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GRANSKNING 
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån 
information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för 
granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att visa det 
bearbetade planförslag om kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge 
berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.  

Efter att granskningstiden har tagit slut sammanställer kommunen de skriftliga 
synpunkterna som har kommit in. Detta görs i ett granskningsutlåtande som 
innehåller en redovisning av kommunens ställningstagande och förslag. 

Enligt Byggnadsnämndens beslut (2022-08-25, § 68) har förslag till detaljplan varit 
på granskning under tiden 30 augusti 2022 – 27 september 2022. Totalt 14 yttranden 
har kommit in, varav 3 med synpunkter.  

Bjuvs kommun har informerat berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk, 
länsstyrelsen samt sakägare om förslaget till detaljplan och givit dom möjlighet att 
lämna synpunkter. Planhandlingarna har under granskningstiden varit tillgängliga på 
kommunhuset, på kommunens hemsida under pågående detaljplaner, samt 
kommunens bibliotek. En kungörelse om granskning publicerades i Helsingborgs 
dagblad den 31 september 2022. 

Nedan redovisar Bjuvs kommun inkomna yttranden med kommentarer av 
kommunen. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län 2022-09-16 med synpunkt 
Lantmäteriet 2022-08-31 med synpunkt 
Region Skåne 2022-09-08 utan synpunkt 
Trafikverket 2022-09-01 utan synpunkt 
Polismyndigheten 2022-09-12 utan synpunkt 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

E.ON Energidistribution AB 2022-08-30 utan synpunkt 
Skanova (Telia Company) AB 2022-31-08 utan synpunkt 
Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB 2022-09-23 utan synpunkt 

 

Kommunala nämnder 

Tekniska nämnden 2022-10-05 utan synpunkt 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-29 utan synpunkt 
 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Söderåsens miljöförbund 2022-09-26 utan synpunkt 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB 2022-09-22 utan synpunkt 
Räddningstjänsten Skåne nordväst 2022-09-01 utan synpunkt 

 

Sakägare, boende m.fl. 

Privatperson 1  2022-09-02 med synpunkt 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkom 2022-09-16 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- 
och bygglagen. 

Geotekniska säkerhetsfrågor – gruvgångar 

I samrådsskedet framförde Länsstyrelsen att då planområdet ligger inom riskklass 2 enligt 
den kommunövergripande riskbedömningen av gruvgångar behöver kommunen tydligare 
beskriva förutsättningar, konsekvenser och eventuella åtgärder i förhållande till detta. Om 
åtgärder eller restriktioner krävs för att göra marken lämplig för föreslaget ändamål behöver 
dessa säkerställas i detaljplanen. Länsstyrelsen anser att denna synpunkt fortsatt kvarstår. 

Kommunen har i granskningshandlingarna bedömt att vidare utredningar inom området inte 
är aktuella med utgångspunkt i den kommunövergripande riskbedömningen. Länsstyrelsen 
saknar en förtydligande motivering till denna bedömning och anser därmed att handlingarna 
behöver kompletteras. 

Länsstyrelsens bedömning 

Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande geotekniska säkerhetsfrågor – 
gruvgångar enligt ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10–11 §§ 
PBL. 

Kommentar från Bjuvs kommun:  

Inom Bjuvs kommun har det brutits lera från mitten av 1800-talet till slutet av 1970-
talet. Cirka 1/6 av kommunens yta har varit verksam för brytning av stenkol eller lera. 
Detta innebär att en stor del av kommunen har gruvgångar under marken. 
Kommunen beställde 2017 en riskutredning av gruvgångar i Bjuvs kommun, WSP 
2017-12-08.  

Kommunens bedömning kring vidare utredning av geotekniska säkerhetsfrågor –
gruvgångar utgår från denna kommunövergripande utredning. Inventeringen och 
bedömningen har i utredningen (2017) klassats i fyra olika klasser: 

Klass 1 – I områden där man brutit kol på ett större djup, > 35 meter, i en nivå. 

Klass 2 – I områden där man brutit kol på medelstora djup 15-35 i en nivå. 

Klass 3 – I områden där man brutit kol ytligt, < 15 meter, och/eller där man brutit i 
flera nivåer, där det finns större huvudorter. Där kolflötsen brutits ytligt kan slukhål 
uppkomma, till skillnad från samma skadeklass men där flötsen ligger djupare där det 
till största sannolikhet uppkommer en större sättning i marken. 

Klass 4 – Riskområde privata gruvor   

Planområdet ligger inom klass 2 där följande rekommendation lyder: byggnation bör 
dimensioneras för ett bortfall av bärighet hos undergrunden inom en yta av ca 10x10 
m som kan förväntas inträffa inom hela byggnadens yta. 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. 

Området där Billesholms gård 10:1, 10:11 och 10:24 ligger är idag är redan bebyggt. 
Sannolikheten för att befintliga byggnader ska skadas till följd av sättningar från ett 
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gruvras är enligt utredningen (2017) mycket liten. Området där aktuellt planområde 
ingår behöver enligt utredningen (2017) inte heller utredas ytterligare. Inga kända 
händelser kopplade till ras och sprickor har inträffat i närområdet. WSP:s 
riskbedömning är ingen ny handling framtagen specifikt för planområdet och tillförs 
därför ej till granskningshandlingarna. Utredningen finns att tillgå på kommunen.   

 
LANTMÄTERIET, inkom 2022-08-31 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-08-11) har följande noterats: 

Plankarta med bestämmelser 

Plankartan bör kompletteras med information om från när genomförandetiden börjar löpa. 

Planbeskrivning 

I planbeskrivningen nämns Billesholms Gård 10:22 på ett antal ställen. Det kan vara bra att 
förtydliga kring syftet med detta, då fastigheten inte omfattas av planförslaget. 

Genomförandebeskrivning 

Av planbeskrivningen framgår att infart till planområdet föreslås ske via Billesholms Gård 
10:11. Det synes dock inte klarlagt om planområdet är tänkt att ingå i samma fastighet som 
dess infartsväg eller ej. För det fall att tillfart ska ske över annan fastighet än den egna 
behöver en formell rätt till väg säkras. 

 
Kommentar från Bjuvs kommun:  

Plankartan kompletteras med information om genomförandetid. I planbeskrivningen 
nämns fastigheten Billesholms gård 10:22 för att beskriva förutsättningarna i området 
idag. Gällande infart till planområdet så regleras infarten med en nyttjanderätt idag. 
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft är syftet att fastigheterna regleras ihop. 
Något servitut för väg kommer därför inte behövas.   

  

REGION SKÅNE, inkom 2022-09-08 
Region Skåne avstår från att yttra sig över aktuell detaljplan. 

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

Regionfastigheter deltagit. 

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

 
TRAFIKVERKET, inkom 2022-09-01 
Utan erinran.  

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

 

POLISMYNDIGHETEN, inkom 2022-09-12 
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Beträffande underrättelse om granskning ”detaljplan för delar av Billesholms gård 10:1, 
10:11 och 10:24 i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län” finns inga synpunkter ur polisiär 
synvinkel. 

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

 

LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 

 

E.ON ELNÄT SVERIGE AB, inkom 2022-08-30 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende. E.ON har ej koncession inom området och har därför inget att erinra. 

Ledningarna väster om området tillhör annan nätägare. 

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

 

SKANOVA (TELIA COMPANY) AB, inkom 2022-08-31 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 

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

 
NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkom 2022-09-23 
NSVA har inget att erinra på granskningshandlingar för detaljplan för Billesholms gård 

10:1 mfl (ert dnr 2021-00013). 

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

 

KOMMUNALA NÄMNDER 

 

TEKNISKA NÄMNDEN, inkom 2022-10-05 
Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inga synpunkter gällande 
detaljplan för delar av Billesholms gård 10:1, 10:11 och 10:24 i Billesholm, Bjuvs 
kommun, Skåne län, som är tillgängligt för granskning. 

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

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkom 2022-09-29 
Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan konstatera att 
förslaget är utformat i enlighet med kommunstyrelsens beställning. Förvaltningen har 
därför inget att erinra mot förslaget. 
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Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkom 2022-09-26 
Söderåsens miljöförbund har inget att invända mot det reviderade planförslaget.  

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

 
NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB, inkom 2022-09-22 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen och noterade 
att tidigare synpunkter har noterats. NSR har inget mer att tillägga.  

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

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkom 2022-09-01 
Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget.  

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

 
SAKÄGARE, BOENDE M.FL. 

 

Privatperson 1, inkom 2022-09-02 
Synpunkter gällande detaljplan Billesholms gård 10:1, 10:11, 10:24 

Vi är mycket bekymrade över att vår granne Naturlekplatser enl. förslag till ny 
detaljplan kommer att omgärda vår fastighet på två sidor. Redan idag är vi p.g.a. 
Naturlekplatsers fabrikation med trämaterial tidvis mycket störda av buller. Detta 
gäller främst skulptering med bensindrivna motorsågar, vilket sker i omedelbar 
närhet av tomtgränsen mot mig. 70-80db är inte ovanligt. Misstänker starkt att denna 
störning kommer att öka. Arbetet äger rum dagtid, vissa kvällar och helger dock inte 
kontinuerligt. Det kan pågå en vecka för att sedan göra uppehåll en vecka. 

Vår kontorspersonal har vid flera tillfällen vägrat att arbeta i detta oväsen då vårt 
kontor ligger i absolut närhet till arbetsstället. Har för några år sedan personligen 
förklarat problemet för Torbjörn Kamper. Han var positivt inställd på att lösa detta 
men på lite längre sikt. Detta var jag helt införstådd med. Tyvärr har ingen åtgärd för 
att eliminera eller minska problemet vidtagits. Även vindavdrift från sågningar och 
sprutmålning har förekommit. 
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Jag har varit i kontakt med Söderåsens Miljöförbund. Man rådde mig att anmäla 
detta eftersom det finns klara regler för buller och andra olägenheter på ett 
industriområde. Har inte gjort någon anmälan då detta kan bli negativt för grannsämjan.  
I övrigt har jag ingen erinran på planförslaget. Önskar att företaget byter plats för 
motorsågsarbetet. Bullret kan därför delvis tas bort eller flyttas till annan plats där vi ej 
behöver bli lika utsatta för denna plåga. Ser detta som en stor möjlighet då 
Naturlekplatser har blivit ägare till en grannfastighet med stor markareal.  Med 
planförslaget riskerar vi dock att bli ännu mer utsatta för denna olägenhet. Vill att 
kommunen hjälper till med detta problem. Jag kan inte själva lösa detta p.g.a. 
Naturlekplatser inte gjort några försök till förbättringar av problemet.  
Jag är helt införstådd med att bullret inte helt kan elimineras, men man borde gjort försök 
till förbättringar.  
 

Jag fick mycket fin genomgång av er planarkitekt Jeppe Appelin med kollega direkt på 
plats vid vår fastighet. Mycket uppskattat! 

 
Kommentar från Bjuvs kommun:  

Kommunen har noterat synpunkterna och har tidigare besvarat dem i 
samrådsredogörelsen (2022-08-11). Kommunen gör ingen ny bedömning efter 
inkommet granskningsyttrande utan svarar enligt nedan: Kommunen har i samråd 
med Lantmäteriet enats om en planbestämmelse som möjliggör en 
fastighetsbildning. Planområdets yta har efter samrådstiden ändrades till 
planbestämmelse Z vilket inrymmer markanvändning för verksamheter, tillverkning, 
lager och verkstäder. Planbestämmelse Z har en begränsad omgivningspåverkan. 
Detta rymmer den nuvarande användningen på platsen men möter de synpunkter 
kopplade till verksamhetsbuller till närliggande fastighetsägaren samt 
bostadsområdet ca 100 m från planområdet. 

Prickmark är lagt mot angränsande fastighet på Skruvgatan 6 vilket verkar som 
respektavstånd mot fastigheten på Skruvgatan 6 och befintliga naturmarken mot öst.  

För enskilda verksamheters störning inom verksamhetsområdet hänvisar kommunen 
till Söderåsens miljöförbund och ytterligare dialog med fastighetsägaren för den 
aktuella fastigheten.  

  



Granskningsutlåtande 2022-10-13    sid. 9 
 

 

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

 

PLANKARTA 

- Genomförandetid om 5 år läggs in i plankartan.  

PLANBESKRIVNING 
- Planbeskrivningen förtydligas avseende gruvgångar i kapitlen förutsättningar 

och konsekvenser. 
 

 

SAMLAD BEDÖMNING 

Förvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan för del av Billesholms gård 10:1, 
10:11 samt 10:24, i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till antagande. 

 

 

Victoria Hult  
Planarkitekt 
Planeringsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Bjuvs kommun 

 


