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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 
ställningstagande 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 den vunnit laga kraft och gäller fram till 
dess att kommunen upphäver, ändrar eller ersätter detaljplanen. 
 
PLANEN I KORTHET 
HANDLÄGGNING ENLIGT LAGSTIFTNING 
Om en detaljplan är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling kan kommunen 
upphäva den. När genomförandetiden för detaljplanen gått ut har kommunen 
möjlighet att upphäva planen även om berörda fastighetsägare motsätter sig det. Ett 
standardförfarande tillämpas enligt 5 kap. 38b § plan- och bygglagen (PBL). Om 
kommunen upphäver en detaljplan uppstår ett planlöst läge och området omfattas 
inte längre av en detaljplan. 
 
Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrade, inte är av betydande intresse 
för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.  
 
SYFTE  
Syftet är att upphäva gällande men ej genomförda delar av detaljplaner för att skapa 
förutsättningar för en ändamålsenlig utveckling av området i enlighet med beviljat 
planbesked. 
 
SAMMANFATTNING 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2019-05-08, § 2, beslut om att lämna 
positivt planbesked till fastighetsägaren av Vrams Gunnarstorp 2:8 m fl för 
planläggning och etappvis utbyggnad av ett större område med ca 53 hektar 
byggrätt. Planbeskedet redogjorde för en lämplig utbyggnadsriktning: från norr till 
söder samt frågeställningar som behöver utredas i samband med planläggning. Det 
redogjorde även för ett område i söder som ska lämnas bebyggelsefritt med hänsyn 
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till bland annat befintlig infrastruktur och bostäder. Inom detta område finns delar av 
icke-genomförda byggnadsplaner som härrör från mitten av 1960-talet.  
 
För att tydliggöra och underlätta den planprocess som planbeskedet beskriver samt 
för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig utveckling av området är det 
nödvändigt att upphäva delar av de ogenomförda planerna.  
 
HANDLINGAR 

• Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) 
• Plankarta med bestämmelser 
• Behovsbedömning  
• Fastighetsförteckning 
• Grundkarta (ingår i dokument plankarta) 

 
PLANDATA  
LÄGE OCH AREA 
Planområdet är beläget norr om Gunnarstorp och Bjuvs tätort. Det är cirka 13,8 
hektar stort och gränsar i söder till länsväg 1250, ”Söderåsvägen” samt ett antal 
bostäder, i väster till jordbruksmark och i öster till Skånebanan och befintlig industri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdets läge norr om Bjuvs tätort. 
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MARKANVÄNDNING OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Planområdet består av jordbruksmark och innefattar de privatägda fastigheterna 
Vrams Gunnarstorp 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, del av Vrams Gunnarstorp 2:8 samt Vrams 
Gunnarstorp 1:14 som ägs av Trafikverket.  

 
Område för upphävande och berörda fastigheter.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
I Bjuvs översiktsplan, ÖP 2006, antagen av kommunfullmäktige 2009-05-28 § 45 är 
planområdet markerat som planerat verksamhetsområde. Enligt Länsstyrelsens 
granskningsyttrande saknas en tydlig redovisning av vilken miljöpåverkan de 
utpekade verksamhetsområdena kan bidra till samt vilka typer av verksamheter som 
avses bedrivas.  
 

  
Utdrag ur ÖP 2006. Utpekat område för verksamheter markerat i grått.  

 
DETALJPLANER 
För planområdet gäller tre detaljplaner: 
 

• 12-BJJ-412 från 1968 vilken medger [Js] – område för storindustriändamål  
 

• 12-BJJ-382 från 1966 vilken medger [BÖ] - kvartersmark för bostadsändamål 
samt [Js] – område för storindustriändamål  
 

• 12-NOV-96 från 1949 vilken medger [BÖ] – kvartersmark för bostadsändamål i 
den del som avses upphävas 
 

 
Genomförandetiden för samtliga detaljplaner har gått ut. Gällande detaljplaner 
kommer delvis att upphävas. Övriga delar av planerna som inte berörs kommer 
fortsättningsvis att gälla enligt rådande bestämmelser. 
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Detaljplan 12-BJJ-412 från 1968 (rosa) samt 12-NOV-96 från 1949 och 12-BJJ-382 från 1966 (orange) 
med område som föreslås upphävas markerat i rött. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DP 12-BJJ-412 

DP 12-BJJ-382 

DP 12-NOV-96 
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Detaljplan 12-BJJ-412 från 1968 (överst till vänster),12-BJJ-382 från 1966 (överst till höger) och 12-
NOV-96 från 1949 (nederst) med områden som föreslås upphävas markerat i rött.  
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PLANFÖRSLAG 
För att tydliggöra och underlätta den planprocess som planbeskedet beskriver samt 
för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig utveckling av området föreslås  
delar av de ogenomförda planerna att upphävas. Aktuellt område för upphävande är 
idag planlagt som mark för storindustriändamål samt bostäder och kommer att bli  
planlöst. Övriga delar i de gällande detaljplanerna kommer att fortsätta gälla.  
 

 
Plankarta med upphävandeområdet markerat i rött.  
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PLANFÖRUTSÄTTNINGAR 
NATUR, GEOTEKNIK OCH KULTUR 
Mark och vegetation  
Området består idag av jordbruksmark klass 6-7 av 10, en klassificering av 
jordbruksmarkens bördighet. 

 
Jordbruksmark klass 6 (grön) och klass 7 (blå) med planområdet markerat i rött.  
 
Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta består marken av glacial finlera.  
 
Kulturvärden och fornlämningar 
Inom planområdets sydvästra del har en fornlämning identifieras i form av en 
bytomt/gårdstomt.   
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten, avlopp och dagvatten 
Planområdet ligger till största del utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten. 
 
MÖJLIGA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR BERÖRDA FASTIGHETER 
De outnyttjade byggrätterna för bostadsändamål härrör från 1940-talet och bedöms 
inte längre som lämpliga med avseende på det korta avståndet till mark planlagd för 
storindustriändamål. Att delvis upphäva gällande detaljplaner innebär att befintliga 
och outnyttjade byggrätter försvinner. Om en lovpliktig åtgärd avses utföras på 
platsen behöver kommunen göra en bedömning av om åtgärden kräver en ny 
detaljplan eller om åtgärden kan prövas med bygglov direkt. Upphävandet bedöms 
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inte påverka pågående verksamheter inom intilliggande fastighet eller befintliga 
bostäder då enbart de delar som inte genomförts upphävs. 
 
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.  
 
Upphävandet av del av gällande detaljplaner bedöms inte medföra en betydande 
miljöpåverkan varför behov att upprätta miljöbedömning inte föreligger. Detta 
ställningstagande grundas på att upphävandet i sig inte innebär några förändringar 
av pågående markanvändning.  
 
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 kemiskstatus. Upphävandet av del av gällande detaljplaner bedöms 
inte medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas. 
 
SOCIALA KONSEKVENSER 
Barnperspektivet 
Enligt barnkonventionen ska barns bästa beaktas vid alla beslut.  
Förslaget att upphäva delar av gällande detaljplaner bedöms inte påverka barn 
negativt då området inte nyttjas för stadigvarande vistelse eller som 
rekreationsområde.  
 

AVVÄGNING AV MOTSTÅENDE INTRESSEN 
Bedömningen är att det allmänna intresset att säkerställa en ändamålsenlig 
utbyggnad av området väger tyngre än det enskilda intresset att utveckla 
verksamheter inom aktuellt område. Delar av de gällande detaljplanerna för området 
bedöms inte som lämpliga för den utbyggnad som aktuellt planbesked föreslår då 
flertalet av de aspekter efter dagens förutsättningar inte har prövats eller undersökts 
tillräckligt. Det finns flera frågor som inte är utredda så som trafikalstring och 
belastning av befintliga vägar samt hur vatten och avloppsanslutningar ska 
genomföras. Bedömningen är att området för upphävandet bör lämnas 
bebyggelsefritt med hänsyn till bland annat befintlig infrastruktur och närheten till 
befintliga bostäder.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Detaljplanen drivs med standardförfarande och tidplanen för planprocessen bedöms 
vara följande: 
Samråd   vår 2021 
Granskning   höst 2021 
Antagande   höst 2021 
 
GENOMFÖRANDETID 
Upphävandet har ingen genomförandetid utan verkställs vid det datum som beslutet 
om upphävande vinner laga kraft.  
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
BERÖRDA FASTIGHETER PÅVERKAN 
Vrams Gunnarstorp 2:8 Fastigheten omfattas delvis av 

detaljplan 12-NOV-96 efter 
upphävandet. 

Vrams Gunnarstorp 2:3 Fastigheten omfattas inte av någon 
detaljplan efter upphävandet. 

Vrams Gunnarstorp 2:4 Fastigheten omfattas inte av någon 
detaljplan efter upphävandet. 

Vrams Gunnarstorp 2:5 Fastigheten omfattas inte av någon 
detaljplan efter upphävandet.  

Vrams Gunnarstorp 2:6 Fastigheten omfattas inte av någon 
detaljplan efter upphävandet. 

Vrams Gunnarstorp 2:7 Fastigheten omfattas inte av någon 
detaljplan efter upphävandet.  

Vrams Gunnarstorp 1:14 Fastigheten omfattas inte av någon 
detaljplan efter upphävandet.  

 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Planens ekonomi 
Planarbetet genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen och bekostas av Bjuvs 
kommun. 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Medverkande tjänstemän 
Medverkande tjänstemän har varit planarkitekt Elinor Thornblad. 
 
Elinor Thornblad   Anneli Gille 
Planarkitekt    Förvaltningschef 
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