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SAMRÅDET 

Enligt Byggnadsnämndens beslut 2020-02-20, § 9, har förslag till detaljplan varit på 

samråd under tiden 27 februari – 31 mars 2020, totalt 17 yttranden har inkommit, 

varav 12 med erinran eller kommentar.  

 

 

INKOMNA YTTRANDEN 

 

Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län, inkommet 2020-04-02    med erinran 

Lantmäteriet, inkommet 2020-03-27     med erinran 

Trafikverket, inkommet 2020-03-13     med erinran 

Polismyndigheten, inkommet 2020-03-10    utan erinran 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

Weum Gas AB, inkommet 2020-03-02     med erinran 

Vattenfall Eldistridution AB, inkommet 2020-03-02   utan erinran 

E.ON Energidistribution AB, inkommet 2020-02-27   utan erinran 

Telia Sonera Skanova Access AB, inkommet 2020-03-03  utan erinran 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, inkommet 2020-03-30  med erinran 

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB, inkommet 2020-03-23 med erinran 

Öresundskraft AB, inkommet 2020-03-31    med erinran 

 

Kommunala nämnder 

Vård- och omsorgsnämnden, inkommet 2020-04-20   utan erinran 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst, inkommet 2020-03-03  med erinran 

Söderåsens miljöförbund, inkommet 2020-04-02   med erinran 

Kommunala pensionärsrådet, inkommet 2020-04-20   med erinran 

 

Grannar och andra berörda organisationer  

Boende Kyrkvägen, inkommet 2020-08-11    med erinran 

Lantbrukarnas riksförbund, inkommet 2020-08-17   med erinran 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkommet 2020-04-02  

Länsstyrelsens formella synpunkter 
Dagvatten 
Det ska av detaljplanen framgå hur dagvattenfrågan ska lösas, i de flesta fall behövs 
en dagvattenutredning för att utreda detta. I denna ska behovet av rening utredas, 
recipienten beskrivas och eventuell påverkan på MKN klargöras. Eventuella 
nödvändiga planbestämmelser ska regleras på plankartan. Det ska av 
planhandlingarna framgå om genomförandet av detaljplanen kan orsaka en 
försämring av statusen för en vattenförekomst, eller äventyra uppnåendet av god 
status/god potential hos en vattenförekomst. Om kommunen vill möjliggöra lokalt 
omhändertagande av dagvatten eller andra fördröjningslösningar är det viktigt att 
detta stödjs och inte hindras av bestämmelserna i planen. Exempelvis kan det 
behöva redovisas markområden på plankartan där dagvatten får omhändertas eller 
fördröjningsmagasin anläggas. En förutsättning för föreslagna fördröjningsdammar 
är att strandskyddsfrågan har hanterats. 
 
Hälsa och säkerhet – risk gruvgångar 
Det framgår av planhandlingarna att det finns rekommendationer om att byggnation 
bör dimensioneras för ett bortfall av bärigheten hos undergrunden inom en yta av ca 
10x10 m som kan förväntas inträffa inom hela byggnadens yta. Länsstyrelsen saknar 
en mer utförlig redovisning av den utredning som rekommendationerna grundas på 
och Länsstyrelsen saknar ett resonemang om eventuella planbestämmelser på 
plankarta som säkrar upp bärigheten för byggnader. 
 
Strandskydd 
Länsstyrelsen utläser att planområdet är beläget inom 100 meters avstånd från 
Boserupsbäcken. När gällande detaljplaner upphävs, inträder strandskydd med 100 
meter från Boserupsbäcken enligt 7 kap 18 g § miljöbalken.  
Kommunen har möjlighet att pröva upphävande av strandskydd i detaljplan under 
vissa förutsättningar. Länsstyrelsen har skyldighet att i samrådet verka för att 
strandskyddet inte hävs i strid med 7 kap. 18 c-g §§ miljöbalken. Länsstyrelsen ska 
också pröva kommunens beslut att upphäva strandskyddet i en detaljplan om det 
befaras att strandskyddet upphävs i strid med gällande bestämmelser.  
 
Länsstyrelsens rådgivning  
Biotopskydd 
Länsstyrelsen vill erinra om de generella biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 
11 § MB. Eventuellt finns det biotopskyddade områden inom föreslaget planområde. 
Länsstyrelsen råder därför kommunen att i kommande planhandlingar klargöra detta.  
Länsstyrelsen vill även erinra om att en eventuell dispensansökning bör göras tidigt i 
processen eftersom utfallet kan påverka detaljplanens utformning. 
 
Planteknik 
Det är Länsstyrelsens uppfattning att bestämmelse x-Allmännyttig gångväg istället 
bör vara reglerad som allmän platsmark. 
 
Kulturmiljö 
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Sambandet mellan kyrka, prästgård och skola i Bjuv är kulturhistoriskt värdefullt och 
lyfts fram som ett motiv för bevarande i Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram 
(2006). Det pekas också ut i Bevarandeplan för Bjuvs kommun (1998). Rubriken 
Kulturvärden och fornlämningar har idag ett starkt fokus på fornlämningar, 
kommunen behöver förtydliga platsens kulturvärden både utifrån objekt och 
landskapsperspektiv. Om kommunen anser att Bevarandeplan för Bjuvs kommun 
och Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram inte ger en aktuell bild av platsen 
kulturvärden behöver en ny fackmannamässig värdering göras. Det bör även framgå 
i planhandlingarna att kyrka, kyrkotomt och begravningsplats skyddas enligt 4 
kapitlet i Kulturmiljölagen. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt 
utredda avseende riskfrågor kopplat till gruvgångar och strandskydd, varför 
planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 
 
Kommentar: En VA-utredning är upprättad för att tydliggöra VA-frågorna och 

därmed placering och omhändertagande av dagvatten. 
Planbeskrivningen är uppdaterad med information om dagvatten, risk 
gruvgångar och kulturmiljön. En kulturmiljöutredning har tagits fram för 
att ge en uppdaterad och bättre beskrivning av kommunens nuvarande 
syn på området.  

 Strandskyddet behandlas genom upphävande i plankarta och 
motivering i planbeskrivning på delar av planområdet som berörs av 
strandskyddet efter justerat planområde. De biotopskyddade områdena 
påverkas ej då planområdesgränsen är justerad. 

 X-bestämmelsen tas bort och en kommunal gc-väg bildas.  
 

LANTMÄTERIET, inkommet 2020-03-30 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
ADMINSITRATIVA GRÄNSER  
Markreservat (i detta fall u- och x-områden) ska enligt Boverkets rekommendationer 
redovisas enligt följande:  

• för PBL-planer med planstart från och med januari 2015 ska markreservat 
redovisas som administrativa bestämmelser och omges av administrativa 
gränser eller i förekommande fall användnings- och planområdesgränser.  

 
Det är viktigt att den ena eller andra principen används konsekvent i både plankarta 
och bestämmelser för att bestämmelsen ska fungera som tänkt.  
I det aktuella planförslaget redovisas markreservatet som en administrativ 
bestämmelse bland planbestämmelserna samtidigt som det saknas administrativa 
gränser för avgränsning av aktuella områden i plankartan. Detta innebär att 
markreservatsbestämmelsen inte avgränsas av de egenskapsgränser som finns i 
plankartan utan bestämmelsen gäller fram till närmaste användningsgräns. Effekten 
blir att all mark inom kvarteret omfattas av markreservatet. 
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STRANDSKYDD  
Områden inom planen förefaller innehålla områden som normalt faller inom 
strandskyddsområden. Det anges att strandskyddet är upphävt inom tätbebyggt 
område inom Bjuvs kommun någon hänvisning till någon handling finns inte. Ingen 
planbestämmelse om upphävande av strandskydd finns. I planbeskrivningen anges 
att området inte berörs av strandskydd.  
 
För planprocess som har inletts från och med den 1/7 2009 inträder alltid 
strandskyddsbestämmelserna igen när en befintlig detaljplan upphävs eller ersätts 
med en ny. (Så var det inte för planer som antogs innan detta datum.)  
 
Bestämmelsen innebär en återgång till det strandskydd som gällde då beslutet om 
att upphäva strandskyddet fattades. Bestämmelsen om återinträde gäller oavsett när 
planen tillkom. Detta innebär att när en ny detaljplan är avsedd att ersätta en befintlig 
sådan, genom en sådan planprocess, så måste alltid en förnyad ställning tas till 
strandskyddsbestämmelsernas upphävande. (10 § lag (1998:811) om införande av 
miljöbalken (MBP)).  
 
Om det är så att upphävandet av strandskyddet meddelats på ett sådant sätt så att 
stycket ovan inte gäller bör det noggrant framgå i planhandlingarna. Så som 
strandskyddet behandlas i planhandlingarna är det inte tydligt att så är fallet och 
närmast till hands kan vara att betrakta strandskyddet som gällande, vilket kan leda 
till hinder i genomförandeprocessen.  
 
Alternativt gäller strandskyddet och då bör planförfattaren överväga att upphäva 
strandskyddet inom de områden som är avsett för exploatering. 
 
Delar av planen som bör förbättras  
LÄSBARHETEN U OMRÅDE  
U områdets omfattning är mycket svårutläst i plankartan.  
 
BERÖRDA FASTIGHETER  
I plandata och i övrigt framgår endast att planen berör Bjuv 4:4 och Bjuv 1:255 samt 
några mindre fastigheter. En tydligare redovisning av berörda fastigheter kan vara 
bra för tydlighetens skull. Det är ju snarare mindre områden av större fastigheter 
som berörs av planen. Varav en är privat ägd – Bjuv 1:254. Planen berör även Bjuv 
12:3, Bjuv 1:179 samt Bjuv 1:254. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  
Genomförandebeskrivningen syftar till att ge klarhet i hur planen är tänkt att 
genomföras. För tydlighetens skull är det fördelaktigt om samtliga 
fastighetsbildningsåtgärder som planen kan aktualisera beskrivs gärna på 
fastighetsnivå. Den fastighetsrättsliga beskrivningen i planbeskrivningen innehåller 
endast några av de konsekvenser som planen ger upphov till 
fastighetsbildningsmässigt.  
 
Av planen framgår att fastighetsreglering ska ske till kyrkans fastighet. Samt på ett 
något omständligt vis att område ska införlivas i bostadsrättsföreningens fastighet 
Bjuv 1:254.  
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Lämpligen kan det även redovisas att avstyckning av nya bostadsfastigheter sker 
från kommunens fastighet Bjuv 1:255 och från 4:4. Med undantag av 
allmänplatsmark där kommunen fortsatt ska vara markägare. 
 
I planen finns ett x-område utlagt, men det finns inget omnämnt i planbeskrivningen 
om x-området eller hur det är tänkt att genomföras. Lantmäteriet vill här påpeka 
följande vad gäller x-områden:  
 

• Genom att lägga ut x-område i en detaljplan reglerar kommunen så att 
byggnadsnämnden inte får bevilja bygglov som hindrar möjligheten att bilda 
en rättighet för allmänhetens tillträde till x-området. För att rättigheten ska 
vara säkerställd krävs det dock att det även finns en upplåtelse t.ex. ett 
servitut till förmån för en kommunal fastighet.  

• Om någon annan än kommunen äger marken kan ägaren kräva att 
kommunen ska ordna en rättighet för att använda utrymmet och betala 
ersättning för detta.  

• Det finns inget regelverk kring utbyggnad och underhåll av anläggningar på x-
områden. Om ingen annan bygger ut anläggningar på området faller det 
därför rimligen på kommunen att ordna detta.  

• Kommunen är skyldig att sköta underhåll och renhållning inom x-områden 
sedan man t.ex. skapat rättighet för området.  

• Om kommunen och markägaren inte skrivit något avtalsservitut kring x-
området krävs det att det är av väsentlig betydelse för en kommunal fastighet 
för att det ska vara möjligt att bilda ett servitut på x-området i en 
lantmäteriförrättning.  
 

Dessa förhållanden behöver på något sätt beskrivas i planhandlingarna med 
anledning av att det finns x-områden utlagda i planförslaget. Kommunen kanske 
borde överväga att lägga ut området för gång- och cykeltrafik som allmän plats 
istället för som x-område? 
 

Kommentar:  U-området har justerats så att bestämmelsen ska synas tydligare i 

plankartan. Plankartan har uppdaterats för att u-området ska hamna 

under administrativa gränser enligt Boverkets rekommendation. 

 Planbeskrivningen kompletteras med utförligare information om de 

olika fastigheterna som ingår i detaljplanen och hur fastigheterna ska 

överlåtas eller upprättas. 

X-området är ändrat till att istället vara kommunal gång- och cykelväg 

för att låta den gamla vägsträckningen fortsatt finnas kvar.  

Strandskyddet behandlas genom upphävande i plankarta och 

motivering i planbeskrivningen. 

 

TRAFIKVERKET, inkommet 2020-03-13 

Trafikverket saknar kommunens bedömning av bullerpåverkan även med hänsyn till 

framtida trafik på väg 110. 
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Trafikverkets basprognos och trafikuppräkningstal kan användas som stöd för att 
räkna upp trafikmängden. Finns på Trafikverkets hemsida  
 
https://www.trafikverket.se/for-dig-ibranschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-ochtrafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/ 
 
Kommentar:  Planbeskrivningen kompletteras med information kring buller uppräknat 

till prognosen för 2040.  

 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkommet 2020-04-02 

Söderåsens miljöförbund lämnar följande samrådsyttrande över redovisat 

planförslag:  

Mot bakgrund dagvattnets potentiella föroreningsinnehåll och de negativa effekter 

som kan uppkomna vid avledning bör åtgärder vidtas för att fördröja avledning och 

om möjligt rena dagvattnet lokalt. Detta är också den redovisade målsättningen i 

föreliggande planförslag. Det saknas dock, enligt miljöförbundets mening, 

redovisning av dels vilka tillkommande mängder dagvatten som beräknas bli i de nya 

bostadsområdena, dels vilka åtgärder som är tänkta att vidtas för att fördröja 

dagvattenflödet till recipienten och för att minska föroreningsbelastningen. Det 

aktuella planområdet är av begränsad storlek men i arbetet med att nå uppsatta mål 

för vattenkvaliteten i vattendragen är alla bidrag av betydelse och recipienten 

Boserupsbäcken är ett biflöde till Vege å som i nuvarande klassning varken uppnår 

god ekologisk eller kemisk status. 

 
Enligt redovisad planbeskrivning bedöms planområdet enligt föreliggande förslag 

inte medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas. 

Det saknas enligt miljöförbundets mening en redovisning av vilket underlag denna  

bedömning baseras på.  

 

Miljöförbundet noterar att den andra meningen under planbestämmelser och  

utförande på plankartan förefaller ofullständig. ("Byggnader skall med hänsyn till  

eventuell markradon" (PBL4 kap 16§ 1st 1p.) 

 

Beskrivning av ärendet  

Bjuvs kommun, plan- och byggavdelningen, har översänt förslag till detaljplan för 

fastigheten Bjuv 4:4 och Bjuv 1 :255 med flera Söderåsens miljöförbund tog emot  

remissen den 28 februari 2020. 

 

Syftet med planen är att skapa nya lägen för bostäder och för ett mindre LSS-

boende. Detaljplanen kommer även bekräfta befintlig markanvändning av befintligt  

bostadshus och tillhörande ekonomibyggnad samt möjliggöra en mindre  

markförsäljning till svenska kyrkan för parkering och naturmark. 

 

Utredning i ärendet  

Markägoförhållanden  
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Planområdet ligger i sydöstra delen av Bjuv och innefattas av två fastigheter, Bjuv 

4:4 och Bjuv 1:255 samt några mindre fastigheter. Bjuv 4:4 som är cirka 1,5 hektar 

ägs av Bjuvs ko1mnun och ligger öster om kyrkan mellan Prästgatan, Almgatan och 

Kyrkvägen. Bjuv 1:255 ligger söder om Kyrkvägen och är en privatägd 

bostadsfastighet på cirka 1,6 hektar.  

 

Nuvarande planförhållande  

För planområdet gäller detaljplan 12-BJJ-619, laga kraft 1983 till vänster nedanför. 

Marken anges idag som område för begravningsplats i den norra delen och område 

för park/plantering i den södra delen. För planområdet gäller detaljplan 12-BJJ-566, 

laga kraft 1979. Planen berör endast en del av parkmarken mellan fastigheten Bjuv 

4:4 och Almgatan. Området är markerat med ljusgrönt i kartan. För planområdet 

gäller även detaljplan 12-BJS-36 som vann laga kraft 1957. Planen anger allmän 

plats, plantering. 

 

Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att 

den nya detaljplanen vinner laga kraft.  

 

Utpekade intressen 

Planområdet berörs av inte av något riksintresse.  

 

Vatten och avlopp  

Området ligger inom NSVA:s verksamhetsområde för vatten och avlopp. Spillvatten 

kommer att kopplas till pumpstationen som ligger sydväst om planområdet längs 

med Boserupsbäcken. Nya huvudledningar för dricksvatten kommer att anläggas i 

Kyrkvägen.  

 

Dagvatten  

Dagvattnet för Bjuv 4:4 fördröjs inom fastigheten och kopplas på anslutningspunkt i 

Kyrkvägen för att ta vattnet under vägen till naturmarken för fortsatt fördröjning i 

ytan. Dagvattnet för Bjuv 1 :255 fördröjs först inom fastigheten innan det leds ut till 

Boserupsbäckens svämplan. 

  

Radon  

Markradomnätningar har utförts på fastigheten för Bjuv 4:4 i samband med den 

geotekniska fältundersökningen, och redovisas djupgående i "PM Geoteknik", 2016, 

SWECO. Sammanfattningsvis framkommer att dessa mätvärden tyder på 

radonhalter inom normalriskintervallets nedre del. 

 

Bedömningar  

Vatten och avlopp  

Då aktuellt planområde ligger inom verksamhetsområde för såväl dricksvatten som 

spillvatten och avsikten är att ansluta tillkommande byggnader till kommunalt nät 

föranleder förslaget inte någon särskild bedömning i detta avseende. 

 

Dagvatten  
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I förslaget redovisas att detaljplanen kommer att innebära hantering av dagvatten 

från nya bostadsområden. För att hantera detta kommer man att arbeta utifrån de 

riktlinjer som framkommer i dagvattenpolicyn för Bjuvs kommun. Enligt policyn skall 

vid planering av nya områden dagvatten i första hand fördröjas genom lokalt 

omhändertagande. De markundersökningar som genomförts visar i det aktuella 

området på relativt täta jordar och begränsade möjligheter till fördröjning genom 

infiltration. 

 

Recipient för dagvattnet är Boserupsbäcken som är ett biflöde till Vegeån. I 

nuvarande klassning uppnår Vegeån varken god ekologisk eller kemisk status. En 

riskfaktor som förs fram för att inte nå målet är urban markanvändning. 

 

I planförslaget saknas en närmre redovisning av dels vilka tillkommande mängder 

dagvatten som beräknas bli i de nya bostadsområdena, dels vilka åtgärder som är 

tänkta att vidtas för att fördröja dagvattenflödet till recipienten och för att minska 

föroreningsbelastningen. Det aktuella planområdet är av begränsad storlek men i 

arbetet med att nå uppsatta mål för vattenkvaliteten i vattendragen är alla bidrag av 

betydelse.  

 

Trafikbuller  

Det aktuella planområdet ligger förhållandevis långt, från ca 275m till ca 415m från 

de stora trafikstråken i närområdet, väg 110, Mellersta vägen och Södra storgatan. 

Förutom rakt söderut mot väg 110 är mellanliggande områden bebyggda i huvudsak 

med bostadsbebyggelse, i väster finns ett vårdhem. Den mellanliggande 

bebyggelsen betyder att det finns en skärmning för de stora bullerkällorna varför 

risken för ljudnivåer över gällande riktvärde bedöms som liten. Redovisad 

bullerberäkning avseende väg 110 bekräftar denna bedömning.  

En utökning av antalet bostäder i aktuellt område kommer att öka trafiken på 

anslutande gator, Almgatan/Prästgatan och Kyrkvägen. Då området är begränsat i 

storlek bedöms inte att ökningen riskerar bli så stor att den ger olägenheter för 

angränsande bostadsområden. 

 

Miljökvalitetsnormer  

I föreliggande planbeskrivning redovisas vilka miljökvalitetsnormer som anses  

aktuella. Vidare redovisas att föreliggande planförslag inte bedöms medföra att 

några miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas. Det saknas dock  

närmare redovisning av vilket underlag denna bedömning baseras på. 

 

Radon  

Genomförda markradonmätningar har utförts och mätvärdena indikerar radonhalter  

inom normalriskintervallet. En bestämmelse att byggnader ska med hänsyn till  

markradon uppföras i radonskyddat utförande har föreslagits vilket är den normala 

åtgärden vid normal risk. Förslaget föranleder där med inte någon särskild 

bedömning i detta avseende. 
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Kommentar:  Kommunen kompletterar arbetet med en VA-utredning även 

innefattande dagvatten. Miljökvalitetsnormer, tillkommande mängder 

och åtgärder för fördröjning beskrivs utförligare i utredningen. 

Planbestämmelsen om radon på plankartan kompletteras då meningen 

var ofullständig.  

 

 

 

POLISMYNDIGHETEN, inkommet 2020-03-10 

Polismyndigheten har inga synpunkter på den framtagna detaljplanen för Bjuv 4:4 

och 1:255 m.fl. 

 

LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 

WEUM GAS AB, inkommet 2020-03-02 

Weum gas har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Inom 

planområdet har Weum Gas distributionsledning för natur- och biogas, se bilagd 

karta. 

Då vår distributionsledning inte är utmärkt i plankartan önskar vi att plankartan 

kompletteras med ledningen. I planberskrivningen önskar vi att texten under avsnitt 

Teknisk försörjning ändras till gasledning finns inom planområdet och går att ansluta 

till. Vår bedömning är att vår distributionsledning hamnar inom området som är utlagt 

som prickmark/ u-område samt allmän platsmark och därmed inte påverkas av 

kommande bebyggelse. 

Gasledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN) som bland annat 

anger minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse samt 

närmsta gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. 

Weum Gas förutsätter att eventuella kostnader i samband med planens 

genomförande såsom flyttningar eller ändring av våra befintliga ledningar bekostas 

av exploatören, vilket framgår av genomförandebeskrivningen. 

För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisar med 

kartunderlag och dxf-fil.  

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

projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledning. Weum Gas 

har gärna en dialog med Bjuvs kommun och exploatör om möjlig försörjning med gas 

inom planområdet.  

 

Kommentar:  Kommunen kompletterar plankartan med distributionsledningen för gas 

och ett u-område och omnämner att den går att ansluta till i 

planbeskrivningen. 
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E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB, inkommet 2020-02-27 

E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingar enligt bifogade filer. 

Då detaljplanen inte ligger inom E.ON Energidistribution koncessionsområde för 

elnätet så har vi inget att erinra över detaljplanen. 

 

VATTENFALL ELDISTRIDUTION AB, inkommet 2020-03-02 

Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplanen för Bjuv 4:4 och Bjuv 1:255 med 

flera och lämnar följande yttrande. 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför 

inget att erinra. 

 

TELIASONERA SKANOVA ACCESS AB, inkommet 2020-03-03 

Remissen besvaras endast genom detta svar via e-post. 

TeliaSonera Skanova Access AB (nedan Skanova) har tagit del av rubricerad plan. 

Skanovas/Telias teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av planen. Vi 

har därför inget att erinra mot planen. 

 

ÖRESUNDSKRAFT AB, inkommet 2020-03-31 

Elnät 
Vi ser inga problem med att elförsörja byggnationen om vi får möjlighet att bygga 
en transformatorstation för den. En lämplig plats kan vara i västra delen av 1:255 
mot Prästgatan. E-området behöver vara 7x7 meter för att rymma stationen. 

 

Kommentar:  Kommunen ser gärna att valet av plats sker på kommunens mark då 

marken inte behöver lösas in av kommunen. Transformatorstation 

placeras i samråd med er på lämplig plats i området för att kunna täcka 

behovet av el i det nya området.  

 

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkommet 2020-03-23 

Generella synpunkter  
1. Allmänna VA- ledningar och VA-anläggningar bör ligga på allmän mark. Om 

allmänna VA-ledningar förläggs på kvartersmark så behöver tillräckliga 
skyddsavstånd hållas, vilket stäms av med NSVA. Den mark som behöver tas 
i anspråk för att NSVA ska kunna sköta drift och underhåll behöver säkras i 
plankartan med ett u-område och ledningsrätt/servitut.  

2. VA-utredningar i ett tidigt skede i detaljplaneprocessen är viktigt för att 
säkerställa om och hur det är lämpligt att bebygga ett planområde. NSVA:s 
AMA ska följas i utredningar, förprojektering och detaljprojektering.  

3. Dokumentet ”Projekteringsråd vid utformning av dagvattenanläggningar inom 
NSVA” ska följas vid utformning av allmänna VA-anläggningar.  
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4. Tillräckliga skyddsavstånd ska hållas till befintliga ledningar och detta ska 
stämmas av med NSVA.  

 
Synpunkter dricksvatten 

Nya, större vattenledningar, behöver anläggas i Kyrkvägen och Prästgatan. 
Vattenförsörjningen för planerad bebyggelse kan försörjas via kommunal 
huvudledning i öster. Förutsättningarna för kapacitetsberäkningarna för vatten som 
NSVA tidigare utfört är: max 70 bostäder med i snitt 3 personer/bostad samt en 
byggnadshöjd på max 8 meter. Om högre byggnader än 8 meter uppförs så kan 
privata tryckstegringsstationer inne på fastigheterna komma att behövas. 
Dimensionering av nya vattenledningar ska ske så att inte vattenförsörjningen till 
fastigheten Bjuv 1:254 påverkas av planerad bebyggelse. Dimensioneringen av nya 
vattenledningar ska även ta hänsyn till erforderlig släckvattenförsörjning inom 
området. Om sprinkleranvändning behövs så löses detta med tank. En separat 
servis för sprinkleranläggning anläggs inte enligt NSVA:s riktlinjer. Det är viktigt att 
det blir en tillräcklig omsättning av vatten inom planområdet när förslag på nya 
dimensioner ges. All dimensionering/projektering ska följa NSVA:s AMA och Svenskt 
vattens P83. 
 

Synpunkter spillvatten  
Spillvatten från planerad bebyggelse kan avledas till pumpstationen SPU1 som 
ligger sydväst om planområdet. Spillvattenledningen (PP110) som i dagsläget 
avleder spillvatten till pumpstation SPU1 kommer att behöva dimensioneras upp och 
detta bör utredas i ett tidigt skede. Hur man på bästa sätt kopplar in ny, större, 
spillvattenledning i pumpstation SPU1 behöver utredas. Dimensionerande 
spillvattenflöde för ny planerad bebyggelse behöver tas fram och nya 
spillvattendimensioner fastställas. All dimensionering/projektering ska följa NSVA:s 
AMA och Svenskt vattens P110.  
 
NSVA anser att följande, gällande spillvattenhanteringen, behöver utredas:  
- Dimensionerande spillvattenflöde  
- Höjdsättning och ledningsdragning av nytt allmänt spillvattenledningsnät  
- Förslag på nya ledningsdimensioner  
- Hur hanterar man inkommande spillvattenledning i SPU1 
 
Synpunkter höjdsättning och skyfallshantering  
En grov höjdsättning av markhöjder säkerställer en fungerande skyfallshanteringen 
samt att allmänna VA-anläggningar kan anläggas i ett självfallssystem. NSVA 
rekommenderar att en grov höjdsättning av planområdet utförs i ett tidigt skede.  
 
Synpunkter dagvatten  
Enligt planbeskrivningen så anser kommunen att svämplanet vid Boserupsbäcken är 
lämpligt för att fördröja dagvatten innan det rinner vidare ner i bäcken. NSVA anser 
att lämpligheten bör utredas vidare. När omvandling av naturmark till ny bebyggelse 
sker bör utsläppskrav sättas till den generella siffran för naturmarksavrinning: 1,5 
l/s,ha. Om högre flöden än så ska släppas ut till Boserupsbäcken så bör avtal skrivas 
med eventuella berörda dikningsföretag. Om högre flöden än naturmarksavrinningen 
planeras att släppas ut är det viktigt att utreda hur/om detta påverkar 
Boserupsbäckens vattenkvalitet och hydromorfologi. Infiltrationskapaciteten är 
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begränsad inom delar av planområdet. Detta bör beaktas vid LOD-lösningar på 
kvartersmark. All dimensionering/projektering ska följa NSVA:s AMA och Svenskt 
vattens P110.  
 
NSVA anser att följande, gällande dagvattenhanteringen, behöver utredas: 
- Dimensionerande dagvattenflöde och fördröjningsvolymer  
- Tillåtet utsläppsflöde till Boserupsbäcken - Grundvattennivå i svämplanet  
- Föroreningsberäkningar före och efter exploatering (mängd och koncentration)  
- Planerad utformning och utbredning av allmän dagvattenanläggning i svämplanet. 
Om det planeras en allmän fördröjningsanläggning så behöver NSVA ta del av 
utformningsförslaget och ha möjlighet att komma med synpunkter. 
 

Kommentar: Kommunen tagit fram en VA-utredning för att kunna lösa ovanstående 

synpunkter i plankarta och planbeskrivning. Ett omarbetat förslag på 

planområdesavgränsningen har gjort att nya placeringar av dagvattnet 

har pekats ut. Se plankarta.  

 

NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB, inkommet 2020-03-30 

 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen och 
noterade att tidigare synpunkter har noterats. Dock vill NSR förtydliga följande: 

• Avfallskärlen ska placeras i anslutning till körbar allmän väg.  

• Det bör även stå med i detaljplanen att avfallsutrymmet inte ska placeras så 
att backning förekommer.  

• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 
viktigaste i gällande renhållningsordning för Bjuvs kommun.  

 

Kommentar: Kommunen redogör för NSR:s synpunkter i planbeskrivningen. 

 
 

KOMMUNALA NÄMNDER 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, inkommet 2020-04-20 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte ha något att erinra mot Detaljplan för 

Bjuv 4:4 och Bjuv 1:255 med flera.  

 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkommet 2020-03-02 

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att 

bränder ska släckas med vatten direkt från brandpost (konventionellt system). Flödet 

i brandposterna ska dimensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och 

avloppverksföreningens råd, VAV P83 och VAV P76. Lägsta flöde ska vara 20 l/s för 

brandpost som servar LSS-boende och 10 l/s för flerfamiljshus. 



 Samrådsredogörelse 2020-10-12    sid. 13 
 

 

Avstånd mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan 

brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. Detta ska 

framgå i planbeskrivningen. Om avsteg ska göras från VAV P83 och VAV P76 ska 

lösningen förankras hos räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

 

Information inför byggprocessen 

Utrymning 

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 ytterkant av de balkonger eller fönster som ska kunna nås med stegen. 

Uppställningsytan bör vara hårdgjord (asfalt, grus, gräsarmering) men gräsmattan 

kan accepteras om det bedöms att denna har tillräcklig bärighet för att klara av 

stegen och samt vikten från två personer (totalt 250kg). Stegutrustning ska inte 

behöva bäras mer än 50 meter ifrån farbar väg för räddningsfordon. 

Avsteg från ovanstående utformning ska ske i samråd med räddningstjänsten. 

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:  I den nytillkomna VA-utredningen beskrivs nätet för brandposter för att 

kunna täcka in alla bostäder inom det angivna avståndet. Ledningarna 

beräknas efter behov av trycksättning för brandposterna. LSS-boendet 

ordnar med egen tank för sprinkleranläggning.  

 

GRANNAR OCH ANDRA BERÖRDA ORGANISATIONER  

BOENDE KYRKVÄGEN, inkommet 2020-08-11 

Med referens till detaljplan för Bjuv 4:4 och Bjuv 1:255, inklusive planbeskrivning, har 

vi följande kommentar. 

1/ 
Vi motsätter oss förslaget att anlägg bebyggelse på området nordväst om Kyrkvägen  
på hela den delen som gränsar mot vår fastighet. Skälet för detta grundar sig dels på 
Bjuvs bevarandeplan och det som sägs under rubrikerna;  
Bevarandemotiv, Befintligt skydd, Rekommendationer samt Särskilt värdefulla, 
enskilda miljöer med högt kulturhistoriskt värde (sid 30, 31).  
Vi motsätter oss även förslaget att anlägga någon form av LSS bebyggelse och 
verksamhet på området. Skälet för detta grundar sig på att vi anser att:  
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a/ Detta strider mot bevarandeplanen för området.  
b/ Vi anser att det kommer att skapa oro för oss och omgivande bebyggelse,  
inklusive för kyrkans verksamhet, äldreboende och förskola.  
c/ Att det enligt Mia Ljungskärs yttrande i samrådsskeendet även finns motsvarande 
yttrande beträffande områdets bevarande plan. 
 
Vad gäller området ner mot Boserupsbäcken med dess nya dragning gäller samma  
åsikt, att vi anser att bevarande planen bör omfatta betydelse för biologisk mångfald 
beträffande flora för tex. pollinerande insekter som bin, humlor och övriga insekter. 
Området utgör då även ett lokalt rekreationsområde.  
Samma argument gäller för det vi anfört enligt 1/ a/, b/ och c/ ovan.  
Förslag till bebyggelse på detta område, med avseende på avstånd till 
Boserupsbäcken på 100 m kan tänkas och visas enligt bilaga 1, med avvikelse enligt 
Länsstyrelsens yttrande 2020-03-26 under rubriken Strandskydd. Vidare bifogas 
kommentarer från Regionsmuseet i Skåne, se Bilaga 2 A, 2B och 2 C, samt 
kommentarer från de som värnar om biodiversitet med bakgrund av intresse för 
biodling. Se bilaga 3 under Rubrik saknas.  
Men i nuvarande läge är det som vi nämner ovan i 1/ a/, b/ och c/ det som vi 
prioriterar. 
 
Bilaga 2a  
Mail från regionmuséet till fastighetsägare. 
 
Har kikat på google och pratat med xx (och några till). Kommunen har skickat 
remissen till oss, men dessvärre har vi inte svarat. Vi får många fler remisser än vad 
vi kan läsa och än mindre svara på, så det är i sig inget konstigt - men vi kan inte 
anklaga kommunen för att de inte gett oss möjligheten att yttra oss. Lika fullt låter det 
som att planerad bebyggelse medför så pass stor inverkan att en kulturhistorisk 
analys och konsekvensbeskrivning borde ha genomförts. Dvs formuleringen" 
Kommunen anser att bevarandeplanens bedömningar kring kopplingen mellan 
kyrkan, prästgården och den gamla bytomten idag inte har kvar sin status", är en 
analys som inte kommunen själv bör göra eftersom man inte har tillgång till egen 
antikvarisk kompetens och heller inte anlitat någon konsult. Och då har jag inte 
beaktat ev. naturvärden som xx skulle kika lite på). Men jag tycker du kan ta fasta på 
att man inte utfört en tillräckligt god konsekvensbeskrivning för att garantera att 
landskapsvärdena (natur och kultur). Denna oberoende konsekvensbeskrivning är 
väsentlig för att kunna hävda att man värnat dessa intressen.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Regionmuséet Skåne 
 
Bilaga 2b 
Mail från regionmuséet till fastighetsägare. 
Jag hittade dokumentet på bebyggelseregistret så jag skickar det till dig. 
  
Jag skriver inte uttryckligen att det öppna landskapet kring kyrkan är viktigt men 
underförstått är det det, eftersom det representerar det äldre kulturlandskapet som 
enligt Kulturmiljöprogrammet ska bevaras. Så här står det i kulturmiljöprogrammet 
om motiv för bevarande "Sambandet mellan kyrka, prästgård och skola är värdefullt 
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och visar på Bjuvs tid som mindre by och sockencentrum". I detta samband ingår 
enligt min mening att kyrkan har legat avsides i byns utkant med åker och äng 
mellan kyrka och prästgård. Hittar inte kartmaterial just nu men ska försöka leta rätt 
på det också. Om kommunen vill exploatera och förändra kulturlandskapet ligger det 
på deras bord att ta fram tillräckligt underlag för att kunna visa att kulturmiljöns 
värden inte tar skada. Jag anser att man längre tillbaka tagit hänsyn till kyrkomiljön 
genom att inte bebygga nära den. Är det inte så att man bebyggt rätt nyligen längs 
kyrkvägen öster om kyrkan? Miljön kring kyrkan har alltså förtätats redan genom ny 
bebyggelse i öster. Ytterligare förtätning bör därmed inte ske nära kyrkomiljön som 
kan tas tillvara på annat sätt som du nämnde som rekreationsområde.  
Allt gott! (tydligen finns datering till kyrkan till 1160, osäker på om det är taklag eller 
kalkmåleriet som daterats) 
 
Bilaga 2c 
Mail från regionmuséet till fastighetsägare. 
 
Tack för ditt telefonsamtal.  
Jag ser i Artportalen (artportalen.se) att det finns 3 registrerade arter som är 
rödlistade i området kring kyrkan, er fastighet och den fastighet som planeras att 
bebyggas. De tre registrerade arterna är ål, kösa och etternässla. Ett skärmklipp från 
artportalen bifogas med bokstäverna för Ål (Å), Kösa (K) och Etternässla (El inritade 
där de har noterats. 
Troligen kommer dessa tre arter inte att påverkas drastiskt av en eventuell 
byggnation på fastigheten Bjuv 4:4. 
Det kan finnas andra känsliga arter som inte är registrerade i området och de som ni 
känner till är intressanta. Samtliga arter av fladdermöss är fridlysta till exempel. Det 
verkar finnas 19 arter av murarbin i Sverige och av dessa är 1 art rödlistad idag: 
havsmurarbi. 
Om du vill få mer information om fladdermöss och murarbin och om de kan påverkas 
av en eventuell exploatering i närområdet rekommenderar jag att du pratar med 
någon person som arbetar med hotade arter på Länsstyrelsens naturavdelning. 
Växelnummer 010-224 10 00  
 
Följande info har jag kopierat från artportalen:  
Kösa, ett åkerogräs som är rödlistat som nära hotad." Kösa har sannolikt minskat till 
följd av effektiv frörensning och tätare grödor"  
Etternässlan är också rödlistad som nära hotad. "Arten missgynnas av såväl 
mekanisk som kemisk ogräsbekämpning samt asfaltering eller singelbeläggning av 
gamla gårdsplaner. Dess tillbakagång är även till stor del en följd-av minskad 
husbehovsodling av grönsaker, minskad djurhållning och ändrad gödselhantering"  
Ål är rödlistad som akut hotad.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Bilaga 3 
Rubrik saknas  

Prästgårdens bostadsförening byggdes 1990 då byggde man delvis in den anrika 

prästgård med tillhörande uthus. Ingen hänsyn har tagits till byggnadens karaktär 

och kulturhistoriska värde.  
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Här i detta ojämförliga naturområde bör kommunen som alternativ utveckla området 

och bevara de befintliga naturvärden och hindra dem från att utplånas.  

Naturvårdsarbete och biologisk mångfald eller biodiversitet som det också kallas är 

den samlade variationen av alla organismer och livsmiljöer(biotoper} som finns i 

detta område. Betydelsen inkluderar flera dimensioner som genetisk mångfald, 

mångfald av olika arter och en mångfald av ekosystem. Effektivt naturvårdsarbete 

måste bedrivas på flera fronter.  

Det kan handla om att långsiktigt bevara områden med höga naturvärden från 

exploatering somt ex. modernt fyrkantigt skokartongliknande byggnader. Som 

dessutom absolut inte passar in i områdets nuvarande byggnationer.  

Ett annat exempel på alternativ utveckling av området är, utveckla naturvärden som 

att upprätthålla hävden i blomsterängar allt för att gynna en hävdberoende flora av 

blommor, samtidigt gynna alla arter av hotade pollinerande insekter.  

Bjuvs kommun kan med ett målriktat kretslopp och naturskapande arbete bli än mer 

attraktiv för bosättning som alternativ till Helsingborg, Ängelholm och Landskrona, se 

hur dessa kommuner nu våldsamt förtätar, bygger betonggetton, eller hur? Gör inte 

om det misstaget.  

Många välutbildade familjer som i framtiden ska välja bostadsort kommer sätta högt 

pris på kretslopp, mångfald och allt det där.  

Framtiden börjar nu, hur vi bor, äter, reser och lever i den vet vi egentligen ingenting 

om. Men om vi vet vad vi vill så finns det ypperliga metoder och sätt för att stegvis ta 

oss till den framtid vi önskar.  

Vår existens har blivit sårbar, flera arter än någonsin i mänsklighetens historia hotas 

av utrotning och den biologiska mångfalden har förändrats kraftigt dels lokalt likväl 

som stora delar av världens känsliga ekosystem som är hotade. Grundläggande 

förändringar behövs för att bromsa den negativa trenden, Sverige har undertecknat 

ett internationellt avtal, konventionen om biologisk mångfald, (CBD) där vi förbinder 

oss att vårda vår biologiska mångfald, och nyttja (använda) den på ett uthålligt sätt, 

dvs. så att den inte förstörs eller tar slut.  

Vi har lite planer med Kimber Bigård (www.kimberbigard.se) nyanlägga surrande 

blommande fält för att skapa skyddade miljöer för pollinerande insekter samt solitära 

bin, vidare finns planer att bedriva utbildningsverksamhet i läran om pollinerande 

insekters betydelse.  

Speciellt då för våra barn i kommunen, att få se sammanhangen djur och natur i 

verkligheten. 

Bifogat dokument till yttrandet – ur Bjuvs kommuns bevarandeplan 
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Kommentar: Kommunen anser att marken ligger i ett bra läge i Bjuvs tätort och att 

marken har flera förutsättningar för en väl avvägd utveckling av Bjuvs 

tätort. Marken är utpekad i bevarandeplanen, dock anser kommunen 

att det fria läge som beskrivs idag inte har samma status. Kommunen 

har antikvarisk kompetens som har hjälpt till att ta fram en 

Kulturmiljöutredning för området.  

Enligt artportalen och de fynd som visas där finns stora möjligheter att 

ta hand om dessa arter trots planens genomförande. De tre omnämnda 

arterna återfinns inte inom planområdet vilket även har inverkan. 

Kommunen vill så även arbeta för en biologisk mångfald och att det 

ges utrymme för växt och artrikedom i området.  

 

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SKÅNE, inkommet 2020-08-17 

 

LRF Skåne vill lämna nedan synpunkter på Planbeskrivning Bjuv 4:4 och Bjuv 1:255. 
 
Berörda medlemmar i LRF Skåne har bett mig lämna synpunkter på ovan nämnda 
Planbeskrivning. LRF Skåne är allmänt positiv till att man förtätar inom tätorterna och 
sparar jordbruksmark mot exploatering. Men det är även viktigt att de som har 
jordbruksfastigheter (numera avstyckad) inom detaljplanerat område inte drabbas av 
förtätning som starkt påverkar deras boendemiljö vilket sker om detaljplanen 
förverkligas. LRF Skåne föreslår därför att kommunen för en dialog med berörd 
fastighetsägare om hur området i planbeskrivningen bör exploateras för att minimera 
planens påverkan berörd fastighet. Jag har även tagit del av skrivelser till xx från 
Regionmuseet vilket, del av, citeras nedan samt bevarandeplanen för området. 
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Bjuvs kommun har inte tagit de hänsyn som Bevarandeplanen ställer när det gäller 
kopplingar mellan kyrkan, prästgården och den gamla bytomten. Bjuvs kommun 
anser att Bevarandeplanens koppling inte har kvar sin status idag. Jag anser att 
detaljplanen medför en så stor inverkan att en kulturhistorisk analys och 
konsekvensbeskrivning borde genomföras innan granskningsförfarandet påbörjas. 
Eftersom kommunen saknar antikvarisk kompetens bör analysen göras av ”tredje 
part”.  
 
Den öppna ytan kring kyrkan och kyrkogårdsmuren kommer att döljas om 
detaljplanen förverkligas. Det är viktigt att kulturbyggnader (kyrkan o stenmuren) ges 
det visuella utrymme som krävs för att man skall uppskatta de värden som de står 
för.  
 
För att garantera landskapsvärdena (natur och kultur) bör det göras en oberoende 
konsekvensbeskrivning. Denna oberoende konsekvensbeskrivning är väsentlig för 
att Bjuvs kommun skall kunna hävda att man värnat dessa intressen.  
 
Artportalen visar att det finns 3 registrerade arter som är rödlistade inom området 
Kösa, Etternässlan och Ål. Utöver de registrerade arterna kan det finnas andra 
känsliga arter som inte är registrerade i området.   
 
Kösa: ett åkerogräs som är rödlistad som nära hotet. 
Etternässlas: Är rödlistad som nära hotad. 
Ål: är rödlistad som akut hotad. 
 

Kommentar: Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Bjuvs kommun har tagit 

fram en kulturmiljöutredning som visar på vilka värden som finns på 

platsen idag.  

De tre rödlistade arterna beskrivs i planbeskrivningen men bedöms inte 

påverkas av den planerade förändringen i området. 

Kommunen har fört en dialog med fastighetsägaren vid ett flertal 

tillfällen för att hitta gemensamma lösningar för en förändring i 

området.  
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SAMMANFATTNING 

Planförslaget har efter samrådet omarbetats och följande förändringar har gjorts: 

 

PLANKARTA 

• Planområdesgränsen har flyttats för att nu innefatta Bjuv 4:4, Bjuv 12:3, Bjuv 

25:1. 

• Uppdaterat ofullständig mening kring radon 

• Uppdaterat gränsen för administrativa bestämmelser U samt lagt till ytterligare 

skyddsområde för underjordiska ledningar. 

• Lagt till gasledningar i kartan för att tydliggöra vart de ligger. 

• Placerat ut naturmark för att möjliggöra för transformatorstation. 

• U- områdes beteckning i plankartan har förstorats för att bli tydligare. 

• Lagt till administrativ bestämmelse om upphävande om strandskydd. 

• X- området har förändrats till att bli en gc-väg samt utökats längs med kyrkan. 

• Förändrat området för dagvattenhanteringen genom ett tillkommande 

naturområde som delar av fastigheten. 

• Förändrat kvartersmarken med prickmark för bostäder för att möjliggöra en 

bra gatusektion på Kyrkvägen. 

• Prickmark på R-området för att bevara marken som gräsmatta och parkering. 

• Byggnadshöjden har förändrats till nockhöjd 5 meter för en del av 

planområdet. 

• Plankartan har uppdaterats med bestämmelse kring att byggnader ska förses 
med kantförstyvad platta på mark.  

 

PLANBESKRIVNING 

Uppdaterat planbeskrivning kring: 

• Trafikbuller för prognos 2040 

• Tydliggjort ansvarets för sprinkler och tillhörande tank 

• Kompletterat kulturmiljön och värdena kring kyrkan, skolan och prästgården. 

• Beskrivit strandskyddet och motivering till upphävande av strandskydd på en 

yta. 

• Rödlistade arter i området 

• Miljökvalitetsnormer 

• Förtydligat antal berörda fastigheter och hur fastighetsindelningen kommer att 

förändras. 

• Textavsnittet kring risker för gruvgångar, gator och teknisk försörjning har 

beskrivits ytterligare. 

• VA-frågor och dagvattenfrågorna har utvecklats och förändrats efter förändrat 

planområde. 

• Beskrivit gång- och cykelvägen längs den gamla vägsträckningen. 
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SAMLAD BEDÖMNING 

Plan- och byggavdelningen föreslår att förslaget till detaljplan för Bjuv 4:4 m.fl., i 

Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till granskning. 

 

Byggnadsförvaltningen 

Bjuvs kommun 

 

 

Josephine Rosendahl 

Planarkitekt

 


