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SAMRÅDET 
Enligt Byggnadsnämndens beslut 2020-12-17, § 112, har förslag till detaljplan varit 
på samråd under tiden 23 december 2020 – 20 januari 2021, totalt 16 yttranden har 
inkommit, varav 5 med erinran eller kommentar.  

 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
 

Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län, inkommet 2020-01-15    med erinran 

Lantmäteriet, inkommet 2021-01-18     med erinran 

Region Skåne, inkommet 2020-01-20     utan erinran 

Trafikverket, inkommet 2021-01-07     utan erinran 

Polismyndigheten, inkommet 2021-01-07    utan erinran 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

Weum Gas AB, inkommet 2021-01-13     utan erinran 

E.ON Energidistribution AB, inkommet 2020-12-28   utan erinran 

Telia Sonera Skanova Access AB, inkommet 2020-12-28  utan erinran 

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB, inkommet 2020-01-20 med erinran 

Öresundskraft AB, inkommet 2021-01-04    med erinran 

 

Kommunala nämnder 

Barn- och utbildningsnämnden, inkommet 2021-01-29   utan erinran 

Vård- och omsorgsnämnden, inkommet 2021-02-02   utan erinran 

Tekniska nämnden, inkommet 2021-01-29    utan erinran 

Kommunstyrelsen, inkommet 2021-01-21    utan erinran 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Söderåsens miljöförbund, inkommet 2020-01-20   utan erinran 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, inkommet 2021-01-14  med erinran 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkommet 2020-01-15  
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Risk - Översvämning  
Länsstyrelsen noterar att en dagvattenutredning ska genomföras inför granskningsskedet. 
Länsstyrelsen förutsätter att resultatet av den utredningen arbetas in i kommande 
planhandlingar. 
 
Risk - Geoteknik  
Länsstyrelsen noterar att en geoteknisk undersökning ska genomföras och länsstyrelsen 
förutsätter att resultatet av den arbetas in i kommande planahandlingar. 
 
Risk - Förorenad mark  
Länsstyrelsen noterar en markmiljöundersökning ska genomföras och Länsstyrelsen 
förutsätter att resultatet av den arbetas in i kommande planahandlingar. 
 
Länsstyrelsens rådgivning  
Planteknik  
Länsstyrelsen noterar att det finns en transformatorstation inom planområdet. Den bör få sin 
korrekta planbeteckning säkrad på plankartan. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver kompletteras gällande risk för 
översvämning, geoteknik och markförorening. Utan sådan redovisning kan inte 
Länsstyrelsen bedöma markens lämplighet för föreslaget ändamål, och kan därmed komma 
att ha synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 
Kommentar: Planarbetet har kompletterats med en markmiljöundersökning och en 

geoteknisk undersökning. Marken påvisar inga föroreningar eller 
stabilitetsproblem. Kommunen och NSVA har haft diskussioner för att 
tillsammans räkna fram de dagvattenmängder som behöver hanteras från 
tomten. En planbestämmelse om genomsläpplighet sätts på plankartan för att 
minska avrinningshastigheten över ytan. Ett mindre dike planeras för på 
parkeringsplatsen för att ta hand om, fördröja och rena vattnet som rinner 
över asfaltsytan. Området för transformatorstationen har setts över och är nu 
utpekat som ett E-område. 

 
LANTMÄTERIET, inkommet 2020-01-18 
Detaljplan för Brogårda 8:7 och del av 8:36  
Vid genomgång av planförslagets handlingar har följande noterats:  
 
Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för fjärrvärmeledning till förmån för Vattenfall 
AB Värme Norden. Det finns dock inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen i 
plankartan. Utan u-område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig. Om 
det är kommunens avsikt att ledningarna ska tas bort behöver detta beskrivas i 
planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan kompletteras med u-
område. 

Kommentar:  Efter kontakt med Vattenfall AB Värme Norden och Nevel som har tagit över 
fjärrvärmeledningarna i Bjuv har det framkommit att fjärrvärmeledningen inte 
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längre är i bruk. Ledningsrätten ska omprövas. Detta förtydligas i 
planbeskrivningen. 

 

TRAFIKVERKET, inkommet 2021-01-07 
Detaljplan för Brogårda 8:7 och del av 8:36, Bjuvs kommun 
Samråd 
U.e 

 

POLISMYNDIGHETEN, inkommet 2021-01-07 
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 

WEUM GAS AB, inkommet 2021-01-13 
Yttrande över detaljplan för Brogårda 8:7 och del av 8:36 i Bjuv  
Weum Gas AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Weum Gas har 
inga ledningar eller anläggningar i det aktuella planområdet och har därmed inget att erinra i 
rubricerat detaljplan. 

 

E.ON ELNÄT SVERIGE AB, inkommet 2020-12-28 
Yttrande över samråd av Detaljplan för Brogårda 8:7 och del av Brogårda 8:36 i 
Bjuv, Bjuvs kommun. Dnr 2020-00069 
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 över detaljplanen. 

 

TELIA SONERA SKANOVA ACCESS AB, inkommet 2020-12-28 
Detaljplan för Brogårda 8:7 och del av 8:36 
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något 
att invända mot planförslaget. 
 
Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är redovisade på bifogad 
lägeskarta. Angivna lägen är ungefärliga. 
 
Eventuell undanflyttning av Skanovas anläggningar på privat fastighet, bekostas av 
fastighetsägare/exploatör. För offert och beställning hänvisas till e-post: 
natcenter@skanova.se 
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Kommentar:  Ledningarna som ligger inom planområdet är placerade i u-områden och 

information finns i planbeskrivningen om att kostnader för flytt av ledningar 
bekostas av exploatören. 

 

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkommet 2020-01-20 
Synpunkter på samrådshandlingar för detaljplan för Brogårda 8:7 m.fl., Bjuvs 
kommun  
Fastigheten är idag ansluten till det kommunala VA-nätet och kan med fördel nyttja befintliga 
anslutningar. Om en omdimensionering eller flytt av anslutningspunkter önskas så hanteras 
detta i anslutningsskedet, och kan innebära kostnader. 
 
Plankartan möjliggör en hög hårdgöringsgrad, vilket kommer att leda till större mängder 
dagvatten som behöver hanteras. För att begränsa kommande dagvattenflöden från 
fastigheten bör hårdgöringsgraden regleras i plankartan. NSVA är gärna med i vidare 
diskussioner för hur detta ska göras.  
 
Om boendet är i behov av sprinklersystem ska detta hanteras internt med tank, då ett 
specifikt tryck eller flöde aldrig kan garanteras i anslutningspunkt. 
 
I planområdets södra del, den del som idag är en parkering, går allmänna 
dagvattenledningar. Dessa behöver hanteras på något vis, antingen får de slopas eller så får 
de bli en del av den interna VA-installationen. Ledningarna tas över i befintligt skick. 
 
I övrigt har NSVA inget att erinra. 

Kommentar: Sprinkler kommer att installeras. Planbeskrivningen förtydligas med 
information om att det krävs egen tank för sprinkleranläggningen. 
Ledningarna i den södra delen kommer att övergå till den nya 
fastighetsägaren. 
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ÖRESUNDSKRAFT AB, inkommet 2020-01-04 
Öresundskrafts svar på detaljplan för fastigheterna Brogårda 
8:7 och del av 8:36, Bjuv. 
 
Elnät 
Vi förutsätter att vi kan försörja de nya byggnaderna i planförslaget från befintlig 
transformatorstation. 
 
I samband med att Bjuvs kommun avyttrar mark till privat fastighetsägare önskar vi 
teckna markupplåtelseavtal för de elledningar för allmänt ändamål som ligger inom 
u-områdena på Brogårda 8:7. 

Kommentar: Markupplåtelseavtal kommer att behövs skrivas. Planbeskrivningen uppdateras 
med information kring detta. 

 

KOMMUNALA NÄMNDER 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, inkommet 2021-01-29 
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. 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 
barnkonventionen ska barn 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. 

Barn- och utbildningsnämnden skickar tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan någon 
erinran då barnperspektivet har beaktats enligt barnkonventionen.  

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, inkommet 2021-02-08 
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 och 
korttidsboende. 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 utformade enligt de regelverk som finns.  
 
Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, KPR, har lämnat följande synpunkter  
-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  
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Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Detaljplan för Brogårda 8:7 och del av 8:36 
 

TEKNISKA NÄMNDEN, inkommet 2021-01-29 
Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till förslag till ny 
detaljplan för BROGÅRDA 8:7 och del av 8:36 i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län som är 
tillgänglig för samråd. 
 

KOMMUNSTYRELSEN, inkommet 2021-01-21 
Ordförandebeslut angående yttrande över förslag till ny detaljplan för fastigheten 
Brogårda 8:7 och del av fastigheten Brogårda 8:36 i Bjuv. KS 2020-00562 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-28, § 178, att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Brogårda 8:7 och del av Brogårda 8:36 i Bjuv. Syftet 
med planen är att möjliggöra för en LSS-verksamhet för korttidsboende och daglig 
verksamhet.  

Byggnadsnämnden beslutade 2020-12-17, § 112, att skicka ut planförslaget på samråd. 
Kommunstyrelsen har därför fått möjlighet att yttra sig över förslaget. Kommunstyrelsens 
förvaltning har granskat förslaget och kan i yttrande konstatera att förslaget är utformat i 
enlighet med kommunstyrelsens beställning.  

Beslut 
Då det är brådskande och kommunstyrelsens sammanträde inte kan avvaktas beslutar 
undertecknad (Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande) med stöd i punkt 13 i 
kommunstyrelsens delegationsordning 2015-10-01 härmed om följande: Kommunstyrelsen 
antar föreliggande yttrande från kommunstyrelsens förvaltning som sitt eget och översänder 
detta till byggnadsnämnden.  

 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGSBOLAGS AB, inkommet 2021-01-04 
Yttrande avseende detaljplan för fastigheten Brogårda 8:7 och del av 8:36, Bjuvs 
kommun (2020/00069)  
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. Med 
anledning av detta vill NSR framföra följande:  
 
• NSR är positiva till en tydlig skrivning kring avfall i planen men skulle vilja tydliggöra att  
 
Avfallsutrymmen för fastigheten ska placeras i nära anslutning till allmän väg, som är 
anpassad för renhållningsfordonen och följer angivna mått i kommunens 
renhållningsordning. Vid placering av ett avfallsutrymme är det viktigt att ta hänsyn till 
trafiksäkerhet, framkomlighet och arbetsmiljö. Avfallsutrymmet ska inte placeras så att 
backning förekommer. Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger samt 
underlätta för källsortering. Mer information finns att tillgå hos NSR. Vid användning av 
markbehållare är det viktigt att detta sker i samråd med NSR.  
 
• 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 
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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:  Planbeskrivningen kompletteras med information om placering av 

avfallsutrymmen och avstånd till körbar väg. 

 
SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkommet 2020-01-20 
Samrådsyttrande gällande förslag till detaljplan – Brogårda 8:7 och del av 8:36, Bjuvs 
kommun 
Mot bakgrund av dagvattnets potentiella föroreningsinnehåll och de negativa effekter som 
kan uppkomma vid avledning bör åtgärder vidtas för att fördröja avledning och om möjligt 
rena dagvattnet lokalt. Detta är också den redovisade målsättningen i föreliggande 
planförslag. Det aktuella planområdet är av begränsad storlek men i arbetet med att nå 
uppsatta mål för vattenkvaliteten i vattendragen är alla bidrag av betydelse.  

Miljöförbundet förväntar sig att resultatet av den utredning som enligt planbeskrivningen 
pågår var vatten ska fördröjas redovisas inför granskningen.  

Enligt redovisad planbeskrivning bedöms planområdet enligt föreliggande förslag inte 
medföra att vattenkvalitetsnormer för vatten överskrids eller riskerar att överskridas. 
Miljöförbundet vill se en mera konkret redovisning av tänkt dagvattenhantering inom 
fastigheten innan slutligt ställningstagande i frågan.  
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. 

Bedömningar 
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 och utredning pågår var detta ska ske.  

Den planerade nya bebyggelsen innebär en ökad byggnadsyta jämfört med dagens förskola 
och därmed mer hårdgjord yta. Då recipienten är relativt nära och påverkad idag krävs 
närmare redovisning av hur dagvattenhanteringen är tänkt att ske på fastigheten.  

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 mellanliggande bebyggelse som fungerar som skärmning 
mot de stora bullerkällorna varför risken för ljudnivåer över gällande riktvärde bedöms som 
liten. Sammantaget bedömer miljöförbundet risken för bullerpåverkan från närliggande 
trafikstråk som begränsad. 
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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 bli så stor att den ger olägenheter för angränsande bostadsområden.   

Miljökvalitetsnormer 
I föreliggande planbeskrivning redovisas vilka miljökvalitetsnormer som anses aktuella. 
Planbeskrivningen redovisar bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte medför 
någon risk för försvårande att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten. Det krävs enligt 
miljöförbundets bedömning ett närmare klarläggande av hur dagvattenhanteringen är tänkt 
att ske på fastigheten för en slutlig bedömning i frågan.  

Radon 
Då eventuell förekomst av markradon inte redovisas närmare utan mätning är tänkt att ske 
inför granskning har miljöförbundet ingen ytterligare synpunkt i nuläget.  
 

Kommentar:  Konsulten tillsammans med NSVA diskuterat vart dagvattnet ska fördröjas 
samt hur dagvattnet kommer att renas innan det släpps på ledningsnätet. 
Planbeskrivningen och plankartan kompletteras med planbestämmelse om 
andel genomsläpplig markyta på kvartersmarken. Genom att vattnet silas 
över markytan renas en del av vattnet på detta vis innan det rinner ner i 
dagvattenbrunnarna. För ytan som är tilltänkt för parkering planeras ett dike 
som tar hand om vattnet från parkeringsplatsen. Bedömning är gjord efter att 
denna yta har de största påverkan på vattenkvaliteten som släpps ut. 

En markradonundersökning har gjorts som visar på låga radonvärden i 
området. 
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SAMMANFATTNING 

Planförslaget har efter samrådet omarbetats och följande förändringar har gjorts: 

 

PLANKARTA 

• Transformatorstationen har fått användningen E – transformatorstation 
• b2 – bestämmelsen har bytt innebörd från radonsäkert utförande som tagits bort till 

att hantera genomsläpplighet av markytan. 
• Planbestämmelse har tillkommit gällande, att marklov krävs för åtgärder som 

försämrar markens genomsläpplighet. 
• e-bestämmelsen har förtydligats gällande vilken yta som bestämmelsen avser. 
• GC-VÄG har bytt beteckning till GÅNG och CYKEL för att följa boverkets 

bestämmelser för gällande period. 

 

PLANBESKRIVNING 

• Information om avfallsutrymmen har lagts till i planbeskrivningen. 
• Dagvattnets hantering har utvecklats i planbeskrivningen. Förtydligande har även 

gjorts kring påverkan på miljökvalitetsnormerna. 
• Information om att sprinkleranordning kräver egen tank har lagts till i 

planbeskrivningen. 
• Information om ledningsrätter och behovet av omprövning och ansökan av dessa har 

lagts till. 
• Förklaring av de nya planbestämmelserna b2 - genomsläpplighet av markytan och att 

marklov krävs för genomsläpplighet. 
• Information om att exploatören bekostar dagvattendiket och ansluter vatten från 

parkeringsplatsen. Hur det ska utformas hanteras i marköverlåtelseavtalet. 

 

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 granskning. 

 

 

Byggnadsförvaltningen 

Bjuvs kommun 

 

Josephine Rosendahl 

Planarkitekt 

 

 


