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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 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. 

Enligt Byggnadsnämndens beslut (2021-12-16, § 111) har förslag till detaljplan varit 

på granskning under tiden 22 december 2021 – 4 februari 2022. Totalt 17 yttranden 

har kommit in, varav 7 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.  

Nedan redovisar Bjuvs kommun inkomna yttranden med kommentarer av 

kommunen. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 

Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län 2022-01-31 med synpunkt 

Lantmäteriet 2022-01-12 med synpunkt 

Region Skåne 2022-02-02 utan synpunkt 

Trafikverket 2022-01-03 med synpunkt 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

Skanova (Telia Company) AB 2021-12-27 utan synpunkt 

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB 2022-01-31 med synpunkt 

Öresundskraft AB 2022-01-28 utan synpunkt 

Nordion Energi AB 2022-01-12 utan synpunkt 

 

Kommunala nämnder 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-01-31 utan synpunkt 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-01-28 utan synpunkt 
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Tekniska nämnden 2022-01-25 med synpunkt 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-28 utan synpunkt 

Kommunala pensionärsrådet 2022-01-31 med synpunkt 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Söderåsens miljöförbund 2022-02-04 utan synpunkt 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 2022-02-03 utan synpunkt 

Räddningstjänsten Skåne nordväst 2022-01-10 utan synpunkt 

 

Sakägare, boende m.fl. 

PostNord 2022-01-31 med synpunkt 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkom 2021-01-31  

Länsstyrelsens formella synpunkter 

Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. 

plan- och bygglagen. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Planförslaget säkerställer inte att dagvatten som alstras inom planområdet kan renas 

eller flödesutjämnas innan det når Boserupsbäcken och vattenförekomster 

nedströms. Eftersom planområdet ingår i verksamhetsområde för dagvatten är 

kommunen ansvarig för att anläggningar, som krävs för rening av dagvattnet inom 

eller utanför planområdet, kan genomföras. Det är lämpligt att kommunen har 

rådighet över de markområden som krävs för att omhänderta dagvatten förslagsvis 

inom allmän platsmark. Kommunen behöver säkerställa att det finns tillräckliga och 

lämpliga ytor för rening, flödesutjämning och avledning. Planförslaget redovisar att 

dagvattenhantering föreslås ske på kvartersmark. Enligt Länsstyrelsens uppfattning 

går det inte att via planbestämmelser ställa bindande krav på fastighetsägarna inom 

kvartersmark i de fall planområdet omfattas av verksamhetsområde för dagvatten. 

De förslag som kommunen redovisat kan därför inte säkerställas inom kvartersmark. 

Om kommunen avser att genomföra den dagvattenlösning som föreslås i VA- och 

dagvattenutredningen behöver höjdsättning redovisas och ytor reserveras för 

hanteringen på allmän platsmark inom planområdet. Kommunen bör också begränsa 

ytterligare negativa effekter av planförslaget utöver de som redovisas genom en 

reglering som innebär att kommunen bestämmer i detaljplanen att det krävs marklov 

för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. Om planen inte 

säkerställer att vattenförekomster nedströms planområdet inte påverkas negativt kan 

Länsstyrelsen med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten komma att överpröva 

planen enligt 11 kap PBL.  

Risk för översvämning 

Av planförslaget framgår att det finns behov av höjdsättning inom kvartersmark för 

att vatten ska kunna ledas i tre riktningar. Eftersom höjdsättning är en förutsättning 

för att undvika översvämning behöver en reglering ske på plankartan.  

Av planförslaget framgår också att en av de föreslagna byggnaderna inom etapp 2 

kan behöva utgå för att inte stänga inne vatten. Länsstyrelsens vill förtydliga att det 

inte går att neka en bygglovsansökan om byggrätten följer detaljplan. Denna 

byggrätt behöver därför tas bort.  

Om inte åtgärder för att förhindra översvämning säkerställs på plankartan kan 

Länsstyrelsen komma att överpröva planen med hänsyn till risken för översvämning.  

Länsstyrelsens rådgivning 

Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag enligt 5 

kap. plan- och bygglagen.  

Planteknisk rådgivning 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om att reglering avseende radon inte 

bör regleras som en planbestämmelse eftersom kravet redan finns i byggprocessen. 
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Föreslagen planbestämmelse b1 – Grundläggning av byggnader skall uppföras i 

radonsäkert utförande bör därför utgå inför antagandet. Informationen i 

planbeskrivningen kan med fördel vara kvar.  

Länsstyrelsens bedömning 

Mot bakgrund av de brister som Länsstyrelsen har påtalat i yttrandet angående 

miljökvalitetsnormer för vatten och risk för översvämning kan Länsstyrelsen i det här 

skedet inte utesluta en prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan 

kompletteringar och förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet i 

förhållande till föreslagen markanvändning.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Bestämmelsen b1 har utgått.  

Bjuvs kommun vill förtydliga, vilket även framgår av genomförd VA- och 

dagvattenutredning, att föroreningsanalysen för kvarteret visar att inga 

riktvärden i Bjuvs kommuns dagvattenplan överstigs med föreslagen 

exploatering även utan rening. Det framgår även att den ekologiska och 

kemiska ytvattenstatusen inte bedöms förändras på ett otillåtet sätt och 

möjligheterna att uppnå God status äventyras därmed inte av 

exploateringsprojektet. Bedömningen från kommunens sida är därför att 

marken är lämplig för föreslagen bebyggelse. Enligt VA- och 

dagvattenutredningen motsvarar fördröjningsbehovet enbart 246 m3.De 

åtgärder för rening och fördröjning som föreslås är därmed inte avgörande för 

att MKN för vatten ska kunna uppnås, men kommer likväl säkerställas i 

marköverlåtelseavtalet och bygglovet.  

Då tillräcklig rening och fördröjning av dagvatten kan uppnås på kvartersmark 

är bedömningen att någon dagvattenanläggning på allmän platsmark inte 

behövs för att pröva lämpligheten av denna detaljplan. Kommunen har dock 

flera aktuella exploateringsprojekt i närområdet och har därför för avsikt att 

anlägga en anläggning för dagvatten i närområdet på den allmänna platsmark 

som redan är planlagd som allmän platsmark plantering. Anläggningens 

exakta placering och dimensionering kommer undersökas och säkerställas i 

projekteringen, men kommunens avsikt är att även aktuellt planområde i 

förlängningen kommer att kunna kopplas hit. Kommunen vill också tydliggöra 

att en sådan dagvattenanläggning inte är en förutsättning för att aktuell 

detaljplan ska vara lämplig, utan endast för att visa på god planering och med 

hänsyn till att fler exploateringsområden i närområdet är aktuella.  

Den exakta utformningen och placeringen av byggnaderna kan komma att 

ändras efter att planen vunnit laga kraft och därför är kommunens bedömning 

att det är olämpligt att låsa höjderna i detta skede. Istället kommer 

höjdsättning och färdig golvhöjd säkerställas i markprojekteringen och i 

bygglovsskedet.  

Kommunen vill även förtydliga att det enbart är ett förslag på avledning av 

skyfall som är aktuellt, Åtgärd 4 alternativ 1, vilket har förtydligats i 

planbeskrivningen. Därmed påverkas ingen byggrätt och detta behöver inte 

heller regleras. NSVA har inte haft någon erinran varken mot genomförd VA- 
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och dagvattenutredning eller på planförslaget och dess möjligheter att uppnå 

MKN. 

 

LANTMÄTERIET, inkom 2022-01-12 

U-område säkerställer inte ledningarna  

I planbeskrivningen framgår att dagvattenledningar bör flyttas och att det bildas ett u-

område för dessa. Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga 

underjordiska ledningar sk u-område ser kommunen dels till så att det inte blir 

planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte kan 

utföras som hindrar ledningen, men det bildas ingen rättighet genom att kommunen 

lägger ut ett u-område i planen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar 

behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i 

genomförandeavsnittet av planbeskrivningen.  

Upplysning 

Byggnadsarea 

Lantmäteriet noterar att området nedan inte omfattas av någon reglering av 

byggnadsarea.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  

Kommunen vill upplysa om att det på sidan 33 i planbeskrivningens 

genomförandeavsnitt finns beskrivet att kommunen eventuellt kan komma att 

initiera reglering av ledningsrätter och servitut som konsekvens av planens 

antagande, markanvisning och bygglov.  

Utpekat område ska inte omfattas av någon reglering av byggnadsarea. 

Egenskapsområdet får därmed bebyggas i sin helhet.  

 

REGION SKÅNE, inkom 2022-02-02 

Region Skåne avstår från att yttra sig över aktuell detaljplan.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 

planförslaget.  

 

TRAFIKVERKET, inkom 2022-01-03 

Vi förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 

fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs.  

De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen 

och/eller exploatören. 

Trafikverket anser att åtgärder som krävs för att klara riktvärden för utomhusnivåer 

ska säkerställas i plankartan.  
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Kommentar från Bjuvs kommun: Uteplatsers och balkongers placering 

kommer fastställas i bygglovsskedet och då säkerställs även att riktvärdena 

uppfylls.  

 

LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 

SKANOVA (TELIA COMPANY) AB, inkom 2021-12-27 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 

planförslaget.  

 

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkom 2022-01-31 

En klar förbättring från underlaget i Samrådshandlingen gällande MKN, 

höjdsättning/skyfall och dagvattenhantering. VA-utredningens slutsatser går att följa i 

planbeskrivningen nu. Om det krävs att ta MKN perspektivet ett steg längre och titta 

på Vege å är det främst föroreningar från jordbruk, reningsverk och enskilda avlopp 

som behöver åtgärdas. Efterföljs kommunens riktvärden på föroreningar bör det vara 

tillräckligt för exploateringen och dess påverkan längre nedströms.  

Omläggningen av dagvattenledningen som korsar området behöver göras med stor 

hänsyn till de uppströms påkopplade abonnenterna så att kapaciteten inte 

begränsas.  

I övrigt inget att erinra.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 

planförslaget. 

 

ÖRESUNDSKRAFT AB, inkom 2022-01-28 

Öresundskraft har ingen erinran mot planen. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 

planförslaget. 

 

NORDION ENERGI AB, inkom 2022-01-12 

Nordion energi AB, där Weum Gas AB och Swedegas AB ingår, har tagit del av 

granskningshandlingarna avseende detaljplanen för Orren 2 m fl.  
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Weum Gas har inga synpunkter på detaljplanen då våra synpunkter beaktats i 

samrådsskedet.  

För ledningsanvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se som redovisar med 

kartunderlag och dxf-fil.  

Det är viktigt att samråd sker med Weum Gas områdeshandläggare i tidigt 

projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 

planförslaget.  

 

 

KOMMUNALA NÄMNDER 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, inkom 2022-01-31 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta och bebygga 

fastigheterna Orren 2 m fl i Bjuv. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till 

förslaget som möjliggör utvecklingen av de centrala delarna av Bjuv med 

tillgänglighetsanpassade byggnader och grönytor för Bjuvs kommuns alla invånare.  

Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, (KPR) har lämnat bland annat 

följande synpunkter: 

- Att det byggs enrumslägenheter till rimlig hyreskostnad, typ 

studentlägenheter, dels för att ungdomar lättare ska komma in på 

bostadsmarknaden samt att närheten till Bjuvs station gör att studenter som 

läser på högskola har lätt för att transportera sig. 

Tidigare synpunkter, (bilaga 1) 

- Positivt för kommundelen Bjuv med nybyggnation centralt samt väl 

utnyttjande av Protista tomten.  

- Att man tänker på tillgängligheten för funktionshindrade. 

- Att man tänker på att digitalisera. 

Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet har inte lämnat några 

synpunkter.  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna granskning av detaljplan för 

Orren 2 m fl i Bjuv.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 

planförslaget. Se svar till KPR nedan. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, inkom 2022-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

http://www.ledningskollen.se/
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Att skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan någon erinran.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 

planförslaget. 

 

TEKNISKA NÄMNDEN, inkom 2022-01-25 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att Byggnadsnämnden observerar att om inte 0,7 

parkeringsplatser räcker för boendet, kommer fordon i stället att parkera på gatorna i 

den omfattning det går. Detta kommer då i stället att bli ett kommunalt problem som 

tekniska nämnden får hantera och bekosta. Beslutet är enhälligt.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun: Bedömningen är att 0,7 parkeringsplatser för 

flerbostadshusen är lämpligt med avseende på det kollektivtrafiknära och 

centrala läget. Det finns dessutom två större parkeringsplatser i anslutning till 

planområdet vilka kan nyttjas.  

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkom 2022-01-28 

Bedömning 

Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan konstatera att 

förslaget är utformat i enlighet med kommunstyrelsens beställning. 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

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. 

 

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET, inkom 2022-01-31 

KPR:s fyra föreningar har tagit del av tillgängliga handlingar avsedda för granskning 

av Orren 2.  

KPR vill framföra en ny synpunkt i detta ärende. Det är ett känt faktum att våra 

ungdomar har mycket svårt att komma in på bostadsmarknaden på grund av höga 

hyror och litet utbud. Det innebär att unga bostadssökande tvingas bo hemma hos 



 Granskningsutlåtande 2022-03-10    sid. 9 
 

 

föräldrarna alldeles för länge vilket kan vara obekvämt för både föräldrar och unga 

bostadssökande.  

Det är nu KPR:s förhoppning att Arkitekter, Byggherrar och valda politiker gör 

gemensamma ansträngningar för att lösa detta samhällsproblem genom att tillskapa 

enrumslägenheter till rimligt pris, typ studentlägenheter för personer som läser vidare 

på högskola och yrkesutbildning. Med studentlägenheter och Bjuvs goda 

reseförbindelse blir det ett unikt tillfälle att sätta Bjuv på kartan. För övrigt finner 

Föreningarna inget nytt att erinra om vid utförd granskning, men vi vidhåller de 

påpekade noteringar vi framfört i remissvar om detaljplansamråd den 2021-09-11. 

(se bilaga 1.) 

 

Kommentar från Bjuvs kommun: 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, inkom 2022-02-04 

Söderåsens miljöförbund har inget att invända mot planförslaget. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 

planförslaget. 

 

NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB, inkom 2022-02-03 

NSR har tidigare fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet och har inget 

ytterligare att tillägga. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av 

planförslaget. 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkom 2022-01-10 

Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget efter att ha tagit del av 

riskutredning samt uppgifter om kompletterande brandpost enligt planbeskrivning.  

Information inför byggprocessen 

Åtkomlighet 

Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet 

mellan körbar väg och en byggnads entré får inte överstiga 50 meter.  

Utrymning 

Som framgår i både planbeskrivning och plankarta kan utrymning med hjälp av 
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räddningstjänstens höjdfordon inte nyttjas för aktuellt planområde på grund av för 

lång insatstid. Ska utrymning med hjälp av räddningstjänstens bärbara stegar nyttjas 

gäller nedanstående: 

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). 

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.  

 

SAKÄGARE, BOENDE M.FL. 

POSTNORD, inkom 2022-01-31 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 

bland annat innebär att det är PostNord som ska godkänna placeringen och 

standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar PostNord 

samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.  

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn 

till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 

praktiken behöver utdelningen standardiseras.  

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 

lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 

fastighetsbox på entréplan.  

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 

gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller 

förändring av befintlig detaljplan.  

En placering som inte är godkänd leder till posten inte börjar delas ut till adressen.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun: Detaljplanen reglerar inte exakt placering av 

postlådor, men möjliggör en lämplig placering enligt yttrandet.   

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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SAMMANFATTNING 

Planförslaget har efter granskning omarbetats och följande förändringar har gjorts: 

 

PLANKARTA 

• Bestämmelsen b1 har utgått 

 

PLANBESKRIVNING 

• Förtydligande av vilka åtgärder som är aktuella för att hantera skyfall 

 

SAMLAD BEDÖMNING 

Byggnadsförvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan för Orren 2 m fl i Bjuv, 

Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till antagande. 

 

 

Byggnadsförvaltningen 

Bjuvs kommun 

 

Elinor Thornblad 

Planarkitekt 

 

 


