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SAMRÅDET 

Enligt Byggnadsnämndens beslut (2022-03-24, § 24) har förslag till detaljplan varit 

på samråd under tiden 30 mars 2022 – 27 april 2022. Totalt 16 yttranden har kommit 

in, varav 6 med synpunkter.  

INKOMNA YTTRANDEN 

Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län 2022-04-26 med synpunkt 

Lantmäteriet 2022-04-05 med synpunkt 

Region Skåne 2022-04-22 utan synpunkt 

Trafikverket 2022-04-22 utan synpunkt 

Polismyndigheten 2022-04-11 utan synpunkt 

Skånetrafiken 2022-04-22 utan synpunkt 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

Nordion Energi  2022-03-31 utan synpunkt 

E.ON Energidistribution AB 2022-03-31 utan synpunkt 

Skanova (Telia Company) AB 2022-04-01 utan synpunkt 

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB 2022-04-27 med synpunkt 

Öresundskraft AB 2022-04-11 utan synpunkt 

 

Kommunala nämnder 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25 utan synpunkt 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Söderåsens miljöförbund 2022-04-27 utan synpunkt 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 2022-04-27 med synpunkt 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2022-04-05 med synpunkt 

 

Sakägare, boende m.fl. 

Företagare, Skruvgatan 6  2022-04-25 med synpunkt 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkom 2022-04-26  

 

Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. 
plan- och bygglagen. 
 
Risk för översvämning 
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna är otydliga avseende ansvar för 
dagvattnet, och därför behöver förtydligas i detta avseende. I sammanhanget vill 
Länsstyrelsen påminna om att inom verksamhetsområde är det tydligt att VA-
huvudmannen är skyldig att ta hand om allt dagvatten som alstras inom området 
(Prop. 2005/06:78 s. 43).  
 
Enligt planbeskrivningen bör höjdsättning av byggnaders grundläggning vara sådant 
att större regn kan hanteras utan att byggnader svämmas över. Länsstyrelsen anser 
att kommunen behöver förtydliga huruvida höjdsättning är en förutsättning 
förskyfallshanteringen. Om så är fallet behöver höjdsättningen säkerställas på 
plankartan. 
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  

Risk för översvämning  

Planbeskrivningen kompletteras avseende ansvar för dagvattnet, planområdet ingår i 

NSVA:s verksamhetsområde för VA och dagvatten. Avseende höjdsättning av 

byggnadernas grundläggning som skyfallshantering så gör kommunen bedömningen 

att områdets befintliga höjdsättning säkerställer skyfallshanteringen och att 

höjdsättning i detaljplan därmed inte behövs.  

Översiktlig skyfallskartering visar att det inte finns några befintliga lågpunkter som 

kan orsaka risk för översvämning vid skyfall idag. Vid utformning av kommande 

byggnation ska BBR följas för att säkerställas avledning från husen, vid övrig 

höjdsättning bör svenskt vattens principer följas.   

 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsen menar att handlingarna behöver kompletteras i fråga om 
planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Kommunen behöver 
förtydliga vilken påverkan planförslaget bedöms ha för slutrecipienten, dess 
nuvarande status och om det finns behov av reningsåtgärder. Ett resonemang bör 
även framgå hur man kommit fram till denna slutsats. Det är lämpligt att 
tillsynsmyndigheten för dagvatten deltar i planläggningen så att 
dagvattenhanteringen sker där det är lämpligt samt att det tillgodoses att de 
försiktighetsmått som kan behövas är förenliga med planen. 
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Planbeskrivningen förtydligas och kompletteras avseende vilken påverkan 

planförslaget bedöms ha för slutrecipienten. Planförslaget bedöms på grund av sin 

storlek inte ha någon påverkan på slutrecipienten. Planområdet tillhör Vegeås 
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avrinningsområde och enligt Nulägesbeskrivning för dagvatten ligger planområdet i 

ett avrinningsområde för dagvatten som avvattnas till Möllebäcken. Möllebäcken 

saknar statusklassning och Vegeåns ekologiska status klassas som måttlig. Området 

är anslutet till verksamhetsområde för dagvatten och reningsåtgärder utförs inom det 

för att säkerställa recipientens status.  

 
 
Geotekniska säkerhetsfrågor – gruvgångar 
Enligt planbeskrivningen har en kommunövergripande riskbedömning av gruvgångar 
tagits fram och planområdet ligger inom riskklass 2. Om detta har betydelse för 
grundläggningen behöver kommunen tydligare beskriva förutsättningar, 
konsekvenser och eventuella åtgärder. Om åtgärder eller restriktioner krävs för att 
göra marken lämplig för föreslaget ändamål behöver dessa säkerställas i 
detaljplanen. 
 

Kommentar från Bjuvs kommun:  

Geotekniska säkerhetsfrågor – gruvgångar 

Enligt den kommunövergripande riskbedömning av gruvgångar (2017-12-08, WSP) 
så krävs det inga ytterligare åtgärder vid riskklass 2. Detta förtydligas i 
planbeskrivningen 

 
 
Hälsa och säkerhet – störning från verksamheter 
 
Gällande detaljplan medger bostadsändamål i angränsning till nu aktuellt 

planområde och närmsta befintliga bostäder ligger ca 100 meter från planområdet. 

Gällande plan medger industriändamål för aktuellt planområde. Länsstyrelsen vill 

påminna om att markens lämplighet prövas på nytt vid framtagandet av en ny 

detaljplan. Länsstyrelsen efterlyser en tydligare bedömning av hur nu föreslagen 

markanvändning kan påverka befintlig bostadsbebyggelse samt möjlig närliggande 

byggrätt genom omgivningspåverkan. Behov av eventuella åtgärder för att hantera 

störningar behöver säkerställas i aktuell detaljplan. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  

Hälsa och säkerhet  

Kommunen har i samråd med Lantmäteriet enats om en planbestämmelse som 

möjliggör en fastighetsbildning. Planområdets yta ändras efter inkomna synpunkter 

till planbestämmelse Z vilket inrymmer markanvändning för verksamheter, 

tillverkning, lager och verkstäder. Planbestämmelse Z har en begränsad 

omgivningspåverkan. Detta rymmer den nuvarande användningen på platsen men 

möter de synpunkter kopplade till verksamhetsbuller till närliggande fastighetsägare 

samt bostadsområdet ca 100 m från planområdet.  

 

 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
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Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett 

genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i 

den mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  

Innebär ingen förändring i planhandlingarna.  

 

Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande risk för översvämning, 

miljökvalitetsnormer för vatten, gruvgångar och störning från verksamheter enligt 

ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 

 

LANTMÄTERIET, inkom 2022-04-05 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-03-10) har följande 

noterats:  

Delar av planen som bör förbättras:  

Plankarta 

Lantmäteriet föreslår att själva plankartans lager görs mer genomsläppligt för att det 

ska bli lättare att orientera sig med hjälp av grundkartan. I dagsläget syns 

grundkartan endast runtom planområdet, men gränserna går inte att tyda inom 

området. I plankartan anges koordinatsystem i plan men koordinatsystem för höjd 

saknas. 

 

Genomförandetid inte längre administrativ bestämmelse  

Det är en stor fördel för samhället i stort om kommunen i möjligaste mån följer 

rekommendationerna i Boverkets allmänna råd BFS 2020:6 för den tvådimensionella 

redovisningen av planens innehåll i en plankarta.  Enligt de allmänna råden stycke 

”2.1 Redovisning av planbestämmelser m.m.” bör texten om genomförandetid 

redovisas bland planbestämmelserna på plankartan med rubriken 

”Genomförandetid” på samma rubriknivå som till exempel rubriken 

”Egenskapsbestämmelser för kvartersmark”. Administrativa bestämmelser finns inte 

längre. Det kan också med fördel framgå i planbeskrivningen att man följt Boverkets 

allmänna råd. 

 

Fastighetsrättsliga konsekvenser   

Avsnittet om fastighetsrättsliga konsekvenser bör utvecklas. För att planen ska 

kunna genomföras krävs fastighetsbildning. I planbeskrivningen framgår att detta 

sker genom sammanläggning. Lantmäteriet vill framföra att fastigheterna istället bör 

fastighetsregleras till en sammanhållen enhet. En fastighetsreglering kan 

genomföras med köp eller överenskommelse till grund. Fastigheterna behöver därför 
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inte vara i samma ägares hand och en fastighetsreglering innebär inte en ny 

fastighetsbeteckning. En sammanläggning hade dessutom krävt att del av 

Billesholms Gård 10:1 först avstyckas och att köparen sedan söker lagfart på 

fastigheten innan fastigheterna kan sammanläggas. Del av Billesholms gård 10:1 

inom plan har inget självständigt syfte varför en avstyckning av området inte är 

aktuellt. Åtgärden fastighetsreglering framstår i aktuellt fall som mer tillämplig. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Det bör framgå vilka kostnader detaljplanen kan medföra för fastighetsägarna. 

Förtydliga gärna att det är fastighetsägaren till Billesholms gård 10:11 som menas. 

Lantmäteriet har noterat att fastighetsägarna till Billesholms Gård 10:11 även har 

erhållit lagfart på Billesholms Gård 10:24. De ekonomiska konsekvenser som följer 

för fastighetsägarna till Billesholms Gård 10:24 och 10:11 är bland annat kostnader 

för fastighetsbildning och kostnader för förvärv av del av Billesholms Gård 10:1. Det 

bör också framgå att kommunen får intäkter vid försäljning av mark. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun: Plankartans lager korrigeras till granskning. 

Kommunen är medveten om de nya allmänna råden samt föreskrifterna om 

detaljplaner. Detaljplaner som påbörjas efter 1 januari 2022 kommer att följa de nya 

föreskrifterna BFS 2020:5. 

Bjuvs kommun har justerat planbeskrivningen avseende fastighetsrättsliga 

konsekvenser och är medvetna om att en fastighetsreglering krävs.  

Bjuvs kommun har justerat planbeskrivningen avseende ekonomiska konsekvenser 

och kostnader för fastighetsägaren och kommunen.  

 

REGION SKÅNE, inkom 2022-04-22 

Region Skåne avstår att yttra sig från planen. I Handläggningen av detta ärende har 

enheten för regional planering, Skånetrafiken samt Regionfastigheter deltagit.  

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

TRAFIKVERKET, inkom 2022-04-22 

Utan erinran.  

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.

  

 

POLISMYNDIGHETEN, inkom 2022-04-11 

Ingen erinran ur polisär synpunkt. 

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  
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LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 

Nordion Energi, inkom 2022-03-31 

Nordion Energi har inga ledningar eller anläggningar i det aktuella planområdet och har 

därmed inget att erinra i rubricerad detaljplan. 

 

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.

  

 

E.ON ELNÄT SVERIGE AB, inkom 2022-03-31 

Inget att erinra.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

TELIASONERA SKANOVA ACCESS AB, inkom 2022-04-01 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas teleanläggningar/rättigheter 

berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.  

 

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.

  

 

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkom 2022-04-27 

Synpunkter på samrådshandlingar för detaljplan för Billesholms gård 10:1 med flera., 

Bjuvs kommun  

 s.14 Teknisk försörjning – Dagvattenplan: det står att aktuellt planområde inte ligger 

inom verksamhetsområde för dagvatten. Detta stämmer inte, planområdet ligger 

inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.  

Fastigheten som ska utökas med aktuellt planområde är idag ansluten till det 

kommunala VA-nätet och kan med fördel nyttja befintliga anslutningar även efter 

fastighetsreglering. Om en omdimensionering eller flytt av anslutningspunkter 

önskas så hanteras detta i anslutningsskedet efter att en komplett VA-anmälan 

inkommit, och kan innebära kostnader för fastighetsägaren.  

I Dagvattenplan för Bjuvs kommun, antagen av Bjuvs kommun 2018-01-25, finns 

riktvärden för utsläpp till dagvattennätet. Dessa riktvärden fungerar som mål att 

begränsa föroreningar i dagvatten till och gäller i samtliga punkter i ledningsnätet, 

dvs. även i anslutningspunkt från fastighetsägare. Riktvärdena finns på NSVAs 

hemsida: https://www.nsva.se/vatten-och-avlopp/dagvatten-och-

ledningsnat/dagvattenpolicy-och-dagvattenplan/.  

I övrigt har NSVA inget att erinra. 
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Kommentar från Bjuvs kommun:  

Planbeskrivningen har förtydligats och rättats angående det att planområdet ingår 

inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.  

Planbeskrivningen förtydligas gällande de riktlinjer som avses i dagvattenplanen för 

Bjuvs kommun.  

 

ÖRESUNDSKRAFT AB, inkom 2022-04-11 

Öresundskraft har ingen erinran mot planförslaget 

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkom 2022-04-25 

 

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. 

Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkom 2022-04-27 

Söderåsens miljöförbund har efter granskning inga särskilda synpunkter på 

planförslaget. 

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB, inkom 2022-04-27 

NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovan nämnda detaljplan. Med 
anledning av detta vill NSR framföra följande: 
 
Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska, att uppmärksamma frågor 
som rör hantering av överskottsmassor och vilka massor som ska användas vid ett 
eventuellt underskott på massor, redan i detaljplanskedet. Man kan med fördel 
reflektera över massbalanserna inom området och planera för eventuell lagring, 
sortering, behandling och återanvändning av massor. 
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Det är viktigt att verksamheter inom detaljplaneområdet följer EU:s avfallshierarki 
samt att avfallshanteringen utformas på ett sådant sätt att den gynnar en ökad 
utsortering och avfallsminimering. 
 
I aktuell renhållningsordning för Bjuvs kommun https://nsr.se/wpcontent/ 
uploads/2020/12/renhallningsordning-bjuv.pdf finns föreskrifter kring 
avfallshanteringen i kommunen. 

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Kommunen noterar informationen om 

massbalansering och tar med sig frågan i det framtida arbetet med detaljplanen.  

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkom 2022-04-05 

Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget. Vi vill dock uppmärksamma 

och förtydliga två punkter kopplat till skrivelser i planbeskrivningen.  

- Avseende brandpostförsörjning (exempelvis avstånd till brandpost och flöde 

från brandpost) är det RSNVs handlingsprogram som ska följas 

- Notera att RIKTSAMs skyddsavstånd gäller för farligt godsleder (väg och 

järnväg), dvs inte för byggnader som har en eventuell riskkälla.  

 
Kommentar från Bjuvs kommun: Bjuvs kommun har förtydligat planbeskrivningen 

avseende brandpostförsörjning enligt RSNVs handlingsprogram och förtydligat 

styckena angående risk och farligt gods.  

 

SAKÄGARE, BOENDE M.FL. 

Fastighetsägare, Skruvgatan 6, inkom 2022-04-25 

Synpunkter gällande detaljplan Billesholms gård 10:1, 10:11, 10:24  

Vi är mycket bekymrade över att vår granne Naturlekplatser enl. förslag till ny 

detaljplan kommer att omgärda vår fastighet på två sidor. Redan idag är vi p.g.a. 

Naturlekplatsers fabrikation med trämaterial tidvis mycket störda av buller. Detta 

gäller främst skulptering med bensindrivna motorsågar, vilket sker i omedelbar 

närhet av tomtgränsen mot mig. 70-80db är inte ovanligt. Misstänker starkt att denna 

störning kommer att öka. Arbetet äger rum dagtid, vissa kvällar och helger dock inte 

kontinuerligt. Det kan pågå en vecka för att sedan göra uppehåll en vecka.  

Vår kontorspersonal har vid flera tillfällen vägrat att arbeta i detta oväsen då vårt 

kontor ligger i absolut närhet till arbetsstället. Har för några år sedan personligen 

förklarat problemet för Torbjörn Kamper. Han var positivt inställd på att lösa detta 

men på lite längre sikt. Detta var jag helt införstådd med. Tyvärr har ingen åtgärd för 

att eliminera eller minska problemet vidtagits. Även vindavdrift från sågningar och 

sprutmålning har förekommit.  

Jag har varit i kontakt med Söderåsens Miljöförbund. Man rådde mig att anmäla 

detta eftersom det finns klara regler för buller och andra olägenheter på ett 



 Samrådsredogörelse 2022-08-11    sid. 9 
 

 

industriområde. Har inte gjort någon anmälan då detta kan bli negativt för 

grannsämjan.  

I övrigt har jag ingen erinran på planförslaget.  

Önskar att företaget byter plats för motorsågsarbetet. Bullret kan därför delvis tas 

bort eller flyttas till annan plats där vi ej behöver bli lika utsatta för denna plåga. Ser 

detta som en stor möjlighet då Naturlekplatser har blivit ägare till en grannfastighet 

med stor markareal.  

Med planförslaget riskerar vi dock att bli ännu mer utsatta för denna olägenhet.  

Vill att kommunen hjälper till med detta problem. Jag kan inte själva lösa detta p.g.a. 

Naturlekplatser inte gjort några försök till förbättringar av problemet.  

Jag är helt införstådd med att bullret inte helt kan elimineras, men man borde gjort 

försök till förbättringar.  

Jag fick mycket fin genomgång av er planarkitekt Jeppe Appelin med kollega direkt 

på plats vid vår fastighet. Mycket uppskattat!  

 

Kommentar från Bjuvs kommun:  

Kommunen har i samråd med Lantmäteriet enats om en planbestämmelse som 

möjliggör en fastighetsbildning. Planområdets yta ändras efter inkomna synpunkter 

till planbestämmelse Z vilket inrymmer markanvändning för verksamheter, 

tillverkning, lager och verkstäder. Planbestämmelse Z har en begränsad 

omgivningspåverkan. Detta rymmer den nuvarande användningen på platsen men 

möter de synpunkter kopplade till verksamhetsbuller till närliggande fastighetsägaren 

samt bostadsområdet ca 100 m från planområdet.  

Prickmark är lagt mot angränsande fastighet på Skruvgatan 6 vilket verkar som 

respektavstånd mot fastigheten på Skruvgatan 6 och befintliga naturmarken mot öst. 

För enskilda verksamheters störning inom verksamhetsområdet hänvisar kommunen 

till Söderåsens miljöförbund och ytterligare dialog med fastighetsägaren för den 

aktuella fastigheten.  
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SAMMANFATTNING 

Planförslaget har efter samrådet omarbetats och följande förändringar har gjorts: 

 

PLANKARTA 

• Bestämmelsen J har utgått och ersatts av Z för att bemöta inkomna yttranden 

gällande störning från verksamheter.  

• Plankarta har uppdaterats med tillhörande teckenförklaring.  

PLANBESKRIVNING 

• Planbeskrivningen har tillförts information om dagvattenhantering. 

• Förtydligande kring kommunens bedömning av påverkan på MKN vatten har 

tillförts. 

• Användningsområdet har ändrats från J till Z för att möta yttranden om 

störning från verksamheter.  

• Komplettering med resonemang utifrån riskbedömningen (WSP, 2017) 

gällande gruvgångar.  

• Information om att planområdet ingår i verksamhetsområde för dagvatten, 

spillvatten och vatten har tillförts. 

• Planbeskrivning har kompletterats avseende fastighetsrättsliga konsekvenser 

och fastighetsreglering.  

• Avsnittet Ekonomiska konsekvenser har kompletterats med information.  

 

 

SAMLAD BEDÖMNING 

Byggnadsförvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan för Billesholms gård 10:1, 

10:11 och 10:24 i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till granskning. 

 

 

Byggnadsförvaltningen 

Bjuvs kommun 

 

Victoria Hult  

Planarkitekt 

 

 


