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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 till bestämmelserna 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 fått laga kraft och den gäller då fram till 
dess att kommunen upphäver, ändrar eller ersätter detaljplanen. 
 

PLANEN I KORTHET 

SYFTE  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, serviceboende, daglig 
verksamhet och förskola.  
 

SAMMANFATTNING 
Kommunen är i behov av lokaler för samhällsfunktioner. Planförslaget möjliggör att 
daglig verksamhet, korttidsboende och förskola kan bedrivas på del av planområdet. 
Övrig del av planområdet regleras som park med möjlighet till lek och rekreation.  
 
Planförslaget möjliggör för verksamhet med huvudbyggnad, komplementbyggnader, 
parkeringsplats och friyta. Huvudbyggnad får ha en nockhöjd på maximalt 6,5 meter, 
vilket passar en envåningsbyggnad med sadeltak.  
 

HANDLINGAR 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser, 2021-03-30 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-09-22 

• Fastighetsförteckning, 2021-01-22 

• Markmiljöundersökning, 2020-12-21 

• Markteknisk undersökning, 2021-01-22 

• Samrådsredogörelse Brogårda, 2021-02-09 

• Granskningsutlåtande, 2021-04-06 
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PLANDATA  

LÄGE OCH AREA 
Planområdet ligger i den norra delen av Bjuvs tätort. Planområdet omgärdas av 
Råggatan i väst och gång- och cykelvägar i norr, öster och söder. På andra sidan 
dessa gator och gc-vägar finns enbostadshus, radhus och parhus.  
 
Planområdet är cirka 6320 kvm.  
 

 
Planområdets läge i Bjuvs tätort 
 

 
Planområde, fastigheter och gatunamn.  

8:36 

8:7 
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MARKANVÄNDNING OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
På Brogårda 8:7 ligger idag en förskola vars lokaler har blivit utdömda. Byggnaden 
ska rivas. På den del av Brogårda 8:36, som ligger inom planområdet, finns idag en 
parkeringsplats samt en grönyta. Båda fastigheterna ägs idag av Bjuvs kommun. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN 
I Bjuvs översiktsplan, ÖP 2006, antagen av kommunfullmäktige 2009-05-28 § 45 är 
planområdet markerat som Planlagd mark.  
 

DETALJPLANER 
För planområdet gäller två detaljplaner. Gällande detaljplaner upphör att gälla inom 
planområdets gränser i samband med att denna detaljplan fått laga kraft. 
 
Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Bjuvstorpsområdet, västra delen, 
antagen 1973. Detaljplanen anger allmänt ändamål för fastigheten Brogårda 8:7. 
Prickmark finns i fastighetsgräns runt hela fastigheten, det vill säga mark som inte får 
bebyggas. För den del av Brogårda 8:36, som ingår i planområdet, anges parkmark.   
 
Detaljplan 1260-P30 för del av Brogårda 8:1 och 8:2 m.fl. antagen 1991. Detaljplanen 
anger för den del av Brogårda 8:36, som ingår i planområdet, parkmark (med 
egenskaperna lek och parkering) samt transformatorstation.  
 

   
Utdrag ur gällande detaljplaner med planområdet markerat. Till vänster detaljplan från 1973 och till 
höger detaljplan från 1991. 

 

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 

Dagvattenpolicy 
Kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, anger att 
vid planering av nya områden ska dagvatten i första hand fördröjas genom lokalt 
omhändertagande. 
 

Vision 2030 
Vision 2030, antagen av kommunfullmäktige 2016-11-24, §128, anger bland annat 
under rubriken Puls i tryggheten att:   
”Varierande boendemiljöer som passar olika skeenden i livet gör det lätt att flytta till, 
inom och tillbaka till kommunen. Centrala områden byggs tätare och högre med 
mellanrum där människor vill vara. I Bjuv finns puls i tryggheten.”  
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PLANFÖRSLAG 

PLANFÖRSLAGET INNEFATTAR 
Detaljplanen möjliggör: 

• Serviceboende, daglig verksamhet, bostäder och förskola med en nockhöjd på 
högst 6,5 meter (motsvarande en våning med sadeltak eller pulpettak) och 
med en största byggnadsarea på 1500 kvm för att säkerställa att tillräcklig yta 
för utemiljö kan tillskapas.  

• Korsmark där komplementbyggnad får uppföras med en nockhöjd på 3,5 
meter. 

• Placeringsbestämmelse för att styra vilka markytor som får bebyggas. 

• Minst 40 % av kvartersmarken ska vara genomsläpplig och en yta för 
fördröjning och avledning av dagvatten ska anordnas på parkeringen för att 
begränsa dagvattenflöden. 

• u-områden med prickmark för att säkra tillgängligheten till allmänna ledningar 
på kvartersmarken. 

• Mark för befintlig transformatorstation. 

• Parkmark för att bevara befintlig grönyta som yta för närområdets rekreation. 

• Gata för att låta den grönremsa som finns mellan Råggatan och fastigheten 
Brogårda 8:7 vara allmän platsmark med kommunen som huvudman. 

• Gång och cykelväg för att möjliggöra fortsatt gång- och cykelförbindelse i 
planområdets norra del. Gång- och cykelvägen ligger idag på fastigheten 
Brogårda 8:7 som planeras bli en privat fastighet. Vid fastighetsregleringen 
behöver gång- och cykelvägen överföras till kommunal gatufastighet.  

 

 
Plankarta 
  



LAGA KRAFTHANDLING 
2021-05-20 

7 

BEBYGGELSE 
D1  B  S1  Detaljplanen medger kvartersmark för serviceboende, daglig 

verksamhet, bostäder och förskola.  
 
Ambitionen är att detaljplanen ska möjliggöra daglig verksamhet och korttidsvistelse 
enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Huvudsyftet med 
bostäder är bostäder för korttidsvistelse.  
 
För att öka detaljplanens flexibilitet och med tanke på att det sedan tidigare har 
funnits förskoleverksamhet inom planområdet, medger detaljplanen även förskola. 
För att uppnå en tillräcklig friyta för lek och utevistelse är planområdet lämpligt för 
cirka 70 barn fördelade på fyra avdelningar. Med 70 barn uppnås en friyta på cirka 30 
kvm/ barn. Yta för lek och utevistelse finns även i allmän grönyta inom planområdet.  
 

Maximal nockhöjd på huvudbyggnad är 6,5 meter och på 
komplementbyggnad 3,5 meter. Bestämmelsen om nockhöjd reglerar 
den högsta delen på byggnadens takkonstruktion.  

 
f På huvudbyggnad tillåts byggnadsdelar som sticker upp över taket som 

skorstenar och teknikutrymmen. Byggnadsdelar som överstiger 
nockhöjden får dock tillsammans, maximalt uppta en byggnadsarea på 
100 kvm.  

 
e Byggnader får uppta maximalt 1500 kvm av kvartersmarken, vilket 

motsvarar ungefär 38 % av markytan. Utnyttjandegraden är satt för att 
möjliggöra en tillräckligt stor friyta för vistelse och lek.  

 
p  Huvudbyggnad ska placeras minst 3 meter från fastighetsgräns och 

komplementbyggnader minst 1 meter från fastighetsgräns. Detta för att 
möjliggöra förvaltning av byggnader inom egen fastighet, hindra 
byggnader för att hamna för nära fastighetsgräns och inkräkta på annans 
fastighet med till exempel takutsprång och hindra att byggnader 
skymmer sikten på gång- och cykelväg.  

 
Delar av planområdet är försett med prickmark, vilket innebär att marken 
inte får förses med byggnad. Motivet till detta är att dessa områden ska 
vara tillgängliga för allmänna ledningar och att byggnader inte ska hindra 
tillgängligheten.  
 

Planområdets södra del har försetts med korsmark, vilket innebär att det    
endast får uppföras komplementbyggnader inom området, som till 
exempel redskapsbod och tak för cykelparkering. 

 
b1 Endast källarlösa hus får uppföras. Detta för att minimera risk för 

källaröversvämningar.  
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GRÖNSTRUKTUR 
PARK Detaljplanen innehåller en del parkmark. Bestämmelsen syftar till att 

bevara den gröna ytan i planområdets södra del allmänt tillgänglig för 
närområdet.  

GATOR OCH TRAFIK 
GATA Planområdet försörjs från befintlig gatustruktur och infart till 

kvartersmarken sker från Råggatan. I detaljplanen planläggs den gröna 
ytan mellan Råggatan och kvartersmarken som gata. Detta för att de 
ledningar som ligger här fortsatt ska vara allmänt tillgängliga.  

 
Parkering ska lösas på kvartersmark och anordnas för både personal och besökare. I 
planområdets sydvästra del finns mark lämplig för parkering. Marken har försetts 
med korsmark, vilket möjliggör att marken utöver parkering, även kan användas för 
vissa komplementbyggnader.  

 
I planområdets norra del regleras gång- och cykelväg så att befintlig 
gång- och cykelväg fortsatt ska finnas kvar och vara placerad på allmän 
platsmark. Detaljplanen medger att gång- och cykelvägen blir 4 meter 
bred.  
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och spillvatten  
Fastigheten är bebyggd sedan tidigare och ansluten till befintliga ledningar för dricks- 
och spillvatten samt dagvatten. Befintliga anslutningar kan nyttjas. 
 
Vid behov av sprinkler som brandskydd står exploatör för kostnad och 
vattenförsörjning av sprinkleranläggningar.  
 

Dagvatten 
Allmänna dagvattenledningar finns på parkeringen. Dessa behöver tas över av ny 
fastighetsägare, då parkeringen övergår från allmän platsmark till kvartersmark. 
Ledningarna tas över i befintligt skick.   
 
Dagvatten kommer till viss del att behöva fördröjas inom planområdet innan det når 
ledningsnätet, vilket regleras i detaljplanen med en bestämmelse om markens 
genomsläpplighet.  
 
b2 Minst 40 % av kvartersmarken ska vara genomsläpplig. Bestämmelsen 

har som syfte att minska dagvattnets avrinningshastighet på markytan.  
Genom att begränsa avrinningshastigheten kan dagvattenflöden och 
flödestoppar utjämnas, vilket är positivt för både nedströms ledningsnät 
och recipient. Som genomsläpplig yta räknas grönyta, grus, stenmjöl, 
armerat gräs (exempelvis betongsten med hål), armerat grus eller annan 
markyta som infiltrerar vatten.  

 
 
 
 
 

GÅNG
och 
CYKEL 
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För att säkerställa att bestämmelsen efterlevs har plankartan försetts med utökad 
lovplikt, vilket innebär att det krävs marklov för att hårdgöra marken, det vill säga för 
åtgärder som försvåra för vatten att tränga in i marken. Exempel på sådana åtgärder 
kan vara asfaltering av tidigare grönyta.   
 
b3 Yta för fördröjning och avledning av dagvatten ska anordnas. 

Bestämmelsen syftar till att ett dike eller dylik yta, som kan fördröja och 
rena vatten, ska anläggas där parkering planeras.  

 
Ett avvattningsdike som fördröjer 10 m3 placeras på parkeringen för att ta hand om 
parkeringsplatsens avrinningsytor. Detta innebär en fördröjning av dagvatten upp till 
ett klimatsäkrat 20-årsregn från parkeringsytan och samtidigt en begränsning av 
utflödet från parkeringsytan till 1,5 l/s, vilket går att jämföra med dagens utsläpp på 
11 l/s. Även om dikets magasineringsmöjligheter är begränsade, så bidrar det med 
renande egenskaper. Då parkeringen kan antas vara den yta inom planområdet som 
potentiellt kan bidra till föroreningar i dagvattnet anses föreslagen placering vara 
mest lämplig. Diket kan utformas på flera olika vis, exempelvis som ett dike som är, 1 
meter brett, 17 meter långt och med skålad yta på cirka 0,2 meter samt med ett 
underliggande makadamdike med ett djup på cirka 2 meter. Ungefär liknande 
magasineringsvolym fås om diket utformas endast som ett öppet dike med 
dimensionerna 1*17*0,5 meter (b, l, d). Diket förses med ett dräneringsrör på botten 
som ansluter till det interna dagvattennätet och avleds så småningom till det 
allmänna dagvattennätet. Avvattningsdikets utformning och tillkomst regleras även i 
marköverlåtelseavtal. 
 

 
 
Avvattningsdike för dagvatten ska placeras på parkeringsplatsen.  
Möjlig placering är i den södra delen av parkeringen.   

Dagvattendike 
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El och uppvärmning 
E Transformatorstation. För den befintliga transformatorstationen avsätts 

ett område kvartersmark på cirka 77 kvm. 
 
Ledningar för el, bredband och fjärrvärme finns i anslutning till planområdet.  
 
Fjärrvärmeledningar finns även på fastigheten Brogårda 8:7. Dessa omfattas av 
ledningsrätt, men är tagna ur bruk. Ledningarna ska tas bort och ledningsrätten 
omprövas.  
 

Avfall 
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. 
 

Markreservat för allmännyttigt ändamål 
u Plankartan har försetts med markreservat för allmännyttiga underjordiska 

ledningar och markreservaten har försetts med prickmark. Syftet med 
planbestämmelserna är att säkra tillgängligheten till befintliga 
ledningarna och att området inte tas i anspråk på ett sätt som hindrar att 
en rättighet kan bildas där. 
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I aktuellt projekt planeras för en byggnad som ska inrymma daglig verksamhet samt korttidsvistelse 
enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Projektet omfattar lokaler för 
daglig verksamhet och nio små lägenheter för kortidsvistelse (tre lägenheter för vuxna och sex 
lägenheter för barn). Situationsplan, Jais arkitekter. 
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PLANFÖRUTSÄTTNINGAR 

NATUR, GEOTEKNIK OCH KULTUR 

Mark och vegetation  
Planområdet består dels av en före detta förskola med förskolegård och parkering, 
dels av en grönyta. Grönytan används i dag för lek och rekreation av boende i 
närområdet.  
 

 
Gräsyta inom planområdet 
 

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk undersökning har genomförts i planarbetet (Markteknisk 
undersökning. C3S Miljöteknik AB, 2021-01-22). Fältundersökningar utfördes i 
december 2020 och omfattade CPT-sonderingar, provtagningar av störda prover 
med skruvprovtagare (geoteknik och miljö), vattenobservationer i öppna 
provtagningshål samt radonundersökning.  
 
Den geotekniska undersökningen visar att den mark som ska bebyggas i huvudsak 
utgörs av fyllnadsmassor, alternativt ej naturligt lagrade massor ner till mellan ca 1,9 
och 3,0 meter under markytan. Därunder förekommer naturligt lagrad sandjord med 
ler-och grusinnehåll, alternativt lermorän. Enligt SGUs jorddjupskarta bedöms 
uppskattat djup till berg uppgå till mellan ca 20-30 m. 
 
Inga fria grundvattenytor har observerats i utförda skruvprovtagningar (ner till 4 
meter). Enligt SGU:s brunnsarkiv (SGU januari, 2021) och ca 200–250 m norr om 
aktuell fastighet, förekommer djup till grundvatten på ca 3 m under befintlig markyta.  
 
Utredningen bedömer att marken kan grundläggas på konventionellt sätt med platta 
på mark. Jord med organiskt innehåll rekommenderas att utskiftas under byggnader.  
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Gruvgångar  
Inom planområdet förekommer äldre gruvgångar av typen A-flöts på 30 och 40 
meters djup. Byggnation och uppfyllnader inom området kommer genom 
lastutbredning och valvverkan att ha en försumbar inverkan på gruvgångarnas 
stabilitet på dessa djup. Enligt Riskbedömningen av gruvgångar, riskkarta Bjuvs 
kommun framtagen 2017-12-08 pekas området ut som ett klass 1 område, vilket 
innebär att inga åtgärder behöver ske. Risk för skadliga sättningar på  
grund av planerad bebyggelse bedöms därför inte föreligga.   

 

Radon 
Markradonmätningar har utförts i samband med den geotekniska undersökningen.  
Utförd markradonundersökning påvisar resultat mellan ca 3,0 och 8,8 kBq/m3, vilket 
innebär lågradonmark. Vid årstider med lägre grundvattennivåer kan radonhalten i 
vissa fall fördubblas och skulle därmed kunna öka och övergå till 
normalradonintervallet som är >10 kBq/m3. Faktorer som typ och val av ventilation 
samt påverkan av vatten kan avgöra om tänkt byggnad bör byggas radonskyddande.   
 

Förorenad mark 
En markmiljöundersökning har genomförts i planarbetet (Markmiljöundersökning. 
C3S Miljöteknik AB, 2020-12-21). Markmiljöundersökningen har utförts enligt 
Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (NV 4918) och 
fältarbetet har utförts enligt SGF:s fälthandbok 2:2013 Undersökningar av förorenade 
områden. Miljöprover togs ut i 6 provpunkter, geografiskt jämnt fördelade över 
fastigheten. 19 jordprover har analyserats med avseende på tungmetaller (inklusive 
kvicksilver), alifater, aromater, BTEX och PAH. Markmiljöundersökningen visar på 
halter i jord under riktvärdet för MRR. Det innebär att inga förhöjda halter av 
uppmätta ämnen har påträffats i de aktuella borrpunkterna.  
 

Kulturvärden och fornlämningar 
Inga kända fornlämningar berörs inom planområdet. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbetena ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas enligt 2 kap 10§ Kulturmiljölagen. 

 

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Bostäder, verksamhet och service 
Inom planområdet finns en envånings förskolebyggnad som ska rivas. Rivningslov 
finns. 
 
Norr, öster och söder om planområdet ligger radhus och parhus i en och två 
våningar. Fasaderna är i tegel eller trä och i gula eller röda kulörer. Söder om 
planområdet ligger det också en föreningslokal tillhörande bostadsrättsföreningen  
i söder. Väster om Råggatan ligger en äldre jordbruksfastighet med tillhörande 
ekonomibyggnader.  
 
Cirka 200 meter från planområdet, vid Tibbarpsgatan, finns förskola och skola 
(årskurs 1-6). I Bjuvs centrum, som ligger cirka 700 meter från området, finns 
livsmedelsbutik, restaurang, hårfrisör, gym med mera. 
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Exempel på bebyggelse i närheten av planområdet. 
 

GATOR OCH TRAFIK 
Planområdet ligger vid Råggatan, en säckgata som har sin vändplan invid 
planområdet. Infart till Råggatan sker från Tibbarpsgatan, en uppsamlingsgata som 
försörjer större delen av Brogårda och Tibbarp med trafik söderifrån.  
 
Gång- och cykelväg, som kopplar planområdet till centrala Bjuv och till angränsande 
bostadsområden, finns i direkt anslutning till planområdet. 
 
Inom planområdet finns en parkeringsplats som har använts som parkering till 
förskolan.  
 

 
Råggatan och parkeringen inom planområdet till höger i bild 
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STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET 

Buller och trafik 
Buller definieras som ett oönskat ljud som mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 
människans mäts normalt i decibel(A) och bullerskalan är logaritmisk. Den bullernivå 
som beräknas i ett genomsnitt per dygn kallas för ekvivalent bullernivå. Enligt 
förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, bör inte den 
ekvivalenta bullernivån vid fasad överstiga 60 dBA. Om bostaden inte är större än 35 
kvm är motsvarande nivå 65 dBA. 
 
Naturvårdsverket har angett följande riktvärden för buller från vägtrafik. Buller från 
vägar bör inte överskrida: 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad (65 dBA vid   
smålägenheter), och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

 
Bullernivåerna vid planområdet är låga. Planområdet ligger vid en mindre säckgata 
(Råggatan) och Tibbarpgatan (från vilken infart till Råggatan sker) är en 
uppsamlingsgata med relativt låga trafikflöden. Järnväg ligger cirka 400 meter från 
planområdet och mellan järnväg och planområde finns relativt mycket 
bostadsbebyggelse. 
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och spillvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Fastigheten är ansluten till det kommunala VA-nätet. 
 
Avtalsservitut (12-IM7-75/11840.1) för avloppsledning belastar Brogårda 8:7 till 
förmån för kommunal fastighet Ljungsgård 6:1. 
 

Dagvatten 
I samarbete med NSVA har beräkningar av dagens och framtidens dagvattenflöden 
gjorts. Beräkningar för dagvattenflöden har utförts i enlighet med Svenskt Vattens 
branschstandard P110.  
 
Dagvatten från befintliga takytor och parkering avleds i dag ofördröjt och orenat till 
det kommunala dagvattennätet. Grönytor och parkmark antas avledas ytligt via 
naturlig avrinning till rännstensbrunnar längs planområdets södra del och vidare till 
det kommunala dagvattennätet. Idag avleds totalt 54 l/s från planområdet vid ett 10-
årsregn.  
 
För att beräkna befintliga flöden är klimatfaktorn satt till 1, medan den för framtida 
scenarion är satt till 1,25 i enlighet med P110. Detta innebär att dagvattenflödet från 
området i ett framtida scenario kommer att öka med 25 %, även om ingen annat 
skulle ändras inom området. Detta innebär att dagvatten behöver fördröjas inom 
planområdet. Möjligheterna för att på ett säkert vis fördröja dagvatten inom 
planområdet bedöms som goda. Detta bör ske genom att hårdgöringsgraden av 
kvartersmarken begränsas till 60 %, så att dagvattenflöden från området begränsas.  
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Utöver det bör fördröjningsåtgärder, i form av ett avvattningsdike på parkeringen, 
anläggas, för att bidra till både fördröjning och rening av dagvatten. Avvattningsdiket 
bör fördröja cirka 10 m3. 
 

Elförsörjning och bredband 
Inom planområdet finns en befintlig transformatorstation för närområdet. 
 
Öresundskraft har elledningar och bredband inom och i anslutning till planområdet.  
 
Skanova har teleledning inom och i anslutning till planområdet.  
 

Uppvärmning 
Nevel har fjärrvärmeledning på fastighet Brogårda 8:7 (tagen ur bruk).  
 
För fjärrvärmeledningen finns en ledningsrätt (1260-288.1). Ledningsrätten belastar 
Brogårda 8:7 till förmån för Vattenfall AB Värme Norden. 
 

Brandposter 
Befintliga brandposter i närområdet klarar vattenförsörjningen vid en eventuell brand.  
 

Avfall 
Avfallshantering sköts av NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB.  
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MÖJLIGA KONSEKVENSER 

MARK, LUFT OCH VATTEN 

Dagvatten och översvämningsrisk 
Höjdsättningen av planområdet ska vara sådan att större regn kan hanteras utan att 
byggnader svämmas över. 
 
Inga lågpunkter som medför en risk för översvämning förekommer inom planområdet. 
I planområdets nordöstra del finns en mindre lågpunkt som bedöms möjlig att ta 
hänsyn till vid höjdsättning och byggnation, så att vatten leds så att det inte påverkar 
fastigheter och omgivande mark. 
 

 
Lågpunkter och rinnvägar inom området (Scalgo 2021-01-26) 
 

NATUR OCH KULTURMILJÖ 

Hushållning med naturresurser 
Exploatering sker inom redan ianspråktagen mark (tidigare förskola) och med 
möjlighet att utnyttja befintlig infrastruktur och teknisk försörjning, vilket innebär en 
god hushållning med mark och resurser. 
 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Buller från väg och järnväg 
Buller från väg och järnväg bedöms ge låga bullernivåer. Detta eftersom planområdet 
ligger vid och i närheten av vägar med låga trafikflöden och på avstånd från järnväg.  
 
Biltrafik till planerad verksamhet bedöms inte bli större än till den förskoleverksamhet 
som har bedrivits på platsen tidigare. 
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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.  
 
Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning bedöms därför inte behöva 
genomföras. Behovsbedömningen grundas på följande: 

• Området är sedan tidigare detaljplanelagt och bebyggt. Ingen ny mark tas i 
anspråk till bebyggelse. 

• Några risker för människors hälsa bedöms inte förekomma vid genomförandet. 
• Ingen risk att miljökvalitetsnormerna överskrids. 
• Miljöpåverkan bedöms som ringa. 

 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 
som Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så 
kallade miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som 
införts i svensk lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa 
utsläppskällor. Normerna för vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst 
ska ha vid en viss tidpunkt. Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att 
beskriva vattenförekomstens vattenkvalitet i dagsläget.  
 
Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status eller potential innan 
år 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den ska istället 
förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för 
vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. 
 
Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts 
på att vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och 
ekologisk status ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, 
som används för statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. 
Projekt eller verksamheter som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas. 
 
Dagvatten från planområdet, kommer efter fördröjning, att avleds via kommunala 
dagvattenledningar och slutlig recipient är Vegeån. Vegeåns status klassas i VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) som måttlig och den kemiska statusen uppnår ej 
god. Övergödning och syrefattiga förhållanden liksom miljögifter förekommer i ån. 
Målet är att Vegeån ska uppnå god ekologisk status till 2027. 
 
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra risk för 
försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten. I dag avrinner 
dagvatten ofördröjt och orenat från planområdet. Inga förhöjda föroreningshalter i 
mark har påträffats inom planområdet. Planerad ny användning av planområdet 
bedöms inte öka föroreningsgraden i området. Detaljplanen reglerar markens 
genomsläpplighet, vilket bidrar till att begränsa dagvattenflödena från området. 
Parkeringsplatser kommer att utföras i genomsläppligt material och ett 
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avvattningsdike kommer att anläggas på parkeringsplatsen, vilket bidrar till rening av 
dagvattnet innan det släpps ut på ledningsnätet.  
 

Miljömål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som drar upp riktlinjer för 
dagens och morgondagens miljöarbete i Sverige. Dessa har sedan utvecklats inom 
varje länsstyrelse, efter regionala förutsättningar. Det miljömål som kan anses 
beröras av detta planförslag är: 

• God bebyggd miljö 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
[…] Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas”  
 

Planen bedöms bidra till miljömålen vad gäller God bebyggd miljö eftersom den 
bidrar till en god hushållning med mark och resurser.  
 

SOCIALA KONSEKVENSER 

Barnperspektivet 
Enligt barnkonventionen 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.  
 

Tillgänglighet 
Inom planområdet finns inga betydande höjdskillnader som skulle kunna innebära 
hinder för individer med nedsatt förmåga att röra sig inom planområdet.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Detaljplanen drivs med standardförfarande och tidplanen för planprocessen bedöms 
vara följande: 
Samråd   vinter 2020/2021 
Granskning   vår     2021 
Antagande   vår     2021 
 

GENOMFÖRANDETID 
Planen har en genomförandetid på 5 år från den dagen planen fått laga kraft. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Planområdet är totalt cirka 6320 kvm och består av Brogårda 8:7 som är cirka  
3600 kvm samt del av Brogårda 8:36, cirka 2720 kvm. 
 
Brogårda 8:36  
Fastigheten ägs av kommunen och är en större kommunal fastighet med gator och 
allmänna platser. Detaljplanen berör cirka 2720 kvm av denna fastighet. Av de 2720 
kvm planläggs cirka 2030 kvm för allmän platsmark (PARK och GATA) och cirka 690 
kvm för kvartersmark (D1, B, S1). Fastighetsreglering kommer att ske så att den nya 
kvartersmarken överförs från Brogårda 8:36 till Brogårda 8:7. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fastighetskonsekvenser för Brogårda 8:36 

 
  

                  Planområde 

                  

                  Fastighet 8:36 

 

                  Yta som överförs till 8:7 
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Brogårda 8:7 
Fastigheten ägs av kommunen och är cirka 3 600 kvm stor. 3270 kvm av fastigheten 
planläggs för kvartersmark (D1, B, S1) och cirka 330 kvm planläggs för allmän 
platsmark (GÅNG och CYKEL). Fastighetsreglering kommer att ske så att mark för 
gång- och cykelväg överförs från Brogårda 8:7 till Brogårda 8:36.  
 

 
Fastighetskonsekvenser för fastighet Brogårda 8:7 
 
 
Brogårda 8:7 och 8:36 efter fastighetsreglering 
Brogårda 8:7 kommer efter detaljplanens genomförande och ovan nämnda 
fastighetsregleringar vara cirka 3960 kvm stor.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastighet Brogårda 8:7 efter fastighetsreglering.   

                  Planområde 

                  

                  Fastighet 8:7 

 

                  Ytas som överförs till 8:36 

                  Planområde 

                  

                  Fastighet Brogårda 8:7  

                  efter fastighetsreglering 
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Fastighet Brogårda 8:36 inom planområdet, efter fastighetsreglering.  
Illustration visar endast den del av fastigheten som ligger inom planområdet. 

 

Rättigheter 
På Brogårda 8:7 finns en fjärrvärmeledning som omfattas av ledningsrätt (1260-
288.1). Ledningsrätten belastar Brogårda 8:7 till förmån för Vattenfall AB Värme 
Norden. Ledningarna ska tas bort och ledningsrätten omprövas. Bjuvs kommun 
ansöker om och står för kostnaden av omprövning hos lantmäteriet.   
 
Plankartan har försetts med u-områden för att säkra tillgängligheten till allmänna el- 
och teleledningar som i dag finns på allmän platsmark, men efter 
fastighetsregleringen kommer hamna på kvartersmark.  Servitut kan bildas till förmån 
för ledningsägarna Öresundkraft och Skanova och belasta den nya fastigheten 
Brogårda 8:7. Ledningsägare ansöker om och står för kostnader för bildande av 
ledningsrätt hos lantmäteriet.  
 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planens ekonomi 
Planarbetet genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen och bekostas av 
exploatören. Planavtal kommer inte att tecknas, utan regleras i markanvisningsavtal 
och i framtida marköverlåtelse.  
 
Planeringsavdelningen bekostar byggnadsförvaltningens tid för granskning av 
planhandlingar. 
 

Markanvisningsavtal 
En direktanvisning av den nya kvartersmarken på Brogårda 8:7 kommer att ske till 
Hemsö. Ett markanvisningsavtal ska tecknas mellan kommunen och Hemsö som 
reglerar kostnader och ansvarsfördelning mellan parterna. Fastigheten överlåts till 
Hemsö med äganderätt när beviljat bygglov finns. 
 

                  Planområde 

                  

                  Fastighet Brogårda 8:36  

                  inom planområdet,  

                  efter fastighetsreglering. 
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Exploatören bekostar iordningställande av marken inklusive rivning av befintliga 
byggnader. Dessa kostnader kommer att regleras på köpeskillingen.  
 
Exploatören står även för samtliga utrednings- och projekteringskostnader.  
 
Planeringsavdelningen står för utredningskostnader i planarbetet som inte kunnat 
förutspås.  
 
Markanvisningsavtalet reglerar riskfördelningen mellan kommunen och exploatören 
om projektet skulle avbytas.  
 

Vatten och avlopp 
Exploatören bekostar avvattningsdiket och ansluter parkeringens dagvatten till detta. 
Avvattningsdikets utformning och funktion regleras i marköverlåtelseavtalet.  
 
Kommunen ansvarar för befintligt, allmänt VA-nät fram till fastighetens 
anslutningspunkter, och exploatören ansvarar för att ansluta till dessa punkter. 
Fastigheten har befintliga anslutningspunkter som exploatören med fördel kan 
ansluta till. Önskas nya anslutningspunkter så hanteras detta i anslutningsskedet och 
innebär kostnader för exploatören. 
 

Flytt av ledningar 
Eventuell flytt av ledningar eller anslutningspunkter initieras och bekostas av 
exploatören i samband med exploateringen. 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Medverkande tjänstemän 
Planhandlingar har tagits fram av Tyréns planarkitekter Anna Vindelman och Mergim 
Hajdari i samarbete med Bjuvs kommun. Medverkande tjänstemän har varit 
planarkitekt Josephine Rosendahl, planarkitekt Besnik Nikqi, planarkitekt Elinor 
Thornblad och förvaltningschef Anneli Gille. 
 
 
Elinor Thornblad   Anneli Gille 
Planarkitekt    Förvaltningschef 


