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SAMRÅDET 

Enligt byggnadsnämndens beslut (2021-08-19 § 71) har förslag till detaljplan varit på 

samråd under tiden 25 augusti 2021 - 30 september 2021. Totalt har 17 yttranden 

kommit in, varav 8 med synpunkter.  

 

INKOMNA YTTRANDEN 

Myndigheter, statliga verk med flera 

Länsstyrelsen i Skåne län, 2021-09-29      med synpunkter 

Lantmäteriet, 2021-09-23       med synpunkter 

Region Skåne, 2021-09-27       utan synpunkter 

Trafikverket, 2021-09-23       med synpunkter 

Polismyndigheten, 2021-08-30      utan synpunkter 

Luftfartsverket, 2021-08-27      utan synpunkter 

 

Ledningsrättshavare med flera 

Weum Gas AB, del av Nordion Energi, 2021-09-04   med synpunkter 

E.ON Energidistribution AB, 2021-08-26     utan synpunkter 

Skanova (Telia Company) AB, 2021-09-02    med synpunkter 

Öresundskraft AB, 2021-09-15      utan synpunkter 

 

Kommunala nämnder 

Vård- och omsorgsnämnden, 2021-09-27    utan synpunkter 

Tekniska nämnden, 2021-09-28      utan synpunkter 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-09-28    utan synpunkter 

Kommunala pensionärsrådet, 2021-09-11    med synpunkter 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Söderåsens miljöförbund, 2021-10-01     utan synpunkter 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, 2021-08-28   med synpunkter 

 

Sakägare, boende med flera 

Boende på Bankgatan 5, 2021-09-30     med synpunkter  
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK med flera 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkom 2021-09-29  

Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. 

plan- och bygglagen. 

Risk för översvämning/MKN vatten 

Det ska av detaljplanen framgå hur dagvattenfrågan ska lösas och eventuella 

nödvändiga planbestämmelser ska regleras på plankartan. Kommunen behöver 

också förtydliga hur dagvattenhanteringen ska ske för att säkerställa att 

miljökvalitetsnormerna kan följas.  

Länsstyrelsen förutsätter att plankartan, utifrån vad som identifierats i kommunens 

VA- och dagvattenutredning (Atkins, 2021), förtydligas gällande nödvändig 

höjdsättning samt säkerställande av ytor för dagvattenhantering inför granskningen. 

Om hanteringen av dagvatten inom kvartersmark är en förutsättning för planen 

måste kommunen skaffa sig rådighet över hanteringen. Länsstyrelsen vill också 

uppmärksamma om att vissa åtgärder för dagvattenhantering som placeras inom 

strandskyddat område kan kräva dispens.  

Länsstyrelsen vill påminna om möjligheten att införa bestämmelse om utförande på 

plankartan, som anger andelen mark som får hårdgöras, och som kompletterar 

bestämmelsen om marklov enligt 9 kap. 12 § punkt 3 PBL. 

Länsstyrelsen upplyser också om att grundvattensänkning, både temporär och 

permanent, är tillståndspliktig enligt 11 kap. MB. Vattenverksamheter handläggs av 

Länsstyrelsens Vattenenhet. 

Risk för ras och skred 

Eftersom det finns gruvgångar under området har Länsstyrelsen remitterat 

planförslaget till SGI (Statens geotekniska institut). Utifrån aktuellt underlag gör SGI 

bedömningen att planhandlingarna behöver tydliggöra på vilka grunder 

planbeskrivningens stycke under rubriken Gruvgångar (sidan 13) vilar på. 

Kommunen har gjort bedömningen att ingen risk för skadliga sättningar bedöms 

föreligga på grund av planerad bebyggelse. Länsstyrelsen efterfrågar utifrån detta 

resonemang ett förtydligande kring vilka utredningar eller beräkningar som ligger till 

grund för bedömningen.  

Strandskydd 

Länsstyrelsens tolkning och plankartans utformning 

Utifrån plankartan tolkar Länsstyrelsen att kommunen vill upphäva strandskyddet 

inom 100 meter från vattendraget inom kvartersmark, för ändamålen B, BC samt för 

allmän plats TORG. Formellt sett, som plankartan är ritad idag, berörs dock enbart 

två begränsade områden (TORG-ytan samt en mindre yta inom B) av upphävningen. 

Av planhandlingarna och särskilt plankartan måste det framgå tydligt vilket område 

som berörs av strandskyddets upphävande, se vidare avsnittet om planteknik under 

Länsstyrelsens rådgivning.  

Särskilda skäl-redan ianspråktagen mark 

Länsstyrelsen håller delvis med kommunens resonemang kring att området kan 



 Samrådsredogörelse 2021-12-08    sid. 3 
 

 

anses vara ianspråktagen mark och att det därför saknar betydelse för 

strandskyddets syfte. Länsstyrelsen för bedömningen att det första särskilda skälet 

kan motiveras inom område planlagt för B, BC och TORG, men inte inom område 

planlagt för PARK. Länsstyrelsen finner att då det finns byggnader som nyligen revs 

inom planområdet och marksanering pågått därefter kan området delvis betraktas 

som icke tillgängligt för allmänheten och därför kan det första särskilda skälet nyttjas. 

Motivet till att upphäva strandskyddet är alltså att det avser ett område som redan 

tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 

(Miljöbalken 7 kap. 18c §1). Länsstyrelsen vill dock återigen poängtera att detta skäl 

inte gäller för PARK eftersom den ytan är tillgänglig för allmänheten i dagsläget och 

saknar därmed inte betydelse för strandskyddets syften. Det är angeläget att 

områdets tillgänglighet till vattendraget inte försämras för allmänheten efter 

planförslagets genomförande och Länsstyrelsen anser, precis som kommunen, att 

det är fördelaktigt att området närmst vattendraget utgörs av allmän platsmark.  

Hälsa och säkerhet 

Omgivningsbuller och risk för olyckor 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen inte redovisat bullernivåer enligt 4 kap. 33a 

§ PBL. Länsstyrelsen menar att planhandlingarna behöver förtydligas kring om 

Höganäs Borgestad AB, som är en tillståndspliktig verksamhet med gällande 

miljötillstånd, kan innebära risk för det aktuella planområdet i form av exempelvis 

buller och lukt. Länsstyrelsen förutsätter att samråd förs med Söderåsens 

miljöförbund som är tillsynsmyndighet för verksamheten. Om planområdet är 

bullerutsatt behöver det framgå vilka bullernivåer som planområdet beräknas 

utsättas för enligt 4 kap. 33a § PBL.  

Länsstyrelsen menar vidare att kommunen tydligare behöver motivera varför en 

riskutredning utmed järnvägen (farligt gods) inte är aktuell. Detta behöver redogöras 

för i planbeskrivning och om åtgärder krävs ska dessa säkerställas på plankarta 

genom planbestämmelser. Länsstyrelsen vill framföra att beräkningen ska ske utifrån 

vad detaljplanen medger, inte utifrån illustrationsplan. I planbeskrivningen för 

resonemang om riskbedömning utifrån att husfasader placeras på ett visst avstånd 

från järnvägen (140-160 meter). Eftersom prickmarkens bredd inte är preciserad i 

planhandlingarna kan Länsstyrelsen inte utläsa måtten, däremot kan Länsstyrelsen 

konstatera att det från spårområdet till planområdet är ca 130 meter som närmst. 

Buller från järnväg 

Länsstyrelsen efterfrågar förtydligande kring varför bullerutredning inte anses 

behövas för buller från järnväg. 

Förorenad mark 

Planhandlingarna beskriver att ytterligare saneringsåtgärder kan bli aktuellt inom 

planområdet vid planens genomförande. Länsstyrelsen menar att markens 

lämplighet ska vara utredd i planprocessen. Det är kommunen som vid 

planläggningen ansvarar för att marken undersöks och bedöms. Om marken är 

förorenad, ska kommunen även bedöma om olika efterbehandlingsåtgärder som kan 

säkerställa att marken blir lämplig för det föreslagna ändamålet. Om marken visar sig 

vara förorenad, och en efterbehandling kan göra marken lämplig, ska markens 
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lämplighet säkerställas antingen innan planen antas eller genom villkorat bygglov 

enligt 4 kap. 14 § PBL.  

Länsstyrelsens rådgivning 

Följande punkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag enligt 5 kap. 

plan- och bygglagen.  

Undersökning om betydande miljöpåverkan (6 kap. MB) 

Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett 

genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i 

den mening som avses i 6 kap. MB.  

Skyddade områden och artskydd 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör göra en bedömning om ianspråktagande av 

mark påverkar skyddade arter som finns inom eller i direkt anslutning till 

planområdet. Artskyddsförordning (2007:845) gäller alltid, även inom områden som 

omfattas av detaljplan. 

Råd om planteknik 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på några plantekniska frågor inför 

granskningsskedet: 

- I legenden till plankartan återfinns bestämmelsen Marken får inte förses med 

byggnad, PBL 4 kap. 11 § st 1 p. två gånger. 

- Länsstyrelsen efterfrågar uppdatering i plankartan utifrån Boverkets allmänna råd 

om redovisning av reglering i detaljplan gällande bland annat gränshierarki. Enligt 

Boverkets allmänna råd kan gränslinjen för a1 (sekundär egenskapsgräns) korsa 

annan egenskapsgräns utan inverkan på de bestämmelser som de reglerar, men 

den upphör att gälla vid användningsgräns. Oavsett utgång i strandskyddsfrågan 

behöver plankartan uppdateras i detta avseende och bestämmelsen a1 även sättas 

ut inom till exempel området u1 och användningen BC för att gälla även inom dessa 

områden.  

- Texten under rubriken Markanvändning och markägoförhållanden på sidan 7 i 

planbeskrivningen behöver uppdateras så att den stämmer överens med 

planområdets avgränsning.  

- Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om att formuleringen (sidan 17 i 

planbeskrivningen) som säger att strandskyddet ”gäller inom gällande detaljplan” är 

felaktig. Rätt formulering är ”området omfattas inte av strandskydd i dagsläget”. I 

övrigt är skrivningens innehåll korrekt.  

- Länsstyrelsen vill vidare uppmärksamma kommunen om att motiveringen (sidan 20 

i planbeskrivningen) under rubriken Administrativa bestämmelser, för bestämmelse 

a1, bör formuleras utifrån om det finns förutsättning för upphävande eller inte, det vill 

säga vilket särskilt skäl som är aktuellt i sammanhanget.  

Länsstyrelsens bedömning 

Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande risk för översvämning/MKN 

vatten, risk för ras och skred, strandskydd och hälsa och säkerhet enligt ovan har 

inte Länsstyrelsen några synpunkter ifrån 11 kap. 10-11 §§ PBL.  
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Kommentar från Bjuvs kommun:  
En VA- och dagvattenutredning har tagits fram inför granskningen. De 
dagvattenlösningar som framgår av utredningen möjliggörs av planförslaget. 
Detaljerad utformning av de dagvattenlösningar som föreslås i utredningen 
görs i bygglovsskedet och säkerställs genom villkor i överlåtelseavtal. 
Ändamålsenlig hantering av dagvatten i bygglovet blir därför en förutsättning 
för att kommunen ska överlåta marken till exploatören. 

 
Kommunen ser inte det nödvändigt att införa planbestämmelse om utförande 
som anger andel mark som får hårdgöras eller föregå markprojekteringen och 
utformningen av området genom att fastställa specifik höjdsättning av mark i 
detaljplanen. Marken höjdsätts i detaljprojekteringen av området med stöd 
från de utredningar som kommunen tagit fram i detaljplaneprocessen. Även 
här är lämplig höjdsättning i detaljprojekteringen en förutsättning för att 
marken ska kunna överlåtas och exploateras.   

 
Parkmarken med Boserupsbäcken har till granskningen utgått från 
planområdet mot bakgrund av att dagvattenutredningen visat att dagvatten 
helt kan lösas på kvartersmark inom planområdet. Ett förtydligande kring 
kommunens bedömning av påverkan på MKN vatten har tillförts under 
rubriken Konsekvenser - miljökvalitetsnormer.  

 

Kommunen beställde 2017 en riskbedömning av gruvgångar i Bjuvs kommun, 
WSP 2017-12-08. Rapporten visar att byggnation inom planområdet inte 
kräver särskild åtgärd för att anses lämplig för föreslagen bebyggelse. 
Kommunen redovisade inledningsvis denna bedömning i samrådets 
behovsbedömning under fjärde stycket om skredrisk. Gällande risk för ras och 
skred har planbeskrivningen kompletterats med resonemang utifrån 
riskbedömningen. WSP:s riskbedömning är ingen ny handling framtagen 
specifikt för planområdet och tillförs därför ej till granskningshandlingarna. 
Utredningen finns att tillgå på kommunen. 
 

Gällande upphävandet av strandskydd har planbeskrivningen kompletterats 

med vilka särskilda skäl som åberopats samt motivering till detta. Plankartan 

har förtydligats med vilka områden som är aktuella att upphäva strandskyddet 

inom. Området för PARK har utgått från plankartan och är därför inte längre 

aktuellt för ett upphävande av strandskydd. 

 

Efter samrådet beställde kommunen en trafik-, buller- och riskutredning för att 

klargöra den framtida trafik-, buller- och risksituationen i området. 

Planbeskrivningen har kompletterats med beräknade bullernivåer. Enligt 

Höganäs Borgestads miljötillstånd får den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid 

bostad inte överskrida 50 dBA på vardagar mellan klockan 06.00–18.00. 

Momentana ljud nattetid får inte överskrida 55 dBA utomhus vid bostad. I 

miljötillståndet är också förbränning av naturgas, utsläpp av stofthaltig 

processluft och diffus damning reglerade. 
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Detaljplanen bedöms inte vare sig riskera det nuvarande miljötillståndet eller 

att påverkas negativt av buller överstigande 50 dBA från verksamheten. 

Järnvägsspåret är upphöjt och verkar som bullervall till befintlig bebyggelse. 

Sammantagen bedömning är att föreslagen detaljplan ej bedöms påverkas 

negativt av eventuellt verksamhetsbuller vilket framgår av planbeskrivningen 

under Konsekvenser.  

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts (AFRY, 2021-

04-30) där det framgår att två punkter har halter av PAH-H som överstiger 

riktvärde för känslig markanvändning. De halter som överskrider känslig 

markanvändning är isolerade till fyllnadsmaterial samt är avgränsade i sin 

utbredning och ligger utanför planområdet. Marken inom planområdet bedöms 

därför vara lämplig att bebygga enligt planförslaget utan specifik 

planbestämmelse eller villkorat bygglov i fråga om markens lämplighet. 

Fastighetsägarens ansvar att anmäla oförutsedda föroreningar kvarstår. 

Gällande eventuell påverkan på skyddade arter bedömer kommunen att mot 
bakgrund av att platsen för kvartersmark är sanerad och efterbehandlad med 
nya massor behövs det inte ytterligare efterforskning eller undersökning av 
skyddade arter. Inga fynd av skyddade arter har heller observerats enligt 
Artdataportalen.  
 
Plankartan har setts över och justerats utifrån råden om planteknik. 

 

LANTMÄTERIET, inkom 2021-09-23  

Plankarta med bestämmelser 
Bestämmelse om prickmark finns med två gånger. 
Administrativa gränser måste ses över med hänsyn till gränshierarkin. En sådan 
bestämmelse gäller fram till användningsgräns, annan administrativ gräns eller 
planområdesgräns. Exempelvis begränsas bestämmelsen a1 på ett sätt som kanske 
inte är det avsedda. Se även särskilt om administrativa bestämmelser nedan under 
rubriken övrigt.  
 
Genomförandebeskrivning 
Det ser ut som att ledningsrätt med aktnummer 1260-288.1 respektive 1260-158.1 är 
belägen inom planområdet. Det saknas information om rättigheterna påverkas eller 
ej. Kan u-område vara aktuellt inom kvartersmark? 
 
I genomförandebeskrivningen står att genomförandetiden ska vara 10 år men på 
plankartan står det 5 år.  
 
Informationen om det fastighetsrättsliga genomförandet är otydligt. På sidan 31 
beskrivs vad som ska ske men i genomförandebeskrivningen på sidan 33 står det att 
berörda fastigheter kan komma att regleras. 
 
Grundkarta 
Delar av planområdet finns inte med i grundkartan. Grundkartan saknar 
teckenförklaring.  
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Övrigt 
Enligt fastighetsregistret finns det en tomtindelning, akt 1260K-56, som inte räknas 
upp under Tidigare kommunala ställningstaganden på sidan 8.  
 
Upplysningsvis kan nämnas att Boverket har ändrat sina allmänna råd gällande 
redovisning i detaljplaner sedan 2020-10-01. Enligt dessa ska administrativa gränser 
eller bestämmelser inte längre användas.  
 
 

Kommentar från Bjuvs kommun: Plankartan med dess administrativa gränser 

och teckenförklaring har setts över och uppdaterats. Planbeskrivningen 

justeras med genomförandetid 5 år.  

Ställningstagande om ledningsrätter förtydligas i planbeskrivningen och u-

område tillförs i plankartan för 1260-288 efter dialog med Nevel. Det 

fastighetsrättsliga genomförandet har förtydligats i planbeskrivningen med att 

berörda fastigheter ska regleras som en konsekvens av planens 

genomförande. Plankartan har uppdaterats med ny grundkarta samt 

teckenförklaring.  

Planbeskrivningen uppdateras i text om tomtindelning. Gällande 

tomtindelningar och fastighetsplaner inom planområdets gränser upphävs när 

nya detaljplanen vinner laga kraft.  

Plankartans administrativa bestämmelser a1 och a2 kvarstår i enlighet med 

BFS 2014:5. Kommunen är medveten om de nya allmänna råden samt 

föreskrifterna om detaljplaner. Detaljplaner som påbörjas efter 1 januari 2022 

kommer följa de nya föreskrifterna BFS 2020:5. 

 

REGION SKÅNE, inkom 2021-09-27 

Region Skåne ser positivt på planförslaget som innebär förtätning med bostäder och 

verksamhet i ett centralt läge med god närhet till både buss- och tågtrafik, vilket 

medverkar till hållbara resandeval. Planeringen stämmer väl överens med förslaget 

till Regionplan för Skåne 2022-2040 som nu är på granskning och som lyfter 

planeringsprinciper om att utveckla bebyggelsen utifrån befintliga strukturer och 

genom förtätning i strategiska lägen och prioritera bebyggelse i kollektivtrafiknära 

lägen. Förslaget stämmer också överens med Trafikförsörjningsprogram för Skåne 

2020-2030 där vikten av att kollektivtrafiken ska ha en strukturbildande roll vid 

tätortsutbyggnad för att få en effektiv kollektivtrafikförsörjning lyfts. 

I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Skånetrafiken 

samt Regionfastigheter deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala 

utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2019-12-05 § 9.  

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 

planförslaget.  
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TRAFIKVERKET, inkom 2021-09-23  

Trafikverket saknar kommunens bedömning över bullersituationen av planområdet 

från järnvägen. Vi förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så 

att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överskrids. De nödvändiga 

åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller 

exploatören.  

Kommentar från Bjuvs kommun: Med hjälp av Tyréns trafik-, buller- och 

riskutredning redovisar kommunen frågor om buller. I planbeskrivningen 

under Konsekvenser för hälsa och säkerhet redovisas kommunens 

bedömning att planförslaget inte påverkas väsentligt av väg- eller tågtrafik. 

Riktvärdena för ekvivalentnivåer vid fasad överskrids ej. De uteplatser som 

beräknas få maximalnivåer överskridande riktvärdena kan förflyttas till 

byggnadernas insida. Exakt hur detta löses i detalj säkerställs i 

bygglovsskedet. Omkringliggande område är redan bebyggt av 

bostadsbebyggelse som ligger mellan planområdet och järnvägen. 

Föreslagen bebyggelse avskärmas därmed i stora delar av befintlig 

bostadsbebyggelse. Bedömningen, baserat på utredningen, är att det inte 

krävs några planbestämmelser för att göra marken lämplig för föreslagen 

utbyggnad ur ett bullerperspektiv.  

 

POLISMYNDIGHETEN, inkom 2021-08-30 

Ingen erinran ur polisär synpunkt. 

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 

planförslaget. 

 

LUFTFARTSVERKET LFV, inkom 2021-08-27 

LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. 

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 

yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 

förändras, eller om ny CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning 

etableras i hindrets närhet.   

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 

planförslaget. 

 

LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 

WEUM GAS AB, inkom 2021-09-04. 

Weum Gas AB, en del av Nordion Energi, har tagit del av inkomna handlingar i ovan 

rubricerat ärende.  
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Inom planområdet innehar Weum Gas en distributionsledning för energigas. Den del 

av ledningen som är förlagd inom fastigheten Bjuvstorp 5:91 omfattas av ledningsrätt 

1260-158. Vår bedömning är att distributionsledningen är förlagd inom det området 

som är utlagt som PARK i plankartan och vi förutsätter därmed att den kan ligga kvar 

i den allmänna platsmarken. Vi önskar dock att planbeskrivningen kompletteras med 

att ledningen ligger inom planområdet och att delar av ledningen omfattas av 

ledningsrätt.  

Inom planområdet har Weum Gas även en distributionsledning för energigas i 

Västergatan och Bangatan. Vår bedömning är att ledningen hamnar inom det 

området som är utlagt som GATA respektive prickmark i plankartan.  

Distributionsledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN) som bland 

annat anger minsta skyddsavstånd om minst 2 meter mellan ledning och byggnad 

inom tätbebyggelse samt närmaste gräns för område med förväntade 

grävningsaktiviteter. Motsvarande avstånd återfinns i ledningsrätten 1260-158. 

Plantering av träd bör ej ske närmare en gasledning är 3 meter. För att minska 

risken för skador på träd i samband med eventuella framtida arbeten med 

distributionsledningen rekommenderas att träd i närheten förses med rotskydd. 

För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisat med 

kartunderlag och dxf-fil.  

Weum Gas förutsätter att eventuella kostnader i samband med planens 

genomförande såsom flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar och 

eventuell omprövning av ledningsrätten bekostas av exploatören.  

Det är viktigt att samråd sker med Weum Gas områdeshandläggare redan i tidigt 

projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen.  

Weum Gas har gärna en dialog med exploatören om försörjning med gas inom 

planområdet.  

Kommentar från Bjuvs kommun: Området för PARK har utgått ur plankartan 
och berör därför inte längre den del av gasledning med ledningsrätt som 
ligger inom Bjuvstorp 5:91. Den del av gasledningen i Bankgatan som 
omfattas av ledningsrätt 1260-158.1 kommer hamna under mark planlagd 
som allmän platsmark TORG. Något markreservat bedöms därför inte 
behövas. Eventuell flytt av ledningar bekostas av exploatören, vilket har 
förtydligats i planbeskrivningen.  
 

 

E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB, inkom 2021-08-26 

E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingar enligt bifogade filer. 

Då detaljplanen inte ligger inom E.ON Energidistribution koncessionsområde för 

elnätet så har vi inget att erinra i ärendet.  

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 

planförslaget. 

 

http://www.ledningskollen.se/
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SKANOVA (TELIA COMPANY) AB, inkom 2021-09-02 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova 

önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge 

för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 

bekostar den.  

Kommentar från Bjuvs kommun: Befintliga teleledningar i östra delen vid 
torget och planerad högre bebyggelse, samt i södra kvarteret kommer 
påverkas i samband med bygg och anläggning. Ledningsnät utmed 
Kvarngatan ligger inom prickmark. Alla ny- och omdragningar av teleledningar 
som är skyddade av en rättighet bekostas av exploatören. 

 
ÖRESUNDSKRAFT AB, inkom 2021-09-15 

Vi räknar med att kunna försörja området med el från Västergatan alternativt 
Hantverkargatan.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 
planförslaget. 

 

KOMMUNALA NÄMNDER 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, inkom 2021-09-27  

Syftet med detaljplanen är att utreda och klargöra möjligheterna att förtäta och bygga 

bostäder och verksamheter på kvarteret Orren. Planarbetet syftar även till att planera 

en del av Folketshusparken för dagvattenhantering. Detaljplanen omfattar del av 

parkområdet. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positivt till planförslaget som 

möjliggör utvecklingen av de centrala delarna av Bjuv med tillgänglighetsanpassade 

byggnader och grönytor för Bjuvs kommuns alla invånare. Organisationerna inom 

Kommunala Pensionärsrådet, KPR, har lämnat bland annat följande synpunkter: 

- Positivt för kommundelen Bjuv med nybyggnation centralt samt väl 

utnyttjande av Protistatomten. 

- Att man tänker på tillgängligheten för funktionshindrade. 

- Att man tänker på att digitalisera 

Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet har inte lämnat några 

synpunkter. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Samråd, detaljplan för Orren 2 m fl i 

Bjuv. 

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 
planförslaget. 

 



 Samrådsredogörelse 2021-12-08    sid. 11 
 

 

 

 

TEKNISKA NÄMNDEN, inkom 2021-09-28 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till förslag till 

detaljplan Orren 2 m fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län som är tillgängligt för 

samråd. 

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 

planförslaget. 

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkom 2021-09-28 

Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan konstatera att 

förslaget är utformad i enlighet med kommunstyrelsens beställning. Förvaltningen 

har därför inget att erinra mot förslaget.  

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 

planförslaget. 

 

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET, inkom 2021-09-11 

Föreningarna inom KPR har tagit del av utsända handlingar angående Orren 2. 

Samråd-detaljplanen omfattar ett stort projekt som skall skapa bostäder i en 

varierande boendemiljö med bra service till de boende. Projektet kommer säkert 

med sitt fina läge att bli ett bra lyft för kommundelen Bjuv samt ett bra utnyttjande av 

Protista-tomten. Samråd-detaljplanen innehåller mycket teknisk information, 

kontroller och mätresultat som KPR inte har kompetens att utvärdera och ha 

synpunkter på.  

När det gäller etapp 1 flerbostadshusen vill KPR att man utnyttjar marken maximalt 

och bygger så många våningar som möjligt. KPR vill att man från början gör klart för 

inkoppling av internet i alla lägenheter. Att man undersöker möjligheten att anpassa 

ett antal lägenheter för personer med rörelsehinder, större dörröppning till toalett, 

inga trösklar, lägre köksbänk, sitter man i rullstol är det bra om eluttagen sitter 1 

meter upp på väggarna. För att verkligen kunna nyttja lägenheternas balkonger bör 

alla balkonger vara inglasade, det ökar användandet vår, höst och många sena 

sommarkvällar.  

För att utnyttja tomtmarken bättre borde man på etapp 3 bygga hus med 3 våningar 

och då kunna bygga med hiss till dessa lägenheter. Förslaget med naturgrönt 

sedumtak tror vi inte blir hållbart i längden. Hustaket är en av husets viktigaste delar 

och skall skydda huset i många år då bör det byggas med bästa hållbara material.    

Kommentar från Bjuvs kommun: Gällande byggnaders höjder så är detta en 

avvägning av ett gott utnyttjande av marken samtidigt som hänsyn måste tas 

till t.ex. skuggbildning och påverkan på stadsbilden. De höjder som 
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presenteras bedöms vara lämpliga för området med hänsyn till befintlig 

bebyggelse, samtidigt som det bidrar med ett stadsmässigt tillägg. 

Detaljplanen avser inte reglera materialval, inredning, planlösning, balkongers 

inglasning eller byggnadsestetik. Dessa detaljfrågor kommer hanteras i 

bygglovsskedet. Även tillgängligheten prövas i bygglovsskedet, men god 

tillgänglighet möjliggörs i detaljplanen.  

 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkom 2021-10-01 

Söderåsens miljöförbund har ingen erinran mot framlagt förslag till detaljplan för 

Orren 2 m. fl. i Bjuvs kommun. 

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 

planförslaget. 

 

NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNING AB, inkom 2021-08-28 

NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. Med 

anledning av detta vill NSR framföra följande:  

• NSR ansvarar för insamling av kommunalt avfall men vill tydliggöra att annat 

avfall som har producentansvar ska sorteras ut. Det är fastighetsägarens 

ansvar att se till att det finns sortering för de boende.  

• För att säkerställa att hämtning kan ske säkert är det viktigt att 

parkeringsbehovet tillgodoses så parkerade bilar inte blockerar vägen för 

renhållningsfordonet. NSR vill att det på sidan 21 under delen Etapp 1 läggs 

till hur många parkeringsplatser det minst ska vara. 

• Det bör även stå med i detaljplanen att avfallsutrymmet inte ska placeras så 

att backning förekommer.  

• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att uppmärksamma 

frågor som rör hantering av överskottsmassor (och vilka massor som ska 

användas vid ett eventuellt underskott på massor) redan i detaljplanskedet. 

Man kan med fördel reflektera över massbalanserna inom området och börja 

planera för eventuell lagring, sortering, behandling och återanvändning av 

massor. Detta gäller både massor som är förorenade i olika grad samt för 

området rena massor.  

• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 

viktigaste i gällande renhållningsordning för Bjuvs kommun.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun: Planbeskrivningen har förtydligats angående 

föreslaget antal parkeringsplatser för respektive område samt kompletterats 

med beskrivning av tänkt renhållningslösning. Här nämns att en körbar slinga 

kan anordnas inom området så att backning inte ska behöva ske. Exakt 

placering av parkeringsplatser och avfallsutrymmen prövas i bygglovskedet. I 

markanvisningsavtalet med exploatören står förutsättningarna för parkering. 
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Utgångspunkten är att det ska finnas 0,7 p-platser för bil per bostad inom 

området.  

 

SAKÄGARE, BOENDE M.FL. 

BOENDE PÅ BANKGATAN 5, inkom 2021-09-30 

Vi har lite synpunkter på det planerade bygget av kvarteret Orren i Bjuv. 

- Hur planeras byggtrafiken? Många barn som rör sig på Kvarn- och 

Bankgatan, de har väldigt dåligt trafikvett. 

- Vårt hus ligger på Bankgatan 5, vi kommer alltså att bli drabbade av trafiken 

på båda gatorna. Dessutom kommer vi ha svårt att nyttja vår trädgård under 

bygget pga oväsen.  

- Vilka försäkringar gäller om något av vår egendom blir skadat pga bygget? 

T.ex. om vårt hus får sättningar eller våra bilar skadas av trafiken (ex 

stenskott)? 

- Hur länge ska bygget pågå? 

- Byggnaden längs Kvarngatan, hur hög kommer den bli och hur många 

våningar? Vi kommer förlora solen och vårt insynsskydd! 

- De verksamheter som planeras i byggnaden bör vara ”fasta” stabila 

verksamheter som t.ex. biblioteket annars finns en stor risk att det blir en ny 

”godis gruva” som säljer allt från cigg till alkohol till minderåriga, dessutom ett 

tillhåll som definitivt kommer störa alla boende i området! Ni kan göra ett 

studiebesök på parkeringen utanför vårt hus och ett borta vid stationen och 

godisgruvan en kväll för att förstå vad jag menar! 

Kommentar från Bjuvs kommun: Vid all anläggning och byggande 
förekommer viss byggtrafik och byggbuller. Detaljplanen reglerar ej byggtider 
eller byggtrafik. Eventuella störningar bedöms dock bli av kortvarig karaktär 
och bedöms som rimliga. Planförslaget föreslår inte bebyggelse eller 
byggtekniska lösningar som medför väsentliga störningar eller tidsåtgång 
utöver det vanliga.  

 
Kommunen bemöter synpunkten i fråga om höjd genom att föreslå att 
totalhöjden för byggnaden utmed östra Kvarngatan sänks från 12 till 11,5 
meter. Denna justering motsvarar en sänkning från fyra till tre våningar vilket 
bedöms vara en lämplig och proportionerlig höjd i förhållande till Kvarngatans 
bredd. Dessutom föreslås fyra meters prickmark mot Kvarngatan som inte får 
bebyggas vilket bedöms skapa goda förutsättningarna för sol i gaturum och 
för fastigheterna på andra sidan.  
 
Gällande skuggning är huset på fastighet Bjuvstorp 6:11 är placerat med cirka 
2 meters avstånd till sin fastighetsgräns vid Kvarngatan. Förgårdsmarken är 
smal, har staket men ingen uteplats för vistelse eller markbeläggning för 
gång. Gaveln mot Kvarngatan har ingen entré eller fönster i markplanet men 
två mindre fönster i vindsplanet. Husets östra fasad har inte fönster i 
markplanet som kan orsaka insyn till inomhusmiljön. Bostadshusets långsida 
fasad vänder sig åt sin huvudsakliga vistelseyta och trädgårdsrum i sydväst. 
Solstudien redovisar att skugga kan falla på gavelfasaden på kvällen medan 
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långsida fasad och trädgårdsrummet i sydväst får sol. Då studien utgick från 
en högre exploatering än vad granskningsförslaget nu tillåter bedöms 
påverkan som liten och nuvarande totalhöjd som istället medger tre våningar 
ger förutsättningar för goda solförhållanden i området. 

 
Detaljplanen får ej reglera vilka slags företagare, entreprenörer och 
verksamheter som väljer etablera sig i bottenvåningen. Torget bedöms 
förbättra förutsättningar för trivsel och socialt liv i området.  

 
 
SAMMANFATTNING 

Planförslaget har efter samrådet omarbetats och följande förändringar har gjorts: 

PLANKARTA 

• PARK har utgått då dagvattenhantering bedöms kunna lösas inom 

kvartersmarken. 

• Justering av totalhöjd för byggnad utmed Kvarngatan från 12 meter till 11,5 

meter. 

• Justering av totalhöjden för byggnader inom användningen B från 7 meter till 

9 meter. 

• Justering av prickmark. 

• Justering av u-områden. Nytt u-område har tillkommit utmed Bangatan. 

• Förtydligande av vilka områden som berörs av upphävande av strandskydd 

med administrativ bestämmelse a1.  

• Plankartan har tillförts uppdaterad grundkarta med tillhörande 

teckenförklaring. 

• Bestämmelsen u2 har utgått då bedömningen är att det inte krävs något 

markreservat på allmän platsmark.  

 

PLANBESKRIVNING 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av dagvatten- och 

skyfallshantering utifrån genomförd VA- och dagvattenutredning (Atkins, 

2021) 

• Ett förtydligande kring kommunens bedömning av påverkan på MKN vatten 

har tillförts under rubriken Konsekvenser - miljökvalitetsnormer. 

• Komplettering med resonemang utifrån riskbedömningen (WSP, 2017) 

gällande risk för ras och skred. 

• Redogörelse för riskbedömning av järnvägen och farligt godsled. 

• Gällande upphävandet av strandskydd har planbeskrivningen kompletterats 

med vilka särskilda skäl som åberopas samt motivering till detta.  

• Planbeskrivningen har kompletterats med beräknade bullernivåer samt vilken 

bedömning kommunen gör om bullrets eventuella påverkan på planens 

genomförande.  

• En redogörelse för vilka ljudnivåer Höganäs Borgestads miljötillstånd tillåter 

och hur dessa bedöms påverka planförslaget.  
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• Förtydligande om markens lämplighet utifrån ett markföroreningsperspektiv.  

• Planbeskrivningen justeras med genomförandetid 5 år. 

• Det fastighetsrättsliga genomförandet har förtydligats i planbeskrivningen med 

att berörda fastigheter ska regleras som en konsekvens av planens 

genomförande. 

• Planbeskrivningen har tillförts information om tomtindelning.  

• Information har tillförts om ledningsrätter i området. 

• Planbeskrivningen har förtydligats angående föreslagna antal 

parkeringsplatser för respektive område samt kompletterats med beskrivning 

av tänkt renhållningslösning.  

• Utöver ovanstående justeringar har planbeskrivningen har genomgått 

övergripande ändringar av redaktionell karaktär sedan samråd. 

 

TILLKOMMANDE HANDLINGAR 

Till granskningshandlingarna tillförs:  

Trafik-, Buller- och Riskutredning, Folketshusparken, Tyréns 2021-10-21. 

VA- och dagvattenutredning, Atkins 2021-09-30  

 

SAMLAD BEDÖMNING 

Byggnadsförvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan för Orren 2 m. fl., i Bjuv, 

Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till granskning. 

 

Byggnadsförvaltningen 

Bjuvs kommun 

 

Elinor Thornblad 

Planarkitekt 

 


