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När en detaljplan upprättas prövas lämpligheten för området och kommunen 
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 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 
ställningstaganden som gjorts och en motivering av de bestämmelser som gäller i 
plankartan. Som underlag till detaljplanen tas ofta olika slags 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 vunnit laga kraft och då gäller den fram till 
dess att kommunen upphäver, ändrar eller ersätter detaljplanen.  
 

PLANEN I KORTHET 
SYFTE OCH SAMMANFATTNING 
Planens syfte är att möjliggöra för bostäder och vårdboende (hemgångsboende) i 4-6 
våningar. Genom att ändra detaljplanen kan planen möjliggöra för vårdverksamheter, 
en högre exploatering samt ett högre antal våningar.  
 
HANDLINGAR 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser, 2020-05-11 

• Granskningsutlåtande 2020-05-05 

• Dagvattenutredning 2020-05-05 

• Fastighetsförteckning 2020-05-04 

• Skuggstudie 2019-11-06 

• Samrådsredogörelse 2019-10-10 

• Markradonmätning 2017-11-15 

• Geoteknisk undersökning 2017-11-06 

• Behovsbedömning Vråken 13 2017-10-24 
 

PLANDATA  
LÄGE OCH AREA 
Vråken 1 och del av Brogårda 8:36 ligger i den norra delen av Bjuvs tätort. Området 
är cirka 1 hektar stort och omgärdas av Tibbarpsgatan i väster, Råggatan i norr, ett 
grönområde med gång och cykelväg i söder och ett radhusområde i öster. 
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MARKANVÄNDNING OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Planområdet omfattar kvarteret Vråken 1 och del av fastigheten Brogårda 8:36. 
Vråken 1 ägs av Backerhof 6 AB och övrig mark ägs av Bjuvs kommun. Marken 
består idag av en uppvuxen gräsyta med lite mindre buskage. Norr om gräsytan 
ansluter infartsgatan Råggatan till området.  
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
I Bjuvs översiktsplan, ÖP 2006, 
antagen av kommunfullmäktige 2009-
05-28 § 45 är planområdet markerat 
som område för planerad 
bostadsbebyggelse. Föreslagen 
utbyggnadsnivå är 28 lägenheter, 
småhus i grupp. 
 
DETALJPLANER 
För planområdet gäller två 
detaljplaner. Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i 
samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.  
 
Detaljplan för del av fastigheterna Brogårda 8:1 och 8:2 m.fl. och kv. Falken 2 och 3, 
Bjuv, antagen 1991-01-31. Detaljplanen anger idag bostäder i två våningar med en 
största bruttoarea på 3200 m2. Inom området finns även prickmark och två områden 
med korsprickad mark som har en högsta byggnadshöjd på 2,5 meter.  
 
Förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för del av fastigheten Brogårda 8:1 m.fl. 
inom Bjuvs kommun, antagen 1972-05-31. Detaljplanen anger park eller plantering 
samt allmän plats för gata.  
 
 

 
Utdrag ur gällande detaljplaner. 
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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.” 
 

PLANFÖRSLAG 
PLANFÖRSLAGET INNEFATTAR 
Detaljplanen möjliggör: 
• Kvartersmark för bostäder med en högsta totalhöjd på 19 respektive 13 meter 

vilket kan motsvara 4 respektive 6 våningar. 
• Kvartersmark för vårdboende och bostäder på 19 respektive 18 meter. 
• Allmän platsmark för naturmark. 
• Korsmark med en högsta byggnadshöjd på 3 meter. 
• Bestämmelse om parkeringstal på minst 1.0 bilplats/lägenhet inom fastigheten. 
• Byggnader ska uppföras i radonskyddat utförande. 
• Största byggnadsarea på 50% respektive 60% av fastighetsarean inom 

användningsområdet. 
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BEBYGGELSE 
Detaljplanen medger bostäder och 
bostäder/vård uppdelat i två olika områden inom 
fastigheten. I den nordvästra delen är det 
planerat för ett vårdboende med en våningshöjd 
på 4 meter per våning samt 2 meter för 
takkonstruktion och utrustning på tak. I den 
sydvästra delen planeras bostäder i upp till sex 
våningar om 3 meter per våning och 2 meter 
takkonstruktion och utrustning. Sammanlagt är 
totalhöjden 18 meter respektive 19 meter. I den 
östra delen är totalhöjden beräknad utifrån 3 
meter per våning i bostaden med 2 meter för 
takkonstruktion och utrustning på tak. Där är bostäderna planerade till fyra respektive 
sex våningar, sammanlagt 13 meter respektive 19 meter. Den planerade 
bebyggelsen på området utgår ifrån skisser som lämnats av fastighetsägaren. Enligt 
skisserna handlar det om ett L-format vårdboende i tre våningar (hemgångsboende) 
kombinerat med en våning av bostäder. Hemgångsboende används som ett 
mellansteg mellan att behöva sjukhusvistelse under behandling och att ha blivit 
utskriven från sjukhuset. Hemgångsboendet är till för att ge plats på sjukhusen och 
ha möjlighet för återfrisknande under uppsikt. Punkthusen är uppskattade till fyra 
våningar med en indragen översta våning och sex våningar med en indragen översta 
våning. Illustrationen är ett av flera möjliga sätt att uppföra byggnader på enligt 
föreslagen detaljplan.  
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Skuggstudier är gjorda för att i största möjliga mån minimera skuggbildning på 
intilliggande fastigheter och mellan byggnaderna på fastigheten. Där av regleras 
marken genom prickmark och korsmark. 
 
Prickmarken – marken som ej får förses med byggnad 
är utlagd för att minska skuggbildningen in på den närmst liggande bebyggelsen 
öster om planområdet. Prickmark finns längs med tre sidor runt området för att hålla 
lite avstånd till vägar/natur/park för att bebyggelsen inte ska hamna precis utmed 
fastighetsgräns. 
 
Korsmarken – endast komplementbyggnad får placeras  
Även denna bestämmelse är till för att minska skuggbildningen av den högre 
bebyggelsen på intilliggande fastighet. Dock anser kommunen att 
komplementbyggnader som är av mindre karaktär inte kan komma att störa 
kringliggande bebyggelse på det utpekade avstånd från fastighetsgräns som 
plankartan anger. En högsta byggnadshöjd på 3 meter reglerar 
komplementbyggnadernas omfattning i höjdled. 
 
Utnyttjandegraden är satt till 50% byggnadsarea av fastighetsarean på 
användningsområdet för bostäder efter uträkningar gällande en tillräckligt luftig 
bebyggelse för att skuggbildningen ska minska på föreslagna byggnader. På 
användningsområdet för vård och bostäder är största byggnadsarea 60% av 
fastighetsarean inom användningsområdet. Placeringen av bebyggelsen bör ses 
över för att få till en så bra placering som möjligt utefter gällande förutsättningar. 
 
GRÖNSTRUKTUR 
Planområdet kommer att innehålla en liten del naturmark. Övrig mark kommer att 
bestå av kvartersmark för bostäder. 
 

Skiss över avståndet mellan befintlig och föreslagen bebyggelse. 

GATOR OCH TRAFIK 
Området försörjs från befintlig gatustruktur och infart sker från Råggatan. Parkering 
löses inom egen fastighet genom markparkering samt eventuell parkering under 
mark i den västra delen. Parkering ska lösas så att ett minsta antal parkeringsplatser 
om 1.0 parkeringsplatser per bostadslägenhet inom fastigheten. Parkering måste 
även anordnas till besöks- och personalparkering för vårdboendet. Detta för att 
säkerställa att parkeringsbehovet kan tillgodoses på kvartersmark. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten, avlopp och dagvatten 
Ledningar för vatten och avlopp finns framdraget i gatan som området kan anslutas 
till. Lägsta vattentryck är 4 bar. Skulle fastighetsägaren behöva högre tryck ordnas 
och bekostas detta av exploatören. 
 
Ett dagvattendike planeras på kvartersmarken i den västra delen av området för att ta 
hand om vattnet från områdets avrinningsytor. Diket anläggs mellan vårdboendet och 
Tibbarpsgatan och är beräknad för att klara dagvattenmängder som motsvarar ett 20-
års regn. Dagvattnet fördröjs genom lokalt omhändertagande av dagvatten genom ett 
makadamdike inom den egna fastigheten, enligt kommunens dagvattenpolicy. 
Makadamdikets tillkommande regleras i exploateringsavtalet. 
 
Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna 
avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten. Den naturliga 
vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas. Dagvattenflöden ska reduceras och 
regleras så att belastning på ledningsnät och recipienter begränsas. NSVA ska 
kontaktas vid projektering av de fördröjnings- och VA-anläggningar som planeras på 
allmän mark och som i framtiden kommer att skötas av NSVA. 
 

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR 
NATUR, GEOTEKNIK OCH KULTUR 
Mark och vegetation  
Området består av en öde yta med uppvuxet gräs, mindre buskage och kullar. I 
närområdet finns idag mindre parker och grönstråk utmed gång- och cykelvägarna.  
 
Geotekniska förhållanden 
Den geotekniska undersökningen syftar till att klarlägga de geotekniska 
förhållandena som underlag för dimensionering och utförande av geokonstruktioner, 
dränering och markarbeten. En geoteknisk utredning ”Markteknisk 
undersökningsrapport”, 2017-11-06, har tagits fram av exploatören. I utredningen 
framgår det hur grundläggningen ska göras och att det är goda förhållanden för 
detta. Berggrunden inom området utgörs av sedimentärt berg bestående av 
sandsten, lerskiffer, lera och kol. Med ledning av djupuppgifter för omgivande brunnar 
i SGU:s brunnsarkiv bedöms bergytan ligga på 30–35 m djup.  
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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.  
 

Markradon 
Markradonmätningar har utförts på plats i samband med den geotekniska 
fältundersökningen, och redovisas djupgående i ”Radonanalys GJAB”, 2017-11-15. 
Sammanfattningsvis framkommer att dessa mätvärden tyder på radonhalter inom 
normalriskintervallet. Dock kan radonhalten kan vara högre vid annan årstid med 
lägre grundvattennivå eller efter dränering. Eftersom det behövs radonskyddat 
byggande vid nybyggnation, regleras detta på plankartan. 
 
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 
Den nordvästra delen av Bjuv består till största delen av bostäder i blandade former 
som villor, radhus och flerfamiljshus i skiftande material och utförande. Dessa 
bostäder är uppförda under olika årtionden. Radhusområdet sydöst om planområdet 
består av tvåvåningsparhus i röda och gröna kulörer.  
I nordöstra delen av området ligger det idag en fritidsstuga för bostadsrättsföreningen 
tillhörande radhusen i öster. Norr om Råggatan ligger en äldre jordbruksfastighet 
med tillhörande ekonomibyggnader. Cirka 400 meter från området finns idag ett 
industriområde med verksamheter.  
 
I områdets direkta närhet finns både skola och förskolor. Stjärnans förskola som 
ligger på andra sidan vägen direkt nordväst om området är en grundskola från 
förskoleklass – årskurs 6. I Bjuvs centrum som ligger cirka 700 meter från området 
finns livsmedelsbutik, restaurang, hårfrisör, gym m.m. 

GATOR OCH TRAFIK 
Direkt norr om planområdet går Råggatan, en säckgata, in i området. Tibbarpsgatan 
utanför åt väster försörjer större delen av Brogårda och Tibbarp med trafik söder 
ifrån. I korsningen cirka 300 meter från området övergår Tibbarpsgatan till Norra 
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vägen och korsar Norra storgatan. Norra Vägen leder sedan vidare till de två större 
vägarna väg 110 och väg 107. 
 
Gång- och cykelväg finns i direkt anslutning till planområdets södra del som kopplar 
samman centrum, Brogårdaskolan och kringliggande bostadsområden. 
 
Längs med Norra Storgatan i Bjuv finns idag busshållplats med busstrafik mellan 
Helsingborg – Bjuvs station, buss 250. Järnvägsstationen med tåg mellan 
Hässleholm och Helsingborg återfinns i Bjuvs centrum cirka 1 kilometer söder om 
området, fågelvägen. 
 

STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET 
Buller och trafik 
Buller definieras som ett oönskat ljud och 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 dB(A).  
Naturvårdsverket har angett följande riktvärden för buller från vägtrafik;  
Buller från vägar bör inte överskrida 
   1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
   2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  
 
Trafikmängden i området har beräknats med Trafikverkets trafikalstringsverktyg, 
utifrån befintliga och tillkommande verksamheter och bostäder. Årsdygnstrafiken 
(ÅDT) inklusive nyttotrafik beräknas till 2285 fordon per dygn i dagsläget. 
Prognostiserad trafikmängd för år 2050, utifrån Trafikverkets EVA-tal, uppgår till 3700 
fordon per dygn. En beräkning av bullret utifrån dessa värden visar att vid bostäderna 
längs Tibbarpsgatan skulle den ekvivalenta ljudnivån uppgå till 55 dBA 2050. 
Gällande riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader innebär att den ekvivalenta 
ljudnivån får vara högst 60 dBA vid bostadsfasad vilket uppnås även vid en 
dubblering av den prognostiserade trafikmängden 2050 (med beräknat 7400 
fordon/dygn). 
 
Avståndet från järnvägen till planområdet är drygt 400 meter med tre olika områden 
med bebyggelse i 2-3 våningar mellan. Under vistelse i området är uppmätta ljud från 
trafiken på cirka 53 decibel. De flesta av de uppmätta ljuden kommer dock ifrån 
biltrafiken längs med Norra Storgatan / Norra vägen och inte från tågtrafiken då 
tågtrafiken knappt var hörbar under vårt besök. Detta innebär att buller från området 
inte bedöms vara av den karaktär att det skulle krävas åtgärder i fasaderna. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten, avlopp och dagvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. 
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Brandskydd 
Befintliga brandposter i närområdet klarar enligt räddningstjänsten 
vattenförsörjningen vid en eventuell brand. När det gäller byggnadstekniskt 
brandskydd finns detta t.ex. i form av brandceller, men vid byggnation högre är 11 
meter till fönsters undersida måste utrymningsstrategin lösas. Om sprinkler 
installeras krävs egen vattentank. 
 
Avfall 
Avfallshantering sköts av NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB. 
Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i nära anslutning till körbar allmän 
väg. Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger samt underlätta 
för källsortering.  
 
Elförsörjning och Bredband 
Öresundskraft har elnät och bredband som bostäderna inom planområdet kan 
anslutas till. 
 
Uppvärmning 
Det finns möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet. Det finns även 
distributionsledningar för natur- och biogas i närområdet. 
 
 
MÖJLIGA KONSEKVENSER 
MARK, LUFT OCH VATTEN 
Dagvatten och översvämningsrisk 
Höjdsättningen av området är gjord för att kunna hantera större regn utan att 
byggnaderna svämmas över. Bebyggelsen planeras så att flödena leds bort från 
bebyggelsen. Risken för översvämning av området är låg då det inte finns några 
lågpunkter i området eller några direkta avrinningsvägar till området. 
 
NATUR OCH KULTURMILJÖ 
Hushållning med naturresurser 
Då området idag är en obebyggd fastighet inne i tätbebyggt bostadsområde blir den 
nya tillkommande bebyggelsen förtätning. Detta kan ses som en del i att hushålla 
med mark och med befintliga naturresurser. Genom att bygga inom befintliga 
strukturer nyttjas befintliga naturresurser bättre och ny mark behöver ej tas i anspråk. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 
Buller från väg och järnväg 
Buller från väg och järnväg beräknas ge låga bullernivåer på grund av att 
Tibbarpsgatan inte är en stor gata med höga trafikflöden. Råggatan är endast en liten 
infartsgata som försörjer förskolan norr om området. I övrigt finns inga vägar som 
gränsar till området eller som ligger i närheten och som skulle kunna påverka 
bullersituationen. Järnvägen ligger en bra bit ifrån området och avståndet mellan 
järnvägen och den tillkommande bebyggelsen är bebyggd av flertalet olika 
byggnader.  
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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 enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 
§§ bedöms därför inte behöva genomföras. 
Behovsbedömningen grundas på följande: 

• Området är sedan tidigare detaljplanelagt och prövat för bostäder. Ingen ny 
mark tas i anspråk. 

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

 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap i MB  
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, 
bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Miljökvalitetsnormer anger de 
föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för 
olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara 
för påtagliga olägenheter. Det finns även miljökvalitetsnormer för vatten, där ser man 
på vattnets ekologiska och kemiska status.  
Planområdet enligt föreliggande förslag bedöms inte medföra att några 
miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas. 
 
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 främst berörs 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”  
 
Förutsatt att ny exploatering inom planområdet utformas med hänsyn till en god 
boendemiljö utifrån skuggbildning och placering av byggnaderna kan planförslaget 
kunna genomföras utan att motverka miljömålen vad gäller God bebyggd miljö. 
 

SOCIALA KONSEKVENSER 
Barnperspektivet 
Enligt barnkonventionen ska barns bästa beaktas vid alla beslut.  
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Detaljplanen har utformats med tanke på barns hälsa och säkerhet.  
 
Tillgänglighet 
Bebyggelsen bör planeras med god tillgänglighet för att människor ska kunna bo och 
vistas i området.  
 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Detaljplanen drivs med standardförfarande och tidplanen för planprocessen bedöms 
vara följande: 
Samråd   sommar 2018 
Granskning   höst 2019 
Antagande   vår 2020 
 
Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören och reglerar 
kostnaderna för de åtgärder på allmän plats som behövs för planens genomförande. 
 

GENOMFÖRANDETID 
Planen har en genomförandetid på 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Öresundskraft står för elförsörjningen. 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Då planområdet kommer att bebyggas av en fastighetsägare ses det inte troligt att 
marken kommer att behöva fastighetsindelas ytterligare. Skulle området delas in i fler 
fastigheter kommer servitut för dagvattenledningarna att krävas. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Planens ekonomi 
Planarbetet genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen och bekostas av 
exploatören. Planavtal har tecknats mellan Bjuvs kommun och Backerhof 6 AB 
 
Exploateringsavtal  
Ett exploateringsavtal innehållande dagvattenanläggningen ska tecknas mellan 
exploatören och kommunen innan planen kan antas. 
 
Vatten och avlopp 
Exploatören bekostar dagvattenanläggningen och ansluter fastighetens dagvatten till 
denna. Dricks- och spillvatten ansluts till befintliga ledningar enligt NSVA:s 
anvisningar. 
 
Vid behov av högre tryck än 4 bar i vattenledningar ordnas och bekostas detta av 
exploatören. Likaså står exploatören för kostnaden och vattenförsörjningen av 
sprinkleranläggning. 
 
Flytt av ledningar 
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Eventuell flytt av ledningar inom planområdet initieras och bekostas av 
fastighetsägaren i samband med exploateringen. 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.  

Medverkande tjänstemän 
Medverkande tjänstemän har varit planarkitekt Mattias Samuelsson, planarkitekt 
Besnik Nikqi, tillförordnad byggnadsförvaltningschef Emelie Demfelt och 
planeringschef Niklas Ögren. 
 
Josephine Rosendahl   Anneli Gille  
Planarkitekt    Förvaltningschef 
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