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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
           

       
  2018‐06‐07 

KS/KF 2015:300.214  
  

 
 

Detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, 
Lomma kommun (Bjärred centrum) 
 
Rubricerad detaljplan har i enlighet med 5 kap 11§ (PBL 2010:900) varit föremål för samråd 
under perioden 10 november ‐ 10 december 2017. Underrättelse om detta har skickats till 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt myndigheter, organisationer och sakägare. Planförslaget 
har kungjorts i dagstidning och på kommunens anslagstavla. Andra intresserade har kunnat 
ta del av förslaget i kommunhusets reception, på biblioteket i Bjärred samt på kommunens 
hemsida.  

 
YTTRANDEN UTAN ERINRAN 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens yttrande sammanfattas inte, utan återges här i sin helhet. 
 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några 
synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 kap 10 - 11§§ PBL. 
 
Kommentar: Noteras 
 

E.ON Energidistribution AB 

E.ON elnät konstaterar att området inte berör deras koncessionsområde för elnät och tar 
därmed inte ställning till planförslaget. E.ON Gas har inget att erinra mot planförslaget då de 
inte har några gasledningar inom planområdet. 
 
Kommentar: Noteras 

Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna och har ingenting att erinra. Eftersom de inte 
har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i anslutning till aktuellt 
område anser de att detta ärende är avslutat från Svenska kraftnäts sida. Därmed önskar de 
inte medverka i det fortsatta remiss förfarandet för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet 
inte förändras.  
 
Kommentar: Noteras 
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YTTRANDEN MED ERINRAN SAMT KOMMENTARER 
Nedan sammanfattas och kommenteras de inkomna yttrandena. Samtliga skrivelser finns i 
sin helhet tillgängliga på kommunledningskontorets kansli.  
  

Lantmäteriet  

Lantmäteriets yttrande sammanfattas inte, utan återges här i sin helhet. 
 
Lantmäteriet har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig genomgång av 
planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor. 
Lantmäteriet väljer att särskilt belysa följande frågeställningar. 
 
Plankartan 
Plankartan är delvis svårtolkad. Bland annat beror det på att grundkartan inte är nedtonad. 
Vissa beteckningar i grundkartan, t.ex. G, T, E kan misstolkas som planbestämmelser. I 
rutorna där planbestämmelserna anges har även hamnat "Folktandvård" och "Vårdcentral" 
vilket nog inte är tänkt ska regleras i detaljplanen. Ytan för Torg överensstämmer inte med 
teckenförklaringen. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Genom planområdet, bland annat över planerad kvartersmark, finns åtminstone en 
ledningsrätt för starkström, akt 1262 - 535.1. Något u- område går ej att finna i plankartan. 
Om det är tänkt att ledningarna ska flyttas krävs omprövning av ledningsrätten. Det bör 
framgå av planbeskrivningen vem som ska bekosta flytten av ledningarna. 
Gemensamhetsanläggningen Bjärred ga:8 (väg) omnämns inte i detaljplanen. Eftersom delar 
av gatan ligger på allmän plats med kommunalt huvudmannaskap kan 
gemensamhetsanläggningen omprövas. För övrigt berörs inte de gemensamhetsanläggningar 
(Bjärred ga:16, ga:32 och ga:33) som nämns i underrättelsen av detaljplanen. 
 
Ekonomiska frågor 
Eftersom allmän platsmark läggs ut på privatägd fastighet bör det framgå att kommunen har 
möjlighet att lösa in mark som enligt detaljplanen ska användas för allmän plats utan att avtal 
föreligger med fastighetsägaren (PBL 6:13). Kommunen är skyldig att förvärva den allmänna 
platsmarken om fastighetsägaren begär det (PBL 14:14). Även de ekonomiska 
konsekvenserna av detta bör upplysas i planbeskrivningen. Ersättning för marken bestäms 
enligt reglerna i expropriationslagen om ingen annan överenskommelse träffas.  
 

Kommentar: En översyn sker över plankartans layout. Lomma kommun bekostar flytt av 
ledningar, med ledningsrätt eller likvärdigt avtal med Lomma kommun, i samband med 
exploateringen. En omprövning av ledningsrätten kommer att ske, initiativ tas av Lomma 
kommun. Ledningar kommer att förläggas i allmän platsmark därav krävs ej u-område. 
Lomma kommun ansöker om omprövning av Ga:8 inom planområdet då den ej längre fyller 
något syfte. Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras i enlighet med Lantmäteriets 
synpunkter under rubriken Ekonomiska frågor. 
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Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden saknar en VA- utredning. Miljövärdesbedömningen är inte avgränsad till 
planområdet vilket gör det svårt att göra en bedömning. En tabell som visar grönytefaktor, i 
samband med miljökompensation, bör tas fram (typ Gröna Fakta 4/2017) då detta skulle 
underlätta beräkningen för de miljövärden som försvinner och hur de kan ersättas. Under 
rubriken "Naturvärden" (s 5) skrivs att området innehåller nästan enbart gräsytor och 
bruksbuskage med låga biologiska värden men längre fram i texten (Sid 22) beskrivs att en 
konsekvens av detaljplanens genomförande "kan komma att innebära att en del låga och 
medelhöga naturvärden kan komma att försvinna inom planområdet". Är det skillnad på 
biologiska värden och naturvärden? Under rubriken "vägtrafikbuller" (s7) beskrivs 
bullersituationen i förhållande till den tillkommande bebyggelsen. Detta avsnitt bör beskriva 
nuläget och beskrivningen av en framtida bullersituation flyttas till avsnittet konsekvenser. 
Under rubriken "Översvämning (regn eller högvatten)"(s 9) saknas en beskrivning av  
konsekvenser av kraftiga regn och hur dagvatten tas om hand och fördröjs i dagsläget. 
Under rubriken "Illustration" (s 12) finns ett bildexempel på sedum, men i plan- och 
genomförandebeskrivningen och i miljövärdesbeskrivningen talas om växttak. Ska sedum inte 
ingå som material bör det tas bort som illustration. Under rubriken "Flerbostadshus..." (s13) 
skrivs "lika så ska höjdskillnader tas upp på kvartersmark. Tekniska nämnden önskar ett 
förtydligande om hur detta ska genomföras samt om detta även behöver regleras som en 
planbestämmelse för att säkerställa att ingen allmän platsmark tas i anspråk. Vidare önskas ett 
förtydligande om hur dagvatten skall tas om hand. I plan- och genomförandebeskrivningen 
sägs att en taklutning på mellan 0 - 45 grader ska möjliggöra för växttak och solceller. Vidare 
sägs att del av taken skall var växttak med möjlighet för placering av solceller. Då växttak 
kräver flacka tak och solceller vinklade tak önskas ett förtydligande av avsikten. I plan- och 
genomförandebeskrivningen (sid 14) samt på plankartan finns skrivningar lydande 
"Fristående skyltar och reklamanordningar får inte förekomma", denna bör tas bort enligt 
tekniska nämnden. Kvartersmarken för flerbostadshusen saknar förgårdsmark runt byggnader. 
Detta kan innebära att allmän plats tas i anspråk för snöupplag, husdränering, cykelparkering, 
entrédörrar och utgående fönster med mera. Under rubriken "Bullerskyddsåtgärder" (s 15) 
anser Tekniska nämnden att det stycke som resonerar kring olika bullersyddsåtgärder kan 
ersättas med ett konstaterande att tekniska lösningar finns tillgängliga. 
Under rubriken "Utformning av gator" (s 19) bör formuleringen "I syfta att dämpa 
hastigheten... ges gatan en bågform" ändras till "som en konsekvens av gatans bågform 
dämpas hastigheten". Under rubriken "Parkering och angöring" (s 20) anges att plats för 
parkering av cirka 200 cyklar avsätts inom allmän platsmark. Till granskningsskedet ska 
handlingarna kompletteras med en beskrivning av en föreslagen utformning. Det hade varit 
önskvärt att redan i detta skede få ta del av denna beskrivning. Antalet beskrivs som "ca 200 
cyklar", är detta antal baserat på parkeringsnormen eller behovet för kollektivtrafiken?  
En del av parkeringsbehovet för kvartersmark, både för bil och cykel, föreslås lösas i 
underjordiskt garage. Det finns en risk att detta underutnyttjas och att allmän plats istället 
belastas. Detta gäller särskilt för handel och verksamheter. Under rubriken "Renhållning" (s 
21) bör skrivningen om placering av miljöhus föras in i plankartan som en planbestämmelse. 
 
I plankartan har vändplatsen i västra delen av Bokvägens norra sträckning försvunnit. På 
platsen för den nuvarande vändplatsen har markerats att endast miljöhus får placeras. Detta 
medför att exempelvis renhållningsfordon inte kan vända på Bokvägen. I planbeskrivningen 
anges att en ny kvartersgata ska ansluta till Flädievägen, för att serva den nya bebyggelsen. 
För att hantera den nya situationen på Bokvägen krävs en sammanbindning mellan Bokvägen 
och Flädievägen, vilket nämns i planbeskrivningen. Det bör därför även framgå av plankartan 
hur denna sammanbindning ska se ut. 
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Kommentar: Planhandlingarna kompletteras med en VA-utredning. Text gällande 
miljövärdesbedömning uppdateras. Lomma kommun arbetar med en rutin gällande 
miljövärdesbedömning som tagit fram gemensamt inom samhällsbyggnadsförvaltningen och 
som antagits av kommunstyrelsen. Denna rutin är en utveckling av metoden med 
grönytefaktor som bara speglar en del av problematiken som behöver hanteras i ett 
miljökompensationsarbete. Det kan vara skillnad mellan biologiska värden och naturvärden 
men detta har inte definierats och det var inte heller avsikten i beskrivningen som 
uppdaterats. Förtydligande sker vad gäller buller. Inom planbestämmelsen växttak ryms 
sedumtak. Hur höjdskillnader ska hanteras regleras ej i detaljplanen mer än att det ska ske 
inom kvartersmark utan detta hanteras i bygglovs- respektive genomförandeskedet. Plan- och 
genomförandebeskrivningen kompletteras gällande höjdsättning. Takens utformning hanteras 
i bygglovskedet i enlighet med planbestämmelser. Planbestämmelse gällande fristående 
skyltar tas bort. En konsekvens av markanvisningstävlingen är att kvartersmarken saknar 
förgårdsmark. Formuleringen under ”utformning av gator” s 19 omformuleras i enlighet med 
Tekniska nämndens yttrande. Antalet cykelparkeringar har setts över i den kompletterande 
trafikutredningen samt är framtagna i samråd med bland annat Skånetrafiken och med 
utgångspunkt i parkeringsnormen. Parkering i föreliggande detaljplan ges möjlighet att lösas 
i enlighet med gällande p-norm, antagen av kommunfullmäktige. I granskningsförslaget 
medges för ett mindre antal markparkeringar. Miljörum finns som planbestämmelse både för 
flerbostadshus och för radhus. Tillgänglighet, för renhållningsfordon, säkerställs på 
lokalgata (GATA). Övriga synpunkter noteras. 

Miljö‐ och byggnadsnämnden 

I en framtida granskning av bygglov ska beaktas om det på tomten eller i närheten av den 
finns tillräcklig stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Hur kravet på friyta är tänkt 
att uppfyllas framgår inte i planförslaget. Uppfylls inte kravet avseende friyta är det inte 
troligt att positivt bygglov kan meddelas. Det vore därför lämpligt att det i planförslaget 
tydligt framgår och beskrivs vart friyta skall förläggas.  
 
Radhusen, öster om Norra Västkustvägen ska enligt förslaget angöras från ny kvartersgata. 
Kvartersgatan framgår av illustrationer i planbeskrivningen. På plankartan utgörs marken där 
gatan illustrerats av prickmark utan att gatans tänkta sträckning fastlagts eller markerats.  För 
att säkerställa att det finns lämpligt utfart eller annan utgång från tomten samt utrymme för 
parkering och friyta anser byggenheten att det kan vara lämpligt att på plankartan säkerställa 
den tänkta gatans dragning. Som byggenheten förstår det är gatans tillkomst helt avgörande 
för att radhusen skall kunna angöras. Någon yta för gemensam parkering finns till synes ej 
redovisad. Byggenheten anser att fastställande av kvartersgatans sträckning i plankartan avgör 
hur bygglov ska kunna hanteras utan att möjligheten till angöring och parkering  påverkas 
negativt.  
 
Hur eventuell fastighetsindelning är tänkt att göras är inte heller markerad i planen. Beroende 
av hur en sådan indelning görs påverkas också möjligheterna för den enskilde 
fastighetsägaren att vidtaga och genomföra framtida åtgärder avseende det ovan nämnda samt 
andra åtgärder som tillåts i planförslaget. 
 
Av planbeskrivningen framgår att riktvärdena för buller på uteplats inte klaras vid 
bebyggelsen i söder på den östra sidan om Norra Västkustvägen. Uteplatser bör därför enligt 
planförslaget vara orienterade i riktning bort från vägen eller kompletteras med en gemensam 
uteplats på den skyddade sidan. Vidare anförs i planförslaget att riktvärdena för maximal 
ljudnivå vid fasad inte heller klaras vid den sydligaste delen av det södra nya huset på östra 
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sidan av Norra Västkustvägen. Likt ovan resonemang kan lokaliseringsmöjlighet av 
gemensam uteplats bero på hur en fastighetsindelning görs. Byggenheten anser att det i planen 
bör beskrivas var en eventuell gemensam uteplats ska kunna lokaliseras. Vidare anser 
byggenheten att det i planen bör beskrivas och anges åtgärder för att acceptabel ljudnivå ska 
uppnås och säkerställas. 
 
Byggenheten ifrågasätter detaljplanens hänsynstagande till trafiksäkerhetsaspekten avseende 
korsningen vid det nordligaste radhuset. Byggrätten möjliggör till synes byggnation ända ut i 
gatumark såväl i norr som i väster. Vid en bygglovsprövning tas hänsyn till bland annat 
olägenhets- och säkerhetsaspekter. Det är därför inte troligt att denna del (radhus i norr) av 
byggrätten kan utnyttjas. 
 
Föroreningssituationen på planområdet bedöms vara tillräckligt utredd med undantag från 
fastigheten Bjärred 20:2 där det i dagsläget finns en bensinmack. Fastigheten bedöms med 
största sannolikhet vara förorenad. Vilka föroreningar samt omfattningen av dessa behöver 
utredas inför bostadsbebyggelse. Detta bör förtydligas och framgå i planförslaget. 
 
Sista stycket om markföroreningar bör förtydligas med att gäller tidigare okända 
markföroreningar.  
 
Av bullerberäkningen framgår att det finns risk att flertalet bostäder riskerar att få nivåer som 
överskriver riktvärdet för buller inomhus. För att inomhusnivåerna ska klaras bör fasader 
inklusive fönster och eventuella fasadventiler utformas så att tillräcklig ljudisolering erhålls. 
Den ljudisolering hos fasader som normalt sett uppnås vid nybyggnad räcker i detta fall inte 
till för att uppfylla riktvärdet inomhus i samtliga lägenheter. Efter diskussion har därför en 
bestämmelse angående fasadens ljudisolerande förmåga lagts till i planunderlaget. 
 
Vidare har Miljöenheten yttrat sig tidigare i processen angående bullersituationen och 
bullerberäkningen som genomförts. I underlaget beskrivs hur lägenheterna samt uteplatser bör 
vara utformade för att uppfylla gällande riktvärden. Eventuella problem kring studsande ljud 
har utretts i beräkningen genom att inställningen har varit att ljudet kan studsa i upp till tre 
gånger i olika byggnader. Problematiken kring lågfrekvent buller från bussar och 
rekommendationer gällande utformning beskrivs i underlaget.  
 
Kommentar: Planhandlingarna kompletteras gällande friyta. I plan och bygglagen (8 kap 9§) 
skrivs att: ”Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera 
bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det 
på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 
utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering 
enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.” Parkering sker i garage och 
ianspråktar ingen möjlig yta för friyta. Möjlighet till friyta finns på torget, som kompletteras 
med egenskapsbestämmelsen ”lek”, och i närliggande park norr om Vikingavägen.  Norra 
delen av gatan inom område för radhus ändras till lokalgata (GATA). Planhandlingarna 
kompletteras gällande fastighetsindelning. Trafikutredningen har kompletterats bl.a. gällande 
trafiksäkerhet vid norra änden av radhusen och bedömning är att sikten är tillräckligt god i 
förhållande till angiven hastighet, 40 km/h. Planförslaget beskriver föroreningssituationen 
och vilka åtgärder som behöver ske under kapitlet Markförorening under Planförslaget och 
frågan regleras dessutom med planbestämmelse. Stycket gällande markföroreningar som 
miljökontoret önskar förtydliga beskriver hur fastighetsägare ska agera om ytterligare 
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förorening upptäcks oavsett om området tidigare ansetts förorenat i enlighet med gällande 
lagstiftning. Övriga synpunkter noteras. 

Socialnämnden 

I detaljplaneförslaget framgår att Bjärred centrum ska utformas så att en väldefinierad 
mötesplats skapas som knyter samman busshållplatser med det befintliga centrumhuset. I 
dessa avseenden är det viktigt att torgytor, passager och busshållplatser anpassas för att vara 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.  
 
Kommentar: Utformning av allmän platsmark, vad gäller tillgänglighet, regleras ej i 
detaljplanen. Tillgänglighetsfrågor, beträffande allmän platsmark, hanteras av tekniska 
avdelningen vid genomförandeskedet. 

Barn‐ och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ser positivt på den utveckling som sker i Bjärred 
centrum och noterar att planförfattaren på ett bra sätt vägt in betydelsen av god trafiksäkerhet. 
BUN ser mycket positivt på att trafiksäkerhetsfrågan har beaktats eftersom många barn och 
ungdomar rör sig i området. 
 
Kommentar: Noteras 

Kultur‐ och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) ser positivt på den utveckling som sker i Bjärred centrum 
och noterar att planförfattaren på ett bra sätt vägt in betydelsen av god trafiksäkerhet. KFN ser 
mycket positivt på att trafiksäkerhetsfrågan har beaktats eftersom många barn och ungdomar 
rör sig i området. 
 
Kommentar: Noteras 

Kraftringen 

Kraftringen vill att det uppmärksammas att de har optoledningar längs Vikingavägen, 
Flädievägen och N Västkustvägen som kommer att   påverkas av den planerade bebyggelsen. 
Det finns även en gasledning förlagd i Vikingavägen som försörjer Kraftringens värme-
central som kommer att hamna precis intill ny byggnad och sannolikt behöva flyttas någon  
meter.  
 
Kraftringens Elnätsavdelning vill man meddela att nätstationen intill nybyggnationen  
(utanför planområdet) behöver bytas mot en större på samma ställe eller intill. Platsbehov  
ca 7x5 m. Eventuell flytt av anläggningarna ovan bekostas av exploatören.  
 
Kommentar: Frågan gällande en utökning av nätstation har stämts av med Kraftringen och 
önskad utbyggnad ryms inom nu gällande detaljplan. Lomma kommun bekostar flytt av 
ledningar, med ledningsrätt eller likvärdigt avtal med Lomma kommun, i samband med 
exploateringen. Övriga synpunkter noteras. 

Skanova 

Skanova har kabelanläggningar inom planområdet vilka kommer beröras. Eftersom marken är 
allmän platsmark idag så ska de som får rätten på marken genom köp eller annat sätt få 
information från er att det är förenat med en kostnad för dem att flytta denna kabel.  Skanova 
önskar få följande införd i plan- och genomförandebeskrivningen. ”Flyttningar eller andra 
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åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren.” 
 

Kommentar: Lomma kommun bekostar flytt av ledningar, med ledningsrätt eller likvärdigt 
avtal med Lomma kommun, i samband med exploateringen.  

Region Skåne 

Region Skåne ser det som positivt att Lomma kommun planerar för en upprustning av 
Bjärreds centrum med såväl bostäder som centrumfunktioner. Området har god tillgänglighet 
för både kollektivtrafik och cykel. Att öka attraktiviteten vid bytespunkter och skapa 
funktionsblandade mötesplatser bidrar till hållbarhet ur såväl ett miljömässigt som ett socialt 
perspektiv. 
 
Cykeln har en viktig roll kopplat till kollektivtrafik och i planförslaget beskrivs att det 
kommer att finnas cykelparkering på och i anslutning till den planerade torgytan. Då Bjärreds 
centrum är en stor busshållplats vill Region Skåne poängtera vikten av att tillgängliggöra en 
tillräckligt stor yta för detta ändamål. 
 
Gällande utformningen av det nya busstorget vill Region Skåne betona att det behöver vara en 
rak angöring till alla hållplatslägena trots det böjda gaturummet, detta för att 
tillgänglighetsanpassningen ska vara möjlig. Då det inte är möjligt med väderskydd vid 
hållplatsen på den västra sidan vill Region Skåne även understryka vikten av att det tydligt 
framgår att ytan som dessa resenärer hänvisas till har detta användningsområde samt att den 
är tillgänglighetsanpassad. Vidare vill Region Skåne förtydliga att även bussar med boggie 
behöver kunna använda cirkulationen för att vända. 
 
Då det inom planområdet både finns ett köpcentrum samt skol- och förskoleverksamhet hade 
planförslaget kunnat utvecklas avseende planeringen för de framtida gods- och 
varutransporterna. 
 
Kommentar: Under planarbetet har en dialog skett med Skånetrafiken gällande antalet 
cykelparkeringar och trafikutredningen kompletteras med illustration över cykelparkering, 
rak angöring för bussar och möjlighet för boogiebussar att vända i cirkulationsplatsen. 
Plankartan kompletteras med hpl (hållplats) för avstigande på västra sidan av Norra 
Västkustvägen och plan- och genomförandebeskrivningen förtydligas gällande väderskydd. 
Köpcentrum samt skol- och förskoleverksamhet ligger ej inom planområdet. Områdets 
utveckling avseende framtida gods- och varutransporter sker inom ramen för tekniska 
avdelningens ordinarie arbete. 
 
Mjöbäck/Järngrinden 

Det är av största vikt för Mjöbäck/Järngrinden (M/J) att detaljplanen överensstämmer med de 
ritningar som vi presenterade i samband med markanvisningen så att vi kan utföra det vi 
tidigare visat.  M/J lyfter att radhusens högsta byggnadshöjd behöver höjas till 7 m och att 
GC-vägen genom radhusen behöver flyttas något norrut för att dom ska få en tillräckligt stor 
byggrätt för den södra delen av radhuslängan. De önskar även utöka kvartersmarken och 
byggrätten för radhusen norrut mot Flädievägen annars ryms inte det planerade antalet 
radhusenheter. Önskar en översyn av gränser så att de kan bibehålla den planerade radien och 
utbredningen för husen. Vidare önskar M/J möjlighet till besöksparkering och angöring i 
anslutning till garagerampen i den nordvästra delen av bostadshuset, för att möjliggöra 
angöring i bostädernas närhet t ex för färdtjänst och i samband med flytt samt för att klara 
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tillgänglighetskraven på 25 m till butikslokal. Förutom trapphus och miljöhus bör möjlighet 
även finnas att anordna barnvagn- och rullstolsförråd i flerbostadshusets bottenvåning.  

 
Kommentar: Framtagandet av en detaljplan är en process där avvägningar och 
ställningstaganden sker, en översyn sker av plankartans gränser. Radhusens byggnadshöjd 
ändras till 7 meter, gång- och cykelvägens placering samt radhusens placering justeras och 
byggrätten utökas norrut. Tillgänglighetskraven klaras vid parkering i garage. 
Planhandlingarna kompletteras med parkeringsmöjligheter i de västra delarna av 
flerbostadshuset. Planbestämmelse omformuleras så att även barnvagns och rullstolsförråd 
inryms. Övriga synpunkter noteras.  
 

Helene Almström, Enstigen 14, Bjärred 15:2 

Har några frågor gällande skuggor, sol/vind förhållanden avseende c - byggnaden på torget 
och sin fastighet? Hur påverkas Bjärred 15:2 av c - byggnadens höjd 14 meter, de tycker 
vidare att byggnaden upplevs väldigt hög jämfört med nuvarande centrumhus och undrar hur 
det kommer uppfattas för de nya radhusen med tanke på kvällssolen. Tror centrum kommer 
bli för kompakt med för stor/hög huskropp. Tror däremot att radhuslängan kommer bli bra. 
Fastighetsägaren önskar även få beräknat/mätt bullernivån på sin tomt och inne i fastigheten 
och frågar sig hur de kompenseras vid överstigande av riktvärden. Fastighetsägaren undrar 
även hur nära deras fastighet kommer den nya rondellen och rondellens diameter. 
 

Kommentar: Tillkommande byggnad ligger cirka 40 meter från Bjärred 15:2 fastighetsgräns 
och cirka 50 m från befintlig byggnad på Bjärred 15:2 vilket innebär att påverkan bedöms 
som liten. Den nya byggnaden blir cirka 14,5 m vilket bedöms som platsen klarar. De 
nytillkommande radhusen får en viss påverkan av skugga från det nytillkommande huset. 
Enligt genomförd bullerutredning kommer den befintliga bebyggelsen inte påverkas 
ljudmässigt (överskridande av riktvärden) av den ökade trafiken varför inga ytterligare 
bullerutredningar/mätningar kommer att genomföras. Rondellens diameter och placering 
kommer att fastställas vid genomförandet. Cirkulationens placering illustreras i 
trafikutredningen. Den exakta placeringen fastställs i genomförandeskedet. Placering kan ske 
inom område utpekat som VÄG. Inom område VÄG ska även gång- och cykelväg finnas. 
 

Jessica och Peter Svenmar Vikingavägen 4 

Fastighetsägarna anser att miljövärdesbedömningen ej är i enlighet med planområdet och att 
det är olyckligt att grönområden kan komma att försvinna inte minst i ett område som detta. 
Fastighetsägarna ifrågasätter om trafiksiffran 300 fordon per dygn på Vikingavägen och 
Folkungavägen stämmer samt anser att det saknas riktlinjer och krav för att undvika störande 
ljus från skyltar och ljussättning i allmänhet. Vidare anser de att GC miljön är ofullständigt 
beskriven t.ex. gällande passager över Norra Västkustvägen. De anser även att det inte 
framgår om det kommer att krävas en grundvattensänkning i samband med garagebyggnation 
och en konsekvensbeskrivning av detta och att det saknas en beskrivning av vilken nivå torget 
kommer att ligga på i förhållande till torget. Fastighetsägarna önskar också ett förtydligande 
gällande omläggning av ledningsnät och en beskrivning av hur detta påverkar 
omkringliggande fastigheter. De anser även att skuggstudien bör omfatta tidiga morgnar och 
sena kvällar för att påverkan ska framgå fullt ut. 
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Kommentar: Miljövärdesbedömningen uppdateras. Lomma kommun arbetar med 
miljökompensation om och när naturområden/värden försvinner. Trafiksiffrorna är 
uppskattade i samband med genomförda utredningar. Planförslaget bedöms ej påverka 
trafiken nämnvärt på Vikingavägen eller Folkungavägen, förutom i Vikingavägens östra del, 
då övervägande del av parkering tillgodoses i parkeringsgarage under byggnaden. 
Belysningens utformning regleras ej i detaljplanen utan hanteras i genomförandefasen av 
tekniska avdelningen. Skyltlov hanteras i bygglovsprocessen. Trafikutredningen kompletteras 
vad gäller bland annat GC miljön. Planförslaget bedöms inte innebära en permanent 
grundvattensänkning, frågan hanteras i genomförandeskedet. En grundvattensänkning kräver 
anmälan om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen. Förtydligande gällande höjdsättning görs i 
plan- och genomförandebeskrivningen. Det nya torget ska ansluta till befintliga byggnader 
och gator och den exakta höjdsättningen regleras i genomförandeskedet. Omläggning av 
ledningsnät regleras ej i detaljplan, en omläggning kommer ej att påverka omkringliggande 
fastigheter mer än tillfälligt vid omläggning. Skuggstudie omfattar vedertagna tider och 
årstider. 
 

Krister Nilner Kamrersvägen 38 

Anser att det bör planeras en planskild passage (tunnel) mellan östra och västra sidan av Norra 
Västkustvägen för att säkra passager för skolungdomar och andra besökande och att detta inte 
torde vara oöverkomligt med tanke på att det ska grävas för ett underjordiskt garage. 
Vidare anser fastighetsägaren att busstationen redan nu bör planeras för i anslutning till 
rondellen i norra delen av samhället då det inte kan varas rimligt att planera ett nytt centrum 
med bostäder i omedelbar anslutning. Påpekar att med tanke på de preliminära planer som 
finns för en förtätning mellan Bjärred och Borgeby att det vore bättre att placera busstationen 
där, dvs mitt i byn. Detta skulle innebära att bussarna fortsatt stannar i centrum men att 
eventuella väntetider sker vid rondellen. Detta skulle med säkerhet förbättra miljön i 
anslutning till Bjärreds centrum och på sikt underlätta för alla/flertalet av framtida 
kommuninvånare. Påpekar att det tidigare funnits planer på en sådan placering men att 
Skånetrafiken/Trafikverket ej önskade en sådan flytt. 
 
Fastighetsägaren anser inte att det är ett hållbart argument och gör en jämförelse med Lomma 
centrum där bussarna ska flyttas från centrum. Anser att det måste vara kommunen som har 
sista ordet i frågan. Det borde även underlätta med en sådan placering vad gäller utrymme för 
busskurer. 
 

Kommentar: Trafikmängderna på Norra Västkustvägen är inte så höga att det ur 
trafiksäkerhetssynpunkt är motiverat med en tunnel. Trafiksäkerheten beaktas i 
genomförandeskedet. I dagsläget pågår ett arbete med att se över möjligheterna med en 
eventuell utveckling av området mellan Bjärred och Borgeby men det finns inga konkreta 
planer. En eventuell flytt av busstationen är en del av det arbetet. Övriga synpunkter noteras. 
 

Ingmar Jansson Bjärred 19:8 

Fastighetsägaren anser att detaljplanen leder till väsentliga negativa konsekvenser för hans 
fastighet och att underlag, planregler och konsekvensbedömningar inte uppfyller plan- och 
bygglagens krav och därmed inte, med nuvarande utformning, kan antas av 
kommunfullmäktige.  
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Bjärred 19:8 har inte återgetts korrekt på grundkartan som är från 2014 vilket fastighetsägaren 
anser är en allvarlig brist i underlaget. Utredningen "Vind- och solanalys Bjärred centrum" 
har genomförts med felaktig information om Bjärred 19:8 vilket lett till påtagliga brister, 
fastigheten utsätts för vindar och reflexer av annat slag, och annan magnitud, än vad som 
redovisas. Även andra utredningar ingående i planarbetet är baserade på en felaktigt återgiven 
verklighet. 
 
Miljöolyckan inom "bensinmackstomten" utreddes inte i sin helhet och miljöutredningen den 
19 maj 2017 saknar både bredd och djup, och hanterar inte alls fastigheten Bjärred 20:2, vilket 
gör den oduglig som underlag till detaljplanen. 
 
Vidare påpekar fastighetsägaren att någon handels utredning inte verkar ha genomförts vilket 
är anmärkningsvärt samt att det saknas illustrationsplan samt redovisning av byggnadernas 
gestaltning. Detta innebär att berörda och boende ej ges möjlighet att utvärdera och bedöma 
planens hela innehåll. I kombination med planens brister i underlag och redovisningar i övrigt 
undergrävs samrådets lagstadgade ide. Vidare anser fastighetsägaren att de bästa 
trafikfrågorna inte ställts, vart ska pendlarparkeringen ta vägen. Detaljplanen tar bort denna 
men föreslår ingen ny plats. Parkeringsutredningen från 2013 är ingen utredning utan en 
stillbild daterad 2013. Bussarna får en allt större betydelse för resandet i kommundelen. 
Vilken framför- hållning ger detaljplanen för denna utveckling? Planens förslag om busstopp 
och passagerarrörelser, på och vid en gata som svänger så kraftigt att siktförhållandena är 
undermåliga, medför allvarliga olycksrisker. Generellt är trafiksäkerheten ofullständigt 
analyserad och beaktad. Parkeringen för de som cyklar till bussresan motsvarar i stort dagens 
behov.  Trafikutredningen förbiser helt den tunga trafik som genereras på tvärgatorna av 
befintlig handel. Sophantering i direkt anslutning till befintliga restauranger! Planen behandlar 
inte konsekvenserna av förslaget. Kan uteserveringarna bli trivsamma med soprum som 
närmsta granne? 
 
Syftet med detaljplanen är att entydigt beskriva kärnan i hela planarbetet. Den aktuella 
planens formulerade syfte är otydligt vilket försvagar och förringar innehållet. 
Detaljplanens roll som bindande juridisk handling förminskas genom brister och otydligheter. 
Detta inverkar negativt på utvecklingen av Bjärreds centrum. 
 
Har kommunen en allvarligt menad ambition att utveckla kommundelen? Planarbetets brister 
motiverar tyvärr frågan. Trots ett långt utdraget planarbete blev resultatet tämligen klent och 
tidigare framförda synpunkter verkar ha ignorerats. Detta är beklagligt eftersom området 
sedan lång tid varit i skriande behov av en ordentlig upprustning. 

 

Kommentar: Innan antagande kommer detaljplanen att skickas ut på granskning. 
Grundkartan uppdateras till granskningsskedet. De felaktigheter som fanns i grundkartan 
bedöms inte leda till felaktiga slutsatser i genomförda utredningar. Hur föroreningar ska 
hanteras inom Bjärred 20:2 regleras genom planbestämmelse. En handels utredning har ej 
ansetts behövlig då det enbart handlar om en mindre andel tillkommande ytor för 
centrumverksamhet. Illustrationsplan samt illustrationer finns i plan- och 
genomförandebeskrivningen. Planen har samråtts i enlighet med Plan- och bygglagen samt 
det har hållit ett samrådsmöte. Under processen med att ta fram förslag till Fördjupad 
översiktsplan för Bjärred-Borgeby har ett flertal samrådsmöten hållits med allmänheten och 
på dessa möten har bland annat Bjärred centrum diskuterats. Det finns idag ingen officiell 
pendel parkering inom planområdet eller i dess närhet. Däremot har fastigheten Bjärred 20:2 
delvis använts som pendlarparkering den senaste tiden. Det pågår, inom ramen för översiktlig 
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planering, en översyn av placering av pendlarparkering i den norra kommundelen. Den 
övergripande trafikplaneringen av den norra kommundelen hanteras bland annat inom ramen 
för kommunens översiktsplanearbete. Trafikutredningen kompletteras. Sophanteringens 
placering bedöms ej skapa betydande olägenhet för verksamheterna.  
 

SAMMANFATTNING 
Efter samrådet genomförs ändringar i planhandlingarna med anledning av inkomna 
synpunkter och vidare bearbetning, dessa utgörs i huvudsak av: 

Plankarta  

En översyn sker över layout och gränser sker 
Kompletteras gällande fastighetsstorlek 
Kvartersgata omvandlas delvis till (lokal)GATA 
Kompletteras med egenskapsbestämmelsen hpl (hållplats) 
Grundkartan uppdateras 
Radhusens byggnadshöjd ändras till 7 meter 
Flerbostadshusens byggnadshöjd ändras till 11 meter 
Planbestämmelse omformuleras så att även barnvagns‐ och rullstolsförråd inryms 
Kompletteras med egenskapsbestämmelsen lek 
Kompletteras med minsta storlek på fastighet 
Planbestämmelse gällande fristående skyltar tas bort 
Ytan för centrumverksamhet fastställs till minst 450 kvm  
Parkering möjliggörs i mindre omfattning i markplan 

 

Plan‐ och genomförandebeskrivning 

Förtydligande sker gällande ledningsrätt och gemensamhetsanläggning samt kompletteras under 
rubriken fastighetsrättsliga frågor 
Planhandlingarna kompletteras med en VA‐utredning och text i plan‐ och 
genomförandebeskrivningen uppdateras 
Miljövärdesbedömning uppdateras 
Förtydligande sker vad gäller buller 
Planbestämmelse gällande fristående skyltar tas bort 
Formuleringen under ”utformning av gator” omformuleras i enlighet med TN`s yttrande 
Tillgänglighet, för bland annat renhållningsfordon, säkerställs 
Planhandlingarna kompletteras gällande friyta 
Planhandlingarna kompletteras gällande fastighetsindelning 
Trafikutredning kompletteras och plan‐ och genomförandebeskrivningen uppdateras 
Förtydligande sker gällande väderskydd 
Ytan för centrumverksamhet fastställs till minst 450 kvm 
Förtydligande görs vad gäller höjdsättning 
Parkering möjliggörs i mindre omfattning i markplan 

 
 
PLANERINGSAVDELNINGEN 
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