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Bra bostäder och goda boendemiljöer som främjar 
samhällsutvecklingen är en grundläggande del i ett 
hållbart samhälle. Utveckling av bostadsbeståndet 
och att försörja efterfrågan är också ett kommunalt 
ansvar att leva upp till. Idag finns en nationell 
bostadsbrist och efterfrågan på nya bostäder är 
stor, både nationellt så väl som i Bjuvs kommun. 
För att tillgodose behovet av bostäder i Billesholm 
tätort krävs det både en förtätning inom tätorten 
och att viss tätortsnära odlingsmark tas i anspråk.

Bakgrund
Bjuvs kommun har pågående detaljplanearbete 
för två områden i Ljungsgård, Billesholm strax 
söder om Bjuvs tätort. Syftet med detaljplanerna 
är att möjliggöra bostäder i form av radhus/parhus 
i 1-2 våningar och dessa två planer ses som ett 
sammanhängande exploateringsområde. 
Enligt 2 kap. 2§ plan- och bygglagen ska 
planläggning och prövningen i ärenden om lov 
eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att 
mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde 
ska ges åt sådan användning som från allmän 
synpunkt medför en god hushållning. 

Marken inom planområdena utgörs idag av såväl 
bebyggd mark som brukningsvärd jordbruksmark 
som skyddas enligt 3 kap. 4§ miljöbalken. Med 
anledning av detta tar kommunen fram en 
lokaliseringsutredning för att utreda vilka platser 
som övervägs för tätortsutveckling och för att 
tydliggöra vilka avvägningar som görs. Syftet med 
lokaliseringsutredningen är att bedöma behovet 
och lämpligheten av att exploatera jordbruksmark, 

motivera detta och undersöka om behovet 
kan tillgodoses, från allmän synpunkt på ett 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.

Översiktsplan 2006
Bjuvs kommuns översiktsplan antogs 
2009-05-28 i kommunfullmäktige med en 
planeringshorisont på 20 år. Översiktsplanen 
pekar ut ett antal ytor för bostadsutveckling 
med tillhörande mindre konsekvensbeskrivning 
samt ett antal utredningsområden som inte har 
konsekvensbeskrivits. Det norra planområdet 
pekas i ÖP ut som samlad bebyggelse. En mindre 
del av det södra området pekas ut för planerad 
bostadsbebyggelse och resterande del är 
jordbruksmark som ej pekats ut i översiktsplanen.

Vision 2030
Bjuvs kommuns vision om att bygga ett helt 
samhälle – både socialt och strukturellt –ska tydligt 
manifesteras i planeringen och gestaltningen av 
den fysiska miljön. Detta ska baseras på visionens 
fyra delar som utvecklas till att bli grunden och 
strukturen för ny bebyggelse. Dessa fyra delar är 
kraft i nyskapande, puls i tryggheten, jämlikhet i 
olikhet och nästa generation i fokus.

Bostadsförsörjningsprogram
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun 
genom framtagande av riktlinjer planera för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med 
bostadsförsörjningsprogrammet är konkretisera hur 
kommunen avser arbeta för att uppnå vision 2030. 
I korthet tillämpas programmet som en del av de 
övergripande verktyg för planeringen att skapa 
förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i 
goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs. 

Enligt bostadsförsörjningsprogrammet är 
kommunens målsättning för befolkningsutveckling 
och bostadsbyggande:
• Befolkningen ska öka med minst en procent per 

år.
• Bostadsbyggandet i kommunen ska minst 

motsvara det behov som genereras av 
befolkningsutvecklingsmålet.

Lokaliseringsutredning detaljplaner 
i Ljungsgård, Billesholm

Planområdenas placering i Billesholm.
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Väsentligt samhällsintresse
Det är upp till kommunerna själva att ta ställning 
till vad som anses vara väsentligt samhällsintresse. 
Bostadsdepartementet beskrev i sin proposition 
1985:86 s.53 att Brukningsvärd jordbruksmark bör 
få tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar 
endast om exploateringen tillgodoser väsentliga 
samhällsintressen som inte kan tillgodoses på ett 
från samhällets synpunkt tillfredsställande sätt på 
annan mark. Sådana samhällsintressen kan vara 
t. ex. bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att 
kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära 
varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga 
tekniska försörjningssystem samt att säkerställa 
viktiga rekreationsintressen. Med stöd i detta anses 
bostadsförsörjning på rätt plats och med rätt 
förutsättningar vara ett väsentligt samhällsintresse. 

Förtätning är en viktig del av Bjuvs kommuns 
utvecklingsstrategi, men det innebär också att 
grönytor och rekreationsytor riskerar att tas i 
anspråk. Dessa bidrar bland annat till den gröna 
infrastrukturen och möjliggör för ekosystemtjänster 
och ökat välbefinnande i samhället. Med den 
utveckling Bjuvs kommun står inför krävs därför 
att viss tätortsnära odlingsmark tas i anspråk 
för bebyggelse. Enligt miljöbalkens 3 kap. 4§ 
får brukningsvärd jordbruksmark endast tas 
i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. Det är då viktigt att denna nya bebyggelse 
tar hänsyn till de ekologiska värdena i området och 
att området utvecklas på ett resurseffektivt sätt.

För att göra en sådan bedömning ska olika 
alternativa lokaliseringar pekas ut, beskrivas och 
slutligen vägas mot varandra för att kunna påvisa 
den mest lämpliga platsen.

Brukningsvärd jordbruksmark
Jordbruksmark är en viktig resurs för att säkra 
dagens och framtidens matproduktion, bevara 
kulturmiljöer, bidra till ekosystemtjänster och för 
att långsiktigt bibehålla den biologiska mångfalden. 
Jordbruksmarken är bunden av sin plats och 
kostsam att återskapa på andra platser. Den svenska 
jordbruksmarken har stora värden som bör bevaras 
för att kunna odla nu, men framför allt för framtida 
odlingsmöjligheter då det troligtvis kommer att blir 
en stor efterfrågan på mat på grund av kommande 
klimatförändringar.

I förarbetena till lagen om hushållning med 
naturresurser (prop. 1985/86:3 sid. 158) angavs 
att brukningsvärd jordbruksmark avsåg mark som 
med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 
förutsättningar var lämpad för jordbruksproduktion. 

Det finns i dagsläget ingen generell 
klassificeringsmodell som kan dela in den svenska 
jordbruksmarken i olika värdekategorier. Det 
gjordes en nationell klassificering under 1970-talet 
som var kopplad till markens produktiva avkastning. 
Modellen kan ändå ses ge en indikation kring vart 
det troligen är bättre och sämre förutsättningar 
för odling. Det går även att titta på faktorer som 
markens beskaffenhet. Mäktigare jordar är generellt 
sett bördigare och mer lättarbetade och lämpar 
sig därmed bättre för odling, medan grunda jordar 
oftare använts till bete och slåtter. Ytterligare en 
faktor i bedömning av markens värde är arealen. 
För det konventionella jordbruket ger de små 
odlingsmarkerna med begränsad framkomlighet av 
byggnader, grönstruktur och befintliga vägar sämre 
förutsättningar för ett rationellt jordbruk. Resultatet 
kan då ge sämre ekonomisk avkastning till följd. 

Exploatering av mark genom bebyggelse 
är irreversibel och kan ha stor påverkan 
på omgivningen. Därför är det viktigt att 
exploateringen av jordbruksmark i första hand 
undviks och att alternativa lokaliseringar prövas. 
Går det inte att undvika, bör det planeras så 
att konsekvenserna minimeras och så att 
resterande mark kan fortsätta brukas. Området 
runt Billesholms tätort utgörs genomgående av 
odlingsmark. Marken har klassning mellan 6-7 på 
en 10-gradig skala. Den mest bördiga marken enligt 
klassificeringen ligger väster/ söder om väg 110 
med en klassning på 8 av 10.



Intresseavvägning
Billesholm är kommunens näst största ort 
med tillgång till järnvägsstation och goda 
pendlingsmöjligheter. För att peka ut platser i 
Billesholm har ett antal avgränsningar gjorts. 
Kommunen har tittat på den nu gällande 
översiktsplanen, antagen 2009, och dess utpekade 
nya bostadsområden och utredningsområden. 
I översiktsplanen framgår kommunens mål om 
en varierad ny bebyggelse i anslutning, som 
komplettering och som samverkar med befintlig 
bebyggelse. I översiktsplanen föreslås det ske 
genom ombyggnation och förtätning inom 
tätorten eller på områden i direkt anslutning till 
detaljplanelagda områden. 

Inom ramarna för denna utredning har kommunen 
gjort avvägningar med hänsyn till gällande 
översiktsplan samt att nya bostäder behöver 
prioriteras i tätorten Billesholm. 

Bedömningskriterier
För att tydligt och sakligt kunna redovisa 
kommunens ställningstaganden avseende den 
mest lämpliga lokaliseringen av nya bostäder, 
kommer varje lokalisering att bedömas och 
jämföras utifrån uppsatta bedömningskriterier. 
Kommunen har valt ett visst antal kategorier som 
alla utgör grundförutsättningar för kommande 
planläggning.

Översiktsplan
I översiktsplanen är ett antal områden utpekade 
för planerad bostadsbebyggelse och för 
utredningsområde. 

Kollektivtrafik
I enlighet med kommunens 
bostadsförsörjningspolicy planeras det för att 
utveckla bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen. 
Definitionen av kollektivtrafiknära läge är upp till 
kommunen. Bjuvs kommun gör bedömningen 
att 1000 m till järnvägsstation och 500 m till 
busshållplats är rimliga värden för att upplevas som 
kollektivtrafiknära. Ovanstående värden bygger på 
Regions Skånes Planera klimatsmart, 2015 om god 
tillgång till kollektivtrafik. 
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Ytstorlek
Platsens exploateringsmöjligheter bedöms utifrån 
uppskattat ytbehov. Bland de utpekade områdena 
är ytornas storlek varierande mellan ca 14 500 kvm 
upp till ca 80 000 kvm. I enlighet med kommunens 
bostadsförsörjningspolicy prioriteras utbyggnad 
som kompletterar kommunens befintliga utbud 
och skapar varierande boendemiljöer som passar 
olika skeenden i livet. 

Rådighet/Ägande 
Information om ytans rådighet är en faktor som 
spelar in, om det är kommunal mark eller om 
det är privatägd mark. Möjligheterna att utveckla 
områden är större när kommunen har rådighet 
över ytan och processerna kan vara något enklare. 
En faktor som påverkar är även om det finns 
befintliga verksamheter på platsen idag och hur 
fastighetsägaren ser på den framtida utvecklingen 
av sin fastighet. 

Täthet
I enlighet med kommunens 
bostadsförsörjningspolicy planeras det för en 
bebyggelseutveckling med högre täthet, högre 
exploatering och funktionsblandning i stationsnära 
lägen. Med stationsnära läge, i denna skrift, avses 
område med god åtkomst till kollektivtrafiknod, en 
station för persontågstrafik och med möjliga byten 
mellan tåg och buss.  Byggnation bör utformas 
tätare vid exploatering av jordbruksmark för att 
bättre hushålla med den mark som tas i anspråk. 
På så vis skapas ett effektivare markutnyttjande. 
Avvägningar görs efter hur områdena är placerade 
i tätorten och vilken trolig efterfrågan det finns 
för att tätare strukturer med samhällsfunktioner 
som arbetsplatser, handel, service och tekniska 
funktioner. En möjlighet till högre täthet gör 
området mer lämpligt för bostadsutveckling på 
jordbruksmark.

Tillgång till samhällsintressen och tekniska 
funktioner
Närhet till samhällsintressen och tekniska 
funktioner är viktiga faktorer för att området 
ska anses vara av väsentligt samhällsintresse att 
exploatera. Områdets täthet ska vara försvarbart 
utefter en efterfrågan och de givna strukturerna för 
tätorten. Vid tätare byggnation ges större underlag 
för service och andra samhällsfunktioner.

Övriga påverkansfaktorer
Inom områdena finns många 
planeringsförutsättningar som måste tas 
hänsyn till och som kan försvåra möjligheten till 
bebyggelse på ett område. Dessa är bland annat 
strandskydd, skyfallskartering/översvämningsrisker, 
terrängförhållande, föroreningar, möjligheten till 
infrastruktur som vägar och VA, fornlämningar, 
påverkan av riksintresse, buller, gruvgångar, 
påverkan på landskapsbild. Många av dessa 
faktorer är i sig själva inte avgörande för en möjlig 
utveckling men varje faktor påverkar och inverkar i 
processen inför vilka områden som är lämpliga för 
fortsatt utveckling.
 



Föreslaget område 
Fastighet: Ljungsgård 2:54, 2:99, 2:48, 2:206 och 
2:210
Markägare: Privata fastighetsägare
Läge: I Ljungsgård, norra Billesholm
Yta: ca 14 500 kvm totalt
Kommentar: Två pågende detaljplaner som av 
Bjuvs kommun ses som ett sammanhängande 
exploateringsområde. Norra området är i ÖP 
utpekat som samlad bebyggelse. Det södra 
området är delvis utpekat som mark för planerad 
bostadsbebyggelse och planlagt för bostäder.

+ Nära befintlig, blandad, bebyggelse
+ Nära kollektivtrafik (tåg & buss)
+ Nära centralorten Bjuv med dess utbud av 
service
+ Nära skola och förskola
+ Bra anslutningar till gång och cykelvägar
+ Ytstorlek och läge möjliggör för varierad ny  
bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse
+ Möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
+ Tillgång till tekniska funktioner såsom gata och 
VA
+ Delvis utpekat för bostäder i ÖP
+ Privata fastighetsägare som initierat planlägning 
och som har intresse i att exploatera området

- Delvis jordbruksmark 
- Delvis inte utpekat i ÖP eller planlagt sedan 
tidigare
- Möjlig fornlämning i norra området
- Delvis utanför verksamhetsområde för VA och 
dagvatten

Lokalisering Ljungsgård

Alternativ 1
Fastighet: Södra Vram 1:47, Billesholms gård 
9:324 & 9:293
Markägare: Bjuvs kommun
Läge: Centralt läge i norra Billesholm
Yta: ca 83 000 kvm
Kommentar: Utpekad som planlagd mark och 
samlad bebyggelse i ÖP.

+ Nära befintlig bebyggelse
+ Nära kollektivtrafik (tåg & buss)
+ Nära centrum med service , skola och förskola
+ Nära gång- och cykelvägar
+ Ägs av Bjus kommun
+ Ingen jordbruksmark
+ Inom verksamhetsområde för VA och dagvatten

- Rekreativa värden, fotbollsplan och grönytor
- Södra delen utpekat i Grönstrukturplanen som 
område med särskilda värden
- Norra delen berörs av möjlig fornlämning
- Topografi, det finns en kulle i södra delen
- Friyta för skola skulle ianspråktas

Alternativa lokaliseringar  
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Alternativ 2
Fastighet: Del av Södra Vram 14:12, 53:3 och 
14:24, 
Markägare: Privat fastighetsägare
Läge: Utkanten av nordöstra Billesholm
Yta: ca 32 500 kvm
Kommentar: Området är ej utpekat i gällande 
översiktsplan som bostadsområde. 

+ Ingen jordbruksmark
+ Närhet till regionbusshållsplats

- Ej utpekat i ÖP
- Ej nära tågstation
- Svårigheter med VA-anslutning, utanför 
verksamhetsområde för VA och dagvatten
- Området berörs av möjlig fornlämning
- Utpekad som befintlig grönstruktur i 
Grönstrukturplanen
- Saknar infrastruktur i form av gator 
- Området ingår i svämplan för närliggande 
vattendrag
- Ägs ej av Bjuvs kommun

Alternativ 3
Fastighet: Billesholms gård 9:80
Markägare: Bjuvs kommun
Läge: Sydöstra delen av Billesholm
Yta: ca 59 000 kvm
Kommentar: Området är ej utpekat i gällande 
översiktsplan som bostadsområde. 

+ Ingen jordbruksmark
+ Kollektivtrafiknära
+ Nära service och skolor
+ Ägs av Bjuvs kommun

- Saknar infrastruktur för gator och VA
- Utanför verksamhetsområde för VA och 
dagvatten
- Utpekat i Grönstrukturplanen som område med 
särskilda värden
- Komplicerad topografi - kuperat
- Rekreativt område med skogslandskap och 
gångstigar skulle ianpråktas



Alternativ 4
Fastighet: Risekatslösa 13:6
Markägare: Privat fastighetsägare
Läge: Sydöstra Billesholm
Yta: ca 55 600 kvm
Kommentar: Utpekat som bebyggd mark i ÖP.

+ Ingen jordbruksmark
+ Nära service och kollektivtrafik

- Ägs ej av Bjuvs kommun
- Kuperat område
- Nära järnvägsspår och farligt godsled
- Nära befintlig industri
- Utpekat i Bevarandeprogrammet som 
bevarandeområde
- Till största del utanför verksamhetsområde för 
VA och dagvatten

Alternativ 5
Fastighet: Del av Billesholms gård 1:21 
Markägare: Privat fastighetsägare
Läge: Södra Billesholm
Yta: ca 45 000 kvm
Kommentar: Utpekat i ÖP som planglagt område. 
Gällande detljplan medger J-industri.

+ Nära befintlig bebyggelse
+ Nära kollektivtrafik och service

- Nära industriverksamhet
- Nära järnväg med farligt godstransporter
- Kuperad topografi med slänter och vallar
- Ägs ej av Bjuvs kommun
- Saknar infrastruktur
- Planlagd för industri
- Utanför verksamhetsområde för VA och 
dagvatten
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Alternativ 6
Fastighet: Del av Billesholms gård 15:1
Markägare: Bjuvs kommun
Läge: Centrala Billesholm
Yta: ca 31 000 kvm
Kommentar: Utpekat i ÖP som planlagd mark. 
Gällande detaljplaner medger allmän platsmark 
och yta för idrott/tennis.

+ Nära befintlig bebyggelse
+ Ägs av Bjuvs kommun
+ Inom verksamhetsområde
+ Nära kollektivtrafik och service
+ Ej jordbruksmark

- Omfattas delvis av lågpunkt vid skyfall
- Gränsar till industri
- Saknar infrastruktur för gator
- Innehåller rekreativa värden i form av 
grönområde och fotbollsplan
-Utpekad i Grönstrukturplanen som befintlig 
grönstruktur med särskilda värden

Alternativ 7
Fastighet: Billesholms gård 1:9, del av Ljungsgård 
4:1, del av Billesholms gård 9:293
Markägare: Bjuvs kommun
Läge: Centrala Billesholm
Yta: ca 49 000 kvm
Kommentar: Området är utpekat i ÖP som 
planlagd mark. Gällande detaljplan medger allmän 
platsmark i form av park eller plantering. 

+ Nära befintlig bebyggelse
+ Ingen jordbruksmark
+ Nära service och kollektivtrafik
+ Ägs av Bjuvs kommun

- Saneringbehov, gammal askebunke
- Komplicerad topografi, kuperat
- Utpekat i Grönstrukturprogrammet som befintlig 
grönstruktur
- Saknar infrastruktur för VA och gator
- Rekreativa värden



Alternativ 8
Fastighet: Del av Södra Vram 53:2, Ugglehus 22:9 
och del av Billesholms gård 9:325
Markägare: Privat fastighetsägare, Bjuvs kommun
Läge: Nordöstra Billesholm
Yta: ca 78 000 kvm
Kommentar: Utpekat i ÖP som planerad 
bostadsbebyggelse.

+ Ej jordbruksmark
+ Utpekat i ÖP för planerad bostadsbebyggelse

- Saknar infrastruktur i form av gator och VA
- Utpekat som befintlig grönstruktur i 
Grönstrukturplanen
- Är till största del privatägt
- Nära livsmedelsindustri
- Kuperat
- Saknar närhet till service och kollektivtrafik 

Nollalternativ

Samlad bedömning
I en sammanvägd bedömning anser kommunen, 
mot bakgrund i översiktsplanen, närhet till 
kollektivtrafik, ytstorlek, rådighet/ägande, täthet, 
tillgång till samhällsintressen och tekniska 
funktioner, etc. att det föreslagna området alltjämt 
bör ses bäst lämpat för att tillgodose kommunens 
samhällsintresse avseende bostadsförsörjning.  

Enligt kommunens bedömning grundat 
på ovanstående intresseavvägning och 
alternativredovisning är Ljungsgårdsområdet 
det bäst lämpade området att ta i anspråk för 
tätortsutveckling i form av bostäder. 

Ljungsgårdsområdet har med sin direkta koppling 
till befintlig infrastruktur för både gång och cykel 
längs med Ljungsgårdsvägen såväl som mot 
befintligt bostadsområde, gator, kollektivtrafik 
med busshållplatser längs Billesholmsvägen och 
Pågatågsstation i centrala Billesholm inom ca 1 
km radie, god tillgång till utbyggd infrastruktur. 
Området ligger även nära tätorten Bjuv med 
dess utbud av service samt med god koppling till 
landsväg väg 110. Att förtäta i anslutning till befintlig 
bebyggelse med en högre täthet än befintlig 
bebyggelse är i linje med översiktsplanens mål om 
tätortens centrumutveckling och innebär en god 
hushållning med markresurserna.   

Det finns flera faktorer som även påverkar området 

Kommunens ansvar enligt plan- och bygglagen 2 
kap. 3§ är att bland annat främja bostadsbebyggelse. 
Detta med hänsyn till natur- och kulturvärden, 
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala 
och regionala förhållanden. Bjuvs kommun har som 
mål att öka sitt bostadsbestånd med 1% per år och 
ser en stor efterfrågan på bostäder. 

Ett nollalternativ innebär att ingen jordbruksmark 
tas i anspråk och därmed är en tätortsutveckling 
är svår att främja. Billesholm omgärdas av 
jordbruksmark och trots att det finns ett antal 
mindre ytor inom befintlig bebyggelse som 
ej är jordbruksmark har dessa prioriterats 
bort utifrån de bedömningskriterier som 
sammanställts. Ett nollalternativ motverkar således 
översiktsplanen samt även vision 2030 och 
bostadsförsörjningsprogrammet. 
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negativt så som möjlig fornlämning i det norra 
planområdet och att det delvis ligger utanför 
verksamhetsområde för VA. Dessa faktorer är lättare 
att påverka, ta hänsyn till eller åtgärda än befintliga 
förutsättningar för områdets placering i tätorten. 
Därmed blir dessa faktorer inte avgörande för att 
området ska kunna bedömas som lämpligt.

För att summera de övriga områdena så faller 
många av områdena bort utifrån bedömningen 
att det saknas infrastruktur, att de är utpekade i 
grönstrukturplanen eller bevarandeprogrammet, 
att de ligger för nära pågående industriverksamhet 
i kombination med privatägda fastigheter, har 
komplicerad topografi och barriäreffekter som 
försvårar tillgängligheten eller ligger för långt 
ifrån kollektivtrafik och service. Detta är viktiga 
parametrar för att hävda att jordbruksmark ska 
kunna tas i anspråk för väsentliga samhällsintressen. 

De ovan beskrivna förutsättningarna som förslaget 
område på Ljungsgård har, saknas hos de övriga 
områdena som lyfts i denna utredning. Föreslaget 
område ligger kollektivtrafiknära, nära service 
både i Billesolm och i Bjuv, har god anslutning till 
både gång- och cykelväg såväl som till landsväg 
110. Bedömningen är att föreslaget område kan 
motivera ett ianspråktagande av jordbruksmark 
utifrån de kriterier som redovisats och att  
marken tas i anspråk för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen i form av bostadsbyggande i 
tätortsnära läge.




