
 

 
 

 

 

Granskningsutlåtande  

Datum: 2020-06-11 
Vårt diarienummer: 
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Granskningsutlåtande avseende  

 

Detaljplan för fastigheten Östra Spång 

4:48 m.fl. ”Nordöst Skåneporten”, 

Skåneporten, 

Örkelljunga kommun, Skåne län 
 

Hur granskningen har bedrivits 

Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar och 
myndigheter har beretts tillfälle för granskning av ärendet enligt Plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap § 11 genom översändande av handlingar. 
Granskningsperioden varade från 2019-07-12 till 2019-09-12.  

Under samma tid har förslaget varit utställt i kommunhuset, på Örkelljunga 
kulturhus och på kommunens hemsida.  

Inkomna yttranden under granskningsskedet 

De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden. 
 
Synpunktsförfattare Inkom 
 

Statliga myndigheter 

Länsstyrelsen Skåne 2019-08-28 
Lantmäteriet  2019-08-01 
Trafikverket  2019-08-12 
Försvarsmakten 2019-09-03 

Kommunala instanser (internt) 

Söderåsens miljöförbund 2019-08-06 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2019-07-18 

Berörda kommuner, regioner, företag och intresseorganisationer 

E.ON Energidistribution AB 2019-09-09 
Region Skåne- Regionala utvecklingsnämnden 2019-08-05 
TeliaSonera Skanova Access AB 2019-07-12 
Söderåsens miljöförbund 2019-08-06 
 



 

 

Ej inkomna remissvar 

För ej inkomna remissvar hänvisas till avstämning med sändlista och 
fastighetsförteckning. 

Sammanställning av inkomna yttranden med 
kommentarer 

Här följer en sammanfattning av innehållet i yttrandena och kommunens 
kommentarer till yttrandena. Yttrandena finns i sin helhet att tillgå på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Örkelljunga kommun. 

Statliga myndigheter 

Länsstyrelsen Skåne 

1. Planområdet ligger inom område med särskilt behov av hindersfrihet. Då 
högsta totalhöjd utgått som planbestämmelse sedan samrådsskedet och 
inga andra höjdregleringar införts anser länsstyrelsen att det finns risk för 
påverkan på riksintresset. Länsstyrelsen menar därför att totalhöjden 
behöver säkerställas i plankartan. 

2. Planområdet ligger cirka en kilometer sydväst om Natura 2000-området 
Lärkesholmssjön. Det övergripande bevarandesyftet för Lärkesholmssjön 
är att bevara den oligo-mesotrofa sjön och de värdefulla strandskogarna 
och de naturvärden som finns här. Naturtyperna Ävjestrandsjöar (3130) 
och Näringsrik ekskog (9160) ska uppnå och bevaras i fullgod 
bevarandestatus. 

Enligt planhandlingarna bedöms ett genomförande av detaljplanen inte 
påverka Natura 2000-området negativt. Motiveringen till detta 
ställningstagande grundar sig på avståndet till Lärkesholmssjön samt att 
sjön ligger uppströms från planområdet. Bebyggelse, vägar, anläggningar 
och annan markexploatering i områdets närhet identifieras i 
bevarandeplanen som möjliga hot mot bevarandet av Natura-2000 
området. Av bevarandeplanen framgår att bevarandet av sjöns hydrologi 
är en viktig del i säkerställandet av Natura-2000 området. Det framgår 
också att påverkan kan ske via luft, exempelvis kan användning av 
kemikalier inom eller utanför områdets gränser eller i den 
omkringliggande bebyggelsen, skogarna och åkrarna ha en negativ 
inverkan. Exempelvis kan nedfall av luftföroreningar och luftburet kväve 
leda till försurning. Länsstyrelsen efterfrågar därför ett förtydligande i 
planhandlingarna om planförslagets påverkan på Natura-2000 området 
relaterat till de möjliga hot som identifieras i bevarandeplanen och på 
vilket sätt planförslaget ger upphov till dessa effekter eller ej. Åtgärder, 
även sådana som sker utanför området, som kan skada naturvärdena 
kräver tillstånd enligt 7 kap 28 a § MB. 

3. I planhandlingarna saknas en redovisning av hur planförslaget kan komma 
att påverka miljökvalitetsnormerna för vatten. Länsstyrelsen förutsätter att 
detta redovisas innan planen går till antagande. 

4. Planområdet ligger utmed väg E4 och väg 24 som är primära 
transportleder för farligt gods. I planbeskrivningen förs ett resonemang 
om skyddsavstånd till farligt gods kopplat till olika typer av 
markanvändning. På plankartan regleras användningsbestämmelser som 
begränsar vilken typ av ändamål som kan förläggas i anslutning till 
vägarna. De föreslagna skyddsavstånden relaterar också till antalet 



 

 

våningar för den föreslagna markanvändningen. Bebyggelsens höjder 
regleras dock inte i plankartan. Länsstyrelsen menar att bestämmelserna i 
plankartan behöver säkerställa att bebyggelsens höjder är förenliga med 
riskbedömningen. Länsstyrelsen efterlyser också ett förtydligande 
avseende avstånd till körbana och om det behövs särskilda skydd mot 
avåkning i de fall planområdet ligger i samma nivå som väg 24 och E4:an. 

5. Detaljplanen medger bland annat industriändamål och 
drivmedelsförsäljning i kombination med centrumverksamhet, handel och 
tillfällig vistelse. Länsstyrelsen saknar en bedömning av hur de olika 
markanvändningar går att kombinera med varandra utifrån riskhänsyn. 
Länsstyrelsen menar att planhandlingarna behöver säkerställa lämpligheten 
av de medgivna ändamålen innan planen går till antagande. Vid behov kan 
kommunen precisera markanvändningen ytterligare för att säkerställa att 
de föreslagna ändamålen går att förena. Vid en precisering av en 
användningsbestämmelse är det lämpligt att använda en indexsiffra, detta 
för att det ska bli tydligt vilket ändamål som avses tillåtas.  

Kommunens kommentar: 

1. Plankartan kompletteras med bestämmelse om totalhöjd. 

2. En bedömning av detaljplanens påverkan på Natura 2000-området Lärkesholmssjön 
har tagits fram. Möjligheten att uppnå god bevarandestatus för områdets Natura 2000-
naturtyper bedöms inte påverkas av detaljplaneområdet. Vidare visar utredningen att 
skäl saknas för att Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken behöver sökas för 
detaljplanen. Planbeskrivningen kompletteras med information kring bedömning av 
påverkan. 

3. En utredning avseende detaljplanens påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten samt 
hydrologin i Lärkesholmsån har genomförts. Utredningen visar att genomförandet av 
detaljplanen bedöms inte påverka varken hydrologin i Lärkesholmsån eller något annat 
ytvatten, eller vattenkvaliteten i berörda yt- och grundvattenförekomster med de 
skyddsåtgärder som planeras. Planbeskrivningen kompletteras med resultatet från 
utredningen. 

4. En riskutredning kopplad till farligt gods på väg E4 och väg 24 har genomförts och 
planbeskrivningen kompletteras med resultatet. Skyddsbestämmelser kopplade till risk 
införs på plankartan. Även bestämmelse om totalhöjd förs in på plankartan.  

5. Markanvändningen inom planområdet har setts över och bland annat har bestämmelsen 
”industri” tagits bort och enbart verksamheter med begränsad omgivningspåverkan 
möjliggörs. Placering och utformning av eventuell drivmedelsförsäljning inom planområdet 
är ännu inte känd. Vid lokalisering av drivmedelsförsäljning inom planområdet behöver 
hänsyn tas till de riskkällor och skyddsavstånd till dessa som redovisas i handboken 
”Hantering av brand-farliga gaser och vätskor på bensinstationer” som har tagits fram 
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2015. Var riskkällor placeras och 
hur riskerna hanteras redovisas i ansökan om bygglov och tillstånd. 

Bedömningen görs att de nu föreslagna användningarna går att kombinera med 
varandra. 

 

  



 

 

Lantmäteriet 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget. Någon fullständig 
genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit 
inriktad på genomförandefrågor. Lantmäteriet har inga synpunkter. 

Kommunens kommentar: 

Synpunkten noteras. 

Trafikverket 

1. Planområdet är beläget utmed väg 24 och väg E4. Trafikverket anser att 
det ska framgå i planbeskrivningen att vägarna är av riksintresse för 
kommunikationer, och är funktionellt prioriterade vägar, där väg 24 är en 
regionalt viktig väg och väg E4 nationellt och internationellt viktig väg. 

2. Trafikverket anser att planområdesgränsen utmed väg 24 ligger fel 
avseende den nya gång- och cykelvägen, som ska vara kommunal. 
Cykelvägens släntkrön ska omfattas av planområdet. Lämpligen bedöms 
släntkrönet ligga där cykelvägens ytterslänt möter befintlig marknivå.  

3. Vi anser att det ska framgå i planbeskrivningen att den befintliga enskilda 
vägen, som ansluter från planområdet till väg 24 norrifrån, ska stängas 
senast då den nya cirkulationsplatsen som ska ansluta planområdet till 
riksväg 24 är byggd.  

4. Kommunen bör i planen redovisa gällande riktvärden för trafikbuller 
avseende kontorslokaler samt om riktvärden kan innehållas med 
planförslaget. 

5. Ett medfinansieringsavtal ska tecknas mellan Trafikverket och kommunen 
för åtgärder rörande den statliga vägen och den kommunala gång- och 
cykelvägen innan detaljplanen förs till antagande. 

1. Planbeskrivningen kompletteras utifrån synpunkten. 

2. Dialog med Trafikverket har utmynnat i överenskommelse. Planområdesgränsen ska 
vara oförändrad. Ansvaret för gång- och cykelvägen läggs på kommunen. Fördelning av 
ansvar rörande finansiering, åtgärder för genomförande samt drift kommer att regleras i 
ett avtal mellan Örkelljunga kommun och Trafikverket. Den nya anslutningen till 
planområdet kommer att utformas som en trevägskorsning. Information om att den 
befintliga enskilda vägen ska stängas senast då den nya trevägskorsningen är klar förs 
in i planbeskrivningen. 

3. Enligt lag finns inget krav på att redovisa riktvärden för trafikbuller i 
planbeskrivningen när det gäller kontorslokaler. Krav och uppföljning av bullernivåer 
hanteras lämpligast i bygglovsskedet. 

4. Avtal mellan kommunen och Trafikverket kommer att tecknas innan detaljplanens 
antagande.  

Försvarsmakten 

Försvarsmakten kan inte ta ställning till vilken påverkan detaljplanen kan få på 
riksintressen eller områden av betydelse för totalförsvarets militära del då 
detaljplanen inte reglerar höjder. Försvarsmakten önskar därför att en 
planbestämmelse om högsta totalhöjd återinförs. Försvarsmakten har inget att 
erinra under förutsättning att totalhöjden regleras till en höjd om maximalt 20 
meter. 



 

 

Kommunens kommentar: 

Plankartan kompletteras med bestämmelse om totalhöjd enligt synpunkten.  

Kommunala instanser (internt) 

Söderåsens Miljöförbund  

Söderåsens miljöförbund har följande synpunkter på planförslaget. 

Planförslaget har ändrats i linje med tidigare yttranden. 

1. Söderåsens Miljöförbund vill poängtera att anläggande av dagvattendamm 
på det sätt som anges i detaljplanen är anmälningspliktigt enligt 
miljöbalken.  

2. Söderåsens miljöförbund har tidigare lämnat synpunkter i samband med 
plansamrådet, framför allt att det ska framgå att Natura 2000-område ej 
påverkas samt förtydligande om dagvattenhanteringen. Förslaget har 
ändrats med förtydliganden. 

Kommunens kommentar: 

1. Anmälan om vattenverksamhet kommer att göras inför anläggandet av 
dagvattendammen.  

2. Planbeskrivningen kompletteras ytterligare avseende bedömd påverkan på Natura 
2000-området Lärkesholmssjön. 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget. Men vill informera att 
avstånden mellan körbar väg och byggnaders entré inte får överstiga 50 meter. 

Kommunens kommentar: 

Säkerställande gällande avstånd mellan entré och körbar väg hänskjuts till prövningen av 
bygglov. 

Berörda kommuner, regioner, företag och intresseorganisationer 

E.ON Energidistribution AB 

1. För områdets elförsörjning behövs det två nya transformatorstationer. Vi 
noterar att det i plankartan och i planbestämmelserna finns utlagt ett E1 -
områden varvid vi hemställer om att E1-området flyttas till de två förslagna 
platserna; ett i norra delen av planområdet och ett vid servicevägen, 
föreslagen dagvattenhantering.  

2. Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna 
avståndet på fem meter mellan transformatorstation och brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt att 
kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon. 

3. För den föreslagna nya bebyggelsen erfordras nya matarkablar inom 
området. Dessa förläggs inom gatumark i samband med att gatorna 
iordningställs samt i befintligt u-område i planen. Vi förutsätter en 
samplanering och överenskommelse sker i god tid före projektstart 
påbörjas. 

  



 

 

Kommunens kommentar: 

1. De tidigare bestämmelser E1 och E2 ersätts med bestämmelsen E – som omfattar 
tekniska anläggningar generellt. Plankartan revideras också så att tekniska anläggningar 
möjliggörs inom större delen av planområdet för att få en mer flexibel detaljplan. Ett område 
för tekniska anläggningar läggs ut även, enligt synpunkten, i anslutning till servicevägen i 
södra delen av planområdet. 

2. Planbeskrivningen kompletteras med information om minsta tillåtna avstånd mellan 
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag. Avståndet 
säkerställs i samband med bygglov. 

3. Samplanering och överenskommelse avseende matarkablar kommer att göras inför 
projektstart. 

Region Skåne- regionala utvecklingsnämnden 

Region Skåne har tidigare lämnat yttrande i samrådsskedet, yttrande daterat 
2019-02-05. Utöver det som framkommit i tidigare yttrande har Region Skåne 
inget att tillägga utifrån det regionala utvecklingsansvaret. 

Kommunens kommentar: 

Synpunkten noteras. 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat 
planförslag. Vi har därför inget att invända mot gällande detaljplaneförslag. 

Kommunens kommentar: 

Synpunkten noteras. 

Ändringar i planhandlingarna efter granskningsskedet:  

Synpunkter som inkommit under granskningstiden föranleder vissa ändringar i 
planförslaget. Följande ändringar har gjorts i planförslaget efter 
granskningsskedet: 
 
Plankartan: 

 Plankartan har kompletterats med nockhöjd och totalhöjd. 

 Användningsbestämmelserna har justerats. 

 Bestämmelserna E1 och E2 har gjorts om till en generell bestämmelse 
för tekniska anläggningar, E. Nytt E-område har också lagts till. 

 Komplettering avseende riskbestämmelser har gjorts. Även en 
bestämmelse om villkor för lov har lagts till. 

 En zon på tio meter där parkering får inte finnas har lagts till längs 
plangränsen mot väg E4 och väg 24.  

 
Planbeskrivningen: 

 Komplettering avseende riksintresse för kommunikationer har gjorts. 

 Resultatet från riskutredningen avseende farligt gods på vägar har 
arbetats in i planbeskrivningen. 

 Information om skyddsavstånd gällande drivmedelsförsäljning har 
införts i planbeskrivningen. 



 

 

 Komplettering av information gällande minsta tillåtna avstånd mellan 
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag 
har gjorts. 

 Justering av text kopplat till brandvattenförsörjning har gjorts. 

 Tabellen med planbestämmelser har reviderats. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med resultatet från utredningen 
avseende Natura 2000-området Lärkesholmssjön. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med resultatet avseende påverkan 
på miljökvalitetsnormer för ytvatten. 

 Planbeskrivningen har justerats avseende beskrivning av 
ansvarsfördelning. 

Medverkande tjänstemän 

Granskningsutlåtandet har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Örkelljunga den 11 juni 2020  
 
 
 
 
 
Miklos Hathazi   
T.f. Samhällsbyggnadschef   
 


