
 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE  
För detaljplan  
ELESTORP 7:97 OCH DEL AV 7:21,  
I EKEBY, BJUVS KOMMUN 
DNR 2020-00034  



Granskningsutlåtande 2020-12-07    sid. 1 
 

 

 

GRANSKNINGEN 
Enligt Byggnadsnämndens beslut 2020-06-18, § 45, har förslag till detaljplan varit på 
granskning under tiden 1 oktober – 31 oktober 2020, totalt 13 yttranden har 
inkommit, varav 3 med erinran eller kommentar.  

 

INKOMNA YTTRANDEN 
Myndigheter, statliga verk med flera 

Länsstyrelsen i Skåne län, inkommet 2020-10-28    utan erinran 

Lantmäteriet, inkommet 2020-11-12     utan erinran 

Region Skåne, inkommet 2020-10-27     utan erinran 

Trafikverket, inkommet 2020-10-09     utan erinran 

 

Ledningsrättshavare med flera 

Nordvästra Skånes renhållning AB, inkommet 2020-10-23  med erinran 

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB, inkommet 2020-10-30 med erinran 

 

Kommunala nämnder 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-28    med erinran 

Barn- och utbildningsnämnden inkommet 20-10-28   utan erinran 

Tekniska nämnden, inkommet 2020-10-22     utan erinran 

Vård- och omsorgsnämnden, inkommet 2020-11-09   utan erinran 

 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Naturskyddsföreningen Söderåsen, inkommet 2020-10-31  utan erinran 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst, inkommet 2020-10-06  utan erinran 

Söderåsens miljöförbund, inkommet 2020-08-27   utan erinran 

 

 

Sakägare, boende med flera 

Inga sakägare eller boende har yttrat sig under granskningen. 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK MED FLERA. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkommet 2020-10-28 
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:  

Kommunen har mottagit och noterat att Länsstyrelsen i Skåne inte har något att 
erinra gällande detaljplanen.  

 

REGION SKÅNE, inkommet 2020-10-27 

Region Skånes yttrande över Elestorp 7:97 och del av 7:21 i Ekeby, Bjuvs 
kommun, granskning 
Region Skåne har inga synpunkter utifrån sina ansvarsområden. 

Kommentar: 

Kommunen har mottagit yttrandet och noterat att Region Skåne inte har något att 
erinra gällande detaljplanen.  

 
LANTMÄTERIET, inkommet 2020-11-12 
Detaljplan för Elestorp 7:97 och del av 7:21 i Ekeby  
Efter genomgång av planförslagets granskningshandlingar har Lantmäteriet inget att erinra 
eller påpeka.  
Lantmäteriet har missat att svara inom tiden för granskning. Detta har kommunicerats med 
Besnik Nikqi via telefon. Kommunen vill fortsatt erhålla ett formellt samrådssvar. 

Kommentar: 

Kommunen har mottagit och noterat att lantmäteriet inte har något att erinra gällande 
detaljplanen.  

 

TRAFIKVERKET, inkommet 2020-10-09  
Trafikverket har inte något att erinra gällande detaljplanen. 

Kommentar: 

Kommunen har mottagit yttrandet och noterat att Trafikverket inte har något att 
erinra gällande detaljplanen.  
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LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 

NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNING AB, inkommet 2020-10-23 
 
 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 samrådsredogörelsen står det Nordvästra Skånes reningsverk AB, det ska 
vara Nordvästra Skånes renhållning.  
• • Det står i samrådsredogörelsen att synpunkterna lagts till under avsnittet 
Avfall men det finns inte inskrivit i planbeskrivningen.  
• • För att säkerställa att hämtning kan ske säkert och utan några risker för 
personerna inom skolområdet önskar NSR att det i detaljplanen skrivs in att 
avfallsutrymmet inte placeras vid hämta/lämnaställen eller andra ställen där elever 
eller lärare förkommer.  
• • Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa 
det viktigaste i gällande renhållningsordning för Bjuvs kommun  
 
Kommentar: 
Kommunen har justerat planbeskrivningen under PLANFÖRSLAG – TEKNISK 
FÖRSÖRJNING – Avfall.  
 

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkommet 2020-10-30 
 
 Synpunkter på samrådshandling angående detaljplan för fastighet Elestorp 7:97 och 
del av 7:21, Ekeby, Bjuvs kommun  
NSVA vill lämna följande synpunkter på samrådshandlingen för detaljplan Elestorp 
7:97 och del av 7:21 med ert dnr 2020–00034:  
- På s.11 står det att ”Kommunen gör bedömningen att ovanstående utsläpp på 4 l/s, 
ha är ett rimligt begränsningsmått, något som både NSVA och VA-utredningen 
kommit fram till”. Detta kan tolkas som att NSVA har gjort bedömningen att 
dikningsföretaget kan belastas med detta flöde. NSVA vill tydliggöra att det 
utsläppsflöde för dagvatten (4 l/s, ha) som NSVA angivit gäller med avseende på 
kapaciteten i det allmänna VA-nätet och således inte i anläggningar som inte ingår i 
den allmänna VA-anläggningen.  
- På s.11 står det att ”Magasinsvolymerna är baserade på avrinningskoefficienterna 
som är angivna i utredningen […] medföra att lägre avrinningskoefficienter kan 
användas så minskar även magasinsvolymerna”. Meningen bör omformuleras, till 
exempelvis ”magasinsvolymerna är baserade på den hårdgöringsgrad som antagits i 
VA-utredningen. Om utformningen av området medför lägre hårdgöringsgrad så 
minskar även behovet av magasinsvolym”, för att tydligare beskriva 
magasinsvolymsbehovets relation till områdets markanvändning.  
- På s.11 står även att ”Anläggningen behöver ha ett bräddningsutlopp för att kunna 
avleda 20-årsregn utan att orsaka marköversvämningar”. Eftersom mottagande 
ledningsnät i detta fall är begränsande, och fördröjningsanläggningen inte är 
dimensionerat för ett dimensionerande 20-årsregn, finns ingen garanti att det inte blir 
något stående vatten inom planområdet vid 20-årsregn. NSVA föreslår följande 
omformulering: ”Anläggningen är tänkt att förses med ett bräddningsutlopp för att 
möjliggöra avledning av det dagvatten som inte får plats i det interna 
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dagvattennätet”. Hur utloppet till anläggningen utformas är dock en fråga som 
hanteras i detaljprojekteringen, är denna detalj nödvändig i planbeskrivningen?  
- Tryckstegring av dricksvatten kan behövas. Detta är en intern frågas som löses och 
bekostas av exploatören.  
 
I övrigt har NSVA inget att erinra.  
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Kommentar: 

Kommunen har mottagit yttrandet och justerat planbeskrivningen under 
PLANFÖRSLAG – TEKNISK FÖRSÖRJNING – Vatten, avlopp och dagvatten där 
förtydliganden har gjorts.  

 

KOMMUNALA NÄMNDER 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, inkommet 20-10-28 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan någon erinran. 

Kommentar: 

Kommunen har mottagit yttrandet och noterat att Barn- och utbildningsnämnden inte har 
något att erinra gällande detaljplanen. 

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkommet 2020-10-28 
Redaktionella synpunkter på planförslaget  
Kommunstyrelsens förvaltning har inga synpunkter på planområdets utformning men kan 
konstatera att ett par av de frågor som påtalas i Länsstyrelsen och NSVA:s yttranden och 
bemöts i samrådsredogörelsen kan förtydligas och motiveras ytterligare i planbeskrivningen 
inför antagandet. Det handlar framförallt om ställningstaganden kring skyfallshantering inom 
området, dagvattenrecipientens kapacitet samt ställningstagande kring vilka volymer 
dagvatten som ska fördröjas inom planområdet.  
För att ytterligare underlätta förståelsen för planhandlingarna underlättar det om svar på 
frågeställningarna redovisas i samråds-/ granskningsredogörelsen och att även eventuella 
ändringar som görs till följd av dessa beskrivs här så att man inte behöver jämföra 
samrådshandling och granskningshandling för att se vilka avsnitt som ändrats. 

Bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan konstatera att förslaget är 
utformad i enlighet med kommunstyrelsens beställning.  
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

Kommentar: 

Förvaltningen har mottagit yttrandet och noterat att kommunstyrelsens förvaltning 
inte har något att erinra gällande detaljplanen, bortsett från ovanstående 
redaktionella synpunkter. Inför planförfarandet har det beställts en VA-utredning där 
en skyfallsanalys har genomförts för att undersöka konsekvenserna av ett 100-års 
regn. Utgångspunkten har varit ett så kallat CDS regn med en varierande intensitet 
med en varaktighet på 6 timmar och en klimatfaktor på 1,3. I utredningen antas det 



 Granskningsutlåtande 2020-12-07    sid. 6 
 

 

att det regn som faller med en lägre intensitet kan hanteras av ledningsnätet medan 
det regn som faller med en högre intensitet ger upphov till översvämning. 
Utredningen visar att det är ca 25 mm av de totalt 110 mm i CDS regnet faller med 
en högre intensitet än vad ledningsnätet kan förväntas hantera. Detta motsvarar en 
volym på drygt 2000 m3 som kan ställa sig i en lågpunkt inom planområdet på som 
högst 0,56 meter. Det är dessa volymer som behöver fördröjas. Då planområdet 
inrymmer en lågpunkt där vattnet blir stillastående utan möjligheter att ta sig därifrån 
behöver det skapas förändringar i marknivån som möjliggör för resterande vatten 
som ledningsnätet inte har kapacitet att transportera bort att omhändertas. För mer 
information finns VA-utredningen för Elestorp 7:97 och del av 7:21 att tillgå och är en 
av handlingarna i denna detaljplan.  

Hur hanteringen av nya exploateringsområden behöver ske ska utgå från 
kommunens dagvattenpolicy där det bland annat anges att dagvattenflöden ska 
reduceras och regleras så att belastningen på ledningsnätet och recipienterna 
begränsas. Detta behöver ske i projekteringsskede. 

 

 
TEKNISKA NÄMNDEN, inkommet 2020-10-22 
Tekniska nämndens beslut  
Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra gällande detaljplan för 
Elestorp 7:97 och del av 7:21. 

Kommentar:  

Kommunen har mottagit yttrandet och noterat att tekniska nämnden inte har något att erinra 
gällande detaljplanen. 

 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, inkommet 2020-11-09  
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att inte något att erinra mot Detaljplan 
för Elestorp 7:97 och del av 7:21. Även KPR:s fyra föreningar kopplingar har inte något att 
erinra gällande detaljplanen. 

Kommentar: 

Kommunen har mottagit och noterat att vård-och omsorgsnämnden med anslutande 
föreningar inte har något att erinra gällande detaljplanen. 

 
KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN SÖDERÅSEN, inkommet 2020-10-31 
Naturskyddsföreningen har inga synpunkter på detaljplanen Elestorp 7:97 och del 
av7:21 i Ekeby.  

Kommentar: 

Kommunen har mottagit yttrandet och noterat att Naturskyddsföreningen Söderåsen 
inte har något att erinra gällande detaljplanen.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkommet 2020-10-06 
Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar: 

Kommunen har mottagit och noterat att Räddningstjänsten Skåne Nordväst inte har 
något att erinra gällande detaljplanen.  

 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkommet 2020-10-30 
Söderåsens miljöförbund har ingen erinran mot föreslagen detaljplan. 

Kommentar:  

Kommunen har mottagit och noterat att Söderåsens miljöförbund inte har något att 
erinra gällande detaljplanen. 

 

SAKÄGARE, BOENDE MED FLERA 
Inga sakägare eller boende har yttrat sig under granskningen. 

 

SAMMANFATTNING 
Planförslaget har efter samrådet omarbetats och följande förändringar har gjorts: 

 
PLANKARTA 
Inga ändringar har gjorts på plankartan. 
 
PLANBESKRIVNING 
Planbeskrivningen har justerats och kompletterats i följande avsnitt: 

PLANFÖRSLAG – TEKNISK FÖRSÖRJNING – Vatten, avlopp och dagvatten. 

PLANFÖRSLAG – TEKNISK FÖRSÖRJNING – Avfall. 

Kommunstyrelsens synpunkter har bemötts i denna granskningsutlåtande. 

 

SAMLAD BEDÖMNING 
Plan- och byggavdelningen föreslår att förslaget till detaljplan för Elestorp 7:97 och 
del av 7:21, i Ekeby, Bjuvs kommun, Skåne län bör antas. 
 
Bjuvs kommun 
Byggnadsförvaltningen 
Besnik Nikqi 
Planarkitekt

 


