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§ 69 Dnr 2022-00028  

Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera lager- 
och logistikanläggningar. Planförslaget möjliggör verksamheter med 
begränsad omgivningspåverkan samt restaurang. Detaljplanen 
reglerar även att natur ska bevaras och dagvattendammar ska finnas. 
Planområdet omfattar fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15, är ca 56 
hektar stort och ligger i direkt anslutning till Åstorps kommungräns. 
Fastigheten är inte planlagd sedan tidigare men är utpekad som 
planerat verksamhetsområde i översiktsplanen.  
Ett genomförande av planförslaget skapar nya arbetstillfällen, men 
medför samtidigt att jordbruksmark tas i anspråk samt att 
landskapsbilden påverkas. Dessa frågor har därför lyfts i en 
miljökonsekvensbeskrivning. 
Detaljplanen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900) då den kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-15 
Planbeskrivning 2022-07-15 
Plankarta med bestämmelser 2022-07-15 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-04-13 
Samrådsredogörelse 2022-07-15 
Fastighetsförteckning 2022-07-08 
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik, Tyréns, 2022-04-13  
Miljöteknisk rapport, Tyréns, 2022-04-13 
Planeringsunderlag geoteknik, Tyréns, 2022-04-13 
Riskutredning farligt gods och verksamheter, Tyréns, Version 2.0, 2022-06-14 
Naturvärdesinventering Vrams Gunnarstorp 1:15, EkollAB, 2022-06-13 
Bullerutredning, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-06-15 
Planeringsunderlag landskapsbild, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-
06-30 
Miljökonsekvensbeskrivning, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-07-15 
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Kvalitetsprogram, Tyréns, 2022-04-13 
VA- och skyfallsutredning med bilagor, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 
2022-06-30 
Trafikutredning inför detaljplan och utveckling av logistikverksamheter- Dp Broby 
50:2 m.fl. Sweco, reviderad version 2022-05-11 
Lokaliseringsutredning Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun, 2022-06-29 
 
      

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut är att skicka ut planförslaget på 
granskning 
 
Yrkanden: 
Claes Osslén (SD) och Raymond Blixt (SD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 
 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att skicka ut planförslaget på granskning. 
 

 
 
Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Planeringsavdelningen 
Byggnadsförvaltningen 
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