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GRANSKNING 

Enligt Byggnadsnämndens beslut 2021-04-22, § 37, har förslag till detaljplan varit på 

granskning under tiden 28 april 2021 – 30 maj 2021, totalt 9 yttranden har inkommit, 

varav 1 med erinran eller kommentar.  

 

 

INKOMNA YTTRANDEN 

 

Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län, inkommet 2021-05-26    utan erinran 

Lantmäteriet, inkommet 2021-05-21     med kommentar 

Region Skåne, inkommet 2021-05-20     utan erinran 

Trafikverket, inkommet 2021-05-21     utan erinran 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB, inkommet 2021-05-20 utan erinran 

 

Kommunala nämnder 

Tekniska nämnden, inkommet 2021-05-25    utan erinran 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, inkommet 2021-05-27  utan erinran 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Söderåsens miljöförbund, inkommet 2021-05-10   utan erinran 

Räddningstjänsten Skåne nordväst, inkommet 2021-04-29  utan erinran 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkommet 2021-05-26 

Redogörelse för ärendet 

Syftet med förslaget är att upphäva ännu ej genomförda detaljplaner. Förslaget är 

förenligt med gällande översiktsplan och handläggs med standardförfarande. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte 

några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL.  

 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

 

LANTMÄTERIET, inkommet 2021-05-21 

Endast en plankarta 

Lantmäteriet har inga synpunkter på själva upphävandet av del av detaljplaner. 

Enligt Boverket gäller att vid ändring av detaljplan ska dock endast en plankarta 

finnas och ändringarna ska då göras i den befintliga plankartan. Syftet med detta råd 

är att man inte ska behöva läsa två plankartor parallellt för att förstå dess innebörd 

och vilka områden en plan gäller.  

 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.   

 

REGION SKÅNE, inkommet 2021-05-20 

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 2021-05-21 

Utan erinran. 

 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 
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NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkommet 2021-05-20 

NSVA har emottagit samrådshandlingar för upphävande av detaljplaner Vrams 

Gunnarstorp 2:8 m fl i Bjuvs kommun med ert dnr 2021-00006 och NSVA dnr BJ 

21/00011. 

NSVA har inget att erinra. 

 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  

 

 

KOMMUNALA NÄMNDER 

TEKNISKA NÄMNDEN, inkommet 2021-05-25 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till förslag till 

detaljplaner för del av Vrams Gunnarstorp 2:8 m fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län 

som är tillgängligt för granskning. 

 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkommet 2021-05-27 

Bedömning 

Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan konstatera att 

förslaget är utformat i enlighet med kommunstyrelsens beställning. Vidare 

konstaterat att inga synpunkter med erinran inkommit under samrådsutställningen. 

Förvaltningen har därför inget att erinra mot förslaget.  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att 

anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 

byggnadsnämnden. 

 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 
 

 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkommet 2021-05-10 

Yttrande 

Söderåsens miljöförbund har inget att erinra gällande förslag till upphävande av 

detaljplaner för del av Vrams Gunnarstorp 2:8 m fl i Bjuvs kommun. 
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Beskrivning av ärendet 

Förslag till upphävande av detaljplaner för del av Vrams Gunnarstorp 2:8 m fl i Bjuv 

har översänts till Söderåsens miljöförbund för granskning. Remissen kom in till 

miljöförbundet den 28 april 2021. 

Syftet är att upphäva delar av gällande men inte genomförda detaljplaner. Detta för 

att det ska skapas förutsättningar för att området ska utvecklas ändamålsenligt i 

enlighet med beviljat planbesked. Det område som är aktuellt för upphävande är 

mark som idag är planlagt för storindustriändamål och bostäder. Området kommer 

att bli planlöst. Övriga delar i de gällande detaljplanerna kommer fortsätta att gälla. 

Bedömningar 

Miljöförbundet har fortsatt inget att erinra gällande förslag till upphävande av 

detaljplaner för del av Vrams Gunnarstorp 2:8 m fl i Bjuvs kommun. 

 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkommet 2021-04-29 

Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget. 

 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  
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SAMMANFATTNING 

Inga ändringar i planförslaget har gjorts efter granskning. 

 

SAMLAD BEDÖMNING 

Byggnadsförvaltningen föreslår att förslaget till upphävande av detaljplaner för del av 

Vrams Gunnarstorp 2:8 m fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till 

antagande. 

 

 

Byggnadsförvaltningen 

Bjuvs kommun 

 

Elinor Thornblad 

Planarkitekt 

 

 


