
 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
För detaljplan Brogårda 8:7 och del av 

8:36 

DNR 2020-00069  



Granskningsutlåtande 2021-04-06    sid. 1 
 

 

 

GRANSKNING 

Enligt Byggnadsnämndens beslut 2021-02-18, § 12, har förslag till detaljplan varit på 

granskning under tiden 25 februari 2021 – 24 mars 2021, totalt 15 yttranden har 

inkommit, varav 3 med erinran eller kommentar.  

 

 

INKOMNA YTTRANDEN 

 

Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län, inkommet 2020-03-17    med erinran 

Lantmäteriet, inkommet 2021-03-10     med erinran 

Region Skåne, inkommet 2020-03-19     utan erinran 

Trafikverket, inkommet 2021-03-12     utan erinran 

Polismyndigheten, inkommet 2021-01-07    utan erinran 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB, inkommet 2021-03-19 med erinran 

Öresundskraft AB, inkommet 2021-03-16    utan erinran 

Vattenfall Elditribution, inkommet 2021-03-09    utan erinran 

 

Kommunala nämnder 

Barn- och utbildningsnämnden, inkommet 2021-03-08   utan erinran 

Vård- och omsorgsnämnden, inkommet 2021-03-30   utan erinran 

Tekniska nämnden, inkommet 2021-03-29    utan erinran 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, inkommet 2021-03-30  utan erinran 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Söderåsens miljöförbund, inkommet 2021-03-19   utan erinran 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, inkommet 2021-03-19  utan erinran 

Räddningstjänsten skåne nordväst, inkommet 2021-03-08  utan erinran 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkommet 2021-03-17  

Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Risk för översvämning 
I planhandlingarna redogör kommunen för ett planerat dike intill föreslagen parkeringsplats. 
Då diket är en förutsättning för planförslagets lämplighet behöver den en planbestämmelse 
på plankartan och en tillräckligt stor zonering för att hantera den dagvattenmängd som 
angivits. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande risken för översvämning har inte 
Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 
 
Kommentar: Plankartan kompletteras med planbestämmelse om fördröjningsyta för 

dagvatten för att påvisa vart fördröjningen ska ske.  

 

LANTMÄTERIET, inkommet 2020-01-18 

Detaljplan för Brogårda 8:7 och del av 8:36  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-02-09) har följande noterats:  
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

• Kvartersmark B, Bostäder, har vit färg i plankartan. Enligt boverkets 
rekommendationer om planbestämmelser ska bestämmelser om bostäder har färgen 
gul.  

 
Delar av planen som bör förbättras  

• Användningar D, S och E anges i plankartan som D1, S1 och E1 medan B inte har 
en siffra. Var konsekvent hur ni anger användningarna.  

• Ett område i planen har getts användningen, D1BS1, dvs. bostäder, serviceboende 
och daglig verksamhet samt förskola. Områden kan kombineras med flera olika 
ändamål om det aktuella området är lämpligt för flera olika ändamål. Vill upplysa om 
att vid kombination av olika användningar behöver man beakta den möjlighet och 
skyldighet man som kommun har till inlösen när det gäller mark som ska användas 
för annat än enskilt bebyggande. Mark för annat än enskilt bebyggande kan t.ex. 
vara mark som planläggs med användningar som skola och vård. En kombination av 
en sådan användning och en användning för enskilt bebyggande som t.ex. bostäder 
kan innebära problem vid genomförandet då rätten till inlösen kan bli oklar.  

• I planbeskrivningen refereras till Tibbarpsvägen men det framgår inte av plankartan 
var vägen ligger. Lägg gärna till gatunamnet i plankartan så att orienteringen blir 
tydligare.  

• Det ser ut som att ett av u-områdena ligger på Brogårda 8:36 och inte på Brogårda 
8:7 som ni refererar till i planbeskrivningen.  

• Under rubriken Rättigheter i planbeskrivningen är det angivet att allmänna ledningar 
finns inom Brogårda 8:7. Det vore tydligare om ni kommenterade vems ledningarna 
är och vad det är för typ av ledningar.  

 

 

Kommentar:  Serviceboende och dagligverksamhet är vald som huvudsaklig användning 

för kvartersmarken. I plankartan och legenden visas det med användningens 
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orangea färg. Övriga användningar redovisas i legenden som färglösa. Detta 

eftersom de inte är huvudsaklig användning och därmed inte återfinns i 

plankartan. Bedömningen är att det annars kan bli förvirrande för allmänheten 

om det finns färger i legenden som inte återfinns i plankartan. Ang. 

indexsiffrorna i plankartan anges detta för att precisera användningarna, vilket 

görs för D, S och E. För användningen B finns ingen precisering vilket gör att 

B-bostäder inte ska ha en index-siffra. 

Gällande kombinationen av användningsbestämmelser och inlösen av mark 

regleras detta i köpeavtalet. Försäljning av marken kommer endast gå 

igenom efter att bygglov beviljats. Om bygglov beviljas upphör rätten till 

inlösen av allmänna ändamål vilket kommunen är medveten om. 

  Tibbarpsvägen syns inte inom plankartans gränser varför det inte går att 

lägga till denna i plankartan. En bättre bild kompletteras med i 

planbeskrivningen för att förstå kopplingen till Tibbarpsvägen.  

Ett förtydligande görs under rubriken rättigheter gällande vad det är för 

ledningar som ligger i u-områdena. Planbeskrivningen ses över för att 

tydliggöra vilka fastigheter som påverkas av u-områdena. 

 

 

TRAFIKVERKET, inkommet 2021-01-07 

Detaljplan för Brogårda 8:7 och del av 8:36, Bjuvs kommun 
Granskning 
U.e 

 

POLISMYNDIGHETEN, inkommet 2021-03-01 

Angående ny detaljplan för BROGÅRDA 8:7 och del av 8:36 i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne 

län. Ingen erinran ur polisiär synpunkt. 

 

REGION SKÅNE, inkommet 2021-01-20 

Region Skåne avstår från att yttra sig över aktuell detaljplan. 

 

LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkommet 2021-03-19 

Synpunkter på granskningshandlingar för detaljplan Brogårda 8:7 m.fl., Bjuvs 
kommun  
s.22 Vatten och avlopp  
Vad menas med stycket avseende kommunens ansvarar att få till stånd ledningar fram till 
anslutningspunkterna i fastighetsgräns? Ledningsnätet är utbyggt och fastigheten har färdiga 
anslutningspunkter som exploatören med fördel kan ansluta till. Föreslagen justering:  
 
”Kommunen ansvarar för befintligt, allmänt VA-nät fram till fastighetens anslutningspunkter, 
och exploatören ansvarar för att ansluta till dessa anslutningspunkter. Fastigheten har 
befintliga anslutningspunkter som exploatören med fördel kan ansluta till. Önskas/finns 
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behov av nya anslutningspunkter så hanteras detta i anslutningsskedet och innebär 
kostnader för exploatören.”  
 
I övrigt har NSVA inget att erinra.  

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med information om att ledningarna med 

fördel kan anslutas till befintliga anslutningspunkter.  

 

ÖRESUNDSKRAFT AB, inkommet 2021-03-17 

Öresundskraft har ingen erinran mot planförslaget.  

 

VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB, inkommet 2021-03-09 

Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplan för Brogåda 8:7 och del av Brogårda 8:36 

och lämnar följande yttrande. 

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

erinra. 

 

KOMMUNALA NÄMNDER 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, inkommet 2021-03-08 

Samråd för Detaljplan Brogårda 8:7 och del av 8:36. Dnr 2021-00004 
I samband med att kommunen har sagt upp nuvarande hyreskontrakt för LSS 
verksamhetens lokaler i Bjuvs kommun har frågan om hur lokalbehovet ska lösas 
aktualiserats. Ett intentionsavtal med Hemsö har ingåtts och syftet är att de ska uppföra en 
byggnad för daglig verksamhet och korttidsvistelse på Brogårda 8:7 som kommunen ska 
hyra. Fastigheten ägs idag av kommunen med en överlåtelse av marken till Hemsö ska ske. 
På fastigheten ligger idag en förskola som blivit utdömd och den ska därför rivas. Den 
befintliga detaljplanen på fastigheten är från 1973 och en ny detaljplan är aktuell då det inte 
är säkert att det går att få ett beviljat bygglov på den gamla planen. 
 
Enligt barnkonvention ska barns bästa beaktas vid alla beslut. Detaljplanen har utformats 
med tanke på barns hälsa och säkerhet och förutsättningar finns för att skapa en 
stimulerande och hälsosam miljö för barn. Utifrån inkomna samrådssynpunkter har 
förvaltningen inget att erinra. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
skickar tillbaka ärendet till Byggnadsnämnden utan någon erinran då barnperspektivet har 
beaktats enligt barnkonventionen. 
 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, inkommet 2021-03-30 

Ärendet  
I samband med att kommunen har sagt upp nuvarande hyreskontrakt för LSS 
verksamhetens lokaler i Bjuvs kommun behöver lokalbehovet lösas.  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en LSS-verksamhet med daglig verksamhet, 
korttidsboende och tillsyn. Då nuvarande lokaler är uppsagda eftersom det inte är möjligt att 
anpassa lokalerna efter gällande lagstiftning (referens IVO, Inspektionen för vård och 
omsorg), ser Vård- och omsorgsnämnden framemot att få anpassade lokaler för 
verksamheten, där både inne- och utemiljö är utformad enligt de regelverk som finns.  
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Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, KPR har inget nytt att erinra, men 
vidhåller de följande noteringarna från remissvar 2021-01-08, (bilaga 1):  
-Organisationerna inom KPR tycker det är bra att ny detaljplan görs för att nyttja tomtmark till 
byggnation och parkmark  
-Organisationerna inom KPR har ingen invändning mot föreslagna detaljplanen men tycker 
det är tråkigt att LSS verksamhet koncentreras till kommundelen Bjuv samt att det återigen 
ska rivas en fastighet som inte är så gammal  
-Organisationerna inom KPR hoppas att det byggs miljövänligt och hållbart samt det utreds 

om det kan vara lämpligt med solfångare på byggnadernas tak. 

Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet har inte lämnat några synpunkter. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Detaljplan för Brogårda 8:7 och del av 8:36. 

 

 

TEKNISKA NÄMNDEN, inkommet 2021-03-08 

Tekniska nämndens beslut  

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra gällande granskning av 

detaljplan för BROGÅRDA 8:7 och del av 8:36 i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län. 

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkommet 2021-03-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt 

översända detta till byggnadsnämnden. 

 

 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGSBOLAGS AB, inkommet 2021-03-19 

NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen och noterade 
att tidigare synpunkter har noterats. 

 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkommet 2020-01-20 

En avvägning har gjorts i att endast ta med avsnittet Bedömning i samrådsredogörelsen då de andra delarna är 

sammanfattning och redogörelse för ärendet. Yttrandet i sin helhet finns att tillgå hos kommunen. 

Vatten och avlopp 

Då aktuellt planområde ligger inom verksamhetsområde för såväl dricksvatten som 

spillvatten och avsikten är att ansluta tillkommande byggnader till kommunalt nät föranleder 

förslaget inte någon särskild bedömning i detta avseende. 

Dagvatten 

För att hantera dagvatten kommer man att arbeta utifrån de riktlinjer som framkommer i 

dagvattenpolicyn för Bjuvs kommun. Enligt planbeskrivningen finns ett behov av fördröjning 

inom planområdet innan det når ledningsnätet. Den planerade nya bebyggelsen innebär en 

ökad byggandsyta jämfört med dagens förskola därmed mer hårdgjord yta. 
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I planbeskrivningen har lämnats en närmre redovisning av hur dagvattenhanteringen är tänk 

att ske på fastigheten. En bestämmelse om hur stor del av den totala markytan som skall 

bibehållas genomsläpplig ses som ett sätt att bidra till möjlig fördröjning inom fastigheten. 

Man anger även att det finns en plan på att anlägga ett fördröjningsdike i anslutning till 

parkering i sydvästra delen av området. 

Trafikbuller 

Det aktuella planområdet ligger centralt i ett område med få bilvägar in och båda gatorna 

som i någon mån berör planområdet är säckgator. De större mer trafikerade gatorna är 

Tibbarpsvägen ca 100 m västerut och Gunnarstorpsvägen drygt 180 m österut. Mellan 

planområdet och dessa gator finns mellan liggande bebyggelse som fungerar som 

skärmning för de stora bullerkällorna varför risken för ljudnivåer över gällande riktvärde 

bedöms som liten. Sammantaget bedömer miljöförbundet risken för bullerpåverkan från 

närliggande trafikstråk som begränsad. 

En förändring av verksamheten i aktuellt område kan komma att förändra trafiken på 

anslutningsgatan Råggatan i någon mån. Då området är begränsat i storlek bedöms inte att 

ökningen riskerar att bli så stor att den ger olägenheter för angränsade bostadsområden. 

Miljökvalitetsnormer 

I föreliggande planbeskrivning redovisas vilka miljökvalitetsnormer som anses aktuella. 

Planbeskrivningen redovisar i bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte 

medför någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormerna för vatten. I 

granskningshandlingarna redovisas åtgärder för att fördröja och i viss mån rena det 

dagvatten som ändå kommer att avledas till recipient via det kommunala nätet. 

Miljöförbundet bedömer att lämnad redovisning visar på att föreslagen planändring bör 

innebära en begränsad risk för påverkan av miljökvalitetsnormerna för vatten i Vegeån. 

Radon 

En radonmätning har genomförts i samband med den marktekniska undersökningen. 

Mätning visar på låga radonhalter i mark inom området och föranleder ingen ytterligare 

kommentar från miljöförbundet. 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkommet 2020-03-08 

Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget. 

  



 Granskningsutlåtande 2021-04-06    sid. 7 
 

 

SAMMANFATTNING 

Planförslaget har efter granskning omarbetats och följande förändringar har gjorts: 

 

PLANKARTA 

• En planbestämmelse b3 – Yta för fördröjning och avledning av dagvatten ska 

anordnas har lagts till på plankartan för att förtydliga vart fördröjningsyta för 

dagvatten kommer att hanteras. 

 

PLANBESKRIVNING 

Planbeskrivningen har förtydligats genom 

• Gatunamn har lagts till på en karta i planbeskrivningen för att visa vart 

Tibbarpsvägen återfinns. 

• Texten kring anslutningspunkter för VA har ändrats till att det med fördel går att 

ansluta till befintliga anslutningspunkter 

• Beskrivningen har förtydligats kring vilka fastigheter som berörs av u-områdena och 

vilka ledningar som ligger i u-områdena. 

 

SAMLAD BEDÖMNING 

Byggnadsförvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan för Brogårda 8:7 och del av 8:36, i 

Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till antagande. 

 

 

Byggnadsförvaltningen 

Bjuvs kommun 

 

Elinor Thornblad 

Planarkitekt 

 

 


