammdike på 1,8 meters bredd 
i Kyrkvägen för fördröjning. I dessa lägen sker även sedimentering och därigenom 
rening av vattnet. Anslutningspunkt till nya dagvattenrör med större dimension i 
Kyrkvägen kopplas sedan på för att ta vattnet under vägen till Boserupsbäcken. Se 
VA-Utredning 2020-06-01 och reviderad version Lösningsförslag 2020-10-13 
framtagna av AFRY, för mer ingående information.  
 
Elförsörjning 
En transformatorstation kommer att behövas för att elförsörja området. 
Transformatorstationen placeras på naturmark i planområdets östra del, öster om 
LSS-boendet. Transformatorstationen kommer att placeras på en yta inom av 7x7 
meter och är cirka 2,5x2,5 meter. Ett skyddsavstånd på 5 meter prickmark för 
elektromagnetiska fält har placerats in på kvartersmarken för bostäder. Detta för att 
komma ner i acceptabla nivåer som understiger 0,4 µT, som visat sig inte påverka 
människors hälsa och säkerhet. 
 
Uppvärmning 
Gasledning finns i Almgatan och längs Prästgatan. Dessa ligger i samma u-område 
för att säkerställa möjlighet för åtkomst. Gasledningarna går att ansluta till. Vid 
exploatering och markingrepp gäller Energigasnormens regler (EGN) vad gäller flytt 
eller skyddsåtgärder.  
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Brandposter och sprinkler 
Brandposter finns utplacerade längs Almgatan. Dock behövs nya brandposter 
placeras ut för att hela området skall ha tillräcklig åtkomst till brandvatten med max 
150 meters avstånd mellan posterna. Möjlig placering av brandposter ses nedan för 
att täcka upp de avstånd som räddningstjänsten kräver, enligt VA-utredningen 2020-
06-01. Uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter mellan 
uppställningsplats och brandpost. 

 
När det gäller byggnadstekniskt brandskydd finns detta till exempel i form av 
brandceller, men vid byggnation högre är 11 meter till fönsters underrede måste det 
finnas andra utrymningsvägar. Om sprinkler behöver installeras krävs egen 
vattentank.  
 
Avfall 
Avfall ansvaras för inom de egna fastigheterna. NSR ska kunna tömma sitt avfall 
ifrån befintliga gator som har tillräcklig bredd för körbara fordon enligt NSR:s angivna 
mått. Avfallskärlen ska placeras så att fordon inte behöver backa. 
 
Gruvgångar 
Då marken ligger inom riskområdet klass 2 ska all byggnation dimensioneras för ett 
bortfall av bärigheten hos undergrunden inom en yta av ca 10x10 m som kan 
förväntas inträffa inom hela byggnadens yta. Detta regleras med 
egenskapsbestämmelse b – bostadsbebyggelse ska förses med kantförstyvad 
platta på mark. Enligt den översiktliga projekterings PM geoteknik för Bjuv 4:4 
bedöms byggnader av 1 till två våningar klara av att grundläggas med kantförstyvad 
platta på mark. Innan fyllning och grundläggning sker rekommenderas packning med 
cirka 6 överfarter tung vibrovält. Av utredningen framgår även att några betydande 
sättningar inte kan förväntas för planerade byggnader. 
 
Radon 
I plankartan finns egenskapsbestämmelsen ”Byggnader ska med hänsyn till 
eventuell markradon uppföras i radonskyddat utförande”. För att säkerställa att 
byggnaderna blir rätt utformade utefter den radonhalt som visar sig finnas i marken. 
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KULTURMILJÖ OCH ARKEOLOGI 
Den antikvariska förundersökningen, 2020-10-12, påtalar det samband som lyfts 
fram i Bjuvs kommuns bevarandeplan och Länsstyrelsens kulturmiljöprogram men 
visar även på den utveckling som skett i tätorten genom expansion av bebyggelse 
genom olika årsringar. Denna utveckling har bestått av bostäder, service, 
verksamheter och nya arbetsplatser och bebyggelsen har vuxit mot kyrkan och dess 
kringliggande miljöer från norr, öster och väster. Detta har påverkat och förändrat 
miljön runt kyrkan och dess tidigare fria läge i omgivningen. Att det idag är Bjuvs 
vattentorn som dominerar landskapsbilden och att kyrkan har bäddats in av stora 
gamla kastanjeträd och annan grönska förändrar ytterligare landskapsbilden och 
dess siktstråk mot kyrkan.  

 
Idag finns det flera enskilda värdefulla byggnader invävda i miljöer som utvecklats 
och vuxit fram efter hand. Prästgården, folkskolan, församlingshemmet med flera har 
alla integrerats i sina olika miljöer. Prästgården som tidigare låg fritt ligger i ett 
radhusområde anpassat efter att idag fungera som flerfamiljshus tillsammans med 
omgivande radhus. Församlingshemmet är tillbyggt i flera omgångar med flera olika 
stilar efter dagens behov. Begravningsområdet har förändrats i takt med att 
församlingen växt. Den gamla prästgården revs och fick flytta till dagens läge, 
folkskolan likaså. 
 
Kommunen gör bedömningen i enlighet med gällande översiktsplan att marken är 
lämplig för bostäder. Eftersom det är ett väsentligt samhällsintresse med nya 
bostäder och marken ligger i en tätort med tillgång till utbyggd infrastruktur och 
omgiven av befintliga vägar anser kommunen att marken av flera skäl är lämplig för 
en samhällsutveckling i området. Detta utan att tära på onödiga resurser. Behovet av 
fler bostäder gör att utvecklingen prioriteras. Enligt den Antikvariska 
förundersökningen, daterad 2020-10-12, är kopplingen mellan skola, kyrka och 
prästgård genom de förändringar och den utveckling som skett, något bruten. På så 
vis väger inte längre sambandet lika tungt. Detta resonemang grundas på att 
tätortsutveckling hela tiden har pågått kring platsen samt att kyrkans fria läge och det 
samband som tidigare historiskt var starkt har vävts in i resterande bebyggelse. Inga 
ingrepp i de fysiska objekten kommer att ske vilket innebär att kulturmiljön inte 

Kyrkan 
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påverkas inte rent fysiskt. Utan det är det visuella siktstråket mellan kyrkan och 
prästgården som kommer att brytas genom de tillkommande nya bostäderna. 

T.v. Prästgården integrerad i nyare bebyggelsemiljö. T.h. Gårdsbebyggelsen söder om Kyrkgatan som 
idag delvis dominerar landskapsbilden med den röda ekonomibyggnaden. 
 
Då allmänintresset av nya bostäder står och väger mot ett visuellt siktstråk i 
kulturmiljön som enligt den antikvariska förundersökningen idag inte har samma 
status ser kommunen inte möjligheten att undanta marken från bostadsbebyggelse i 
området. Däremot ser kommunen att utvecklingen ska göras med försiktighet, genom 
att bevara de delar som har höga miljöskapande och samhällshistoriska värden. Den 
äldre vägsträckningen längs med kyrkogårdsmuren som berättar om den gamla 
tidens vägsträckning kommer att tillvaratas både rent fysiskt som ett fortsatt 
promenadstråk och som ett siktstråk mot kyrkomiljön. Det är även viktigt att 
nytillkommande bebyggelse placeras och utformas med hänsyn till stadsbilden samt 
utifrån kyrkans upplevelse i landskapet. Genom att hålla bebyggelsen till max två 
våningar skapas inga nya landskapsbildselement som ytterligare konkurrerar med 
kyrkan i närområdet. 
 
Den mark som är utpekad hos Riksantikvarieämbetet som fornlämningsområde är 
marken runt kyrkan och för kyrkogården. Eftersom Bjuv 4:4 har undersökts för 
arkeologiska lämningar och inget påträffats så anser kommunen att inga ytterligare 
utredningar för planområdet behöver tas fram i detta skede. Marken som är utpekad 
som R- besöksanläggning ligger direkt norr om kyrkan bedöms inte ha inverkan på 
arkeologin då inga förändringar kommer att ske på platsen. Marken ska endast byta 
användning för att kunna säljas till Svenska kyrkan eftersom de redan idag sköter 
den. 
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PLANFÖRUTSÄTTNINGAR 
NATUR, GEOTEKNIK OCH KULTUR 
Mark och vegetation  
Boserupsbäcken rinner söder om området och slingrar sig fram mellan de olika 
bostadsområdena i en grön kil. Längs med bäcken finns mycket växlighet, höga träd 
och vida buskar. En cykelväg följer längs bäcken som leder in mot centrum. Söder 
om Kyrkvägen finns idag en äldre gård med tillhörande odlingsmark på den västra 
sidan. På den östra sidan finns även där en odlingsmark som ägs av svenska 
prästlönetillgångar.  
 
Inom området Bjuv 4:4 är marken vildvuxen av gräs och växter som frösått sig själva. 
I mitten av området, sträcker sig ett buskage i öst-västlig riktning med uppkörda 
traktorspår som idag fungerar som promenadstig. Den leder människor vidare längs 
med kyrkogårdsmuren och de gamla ståtliga kastanjeträden. I direkt anslutning till 
planområdet i öster återfinns en urnlund med en välskött park av blommor, träd och 
buskar. Lunden ger möjlighet till avkoppling och sorgearbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
T.v. Den befintliga stigen från Prästvägen till kyrkogården. T.h. Vildvuxen vegetation i norra delen av 
planområdet. 

T.v. Boserupsbäcken med kringliggande vegetation. T.h. Gräsytan på Bjuv 4:4 sett från sydväst. 
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Värdefulla arter 
I området finns tre värdefulla arter enligt uppgifter från artportalen. Dessa är Kösa, ett 
åkerogräs, Etternässla, en nässelväxt och Ål. Ålen har registrerats i 
Boserupsbäcken, Kösa längs med bäckfåran och Etternässlan i buskaget vid 
vägkanten vid Kyrkvägen mot urnlunden. 
 
Geotekniska förhållanden 
Fastigheten Bjuv 4:4 har genomgått en geoteknisk undersökning och i rapporten har 
det framkommit att marken till största del består av glacial finlera. Utredningen visar 
att tjälfastigheten är av måttlig eller mycket tjällyftande jordarter. Byggnader upp till 
och med två våningar bedöms kunna grundläggas med kantförstyvad platta på mark.  
 
Då leran är tät är möjligheterna begränsade för ytinfiltration samt 
magasinsfördröjning. Jorden är även känslig för ytuppmjukning vid vattenöverskott. 
 
Gruvgångar  
Inom planområdet förekommer äldre gruvgångar. I Riskbedömning av gruvgångar, 
WSP daterad 2017-12-08, pekas planområdet ut som klass 2 i riskkartan. Detta 
innebär att området ligger där det brutits kol på medelstora djup på 15–35 meter i en 
nivå. Rekommendationerna är att byggnation bör dimensioneras för ett bortfall av 
bärigheten hos undergrunden inom en yta av ca 10x10 m som kan förväntas inträffa 
inom hela byggnadens yta. Detta för att stärka upp byggnationen utan att behöva 
utföra fördjupade studier för placering av varje byggnad. Detta innebär att 
golvkonstruktionerna blir överdimensionerade för normala lastfall och 
dyrare att anlägga, vilket skall ställas mot den relativt låga risken att 
en sättning från ett gruvras inträffar. Samtliga grundläggningsarbeten 
skall utföras i enlighet med AMA Anläggning 13. Utredningen Översiktligt 
projekterings PM geoteknik från 2016-01-26 anger precis som gruvutredningen att 
grundläggning sker med kantförstyvad platta på mark. Innan detta rekommenderas 
packning med cirka 6 överfarter med tung vibrovält. Enligt utredningen finns inga 
risker för stabilitetsproblem. 
 

Radon 
Markradonmätningar har utförts på fastigheten för Bjuv 4:4 i samband med den 
geotekniska fältundersökningen, och redovisas djupgående i ”PM Geoteknik”, 2016, 
SWECO. Sammanfattningsvis framkommer att dessa mätvärden tyder på 
radonhalter inom normalriskintervallets nedre del. 
 
Strandskydd 
Strandskyddet tillkom i syfte att bevara allmänhetens möjligheter till friluftsliv. Det 
utvecklades senare till att inbegripa strand- och landytor som ansågs biologiskt 
värdefulla. Efter ny lagstiftning och regeländringar 2009 i Miljöbalken 
återinträder/inträder strandskyddet för alla vattendrag i Sverige vid ny planläggning 
eller upphävande av detaljplan. Strandskyddet sträcker sig 100 meter från 
strandlinjen, mot både land och vatten. Där vatten- och landområden anses vara 
speciellt värdefulla kan strandskyddet utökas av Länsstyrelsen till 300 meter. 
 
Kommunen kan i samband med upprättande av detaljplan och med stöd av 4 kap. 
17§ upphäva strandskyddet i ett område om särskilda skäl föreligger. Intresset att ta 
området i anspråk på det sätt som avses med planen måste väga tyngre än 
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strandskyddsintresset. Strandskyddets syfte ska alltid beaktas och säkerställas i så 
stor utsträckning som det är möjligt. Påverkan på friluftsliv och djur- och växtliv ska 
alltid undersökas och redovisas vid en prövning av särskilda skäl för strandskyddets 
upphävande. 
 
Strandskyddsdispens eller upphävande av strandskyddet kan medges om särskilda 
skäl föreligger och om föreslagen åtgärd är förenlig med strandskyddets syfte. 
Intresset att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen måste väga 
tyngre än strandskyddsintresset. Enligt miljöbalken 7 kap. 18§ c får man som 
särskilda skäl vid prövningen av upphävande av eller dispens från strandskyddet 
beakta endast nedanstående sex särskilda skäl: 

1. Dispensen avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddet.  

2. Dispensen avser ett område som genom väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen  

3. Dispensen avser ett område som behövs för en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och inte kan tillgodoses utanför området. 

4. Dispensen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
kan inte genomföras utanför det strandskyddade området.  

5. Dispensen avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.  

6. Dispensen avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
mycket angeläget intresse. 

 
I denna detaljplan sträcker sig strandskyddet 100 meter upp med 3,8 meter som 
mest över Kyrkvägen. Detta innebär att det finns ett litet område norr om Kyrkvägen 
som innefattas av strandskydd och som berör framtida planerad exploatering. 
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Kulturvärden och fornlämningar 
En arkeologisk utredning, är utförd för fastigheten Bjuv 4:4 år 2015 då området ligger 
i nära anslutning till kyrkogården och kyrkan som är utpekat av 
Riksantikvarieämbetet som ett fornlämningsområde. Enligt utredningen har inga 
fornlämningar påträffats och inget fornsaksmaterial hittats i matjorden. Påträffas 
fornlämningar i samband med markarbetena ska arbetet omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas enligt 2 kap 10§ Kulturmiljölagen. Kyrkan, kyrktomten och 
begravningsplatsen skyddas enligt kulturmiljölagen, KML, 1988:950, 4 kapitlet. 
 
Gällande kulturmiljön i området beskriver Bjuvs kommuns bevarandeplan från 1998 
sambandet mellan kyrka, skola och prästgård som tydligt och viktigt att bibehålla. 
Bevarandeprogrammet lyfter upp kyrkomiljön med sitt fria läge väl synligt i 
landskapet, omgiven av fält och åkrar som viktigt att bibehålla. I Länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram från 2006 nämns sambandet mellan kyrka, prästgård och skola 
där det menas att det är värdefullt då det visar Bjuvs tid som mindre by och 
sockencentrum.  
 
Kommuns översiktsplan beskriver området runt kyrkan för att vara känsligt för 
fornlämningar och områdets visuella intryck som att se kyrkan från väg 110. Det 
menas även att en byggnation av ytor utan större egenvärden kommer att ge en 
helare stadsbild och ge ett positivt tillskott till tätorten. Många äldre strukturer i 
landskapet är ofta möjliga att bevara även om marken bebyggs. Den gamla 
kyrkvägen som går att utläsa av kartunderlagen är en viktig äldre färdväg.   

De två fotografierna högst upp visar prästgården och kyrkan. Kartbilden till vänster visar möjligt 
fornlämningsområde. Häradsekonomiska kartan, till höger, från 1910-1915 visar kyrkan och den 
tidigare vägsträckningen. 
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BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Bostäder, verksamhet och service 

Norr om området ligger prästkragen, ett kedjehusområde i gult och rött tegel från 
1950-talet som har kopplingar till skånska byggnadstraditioner och som är ritat av 
Jørn Utzon. I nordväst ligger Almgården med äldreboende, vårdcentral och förskola. 
Direkt väster om planområdet återfinns bostäder från början av 1990-talet i en- och 
två vånings radhus med träfasader i grönt och pastell. Bjuvs kyrka uppfördes under 
1100-talet och ligger öster om planområdet. Kyrkan och kyrkogården präglar området 
med sina stora kastanjeträd och stenmurar som omger kyrkan och kyrkogården. 

Vyer från olika delar kring planområdet. 
 
GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 

Planområdet gränsar till Boserupsbäcken i söder, Prästgatan i väster och Almgatan i 
norr. Gatorna är relativt lågt trafikerade. Kyrkvägen och Prästgatan har idag inga 
stora målpunkter och Kyrkgatan kopplas ihop med Almgatan i båda ändarna. 
Almgatan leder vidare ut mot Mellersta vägen i väster och Kyrkvägen leder ut mot 
Södra Storgatan.  
 

Gång, cykel och mopedtrafik 

I närområdet återfinns gång- och cykelvägar i grönområdena bakom Prästkragen och 
längs med Boserupsbäcken mot centrum. Det finns idag inga utpekade cykelvägar 
längs med gatorna utan cykling sker på de befintliga gatorna.  
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 T.v. Prästgatan med Prästkragen i fonden, t.h. Nya Hedvallska längs kyrkvägen. 

 

Kollektivtrafik 

Längs med Södra Storgatan går buss 250 och buss 251. Buss 250 trafikeras mellan 
Helsingborg och Ekeby via Bjuv och Billesholm. Buss 251 trafikerar sträckan mellan 
Helsingborg och Billesholm via Bjuv. Busshållplatsen ligger cirka 500 meter från 
planområdet. Bjuvs station ligger cirka 1 km från området och trafikeras två gånger i 
timmen i vardera riktning av tåg mellan Helsingborg och Hässleholm. 
 

Parkering 

Idag finns det bara parkeringsmöjligheter längs Prästgatan. I övrigt finns det inga 
parkeringsmöjligheter längs gatorna då gatorna är relativt smala. All befintlig 
parkering sker inom de egna fastigheterna. 
 
STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET 

Buller och trafik 

Buller definieras som ett oönskat ljud som mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 
människan mäts normalt i decibel(A) och bullerskalan är logaritmisk. Den bullernivå 
som beräknas i ett genomsnitt per dygn kallas för ekvivalent bullernivå. Enligt 
förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, bör inte den 
ekvivalenta bullernivån vid fasad överstiga 60 dB(A).  
Naturvårdsverket har angett följande riktvärden för buller från vägtrafik;  
Buller från vägar bör inte överskrida 
   1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
   2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
Eftersom det är väldigt få fordonsrörelser under dygnet på både Almgatan och på 
Kyrkvägen/Prästgatan anses inte en bullerberäkning krävas för att uppföra nya 
bostäder på platsen. 
 
Fordonsrörelserna från väg 110 är 2001- 4000 fordonsrörelser års dygns trafik 
(ÅDT). För tung trafik är beräknade rörelser 201- 400 fordonsrörelser ÅDT. Enligt 
bullerberäkningen på frifältsvärde för väg 110 landar siffrorna på 41 dBA ekvivalent 
nivå och 43 dBA för maxnivå. Detta gör att bullernivåerna inte kommer att 
överskridas och att områdets bullerpåverkan är låg. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, spillvatten och dagvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Dock är området inte fullt utbyggt för ledningar i dagsläget, utan kommer 
att behöva kompletteras med ledningar vid nybyggnation. Befintlig drickvattenledning 
finns i Kyrkvägen samt i Almgatan. 
 
Markförutsättningarna för avrinning visas nedan på kartan. Området har en lågpunkt 
inom norra delen av Bjuv 4:4. Markerat med A. Befintliga ledningar för dagvatten 
finns nerlagda i gatan och har sitt utlopp i Boserupsbäcken.  

Bild från VA-utredningen, planområdesgränsen är justerad, se röd markering för ny gräns. 

Brandskydd 
Befintliga brandposter finns idag längs Almgatan. Ett avstånd på max 150 meter 
mellan brandposterna krävs när bebyggelsen består av flerfamiljshus. 
 

Avfall 
Sophantering sköts av NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB. 
 

Ledningar 
Det finns ledningar från Weum Gas AB som ligger i marken i den norra delen längs 
med Almgatan och i Prästgatan, se grön ledning i kartan. Detta är gasledningar. 
Rosa ledningar är elledningar som finns i Almgatan. 
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Ledningar på fastigheten Bjuv 4:4 och Bjuv 12:3  
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MÖJLIGA KONSEKVENSER 
MARK, LUFT OCH VATTEN 
Översvämningsrisk och dagvatten 
Höjdsättningen av planområdet ska vara sådant att större regn kan hanteras utan att 
byggnader svämmas över. Inom planområdet finns mark som ligger lägre än 
omkringliggande vägar. Bebyggelsen behöver därför anpassas så att vatten rinner 
bort från byggnaderna. Rekommendationen är att marken ges en tillräcklig lutning 
från bostadsbebyggelsen på minst 1:20 inom tre meters avstånd. Avrinningen ska 
ske till närliggande gator eller grönområden. 
 
Befintlig lutning på Kyrkvägen behöver ses över för att minimera riskerna för 
avrinning in på intilliggande fastigheter, se Lösningsbilaga Bjuv 4:4 m.fl. 2020-10-13. 
Genom att förändra lutningen och tillfoga en kant längs Kyrkvägen kan vattnet ledas 
till önskade släppunkter samtidigt som det säkerställs att vattnet sedan leds ut vid 
dessa punkter. 
 
Strandskydd 
Kyrkvägen, den kommunala kvartersgatan, avgränsar strandskyddsområdet mot 
Boserupsbäcken. Kyrkvägen ligger cirka 90 meter från bäckfårans kant. Den mark 
som söks dispens för är därför cirka 96 meter från bäckfårans kant och påverkar då 
endast cirka 4 meter av strandskyddsområdet. Upphävande av denna del menar 
kommunen ger en oförändrad inverkan i strandskyddet syfte, att ha god tillgång till 
strandområdet och att inte påverka växt och djurlivet på platsen. 
  
NATUR- OCH KULTURMILJÖ 
Kommunen anser att bevarandeplanens bedömningar kring kopplingen mellan 
kyrkan, prästgården och skolan idag inte har kvar samma status. Kyrkans fria läge i 
landskapet omgiven av fält och åkermark har sedan flera år integrerats i tätorten 
efterhand genom en bebyggelseutveckling från flera väderstreck och med flera olika 
verksamheter. Däremot behöver det inte betyda att all mark ska tas i anspråk för 
bebyggelse i en tätort. Området som följer längs med Boserupsbäcken ses som ett 
rekreationsområde som kommunen framåt vill kunna utveckla och nyttja i större 
omfattning än vad som sker idag. 
 
Förändringarna kommer att påverka miljön då området kommer upplevas mindre 
luftigt och mer stadsmässigt. Likaså kommer siktlinjerna att förändras till att inte 
längre se gröna ytor och längre siktlinjer från flera olika platser. Vissa siktlinjer finns 
kvar, som längs med Kyrkvägen, från väg 110 och längs den äldre vägsträckningen 
mot kyrkomuren och kyrkan. För att kyrkan ska kunna skymtas bland träden regleras 
husens höjd till att infalla med övrig bebyggelse runtomkring, till 2 våningar. På så vis 
konkurrerar inte bebyggelsen med kyrkan och de kringliggande kastanjeträden inom 
begravningsområdet. Då kringliggande områden inte har någon enhetlighet gällande 
utformning, fasadmaterial eller färgsättning bortsett från höjderna, regleras inte detta 
för den tillkommande bebyggelsen i planen. 
 
HÄLSA OCH SÄKERHET 
Buller från väg och järnväg 
Buller från väg 110 ger efter beräkning låga nivåer vilket gör att bedömningen att 
området skulle vara bullerutsatt beräknas som låg. Avståndet till järnvägen är cirka 1 
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km med blandad terräng och varierad bebyggelse. Därav är inte buller från järnvägen 
en parameter som kommunen behöver ta hänsyn till i detta fall. 
 
För att ta höjd för ett framtida scenario och eventuella bullernivåer som biltrafiken kan 
skapa av ett ökat antal fordonsrörelser beräknas även buller för år 2040. 
Bullernivåerna har räknats upp efter Trafikverkets uppräkningstal för basprognos 
2040. Fordonsrörelserna skulle då kunna hamna mellan 3061–6120 fordon ÅDT. 
Detta beräknat efter lastbilstrafikens uppräkningstal på 1,53 som är den större siffran 
för uppräkning än för personbilstrafik på 1,44 och Trafikverkets ÅDT på väg 110 idag. 
Med beräkning på 6120 fordonsrörelser år 2040 kommer bullernivåerna stiga till 45 
dBA ekvivalent nivå och 46 dBA maxnivå vid fasad. Detta innebär att bullernivåerna 
inte överstiger riktvärdena och inte kommer att bli ett problem för att få tillstånd 
bostadsbebyggelse. 
 
MILJÖKONSEKVENSER 
Undersökning/ Ställningstagande 
Undersökningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en 
miljöbedömning behöver göras eller inte. Undersökningen upprättas i samband med 
framtagandet av planen och avses kunna samrådas parallellt med planhandlingarna.  
 
Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan varför behov att 
upprätta miljöbedömning inte föreligger.  
 
Undersökningen grundas på följande: 

• Inte påverkar några natura 2000 områden och kräver därmed inga tillstånd 
enligt MB 7 kap §28. 

• Inte bedöms vara av betydelse för andra planers eller programs 
miljöpåverkan. 

• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella, regionala 
eller lokala miljökvalitetsmål. 

• Inte bedöms ge upphov till en stor miljöpåverkan på biologisk mångfald, 
landskap, fornlämningar, vatten etc. Däremot påverkas Kulturmiljö i området i 
viss utsträckning genom att kyrkans fria läge i omgivningen minskar.  

• Inte ge upphov till risker för människors hälsa eller för miljön. 

• Inte bidrar till att miljökvalitetsnormer överskrids. 

• Strandskyddet påverkas i liten utsträckning. Kommunen har där av gjort 
bedömningen att någon miljökonsekvensbeskrivning inte behövs.  

• Ingen övrig påverkan på några områden eller natur som har erkänt nationell 
eller internationell skyddsstatus. 
 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap i Miljöbalken  
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, 
bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Miljökvalitetsnormer anger de 
föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för 
olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belasta utan fara för 
påtagliga olägenheter. Det finns även miljökvalitetsnormer för vatten, där ser man på 
ekologisk- och kemisk status.  
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Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer för vatten innefattar dels ytvatten, dels grundvatten. Ytvattnet 
definieras som vatten som finns på yta i sjöar, vattendrag, hav och våtmarker. I 
ytvattnet ingår även dagvatten (exempelvis nederbörd, smältvatten eller tillfälligt 
framträngande grundvatten vars förekomst inte är permanent).  
 
För planområdet är det Boserupsbäcken som räknas som en större 
ytvattenförekomst och som ligger strax söder om planområdet. Ytvattnet (som 
innefattar dagvattnet) kommer först att hanteras inom planområdet genom tillförandet 
av växtbäddar, skelettjordar och andra typer av vegetationsytor samt 
fördröjningsanläggning innan det släpps ut i dagvattennätet ut till bäcken. Vattnet 
rinner sedan ut till Vege å. Vege å är kommunens största vattendrag och 
genomkorsar kommunen i öst-västlig riktning. Ån har idag måttlig ekologisk status 
med målet att god ekologisk status ska uppnås år 2027. Idag uppnår inte Vege å god 
kemisk ytvattenstatus men målet är att detta ska uppnås i framtiden. 
 
Bedömningen av ekologisk status baseras bland annat på att kvalitetsfaktorn påväxt 
kiselalger bedöms ha måttlig status och visar att vattendraget är näringspåverkat. 
Detta stöds även av vattenkemiska resultat. Näringsbelastningen kommer från 
omkringliggande jordbruk, dagvatten från tätort och avloppsreningsverk. Att god 
kemisk status inte uppnås beror på bromerad difenyleter (PDBE) och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar från atmosfärisk deposition enligt VA-utredningen 2020-06-01 
av AFRY. I Havs-och vattenmyndighetens föreskrifter, bilaga 6, har ett undantag i 
form av mindre stränga krav för kvicksilver och PBDE utfärdats. Skälet till undantaget 
är att halterna för båda föroreningarna bedöms överskridas i fisk i samtliga svenska 
vattenförekomster. Dock får inte de nuvarande halterna av kvicksilver och PBDE 
överskridas. Genom att arbeta med genomsläppliga beläggningar fördröjs vattnet där 
även rening sker. Detta i sin tur bidrar till att Boserupsbäckens vattendrag inte 
påverkas i negativ mening som i sin tur inte förändrar eller försämrar Vege ås status. 
 
Grundvattnet i området har en god kemisk status. Därmed är det väsentligt att 
säkerställa grundvattnets bevarande av god kemisk status i genomförandet av de 
tänkta åtgärderna. Genom utredningen från Geoexperten kan det konstateras att 
grundvattnet återfinns på djup om 1,3 till 2,9 meter. Nytt grundvattenrör har 
installerats och kommer att kontrolleras framåt. Därav rekommenderas ingen 
infiltration av dagvatten. Det är heller inte planerat att använda grundvattnen för 
dricksvatten eller bevattning inom planområdet. 
 
Planområdet enligt föreliggande förslag bedöms inte medföra att några 
miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas. 
 
Miljömål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som drar upp riktlinjer för 
dagens och morgondagens miljöarbete i Sverige. Dessa har sedan utvecklats inom 
varje länsstyrelse, efter regionala förutsättningar. Det miljömål som kan anses 
beröras av detta planförslag är: 
 

• God bebyggd miljö 
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”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
[…] Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas”  
 
Förutsatt att ny exploatering inom planområdet utformas med hänsyn till områdets 
karaktär bedöms planförslaget kunna genomföras utan att motverka miljömålen vad 
gäller God bebyggd miljö. 
 

SOCIALA KONSEKVENSER 
Barnperspektivet 
Enligt barnkonventionen, som från 1 januari 2020 är inkorporerad i svensk 
lagstiftning, ska barns bästa beaktas vid alla beslut. Detaljplanen har utformats med 
tanke på barns hälsa och säkerhet. 
 
Tillgänglighet 
Området ska utformas för att klara tillgänglighetskraven. 
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GENOMFÖRANDE FRÅGOR 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 
med SFS nr: 2020:603. Planarbetet följer Boverkets allmänna råd för perioden 1 
augusti 2018 – 30 september 2020. Tidplanen för planprocessen bedöms vara 
följande:  
 

Samråd    vår 2020 
Granskning  höst 2020 
Antagande  höst 2020 
 
GENOMFÖRANDETID 
Planen har en genomförandetid på 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. 
Förändringarna framgår av tabell och karta nedan. Arealuppgifter för respektive 
område är ungefärligt angivna enligt grafisk tolkning av kartan. 
 

Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser 

  
Delas i fyra delar, varav kommunen behåller ursprungsfastigheten Bjuv 4:4 för 
gatumark och naturmark. 

Bjuv 4:4 
Bostadsmarken delas i 3 fastigheter, 1 fastighet ägs av kommunen och 2 
fastigheter ägs av kommande exploatör. Två nya fastigheter bildas till 
exploatören.  

  
 

Bjuv 12:3 

Delar av Almgatan, Bjuv 12:3, övergår genom fastighetsreglering till privat 
exploatör, cirka 100 m2. Marken för besöksändamål för kyrklig verksamhet 
övergår till fastighet 25:1, cirka 6500 m2. 

Bjuv 25:1 
Ca 370 m2 övergår genom fastighetsreglering till Bjuvs kommun, fastigheten 
Bjuv 4:4, från fastighet 25:1 för att möjliggöra en gatusträckning. 

 
Fastigheten Bjuv 4:4 ägs idag av kommunen men kommer att behöva delas i fyra 
olika fastigheter. Kommunen kommer äga den östra bostadsdelen och den privata 
exploatören kommer att disponera de två övriga bostadsdelarna. Vägarna i 
planområdet kommer fortsatt ägas av kommunen i stamfastigheten Bjuv 4:4, likaså 
den utpekade naturmarken och tillkommande gatan inom fastigheten. 
 
Delar av Bjuv 12:3 skall införlivas i den privata exploatörens mark i 
markanvändningen för Bostad. Den andra delen, marken som har 
markanvändningen R skall tillfalla kyrkan. 
 
Delar av Bjuv 25:1, cirka 370 kvadratmeter, köper kommunen av Svenska kyrkan för 
att bevara den gamla sträckningen som promenadväg samt för att få tillstånd 
bostäder i området. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Planens ekonomi 
Planarbetet genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen och bekostas av 
kommunen. Markanvisningsavtal har upprättats mellan exploatör och kommunen. 
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Exploatören ska ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder 
inom den blivande kvartersmarken för bostäder. Tekniska förvaltningen bekostar 
samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom den blivande kvartersmarken för det 
blivande LSS-boendet. Kommunen ska ansvara för och bekosta projektering på 
allmän plats inom planområdet. Kostnaderna för allmänna anläggningar regleras på 
köpeskillingen vid marköverlåtelsen.   
 

Genomförandeavtal 
Genomförandefrågor ska regleras med genomförandeavtal för kvartersmark. Ett avtal 
beträffande dagvattenhanteringen och anslutning till befintligt nät kommer att 
upprättas.  
 
Överenskommelse om fastighetsreglering 
En överenskommelse kring fastighetsreglering med Svenska kyrkan behövs 
upprättas för att säkerställa markförändringarna innan detaljplanen har fått laga kraft.  
 
Kommunen ansöker om och bekostar erforderliga lantmäteriförrättningar. 
 
Ett avtal om ledningsrätt eller tecknande av avtalsservitut kommer uppföras mellan 
kommunen och Öresundskraft gällande transformatorstationen. 
 
Vatten och avlopp 
Kommunen ansvarar att få till stånd ledningar fram till anslutningspunkterna i 
fastighetsgräns. Exploatörerna ansvarar för att ansluta till dessa nytillkommande 
punkter. 
 
Flytt av ledningar 
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet initieras och bekostas av exploatören i 
samband med exploateringen.  
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförande tid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen fått laga kraft. 
 
Medverkande tjänstemän 
I planarbetet har Tf. Plan- och byggchef Emelie Demfelt, planeringschef Niklas 
Ögren, mark- och exploateringsingenjör Ulrika Adolfsson, mark- och 
exploateringsingenjör Sofia Lundblad samt planarkitekter Josephine Rosendahl och 
Besnik Nikqi medverkat. 
 
 
Josephine Rosendahl   Anneli Gille  
Planarkitekt    Förvaltningschef 


