
 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE II 
För detaljplan Orren 2 m fl i Bjuv,  
Bjuvs kommun, Skåne län 
Dnr 2021-00064  



 

 

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. 

Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 2021-08-25 till 2021-09-30 och 
granskning under 2021-12-22 till 2022-02-04. Detaljplanen antogs av 
byggnadsnämnden 2022-03-24 § 25. Länsstyrelsen fattade 2022-05-19 beslut att 
upphäva kommunens antagandebeslut mot grund av att de ansåg att 
miljökvalitetsnorm för vatten inte följdes samt att bebyggelsen eller ett byggnadsverk 
skulle bli olämpligt med hänsyn till risken för översvämning. Detaljplanen har sedan 
dess reviderats gällande principlösning för dagvattenhantering och marken har 
höjdsatts. Då planområdet har utökats med allmän platsmark sedan tidigare 
granskning har en ny granskning genomförts. Enligt Byggnadsnämndens beslut 
(2022-08-25, § 70) har förslag till detaljplan varit på en ny granskning under perioden 
2022-08-30 – 2022-10-01. Totalt 16 yttranden har kommit in, varav 2 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 1 september 2022. 

Nedan redovisar Bjuvs kommun inkomna yttranden med kommentarer av 
kommunen. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län 2022-09-22 utan synpunkt 
Lantmäteriet 2022-09-30 utan synpunkt 
Region Skåne 2022-09-23 utan synpunkt 
Trafikverket 2022-09-07 utan synpunkt 
Polismyndigheten 2022-09-12 utan synpunkt 
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Ledningsrättshavare m.fl. 

Skanova (Telia Company) AB 2022-08-31 utan synpunkt 
Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB 2022-09-28 med synpunkt 
Vattenfall Eldistribution 2022-09-16 utan synpunkt 

 

Kommunala nämnder 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-10-04 utan synpunkt 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-30 utan synpunkt 
Tekniska nämnden 2022-10-05 utan synpunkt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-28 utan synpunkt 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-10 utan synpunkt 
Kommunala pensionärsrådet 2022-10-04 med synpunkt 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Söderåsens miljöförbund 2022-09-26 utan synpunkt 
Räddningstjänsten Skåne nordväst 2022-09-08 utan synpunkt 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkom 2022-09-22 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte 
några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL.   
 

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

 
LANTMÄTERIET, inkom 2022-09-30 
Lantmäteriet har tagit del av handlingar (daterade 2022-07-15). Lantmäteriet har 
inga synpunkter att framföra.  
 

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

 

REGION SKÅNE, inkom 2022-09-23 
Region Skåne avstår från att yttra sig över aktuell detaljplan.  

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

  

 
TRAFIKVERKET, inkom 2022-09-07 
Inga synpunkter. 

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

 

POLISMYNDIGHETEN, inkom 2022-09-12 
Beträffande underrättelse om granskning ”Detaljplan för Orren 2 m.fl. i Bjuv, Bjuvs 
kommun, Skåne län” så finns inga synpunkter ur polisiär synvinkel. 

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

 

 

LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 

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

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

 
NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkom 2022-09-28 

- Planerad kommunal dagvattendamm behöver ha en driftväg för att bland 
annat in- och utlopp ska kunna underhållas. 

- I övrigt visar detaljplanen en möjlig fördröjningsyta inom planområdet på 
allmän platsmark. 

- För bostadshus med fler än 3 våningar är dimensionerande brandvattenflöde 
20 l/s. Det är osäkert om detta flöde kan tas från brandposterna i områdets 
närhet och för att säkerställa detta behöver avtappningsprov göras.  

- Påminnelse om att NSVA bör konsulteras vid omläggning av kommunala VA-
huvudledningar. 

I övrigt inget att erinra.  
 

Kommentar från Bjuvs kommun: Driftväg är möjlig att anlägga på den allmänna 
platsmarken både i nu aktuell detaljplan och på intilliggande parkmark.  

Kommunen noterar informationen om att avtappningsprov behöver göras och att 
NSVA ska konsulteras vid omläggning av kommunala VA-huvudledningar.  

 

VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB, inkom 2022-09-16 
Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplan för Orren 2 m.fl. och lämnar 
följande yttrande. 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall 
Eldistribution har inget att erinra.  

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

 

 

KOMMUNALA NÄMNDER 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, inkom 2022-10-04 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna granskning II av Detaljplan för 
Orren 2 m fl Bjuv. 

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, inkom 2022-09-30 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Att skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan någon erinran då 
barnperspektivet har beaktats enligt barnkonventionen. 

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

 

TEKNISKA NÄMNDEN, inkom 2022-10-05 
Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inga synpunkter gällande 
detaljplan för Orren 2 m fl, Bjuvs kommun, Skåne län, som är tillgängligt för 
granskning II.  
 

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

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkom 2022-09-28 
Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och bedömer att de 
förändringar som gjorts inför granskning II utsläcker de grunder som Länsstyrelsen 
baserade sin överprövning av kommunens antagandebeslut på. Förvaltningen har 
därför inget att erinra mot förslaget.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att 
anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 
byggnadsnämnden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt eget 
samt översända detta till byggnadsnämnden.  

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

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, inkom 2022-10-10 
Bedömning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har granskat planförslaget och ställer sig positiva till 
det.  

Under året har kultur- och fritidsförvaltningen påbörjat arbetet med att implementera 
arbetssätt som stärker delaktigheten bland barn och unga, bland annat har en 
handbok för delaktighetsarbete tagits fram. Förvaltningen avser att fördjupa arbetet 
under 2023 och involvera barn och unga i fler projekt. Kultur- och fritidsförvaltningen 
förordar därför att barn och unga involveras tidigt i processen gällande utformning av 
allmänna platser. Särskilt eftersom planförslaget ligger i direkt anslutning till 
Skateparken där många barn och unga rör sig. Om det efterfrågas kan förvaltningen 
även bistå som resurs i det konkreta delaktighetsarbetet.  
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Kultur- och fritidsförvaltningen har i övrigt inget att erinra mot detaljplaneförslaget.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta 
föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till byggnadsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt 
översända detta till byggnadsnämnden.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 
Att involvera barn- och unga i utformningen av det offentliga rummet välkomnas och 
kan med fördel planeras i samband med projekteringsarbetet. 

 

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET, inkom 2022-10-04 
Angående Granskning II – Detaljplan för Orren 2 med flera Bjuvs kommun. 

Svar på remiss: KPR:s fyra föreningar har tagit del av tillgängliga handlingar 
avsedda för granskning. Föreningarna finner inget nytt att erinra om vid utförd 
granskning, men vi vidhåller de påpekade noteringar vi framfört i remissvar 2021-09-
11 angående Samråd – detaljplanen. 

Vi har också noterat kommunens svar till KPR i samrådsredogörelsen 2021-12-08.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 
Kommunen hänvisar till tidigare besvarat yttrande i samrådsredogörelsen daterad 
2021-12-08. 

 

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. 

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkom 2022-09-08 
Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget.  

Information inför byggprocessen 
Utrymning 
Utrymning med hjälp av räddningstjänsten (< 11 meter) 
Om utrymning ska ske med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning får inte 
avståndet mellan fönsters underkant/balkongräcke och marken överstiga 11 meter. 
Uppställningsytan ska vara minst 3 meter lång och 2,5 meter bred, placerad 1-1,5 
meter ut från ytterkanten av de balkonger eller fönster som ska kunna nås med 
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stegen. Uppställningsytan bör vara hårdgjord (asfalt, grus, gräsarmering) men 
gräsmatta kan accepteras om det bedöms att denna har tillräcklig bärighet för att 
klara stegen samt vikten från två personer (totalt minst 250 kg).  

För förtydligande av ovanstående hänvisar räddningstjänsten till dokumentet Råd 
och anvisningar för utrymning med hjälp av räddningstjänsten som går att finna på 
rsnv.se.  

Övriga upplysningar 
De flesta bostadsbränderna börjar på spisen. Räddningstjänsten rekommenderar att 
spisvakt och nätanslutna brandvarnare installeras vid nyproduktion av bostäder.  

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

 

 

 

SAMMANFATTNING 
Planförslaget har efter granskning inte genomgått några förändringar varken vad 
gäller plankarta eller planbeskrivning. 

 

 

SAMLAD BEDÖMNING 

Förvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan för Orren 2 m fl i Bjuv, Bjuvs 
kommun, Skåne län bör föras till antagande. 

 

 

Elinor Thornblad 

 
Planarkitekt 
Planeringsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Bjuvs kommun 

 


