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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 som 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 inkommit i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet 
innehåller en redovisning av kommunens ställningstagande och förslag med 
anledning av synpunkterna.  

Enligt Byggnadsnämndens beslut 2021-06-17, § 64, har förslag till detaljplan varit på 
granskning under tiden 23 juni 2021 – 31 augusti 2021, totalt 20 yttranden har 
inkommit, varav 8 med erinran eller kommentar.  

Berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt berörda 
sakägare och andra med väsentligt intresse av planen har underrättats och beretts 
tillfälle att yttra sig under denna tid. Planhandlingarna har under granskningstiden 
varit tillgängliga på kommunens hemsida samt har kunnat begäras ut i 
kommunhuset. En kungörelse om granskning publicerades i Helsingborgs Dagblad 
den 25 juni 2021. 

Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet och besvaras med kommunens 
ställningstagande. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
 

Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län, inkommet 2021-08-30    utan erinran 

Lantmäteriet, inkommet 2021-08-17     med erinran 

Region Skåne, inkommet 2021-08-31     utan erinran 

Trafikverket, inkommet 2021-07-28     utan erinran 

Polismyndigheten, inkommet 2021-06-29    utan erinran 

Försvarsmakten, inkommet 2021-08-23     utan erinran 

Luftfartsverket, inkommet 2021-06-28     utan erinran 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB, inkommet 2021-08-30 med erinran 

Öresundskraft AB, inkommet 2021-08-11    utan erinran 

Skanova (Telia Company) AB, inkommet 2021-09-07   med erinran 
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Kommunala nämnder 

Vård- och omsorgsnämnden, inkommet 2021-08-19   utan erinran 

Tekniska nämnden, inkommet 2021-09-02    utan erinran 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, inkommet 2021-08-25  utan erinran 

Kommunala pensionärsrådet, inkommet 2021-08-19   med erinran 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Söderåsens miljöförbund, inkommet 2021-08-31   utan erinran 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, inkommet 2021-07-01   utan erinran 

Räddningstjänsten Skåne nordväst, inkommet 2021-06-30  med erinran 

 

Intresseorganisationer och föreningar 

Hyresgästföreningen, inkommet 2021-08-23    med erinran 

 
Sakägare, boende m.fl. 

Höganäs Borgestad AB, inkommet 2021-07-29    med erinran 

Privatperson, BA, inkommet 2021-08-29     med erinran 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkommet 2021-08-30 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte 
några formella synpunkter på planförslaget utifrån Länsstyrelsens prövningsgrunder 
enligt 11 kap. plan- och bygglagen.  
 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.    

 
LANTMÄTERIET, inkommet 2021-08-17 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-06-23) har följande 
noterats: 

Fastighetsrättsliga frågor 
Under denna rubrik ska det anges vem som initierar och bekostar den 
fastighetsbildning som behövs för genomförande av detaljplanen vilket saknas. Det 
framgår inte heller under detta hur den allmänna platsen ska hanteras det vill säga 
ska detta utgöra en egen fastighet eller ska den överföras till en annan 
kommunalägd fastighet, vem som ansvarar för att utreda avtalsservitut och ta bort 
eventuella servitut. 
 
Kommentar:  Under rubriken Fastighetsrättsliga och ekonomiska frågor – Avtal 

framgår att det är kommunen som initierar och bekostar den 
fastighetsbildning som kommer krävas för planens genomförande. Här 
finns även beskrivet att en ny fastighet ska bildas för den allmänna 
platsmarken och att den befintliga fastigheten kvarstår för resterande 
del och kommer vara kvar som en del av grundfastigheten för området. 
Planbeskrivningen har kompletterats med ett förtydligande om att det 
är kommunen som ansvarar för att utreda befintliga avtalsservitut.   

 

REGION SKÅNE, inkommet 2021-08-31 
Region Skåne avstår från att yttra sig över aktuell detaljplan. 

I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Skånetrafiken 
samt Regionfastigheter deltagit. 

 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

 
TRAFIKVERKET, inkommet 2021-07-28 
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter.  
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Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

 

POLISMYNDIGHETEN, inkommet 2021-06-29 
Angående detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne 
län. 

Ingen erinran ur polisiär synpunkt. 

 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

 
FÖRSVARSMAKTEN, inkommet 2021-08-23 
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.  

 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

 

LUFTFARTSVERKET, inkommet 2021-06-28 
Remissvar: 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot 
detaljplanen.  
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att 
revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-
utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.  
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 
övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 
mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.  

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 
från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. På grund av tillkomna 
satellitbaserade inflygningsprocedurer på Sveriges flygplatser har LFV utökat 
influensområdet för hinderytor till 90 km från flygplats till att även täcka in de 
hinderytor som är förknippade med dessa procedurer.  

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  
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NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkommet 2021-08-30 
NSVA vill lämna följande synpunkter på granskningshandlingarna för detaljplan för 
del av Selleberga 17:1:  

• Insatser på befintligt VA-nät kommer att krävas för att möjliggöra anslutning 
och försörjning av planerad bebyggelse. Detta behöver framgå i 
planbeskrivningen. 

• Enligt förslag för dagvattenhantering så är det tänkt att kvartersmarken ska 
avvattnas mot naturmarken i väster, och därifrån ledas delvis ytligt mot 
dammen i norr. Befintliga höjder går dock emot detta. Hur är det tänkt att 
funktionen ska säkras? Om inte höjderna justeras så kan inte den ytliga 
avledningen säkras. NSVA önskar att plankarta visar planerade höjder. 

• I detaljprojekteringen är det viktigt att höjdsättning säkerställs så att 
fastigheters dräneringsvatten kan avledas på ett säkert sätt till den ytliga 
dagvattenhanteringen utan att uppdämning sker. Om detta inte går behöver 
dräneringsvattnet pumpas alternativt separeras från dagvattensystemet och 
avledas i separat ledning. Det är viktigt att fastighetsägare informeras om 
särskilda funktionskrav behövs.  

• Sida 18 och 35: Ändra ordet avlopp i rubrikerna till spillvatten, eftersom avlopp 
även inkluderar dagvatten. 

• Sida 18: Det står: ” Dricksvatten- och spillvattenanslutningarna kommer att 
ske mot Västra Ringgatan i två punkter…” NSVA vill påpeka att 
spillvattennätet inte är i bra skick så det behöver ses över innan påkoppling 
sker innan projektering och byggnation. 

• Sida 19: Det anges att genomsläpplig beläggning bör nyttjas där det är 
genomförbart för att minska mängden hårdgjorda ytor. Är detta något som ska 
säkras och regleras i plankartan? 

• Sida 19: ”Vid eventuella skyfall är planområdet höjdsatt så att marken ska luta 
mot de två planerade fördröjningsmagasinen och det planerade 
dagvattensystemet.” Vad innebär ”dagvattensystemet”? NSVA vill påpeka att 
dagvattenmagasin och -ledningar inte är dimensionerade att ta emot skyfall. 
Förtydliga gärna meningen så att den inte misstolkas som att skyfall avleds till 
fördröjningsmagasinen och dagvattenledningen.  

• Sida 21: ”Nya brandposter måste placeras ut på strategiska platser för att 
kunna försörja området på bästa sätt. ”Skriv gärna: ”i samråd med 
räddningstjänsten och NSVA. NSVA kan inte garantera ett specifikt tryck eller 
flöde. ” Hänvisa till P114 istället för VAV83 och VAV67. 

• På sida 27 i planbeskrivningen anges fördelning av kostnader. I den anges att 
utbyggnad av kommunal dagvattenanläggning ansvarar NSVA för. NSVA 
ansvarar bara för drift och underhåll för dagvattenanläggningar på allmän 
platsmark om dessa tar emot dagvatten från fastigheter, upp till det 
dimensionerande regnet. Kostnader för utbyggnad av kommunal 
dagvattenanläggning ansvarar SBF för.  

• Sida 48, ”Gator och trafik”: Ändra ordet avlopps- till spillvatten-, eftersom 
avlopp även inkluderar dagvatten. 
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Plankarta:   

• En serviceväg till E-området i norr bör anordnas. Servicevägen kan med 
fördel vara hårdgjord men genomsläpplig. 

• Transformatorstationen är placerad vid en befintlig lågpunkt som blir 
vattenfylld vid stora regn. Höjdsättning behöver säkerställa att 
transformatorstationen inte översvämmas. Ett E-område borde finnas här.  

• Förtydliga gärna ”Fördröjning” i plankartan till ”Fördröjning dagvatten”.  

Observera att NSVA lämnat synpunkter på den bilagda VA-utredningen. 
Synpunkterna till VA-utredningen kvarstår. Hänsyn bör tas till dessa inför nästa 
skede i processen. 
 

Kommentar: Planbeskrivningen har uppdaterats med ett förtydligande om att 
insatser på befintligt VA-nät kommer bli aktuellt för att möjliggöra anslutningen. 
Kommunen noterar även spillvattennätets status och att det behöver ses över innan 
påkoppling sker. I planbeskrivningen framgår att vatten vid skyfall leds via lågstråket 
söderifrån mot dammen i norr. Det kommer även bromsas upp i de grönområden 
som finns och kommer på ett kontrollerat sätt brädda mot dammen i norr mot Vege 
å.  

Detaljplanen möjliggör genomsläpplig beläggning på kvartersmark och regleras i 
detalj i avtal mellan exploatör och kommunen. 

Avseende höjdsättning så säkerställs detta i detaljprojekteringen, vilken NSVA är 
delaktiga i. De höjder som finns i plankartan är en del av grundkartan och därmed 
befintliga höjder.  

Rubrikerna i planbeskrivningen har justerats utifrån inkomna önskemål. Hänvisning 
till P114 har lagts till.  

På sidan 27 i planbeskrivningen som NSVA hänvisar till beskrivs jordbruksmarken. 
Kommunen vill istället hänvisa till sidan 48 där det beskrivs att utbyggnaden av 
Sellebergaområdet vad avser tex dagvattensystem medför anläggningskostnader för 
kommunen.   

Gällande plankartan kan en serviceväg anläggas på NATUR-marken till E-området 
utan att detta behöver regleras i detaljplanen. Lämplig höjdsättning av 
transformatorstationen säkerställs i detaljprojekteringen. Egenskapsbestämmelsen 
”Dagvatten” är redan förtydligad till ”Markytan ska vara tillgänglig för 
fördröjningsanläggning” vilket bedöms vara tillräckligt. Kommunen har tidigare varit i 
kontakt med Öresundskraft angående transformatorstationen och de ser inget behov 
av att äga marken, utan det kan regleras i allmänt markavtal för ledningar. Därför är 
bedömningen att ett E-område inte är nödvändigt.   
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ÖRESUNDSKRAFT AB, inkommet 2021-08-11 
Öresundskraft har ingen erinran mot planen.  

 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  

 

SKANOVA (TELIA COMPANY) AB, inkommet 2021-09-07 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova 
önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge 
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den.  

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
plankartan. 

 
Kommentar: Byggnadsförvaltningen har haft kontakt med Skanova (Telia Company) 
efter samrådet och fått information om att ledningarna som finns i området ska tas i 
beaktning. Det har då framgått att det finns funderingar från företagets sida att 
antingen plocka bort dem från området eller att flytta dem och placera dem i gatan 
med övriga ledningar.  

 
KOMMUNALA NÄMNDER 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, inkommet 2021-08-19 
Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på projektet och utveckling av Bjuvs 
kommun. I framtiden, beroende på hur situationen för hemtjänst, hemvård samt 
LSS/Socialpsykiatri ser ut, kan det bli aktuellt att lokalisera både personal och 
eventuella särskilda boende inom LSS och äldreomsorgen i området. 
Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, KPR, har lämnat följande 
synpunkter: 

- Organisationerna inom KPR ser att det finns fina möjligheter för Bjuv att 
utvecklas när man knyter ihop Vegeåns dalgång med jordbrukslandskapet, ett 
parkområde och rekreationsområde till en fin trädgårdsstad med varierande 
boendemiljö.  

- Organisationerna inom KPR har en förhoppning om att det byggs miljövänligt 
och hållbart samt att man utreder om det kan vara lämpligt med solfångare på 
vissa byggnaders tak. 

- Organisationerna inom KPR vill dessutom framföra en ny synpunkt som gäller 
att det gemensamt underlättas för ungdomar att komma in på 
bostadsmarknaden genom att tillskapa enrumslägenheter till rimligt pris. 
Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet, KHR har inte lämnat 
några synpunkter.  
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Vård och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna Detaljplan för del av Selleberga 
17:1 m fl.  

 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  

 
TEKNISKA NÄMNDEN, inkommet 2021-09-02 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska nämnden 
har inget att erinra till förslag till detaljplan del av Selleberga 17:1 m fl, Bjuvs 
kommun, Skåne län, som är tillgängligt för granskning. 
 
Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till förslag till 
detaljplan till detaljplan del av Selleberga 17:1 m fl, Bjuvs kommun, Skåne län, som 
är tillgängligt för granskning. 
 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkommet 2021-08-25 
Bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan konstatera att 
förslaget är utformat i enlighet med kommunstyrelsens planuppdrag och yttrande i 
samrådsskedet. Förvaltningen har därför inget att erinra mot förslaget.  

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

 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 
 

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET, inkommet 2021-08-19 
Svar på remiss: KPR:s fyra föreningar har tagit del av tillgängliga handlingar 
avsedda för granskning. 

Föreningarna vill framföra en ny synpunkt i detta ärende. Vi har konstaterat att i 
dagens samhälle har våra ungdomar mycket svårt att komma in på 
bostadsmarknaden på grund av höga hyror. Det innebär att unga bostadssökande 
tvingas bo hemma hos föräldrarna alldeles för länge vilket kan bli påfrestande och 
obekvämt för både föräldrar och bostadssökande unga. 

Det är nu KPR:s förhoppning att Arkitekter, Byggherrar och valda politiker gör 
gemensamma ansträngningar för att lösa detta samhällsproblem genom att tillskapa 
förslag på enrumslägenheter till rimligt pris för ungdomar som gör sitt första insteg på 
hyresmarknaden. 
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För övrigt finner Föreningarna inget nytt att erinra om vid utförd granskning, men vi 
vidhåller de påpekade noteringar vi framfört i remissvar om detaljplan den 2021-01-
29.  

 
Kommentar: Kommunen har noterat synpunkterna. Detaljplanen möjliggör flera olika 
typer av upplåtelseformer och storlekar på lägenheter, vilket kan bidra till att locka 
många olika människor i olika stadier i livet, däribland även unga bostadssökande.  

 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkommet 2021-08-31 
Söderåsens miljöförbund har genomfört granskning av detaljplan för del av 
Selleberga 17:1 m fl i Bjuvs kommun. Vi har inte funnit anledning att framföra några 
ytterligare synpunkter.  

 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  

 
 
NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB, inkommet 2021-07-01 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen och 
noterade att tidigare synpunkter har noterats. Dock vill NSR förtydliga följande: 

• I detaljplanen står det att gatorna ska ha tillräcklig bredd och vara anpassade 
för körbara fordon enligt NSR:s mått för att möjliggöra för avfallstömning. Här 
vill NSR förtydliga att måtten finns i Renhållningsordningen för Bjuvs kommun 
och är beslutade av fullmäktige.  

• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 
viktigaste gällande renhållningsordning för Bjuvs kommun.  

 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkommet 2021-06-30 
Räddningstjänsten har följande synpunkter på planförslaget: 

Brandvattenförsörjning 
Räddningstjänsten vill förtydliga att flödet i brandposterna ska vara 10 l/s för 
bostadsbebyggelse som är lägre än 4 våningar, medan det för övrig bebyggelse ska 
vara 20 l/s.  

Räddningstjänsten vill också förtydliga att avståndet mellan brandposterna ska vara 
maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för 
släckbil ska inte överstiga 75 meter.  
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Ovanstående ska framgå i planbeskrivningen.  

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 
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).  

Om räddningstjänsten ska nyttjas som alternativ utrymningsväg behöver den 
lösningen stämmas av med räddningstjänsten i ett tidigt skede för att säkerställa att 
det är möjligt.  

Avsteg från ovanstående utformning ska ske i samråd med räddningstjänsten. 

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

För bebyggelsen som överstiger 11 meter kan räddningstjänsten inte utgöra 
alternativ utrymningsväg vilket ska förtydligas i plankartan.  

 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med information om minsta 
avstånd mellan brandposter samt flöde i dessa. Plankartan förtydligades inför 
granskning med upplysning om att räddningstjänsten inte kan utgöra alternativ 
utrymningsväg för bebyggelse som överstiger 11 meter.  

 

HYRESGÄSTFÖRENINGEN, inkommet 2021-08-23 
Hyresgästföreningen önskar framföra följande synpunkter på planförslaget: 

Hyresgästföreningen ser det positivt att fler bostäder uppförs i Bjuv, och vi är positiva 
till att det blir en blandning av upplåtelseformer. En blandning av olika 
upplåtelseformer och storlekar ger förutsättningar för en bra mix av boenden i 
området i olika åldrar samt en möjlighet till en bra integration. Framför allt ser vi att 
det säkerställs att fler hyresrätter byggs med hyror som ger möjlighet för alla att hyra. 

Det är viktigt att dom gröna stråken som går genom och runt området anpassas så 
att det passar alla åldersgrupper framför allt de äldre. Man bör alltså kunna ta sig 
runt med t.ex. rullstolar eller liknande. Här kanske man borde ta kontakt med olika 
organisationer för planläggning.  

Hyresgästföreningen ser gärna att husen i centrum byggs så att affärsverksamhet 
kan bedrivas i bottenvåningarna. Då området kommer att anpassas för 1000-2000 
bostäder så behövs det ganska stora ytor för affärer.  
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Samlingslokalerna kan med fördel läggas runt om i området för att få det mer 
levande.  

Hyresgästföreningen välkomnar också en central parkering som är anpassad för den 
trafik som vi kommer att ha i framtiden, vilket innebär att det behövs ett område som 
ger möjligheter att ladda elfordon och då även med snabbladdare för att besökare 
ska kunna ladda sina elfordon.  

NSR sköter sophanteringen, men ett så här stort område bör också ha en egen stor 
plats för sopor och återvinning. Vi ser idag att detta inte fungerar i många kommuner 
i vårt land. Platsen bör därför anpassas så att människor verkligen vill källsortera, 
och därmed minska resor med bil och andra fordon till centraler utanför område. 
Speciellt när förskolorna kommer öppna innan området är helt färdigbyggt.  

Vi anser att allt för mycket tung byggtrafik kommer att passera Varagårdsskolans 
närområde, där också två förskolor är belägna, med en ökad olycksrisk och störande 
buller. Bjuvs kommun har köpt det så kallade Findusspåret, detta tycker vi skall 
byggas om till en tillfällig väg för byggtrafik. En annan aspekt för vår miljö är att kräva 
att all byggtrafik tankas med miljövänliga drivmedel. 

 

Kommentar: God tillgänglighet till och i grönområdena möjliggörs i planen och 
säkerställs i detaljprojekteringen av dessa ytor. Detaljplanen möjliggör 
affärsverksamheter i de centrala bottenvåningarna genom bestämmelsen ”C-
Centrum”. Detaljplanen reglerar däremot inte hyressättning av bostäder.  

Parkering kommer till största del att lösas på egen fastighet men även längs vissa 
gator. Parkering tillåts även i garage i ett par kvarter. Detta öppnar för möjligheten att 
installera laddstolpar för eldrivna fordon och är en fråga som behandlas närmare i ett 
bygglovsskede.  

Avfallshanteringen föreslås skötas med både miljöhus och tunntömning. Placering av 
avfallsutrymmen tar hänsyn till närhet till bostäder, trafiksäkerhet och arbetsmiljö i 
enligt med den gällande renhållningsordningen för Bjuvs kommun, vilket detaljplanen 
möjliggör.  

Byggtrafiken kommer vara närvarande under begränsad tid. Kommunens bedömning 
är att Findusspåret är alltför smalt för att kunna nyttjas av byggtrafik. Kommunen har 
ingen möjlighet att reglera val av drivmedel för byggtrafiken, men uppmuntrar till 
miljövänliga och hållbara alternativ.  

  

SAKÄGARE, BOENDE M.FL. 

HÖGANÄS BORGESTAD AB, inkommet 2021-07-29 
Vi har emottagit er underrättelse om granskning gällande detaljplan för del av 
Selleberga 17:1. I det underlag som skickats ut finns en kort sammanfattning av era 
bedömningar bl.a. gällande Hälsa och säkerhet där det också finns en rubrik som 
heter Industribuller. I detta stycke har ni sammanfattat vår verksamhet i området och 
den är inte helt överensstämmande med verkligheten. Vi vill därför uppmärksamma 
detta.  
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Vårt industriområde som angränsar till Selleberga 17:1 används idag framförallt till 
mellanlagring av råmaterial, mellanlagring av ”fallande skrot” (produkter som ej blivit 
kvalitetsgodkända i vår produktion) som sedan krossas för att återanvändas i vår 
produktion samt krossning av annat återvunnet material. Detta gör att det är en del 
trafik till och från området i form av lastmaskiner och lastbilar samt att vi ett antal 
gånger per år har krossverk på plats för att krossa ned materialet som sedan 
återanvänds i vår produktion.  

Huruvida denna användning av området avger industribuller och eventuellt damm är 
säkert olika vid olika tillfällen och beroende av betraktaren, men det förekommer i 
alla fall, om än i begränsad skala. 

 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med en förtydligande beskrivning 
av verksamheten i närområdet. I detaljplanen läggs ett naturstråk mellan fastigheten 
Bjuv 22:1 och bostäderna. Detta grönstråk bildar på så vis en buffertzon mellan 
verksamheterna och bostadskvarteren.  

 
 
 
PRIVATPERSON, BA, inkommet 2021-08-29 
Bedömning har gjorts att i granskningsutlåtandet endast redogöra för nytillkomna 
delar i yttrandet. Samrådsyttrandet samt bilagan Bilaga till synpunkter Selleberga 
finns att tillgå i sin helhet hos kommunen. Beteckningen BA skrivs ut då ingen övrig 
info finns ang. vem som yttrat sig och vilken koppling denne har till planområdet. 
Detta med anledning av GDPR.   

Synpunkter på detaljplan för Selleberga 17:1  mfl 
Innebörden av detaljplanen och kommunens svar på mina synpunkter är att: Vi ska 
bara först …  

Sveriges kommuner har fått rättigheter att planlägga mark inom kommungränsen. 
Med rättigheter följer skyldigheter. Bjuvs kommun är skyldiga att följa utvecklingen i 
världen och i synnerhet följa svenska lagar och överenskommelser. Det gäller bland 
annat Miljöbalken och Parisavtalet.  

FNs klimatpanel IPCC kom 2021-08-09 med sin senaste rapport. För att klara att 
hålla klimatet i balans så finns det inte längre något som heter Vi ska bara först. Det 
är slut med det.  

Det finns en ekvation E där det på ena sidan står:  

• Världens och Sveriges befolkning ökar, vilket gör att det behövs mer mat och 
bränsle.  

• Fossila bränslen ska fasas ut och ersättas med bränslen från icke-fossil källa.  
• Elförbrukningen ökar och ökad omvandling av biobränslen till elenergi måste 

ske.  
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• Plast med innehåll av fossila råvaror måste ersättas med plast med icke-
fossila råvaror. För dessa fyra punkter behövs mer odlingsbar mark.  

• I Paris 2015 skrev Sverige under på den internationella överenskommelsen 
att differensen av Binda koldioxid (CO2) minus Frigöra fossilt bunden 
kol(dioxid), ska bli större än 0. Under många år har den differensen varit starkt 
negativ, dvs utsläppen av koldioxid har varit mycket större än den mängd som 
binds.  

• Kolinlagringen i mark och vegetation måste öka.  

 

På andra sidan står:  

• Minskad odlingsbar yta och kolinlagring då mark tas i anspråk för bebyggelse.  
• Minskad odlingsbar mark pga redan uttorkade marker i södra Europa och 

snart även norrifrån när Golfströmmen minskar ytterligare.  
• Minskade skördar och kolinlagring pga allmänt stigande temperaturer.  
• Minskade skördar och kolinlagring pga högre frekvens på extremväder såsom 

extremvärme som leder till bränder i naturen, skyfall med översvämningar och 
stormar.  

 

För mänsklighetens bästa måste ekvationen E = ena – andra vara större än 0. Den 
är nu starkt negativ.  

Regnskogen i Amazonas brinner för att skapa ny odlingsbar mark. Det sker eftersom 
Bjuvs kommun och övriga världen anser att naturtillståndet för åkermark är att den 
ska vara bebyggd. Månaden maj 2021 avverkades rekordmycket regnskog i 
Amazonas  

Mina synpunkter under samrådet avvisas med att åkermarken på Selleberga 17:1 
passar bättre som plats för byggnation och naturmark än att ge mat åt 
mänskligheten. Detta sker med hänvisning till Vision 2030. Det har gått många år 
sedan denna antogs och världen har förändrats men Bjuvs kommun står kvar som 
klimatförnekare.  

Miljöbalken 3kap 4§ sa då, och säger fortfarande, att Brukningsvärd jordbruksmark 
får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
Samhällsintresset att den pågående klimatförändringen och 
temperaturstegringen hålls under +1,5 grader är större än att Bjuvs kommun 
anser sig ha rätt att bebygga högvärdig åkermark.  

Sedan 2010 har det varit många klimatkonferenser och vid konferensen 2015 skrev 
Sverige under på att differensen av Binda koldioxid (CO2) minus Frigöra fossilt 
bunden kol(dioxid) ska bli större än 0, för att hejda växthuseffekten och därmed 
Jordens uppvärmning. Alla på jorden, inklusive Bjuvs invånare och 
beslutsfattare, måste se till att detta uppfylls. Inget i Vision 2030 och förslaget till 
denna detaljplan leder i den riktningen. Förslaget påverkar båda termerna i 
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differensen åt fel håll. Differensen blir starkt negativ om detalj-planen genomförs. Det 
minskar kolinlagringen och relativt sett ökar koldioxidutsläppen. Mänskligheten får 
betala dyrt för det som Bjuvs kommun upplever som en vinst att genomföra 
detaljplanen. CO2-utsläppen leder till förstärkningsloopar som bland annat resulterar 
i högre temperatur, vilket ger torka och fler skogsbränder (frigör CO2), fler och 
kraftigare orkaner, vita ytor smälter och blir mörka, områden med permafrost tinar 
(metan och CO2 frigörs), ökad avsmältning av polarisar, vilket leder större yta med 
mörkt havsvatten, vilket leder till ännu snabbare avsmältning. När landbaserad 
polaris smälter höjs havsnivån. Det gör den också av havets högre temperatur pga 
att vattnet expanderar.  

Att förbruka åkermark gör att kolinlagringen minskar. Att förbruka åkermark gör 
också att det på den åkermark som finns kvar måste odlas intensivare med mer 
konstgödsel, ökad kemisk bekämpning, bevattning och nyttjande av genmodifierade 
grödor. Detta för att kompensera för den förbrukade åkermarken. På åkermarken 
skördas grödor som kan ge mänskligheten mat, men även bioenergi.  

År 2010 var jordens befolkning 6,9 miljarder människor. Den har ökat med mer än 70 
miljoner varje år sedan dess och år 2021 är befolkningen ca 7,8 miljarder. Om 30 år 
beräknas befolkningen vara 10 miljarder. Genom att förbruka åkermark så minskar 
möjligheten att förse befolkningen med mat. Därför brinner Amazonas. Men det är en 
kortvarig lösning. Förändringen i Amazonas-området har kommit så långt att klimatet 
i området håller på att förändras så att regnen uteblir och den uppodlade jorden 
omvandlas till stäppmark och städerna blir utan vattentillförsel. Därmed har vi både 
förbrukat odlingsbar mark i Bjuv och Amazonas och samtidigt försämrat jordens 
klimat och möjlighet för mänskligheten att överleva.  

• I april 2021 får vi veta att CO2-nivån i atmosfären nått ny all-time-high nivå.  
• 20 april 2021 har EU-länderna enats om 55 % minskning av CO2-utsläppen 

till 2030.  
• 9 augusti kom FNs klimatpanel IPCC med ny rapport om klimatläget. Alla, 

inklusive Bjuvs kommun, måste minska sina klimatpåverkande utsläpp för 
att kunna begränsa den pågående temperaturstegringen till +1,5 grader.  

 

Inget i förslaget till detaljplanen tar hänsyn till detta så att CO2-utsläppen minskar.  

Det är känt att ju större en stad blir ju sämre blir luften i staden. Bättre att sprida ut 
ny bebyggelse till skogsområden inom Familjen Helsingborg. Då kan träden göra att 
luftföroreningar silas och späds ut. I den konsekvensanalys som presenteras i 
underlaget finns det ingen punkt som visar att 3 miljökonsekvenserna blir bättre av 
att genomföra planen. Det anges att i nollalternativet sker utsläpp av gödningsmedel 
från jordbruk. Detta är inte bevisat, bara medtaget för att det ska se dåligt ut att odla 
jorden. Det som saknas i Utbyggnadsalternativ är att det blir minst 4 gånger så stora 
växtnäringsutsläpp när det som odlats på denna yta tvingas odlas på mark av lägre 
klass. Detaljplanen presenteras som att det är bättre att lägga asfalt och betong på 
det som nu är åkermark, för då minskar växtnäringsläckagen. Den logiska slutsatsen 
av detta är att det bästa är att hårdgöra hela Sveriges 3 miljoner ha åkermark. Med 
3,3 personer/ha får vi plats med de 10 miljoner klimatflyktingar som kommer inom 
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närtid (Skåne har idag en befolkningstäthet på 1,2 personer/ha). För det är ju 
gammeldags tänkt att odla mat på åkrar, den finns ju att köpa i närmsta matbutik, 
eller?  

LKAB vill i Kiruna komma åt en specifik plats för att utvinna naturresurser. För att 
komma åt platsen får de bekosta flyttning av tidigare bebyggelse. Om exploatör i 
Bjuv vill komma åt plats för bebyggelse, där det idag finns värdefull naturresurs, så 
måste de flytta naturresursen först så att den kan återanvändas på ny plats.  

Platsen + Byggnaden + Användandet  
Den höga svenska levnadsstandarden hänger samman med att vi i Sverige förbrukar 
resurser som om det finns 4 jordklot. År 2020 inföll Overshoot Day för Sverige den 2 
april och den blir tidigare för varje år. Att förbruka odlingsbar mark bidrar till 
överkonsumtionen. Det påverkar även mat och klimat. För de projekt som ska 
genomföras på det som 2021-01-01 är åkermark måste man se till så att 
klimatpåverkan för helheten Platsen + Byggnaden + Användandet inte blir sämre än 
den har varit fram till och med år 2020.  

Platsen  
Om det inte går att flytta etableringen från odlingsbar mark så måste den odlingsbara 
marken flyttas från etableringen för att inte påverka mat, klimat och överkonsumtion. 
Om det blir alternativet Flytta marken som gäller så måste den förflyttas intill ett djup 
av 2 m och återanvänds på annan plats inom området Familjen Helsingborg. Köp in 
stort markområde inom Familjen Helsingborg, som idag har ingen eller mycket liten 
fotosyntes, och etablera marken där. Marken etableras på sådant sätt att det första 
året efter flytt går att ta en skörd som är minst 90 % av vad den var på tidigare plats 
och från tredje året ska den vara minst 95 %. Exploatören, inte skattebetalarna, ska 
stå för notan. Att det ska vara ett 2 meter djupt jordlager är för att marken genom 
kapillär förmåga ska kunna förse växtligheten på ytan med grundvatten. Bygg 
därefter på 2 m lägre nivå eller fyll upp med material från plats som tidigare haft 
ingen eller mycket låg fotosyntes och kolinlagring.  

Förflyttning och etablering av marken till nytt ställe ställer krav på den som utför det. 
Ersättningen för arbetet bör vara resultatbaserat, tex upp till 25% då förflyttning sker, 
upp till 50 % då de kan visa att skördenivån är 90 %, upp till 75 % när de kan visa att 
täckdikningen fungerar och upp till 100 % när de visat att minst 95 % skörd uppnås.  

Byggnaden  
Byggnaden görs klimatpositiv enligt standarden för A1 till A5. 4  

Byggnaden görs som ett Plusenergihus, dvs det produceras mer energi än det 
förbrukas. Tillkommande elförbrukning i elområde 4 ökar på behovet av importerad 
el från Danmark, Tyskland och Polen. Denna el är från fossilt ursprung genom att de 
eldar med naturgas, stenkol eller olja. Importbehovet är som störst kalla dagar då 
elförbrukningen är som störst. Kräv att det till huset inte behöver köpas in el dagar 
med hög konsumtion.  

Användandet  
Förbind fastighetsägare och hyresgäster att användandet blir fossilfritt. Det kan gälla 
transporter, materialförbrukning och energins ursprung för uppvärmning och kyla.  



 Granskningsutlåtande 2021-10-13    sid. 16 
 

 

Mitt förslag till avstyrkande av detaljplanen kvarstår. I annat fall görs det i 
fallande ordning från 1 till 2c.  
Följande alternativ finns:  
1. Avstyrk förslaget till detaljplan.  

2. Om det som avses byggas anses så viktig att det måste byggas:  

2a. Köp in markområde som idag inte är åkermark, tex skogsmark, fuktiga marker, 
belägen inom Familjen Helsingborg: Förflytta marken från exploateringsområdet intill 
ett djup av 2 m och etablera åkermarken på det inköpta området. Markförflyttningen 
ska göras på sådant sätt att första året efter flytt ska åkermarken producera 90 % av 
vad den gör på nuvarande plats och på 3:e året och därefter producera minst 95 % 
av nuvarande produktion. Efter flytt av marken kan byggnation ske på en 2 meter 
lägre eller på uppfyllnad med material från yta som tidigare haft ingen eller låg 
fotosyntes.  

2b. Om inget av ovanstående görs så måste det pekas ut vilka 110 svenskar som 
ska bli utan mat för all framtid. Lämpligt om personer i det beslutande organet sätter 
upp sig själv överst på listan och det sedan fylls på med dem som arbetar för att 
genomföra projektet.  

2c. Om inget av ovanstående görs så bevisar det att de styrande i Bjuvs kommun 
inte bryr sig om mänsklighetens bästa. De tar varken hänsyn till klimatförändringar 
eller hur mänskligheten ska få mat och bränsle. Svenskarnas leverne, som gör att 
resurser från 4 jordklot används, bara fortsätter.  

Jag bifogar nedan tidigare synpunkter eftersom de inte beaktats i förslaget till 
detaljplan. Se också vidare i bilagan Bilaga till synpunkter Selleberga 17:1. 
 

Kommentar: Bjuvs kommun följer gällande lagar och riktlinjer vid planläggning av 
området. Det är ett av kommunens uppdrag att göra avvägningar mellan olika 
allmänna och enskilda intressen och göra de prioriteringar som krävs för att uppnå 
de behov som finns inom kommunen men även nationellt. Nya bostäder är ett 
väsentligt nationellt samhällsintresse och i detta fall har kommunen gjort 
avvägningen att nya bostäder bör prioriteras då det finns en stor efterfrågan i 
kommunen.   

En planläggning med detaljplan innebär att mark- och vattenområden används till de 
ändamål de är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Gällande valet av lokalisering finns det ett flertal faktorer som gör att 
valet landat på aktuell placering. Dessa faktorer berör bland annat närhet till 
kollektivtrafik, serviceverksamheter i centrumnära läge, infrastruktur samt att med så 
små medel som möjligt inkräkta på värdefull jordbruksmark. Denna avvägning samt 
redogörelse för vilka faktorer som vägts in framgår av den lokaliseringsutredning 
som togs fram inför granskningen. Kommunen har med stöd i 
lokaliseringsutredningen gjort en bedömning av behovet och lämpligheten att 
exploatera jordbruksmark samt motiverat detta och undersökt om behovet kan 
tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. Den samlade bedömningen är att 
föreslaget område är det bäst lämpade för tätortutveckling. 
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Då Sellebergaområdet har det läget det har, inklämt mellan olika typer av 
bebyggelse och med mindre arealer har detta ansetts som ett acceptabelt område 
att exploatera om det görs på rätt sätt. Genom att nyttja marken effektivt och ta 
tillvara på de behov och utvecklingsmöjligheter som finns inom exempelvis friluftsliv, 
naturvärden och naturstråk, de föroreningar som påverkar marken och Vegeåns 
övergödningsproblematik ser kommunen exploateringen som ett intresse som väger 
tyngre än att bevara jordbruksmarken på denna yta.  

Ett nollalternativ innebär att ingen jordbruksmark tas i anspråk och därmed är en 
tätortsutveckling svår att främja. Den finns mindre ytor inom befintlig bebyggelse 
men inte tillräckligt för att bygga en ny stadsdel. Bjuvs tätort får därmed svårt att 
växa och skapa nya underlag för samhällsservice, verksamheter, vidareutvecklad 
kollektivtrafik samt ett varierat och bredare bostadsutbud. Ett nollalternativ motverkar 
således både översiktsplanen, Vision 2030 samt bostadsförsörjningsprogrammet.  
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SAMMANFATTNING 
Planförslaget har efter granskning omarbetats och följande förändringar har gjorts: 

 

PLANKARTA 
Inga ändringar har gjorts efter granskning. 

 

PLANBESKRIVNING 

• Förtydligande av rubriken Fastighetsrättsliga och ekonomiska frågor 
• Förtydligande om att det är kommunen som ansvarar för att utreda befintliga 

avtalsservitut 
• Tillägg om att insatser på befintligt VA-när kommer bli aktuellt för att 

möjliggöra anslutningen 
• Justering av rubriker samt hänvisning till P114 
• Komplettering med information om minsta avstånd mellan brandposter samt 

flöde 
• Förtydligande av Höganäs Borgestads verksamheter i närområdet 

 

SAMLAD BEDÖMNING 

Byggnadsförvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan för del av Selleberga 17:1 
m fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till antagande. 

 

Byggnadsförvaltningen 

Bjuvs kommun 

 

Elinor Thornblad 

Planarkitekt 

 

 


