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GRANSKNINGEN 
Enligt Byggnadsnämndens beslut 2020-10-22, § 79, har förslag till detaljplan varit på 
granskning under tiden 29 oktober – 22 november 2020, totalt har 11 yttranden 
inkommit, varav 6 yttranden med erinran eller kommentar.  

 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
 

Myndigheter, statliga verk med flera 

Länsstyrelsen i Skåne län, inkommet 2020-11-18    utan erinran 

Lantmäteriet, inkommet 2020-11-16     med erinran 

Region Skåne, inkommet 2020-11-13     utan erinran 

Trafikverket, inkommet 2020-11-17     med erinran 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

E.ON Energidistribution AB, inkommet 2020-11-13   med erinran 

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB, inkommet 2020-11-13 med erinran 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, inkommet 2020-11-20  med erinran 

 

Kommunala nämnder 

Tekniska nämnden, inkommet 2020-11-18    utan erinran 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, inkommet 2020-11-18  utan erinran 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst, inkommet 2020-11-03  utan erinran 

Söderåsens miljöförbund, inkommet 2020-11-20   med erinran 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkommet 2020-11-18  
Länsstyrelsens bedömning  
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte 
några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10–11 §§ PBL. 
 
LANTMÄTERIET, inkommet 2020-11-16 
Detaljplan för del av Bjuv 23.1 och del av Kristinetorpsvägen  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-10-09) har följande 
noterats:  
Delar av planen som skulle kunna förbättras  
 
Servitut  
Under rubriken Fastighetsrättsliga frågor, Servitut, så skriver ni följande: ”Servitutet 
kan bildas till förmån för fastigheten 23:4 som ägs av Centur Bjuv AB Bjuv 23:4 och 
belastar fastigheten 23:1 som ägs av Food Hills AB. Överlåtelsen ska träda i kraft för 
att detaljplanen ska uppnå sitt syfte.”  
Lantmäteriet undrar om ni menar upplåtelse (av servitut) istället för överlåtelse i sista 
meningen? En överlåtelse är ju till exempel ett köp eller ett byte av något, såsom en 
fastighet. Att servitut bildas innebär en upplåtelse av en rättighet, inte en överlåtelse.  
I övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter på planförslaget. 
 
Kommentar:   
Kommunen har förtydligat att det är servitut är en upplåtelse och inte en överlåtelse i 
planbeskrivningen. 
 
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN, inkommet 2020-11-13 
Region Skånes synpunkter 
Region Skåne har inga synpunkter utifrån sina ansvarsområden. 
I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Skånetrafiken 
samt Regionfastigheter deltagit. 
 
TRAFIKVERKET, inkommet 2020-11-17 

Detaljplan för Bjuv 23:1, Bjuvs kommun 
Granskning 
Trafikverket godkänner inte att anslutningen (Traktorgata) mellan Kristinetorpsvägen 
och väg 110 finns kvar och förutsätter därför att plankartan säkerställer det. Som 
väghållare för 110 kommer Trafikverket inte kunna ge tillstånd för traktorvägen i 
enlighet med Väglagen. 
Trafikverket har erfarenheter att denna typ av kvarstående enskilda anslutningar 
skapar bekymmer då de är svåra att reglera och försämrar trafiksäkerheten på 
sträckan genom att skapa en otydlighet för trafikanter. Vi anser att de allmänna 
förbättringar som görs på sträckan är även till gagn för de som har avsikt att nyttja 
denna traktorväg. Att behålla fyrvägskorsning i samband med att vi gör investeringar 
för att förbättra trafiksäkerheten innebär att låta en trafiksäkerhetsrisk kvarstå. 
Fyrvägskorsningar är en trafiksäkerhetsrisk och våra gemensamma åtgärder på väg 
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110 är avsedda att förbättra och minimera just dessa risker. Att ta bort 
anslutningspunkten anser vi bidrar till den målbilden för sträckan. Hanteringen av 
anslutningen för den gamla Kristinetorpsvägen har parterna överenskommit om 
sedan tidigare i samband med tecknande av medfinansieringsavtal för projektet. 
 
Kommentar:   
Kommunen har mottagit yttrandet och noterat Trafikverkets ståndpunkt i frågan. 
Förändringar har gjorts på plankartan samt planbeskrivningen genom att den del av 
Kristinetorpsvägen som Trafikverkets hänvisar till i sitt yttrande bortplockats från 
detaljplanen som helhet. 
 
 
LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 
E.ON ELNÄT SVERIGE AB, inkommet 2020-11-13 
Yttrande över granskning av detaljplan för del av Bjuv 23:1, 
Kristinetorpsvägen, Bjuvs kommun, Skåne län. 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende och noterar att våra synpunkter från samrådet har blivit 
tillgodosedda. Vi vill komplettera tidigare yttrandet med att; E.ON förutsätter att vi 
inte drabbas av några kostnader i samband med planens genomförande. Vi 
förutsätter även att planens genomförande inte orsakar att E.ON:s anläggningar inte 
längre uppfyller starkströmsföreskrifterna. Kostnader för flyttning och ombyggnation 
eller skada av E.ON:s anläggningar bekostas av exploatören. För övrigt har vi inget 
ytterligare att erinra över planförslaget. 
 
Kommentar: 
Det har i planbeskrivningen kompletterats med förtydliganden vad gäller ledningarna 
baserat på det inkomna yttrandet. 
 
 
NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkommet 2020-11-13 
Granskningssynpunkter på detaljplan Bjuv 23:1 för Kristinetorpsvägen  
Det ligger idag en vattenledning i den del av Kristinetorpsvägen som nu ska bli 
privat. Ledningsrätt behöver upprättas för denna ledning. 
I övrigt har NSVA inget att erinra. 
 
Kommentar:  
Området där vattenledningen ligger kommer att plockas bort från planområdet. Detta 
göra att vattenledningen inte längre kommer att påverkas. 
 
 
NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNING AB, inkommet 2020-11-20 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen och 
noterade att tidigare synpunkter har noterats. Dock vill NSR förtydliga följande:  

• NSR önskar att det i planen skrivs Framkomligheten för 
renhållningsfordon behöver säkras. Mer information om detta finns i 
Renhållningsordningen för Bjuvs kommun.  
• NSR är positiva till att konsekvensdel läggs till i planen kring avfall  
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• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att 
säkerställa det viktigaste i gällande renhållningsordning för Bjuvs kommun.  

 
Kommentar: 
Planbeskrivningen har förtydligats gällande avfall och framkomlighet för 
renhållningsfordon. 
 
 
KOMMUNALA NÄMNDER 
TEKNISKA NÄMNDEN, inkommet 2020-11-18 
Tekniska nämndens beslut  
Tekniska förvaltningen beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till förslag 
till detaljplan för Bjuv 23:1 del av Kristinetorpsvägen, i Bjuv, Bjuvs kommun, som är 
tillgängligt för granskning. 
 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkommet 2020-11-18 
Projektet med infartsvägen är under genomförande och förvaltningen bedömer att 
förslaget till ny detaljplan tillgodoser projektets behov.  
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt eget 
samt översända detta byggnadsnämnden. 
 
 
KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkommet 2020-11-03 
Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget. 
 
SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkommet 2020-11-20 
Bedömningar 
Dagvatten  
I förslaget redovisas att detaljplanen kommer att innebära hantering av dagvatten 
från vägområdet. För att hantera detta kommer Bjuvs kommun arbeta utifrån de 
riktlinjer som framkommer i dagvattenpolicyn. Man avser göra detta genom 
användande av svackdiken för fördröjning och eventuell rening.  
I planförslaget saknas en närmare redovisning av vart avledning är tänkt att ske, 
recipient för dagvatten som uppkommer. Vidare saknas redovisning av var och hur 
eventuell rening är tänkt att anordnas.  
 
Trafikbuller  
Ett genomförande av föreslagen plan innebär en förskjutning av trafiken vid 
bostäderna på motsatta sidan länsväg 110 (Stora Mörshög 2:12, Bjuvstorp 1:79 och 
1:80) men förändringen i sig syftar inte till att öka trafikvolymerna. Mot denna 
bakgrund bedömer miljöförbundet inte att ett genomförande innebär uppenbar risk 
för ökade störningar.  
 
Miljökvalitetsnormer  
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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. 
 
Kommentar: 
Dagvattnet kommer att ledas via dikena längs LV110 dike till recipienten. Och 
fördröjning och rening sker i svackdikena. Påverkan på miljökvalitetsnormerna 
kommer att vara oförändrade för detta område. Då det endast handlar om en 
förflyttning av vägstäckningen. I samråd med NSVA har dessa lösningar tagits fram. 
 
 
SAMMANFATTNING 
Planförslaget har efter samrådet omarbetats och följande förändringar har gjorts: 
 
PLANKARTA 
Den del av den befintliga Kristinetorpsvägen som idag korsar Tjutebrovägen och 
som på plankartan till samrådet var utpekad som kvartersmark med beteckningen T1, 
kommer nu att utgå och planområdesgränsen kommer att förändras.  
 
PLANBESKRIVNING 
 

• T1 – Kvartersmarken för traktorgata har tagits bort helt och planområdet har 
förändrats. 

• Informationen om för ledningsförflyttningar och inverkan i dessa, 
miljökvalitetsnormer och avfallshantering har förtydligats i planbeskrivningen. 

 
 
SAMLAD BEDÖMNING 
Plan- och byggavdelningen föreslår att förslaget till detaljplan för del av Bjuv 23:1, 
Kristinetorpsvägen i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till antagande. 
 
 
 
Byggnadsförvaltningen 
Bjuvs kommun 
 
Josephine Rosendahl 
Planarkitekt  

 


