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Behovsbedömning

Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och enligt kriteriern  
i MKB-förordningens bilagor  2 o 4.
Planens beteckning

Planens syfte

Planområde

Ja Nej Miljöbedömning:
Natura 2000 x

x

x

 Planområdet är markerat

Detaljplan för Vråken 1,  Bjuv, Bjuvs kommun.

Syftet med planen är att möjliggöra för vårdboende och 
flerbostsdshus i tre till sex våningar. Området är sen tidigare planlagt 
för bostäder i två våningar. 
I Bjuvs översiktsplan, ÖP 2006, antagen 2009-05-28 § 45 är 
planområdet markerat som område för framtida planerad 
bostadsbebyggelse. 

Detaljplan för tillståndspliktig 
verksamhet enligt MKB-f bil 1
Detaljplan för tillståndspliktig 
verksamhet enligt MKB-f  bil 3

Bedömning enligt kriterierna i bilaga 2 o 4 MKB-förordningen. 



Ingen 
eller 
liten

Inverkan Betydande 
påverkan

Kommentarer:

Platsen
1 Den befintliga miljöns 

känslighet med hänsyn till 
nuvarande användning och 
tidigare plan 

x Marken är idag en obebyggd  
grönyta delvis bevuxen med 
mindre träd.

2 Radon x Inom Bjuvs kommun finns inga 
områden som klassas som 
högrisk- eller lågriskområden. (s. 
70, ÖP) Radonmätning ska dock 
göras då bostäder planeras.

3 Geologi x Geoteknisk undersökning gjordes 
i gällande detaljplan för 1-2 
våningshus. Ny ska tas fram för 
föreslagen byggnation.
Höjdskillnaderna inom området 
varierar mellan +18,5 till + 20 
meter över havet

4 Skredrisk x  Det finns gruvgångar i området.

5 Översvämningsrisk x Planområdets sydvästra hörn är 
en lågpunkt 

6 Ljusförhållanden på plats x
7 Lokalklimat x
8 Markföroreningar x
9 Buller från omgivningen x Tibbarpsgatan löper utanför 

planområdet. Denna leder till 
området slutstycket och till 
Brogårdaskolan. Trafikmätning 
ska göras och planområdet 
utformas för att säkerställa att 
området inte utsätts för högre 
buller än tillåtet.

10 Förekomst av verksamheter 
som medför risk för 
omgivningen i eller i närheten 
av planområdet

x

11 Grönytor i tätort x
12 Tätortsnära 

å
x

Kommunal naturvård x
Kommunal kulturvård x

13 Nuvarande verksamhet  
riskerar att överträda 
miljökvalitetsnormer

x

14 Riksintresse kulturmiljö x



15 Regionalt intresse kulturmiljö x
16 Arkeologi x
17 Särdrag i naturen x
18 Strandskydd x
19 Naturresrevat x
20 Djurskyddsområde x
21 Växtskyddsområde x
22 Biotopskydd x
23 Miljöskyddsområde x
24 Vattenskyddsområde x
25 Naturminne x
26 Turismen och det rörliga 

friluftslivet
x

27 Påverkan
28 Projektets omfattning
29 Är planen del av ett större 

projekt
x

30 Miljöpåverkan av det 
överordnade projektet

x

31 Dagvattenhantering x Får utredas
32 Påverkan på trafiksituationen 

inom och utom planområdet
x

33 Påverkan på stads-
/landskapsbilden

x

34 Utnyttjande av -mark x
35 Utnyttjande av -Vatten x
36 Utnyttjande av -Övriga 

naturresurser
x

37 Alstrande av - avfall x
38 Alstrande av - föroreningar x
39 Alstrande av - störningar x
40 Risker x
41 Hälsa x
42 Miljö x
43

44 Planen
45 Ger planen möjlighet till 

miljöpåverkande 
x

46 Avser planen reglera 
miljöpåverkande 

x

47 Har planen betydelse för 
andra planers miljöpåverkan

x

48 Överensstämmelse med 
kommunens miljöstrategi

x

49

50



51 Planens eventuella positiva 
inverkan på miljön, hälsa 
mm

52

53

54

62 Ställningstagande

67

Mattias Samuelson
Planarkitekt, Arkitekt SAR/MS

Planförslaget innebär en högre exploatering av ett tidigare planlagt 
område. Området ligger nära skola och infrastruktur.Vårdboende  
kommer också att uppföras.

Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan 
varför behov att upprätta miljökonsekvensbeskrivning inte föreligger. 
Behovsbedömningen grundas på följande:

• Området är sedan tidigare detaljplanelagt och prövat för bostäder. 
Ingen ny mark tas i anspråk.
• Några risker för människors hälsa bedöms det inte få vid 
genomförandet.
• Ingen risk att miljökvalitetsnormerna överskrides.
• Miljöpåverkan bedöms som ringa.
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