Utställningsredogörelse
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Redovisning av Översiktplanens
handläggning under utställningsskedet

Bjuvs kommun

Sammanfattning
Synpunkter på utställningsmaterialet
Sammanfattningsvis kan konstateras att remissinstanserna i huvudsak accepterat planens
huvudinriktning. För de flesta nya bostads- och
verksamhetsområden i kommunen finns ingen
redovisad oenighet.
Den föreslagna förtätningen av Bjuvstorp 5:25 vid
badet i Bjuv finns det dock negativa synpunkter
på, gällande bl a att området anses viktig som en
grön oas i centrala Bjuv.
Flera remissinstanser avvisar förslaget med en
väg Bjuv - Åstorp - E4 direkt utanför Gunnarstorp. Synpunkter gällande vattentäkter, skyddszoner och inskränkningar i jordbruksdriften som en
följd därav har också inkommit.
Flera synpunkter har inkommit gällande en omvandling av Gunnarstorpstippen till grönområde.
Synpunkter finns som beklagar den ”urholkning
och förvanskning av bevarandeplanens tillämpning” man ansett ske i Gunnarstorp.
En fastighetsägare har framfört att ett samlat
affärscentrum i Bjuv leder till flera problem, inte
minst en omvandling av lokaler till bostäder som
bedöms helt olönsam. Synpunkter finns även på
att ytterligare hästgårdar ej behövs, då de bedöms
inskränka det rörliga friluftslivet och begränsa
användning av mark för framtida bostadsbebyggelse. Flera grannkommuner påtalar vikten av
mellankommunala samråd.
Från Eon har inkommit synpunkter på att de
ej vill markförlägga några mellanstora kraftledningar.

Så genomfördes
utställningen
Utställning
Översiktsplaneförslaget har varit utställt på kommunkontoret i Bjuv samt på biblioteken i Bjuv,
Billesholm och Ekeby under tiden
10/9 - 30/11 2008.
Förslaget har även funnits tillgängligt via internet
på kommunens hemsida samt annonserats i
ortens tidning

Utställningsmaterialet bestod av:
•
•
•
•

Grannkommuner, statliga verk, myndigheter
och samtliga som yttrat sig un¬der samrådet har
erhållit utställningsmaterialet för yttrande.

Informationsmöte om utställnings‑
materialet
Informationsmöte för allmänheten har anordnats
i Bjuv den 24 september 2009

Länsstyrelsen framför bl a att kommunens beskrivning av riksintressen är alltför kortfattad,
speciellt kulturmiljövårdens intressen.
Länsstyrelsen anser sig därför inte kunna bedöma
eventuell påverkan på riksintressen i samband
med exploateringsområdena. Som framgår av
utlåtandet anser kommunen att påverkan på
riksintressen är liten, varför riksintressena inte
bör äventyras.

2

Planbeskrivningen
Plankartor
Målsättningar i sammandrag
Samrådsredogörelse inkl Länsstyrelsens yttrande
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Bilaga 1

Förteckning över inlämnade utställningsyttranden

Inkommen

Från

2008-10-16

Statens Geologiska Institut (SGI)

2008-10-17

Åstorps kommun

2008-10-22

Vägverket

2008-10-28

Försvarsmakten Södra Skånska regementet

2008-11-07

Svalövs kommun

2008-11-17

Urban Berglund, Kristdemokraterna

2008-11-19

Bjuvsbostäder

2008-11-19

Klippans kommun

2008-11-19

Pro, Leif Nordström

2008-11-25

LRF Bjuv-Ekeby, Sven-Yngve Persson

2008-11-25

E.ON Sverige AB

2008-11-26

Gustavsborg. Ann-Britt o Kenneth Bolinder

2008-11-28

Helsingborgs stad, kommunstyrelsen

2008-12-01

Gunnarstorps Byaförening

2008-12-01

Naturskyddsfören. Söderåsen, L-B Nilsson

2008-11-20

Samråd med Åstorps kommun

2008-12-03

Region Skåne

2008-12-12

Banverket

2009-01-16

Länsstyrelsen i Skåne län
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Utställningsutlåtande över yttrande gällande
Översiktsplanen 2006 för Bjuvs kommun

Remissinstans/Synpunkter/Datum

Kommunens ställningstagande

1.

Inom institutets verksamhetsområde,
stranderosion, har man inga synpunkter.

Statens Geologiska Institut (SIG)
Ankom: 16/10-2008

2.

Åstrops kommun
Ankom: 8/10 2008
Åstorp hänvisar till yttrande av 23/1-2008.
Ett antal frågor tas upp som man vill ha
samråd om.

Vägverket
Ankom: 061117
a.Vägverket(VV) vill ha en tydligare redovisning
av det statliga vägnätet med bl.a vägnummer på
kartan.

Kommunen konstaterar att det nämnda yttran
det inte kommit fram. Ett samråd bör genomföras med ÅstorpSeparata minnesanteckningar redovisas från
samrådet, se nedan.

3.

a.Infrastrukturkartan kompletteras

b.VV kan inte ta ställning till om vägarna BjuvGunnarstorp- Åstorp –E4 och Sydlig infart Ekeby
kan genomföras före 2016.

b-

c.Rubriken Planerade statliga cykelvägar vill VV
ändra till ” Planerade GC-vägar utmed statliga
vägar”

c.Enligt kommunens uppfattning ligger ansvaret
på gc-vägsutbyggnaden utmed de statliga vägarna
på VV, varför rubriken ej bör korrigeras

d.I kapitlet Transport av farligt gods är bara väg
109 och 110 farligt godsled.

d.Justeras

4.

Försvarsmakten Södra Skånska regementet
Ankom: 28/10-2008
Inga erinringar
Svalövs kommun
Ankom: 7/11-2008
a.Svalövs kommun har inga invändningar emot
att Bjuvs kommun ifrågasätter den nuvarande
omfattningen av riksintresset för natur¬vård och
friluftsliv gällande Söderåsen.” Särskilt området
väster om järnvägen mellan Billesholm och Åstorp kan ifrågasättas. Det tillför inte riksintresset
med värden av den karaktär som motiverar ett
riksintresse.”

–

5.

b.Svalöv noterar Bjuvs vindkraftpolicy från 2002.
Om en ändring görs av den vill Svalöv understryka vikten av tidiga samråd om nya etableringar
som berör närområden till grannkommun.
Urban Berglund, Kristdemokraterna
Ankom: 14/11-2008
Urban Berglund (UB) ”föreslår att området Bjuvstorp
5:25 m fl, avseende ca 5 lgh av typ styckehus genom
förtätning av grönområde, sid 23 i Översiktsplanen ut

a. Det är viktigt att staten gör prövning av riksintressena om de har blivit inaktuella..

b.Bjuvs kommun instämmer i vikten av tidiga
samråd i alla mellankommunala frågor

6.

Bjuvstorp 5:25 är ett komplext område med ett mycket
attraktivt läge. De problem som finns måste studeras i
planprocessen. Ett grönstråk längs Boserupsbäcken bör
Bjuvs kommun – UTSTÄLLNINGSREDOGÖRELSE för Översiktsplan 2006
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Remissinstans/Synpunkter

Kommunens ställningstagande

går”. UB menar att området är viktigt som grön
lunga i centrala Bjuv, bl a med grönstråk längs
Boserupsbäcken genom området. Översvämningsrisk och problem med tillfartsvägar nämns också
som argument mot förslaget

inte störa utbyggnadsområdet

7.

Bjuvsbostäder
Ankom: 18/11-2008
a. Bjuvsbostäder (BB) anser att ett samlat affärscentrum leder till flera problem, inte minst en
omvandling av lokaler till bostäder som bedöms
helt olönsamt.

a. Det är viktigt att tillskapa ett centrum som kan
motverka att handelns kräftgång i Bjuv fortsätter.

b .BB anser att ”ytterligare hästgårdar inskränker
det rörliga friluftslivet och begränsar användning
till framtida bostadsbebyggelse”.

b. Hästgårdar är viktigt som bostadskomplement
och efterfrågas av många. Ingen större inskränkning bedöms ske av det rörliga friluftslivet genom
att hästgårdar tillskapas.

c. Vad gäller bostadsförsörjning framför BB att
målsättning för de av regeringen prioriterade målgrupperna Unga, Seniorer och Bostads/ Hemlösa
saknas.

c. Specifika målsättningar finns inte för olika
grupper. Inriktningen är att alla invånare ska
kunna hitta en passande bostad. I planen poängteras, bl a på sid 55 ”..måste kommunen beakta ,
att hänsyn tas till alla invånares intressen…”

d. BB tar upp att kommunens målsättning för
farligt gods bör preciseras vad avser järnvägstransporterna.

d Kommunens målsättning är att” ingen genomfart med farligt gods ska förekomma genom Bjuvs
, Billesholms resp Ekeby centrum”. Detta innebär
således att inte heller järnvägstransporter med
farligt gods ska gå genom centrum.

e. Under rubriken Trygghet i boendet borde
Bjuvsbostäder uppmärksammas med sitt aktiva
arbete för Ordning & Trygghet , ex vis trygghetsjour, samverkan med de lokala hyresgästföreningarna och stora investeringar i yttre miljön ur
trygghetssynpunkt.

e. Ett tillägg görs i skriften: Den största fastighetsägaren AB Bjuvsbostäder har genom sitt aktiva
arbete för Ordning & Trygghet i samverkan med
hyresgästföreningarna åstadkommit en
tryggare miljö.

f. ”Bjuvs kommun ska planeras för ett småskaligt
och marknära boende..” Mot bakgrund av bl a
små markreserver kan ett sådant ställningstagande vara förhastat. För att förstärka trygghetskänslan och för att få en mer stadsmässig prägel på
våra kommundelscentra, så utgör flervåningshus
ett viktigt inslag. BB vill ha stycket kompletterat.

f. I avsnitt tre Tätortsutveckling resp tio , Bostadsförsörjning, redovisas kommunens målsättningar. Det småskaliga boendet är djupt
förankrat. Samtidigt redovisas vikten av att ny
bebyggelse bör ansluta till, komplettera och
samverka med den befintliga bebyggelsen, sid
22. Vikten av förtätningar nämns liksom ” Bjuvs
centrum måste få mer stadsbild över sig samtidigt
som miljön och småskaligheten värnas.” I detta
innefattas flervåningshus.

g. BB anser att skrivningen om Den personliga
bostaden på sid 54 belyser ”villaboendet (och
återigen hästgårdar)”. Hyresrättens möjligheter
anses inte belysta.

g. Den personliga bostaden innebär att”några
efterfrågar hästgårdar och andra en lägenhet mitt
i samhället,” se sid 54 högerspalten. Upplåtelseform diskuteras inte i detta avsnitt. Att hästgårdar
nämns beror på att det är motpol till en lägenhet
mitt i centrum.

h. BB anser vidare att hyresrätten borde nämnas
under rubriken Delaktigheten i grannskapet.

h. Stycket kompletteras med; Även hyresgästen
har stor frihet att prägla sin bostad och genom
6
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Remissinstans/Synpunkter

Kommunens ställningstagande
långtgående boinflytandeavtal får den intresserade stort inflytande över gemensamma utrymmen
och gårdsmiljöer.

i. BB menar att meningen ”Den mänskliga skalan
och tryggheten i miljön bör utvecklas även i
större bostadsområden.” bör utgå.

i.Meningen justeras till : ” Den mänskliga skalan och tryggheten i miljön bör utvecklas i alla
bostadsområden.”

j. BB saknar redovisning av Neovas satsning på
spillvärme.

j. På sidan 58 finns en redovisning under rubriken Spillvärme.

8.

Klippans kommun
Ankom: 18/11-2008
Klippans kommun yttrar att kommunen inte ser
några intressekonflikter i de mellankommunala
frågorna.

–

9.

PRO, Leif Nordström
Ankom: 18/11-2008
a. PRO ifrågasätter om kommunen har möjlighet att klara av underhållet av Grönstråk
utmed Vegeå (Befintligt) och grönstråk utmed
Boserupsbäcken(nytt) som nämns på sid 24.

a. Grönstråken är viktiga för trivsel och möjligheterna att komma ut i naturen , varför det är
viktigt att de är med i planen även om det tillfälligtsvis är besvär med underhållet

b. Pro vidhåller yttrande avseende GC-väg BjuvBillesholm och ny väg Gunnarstorp –Åstorp och
noterar kommunens ställningstagande

b. Gc-väg Bjuv –Billesholm är projekterad. Vägen
förbi Gunnarstorp utredes i ett nytt alternativt
läge , väg 107 samt väg 1248.

10. LRF Bjuv-Ekeby, Sven-Yngve Persson
Ankom: 25/11-2008
a. LRF vidhåller tidigare synpunkter

a. Dessa är kommenterade i samrådsredogörelsen.

b . LRF utvecklar resonemanget avseende avsnitt
5 vattenresurser och redovisar tveksamhet till de
stora områden där det anges att det råder förhöjd
sårbarhet för grundvattenföroreningar.

b. Områdena är dimensionerade med hänsyn till
sårbarhetsrisken.

c. LRF påpekar att all handelsgödsel och växtskyddsmedel som används i jordbruket är godkänt av kemikalieinspektionen.

c. Även om vissa medel är godkända , måste
försiktighet råda där vattentäkt eller reservtäkt
finns.

d. LRF tar även upp frågan om ersättning för
inskränkningar i jordbruksdrift till följd av vattentäkter.

d .Denna fråga får hänskjutas till tidpunkten då
beslut fattats om inskränkningar i driften.

e. LRF har även synpunkter på skyddszonernas
storlek och tar upp kompensationsfrågor för lantbrukare till följd av värdeminskning.

e. Redovisade skyddszoner kommer att fastläggas
först vid bildande av vattenskyddsområde. Det går
ej att minska skyddszoner dessförinnan.

f .LRF vill stryka skyddszonerna och endast ha
15*15 meters zoner runt täkterna.

f. Frågan kommer att prövas vid bildande av vattenskyddsområde.

11. E.ON Sverige AB
Ankom: 25/11-2008
a. E.ON hävdar att regionnätet, mellanstora
ledningar 40 –130 kV ej bör markförläggas pga
tekniska problem m m.

a. Även mellanstora ledningar går att markförlägga med dagens teknik.
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Remissinstans/Synpunkter

Kommunens ställningstagande

b. E.ON rekommenderar kommunen att beakta
försiktighetsprincipen inom den fysiska planeringen med avseende på magnetiska fält m m.

b.Problemet idag i kommunen är att det finns så
många elledningar att samhällsliv och samhällsutbyggnad försvåras om inte något görs åt främst
luftledningar som är lokaliserade för många år
sedan utan beaktande av kraven på utveckling av
samhället.

c .E.ON konstaterar att kommunen under avsnitt
11 redovisat ett antal kraftledningar som måste
flyttas eller markförläggas. E.ON redovisar att
man för dessa fyra ledningar under 2007 eller
2008 har lämnat in ansökan om förlängning av
koncessionen. I samtliga fall ansöker E.ON om
förlängning av gällande koncession, dvs utan flyttning eller markförläggning.

c.Kommunen delar ej E.ON s uppfattning

d. E.ON vill ha zoner markerade på plankartan
för gasledningar med en bredd av upptill 400
meter, för att skydda bebyggelse.

d.Kommunen har en särskild karta över hälsa och
säkerhet med skyddszoner. Boverkets normer för
skyddszoner används.

12. Gustavsborg, Ann-Britt och Kenneth Bolinder
Ankom:26/11-2008
a. Bolinders framför ånyo att de anser vägen
Bjuv-Gunnarstorp- Åstorp –E4 ska strykas som
alternativ

a. Kommunen utreder två alternativ vilket redovisats i utställningshandlingen.

b. Industriområdet norr om Gunnarstorp är
Bolinders angelägna om att inte ska medföra
olägenheter för deras verksamhet, boende och
djurhållning.

b. En detaljplan kommer att upprättas på sedvanligt sätt enligt gällande lagar och förordningar.

c. Bolinders påpekar att vid förvärvet av det äldre
avfallsupplaget 1992 skulle funnits villkor om att
verksamheten skulle bedrivas i 15 högst 20 år för
att därefter anläggas till grönområde för boende

c. Verksamheten är förändrad idag i förhållande
till i början av 90-talet, men det är inte beslutat
när grönområdet ska anläggas

13. Helsingborgs stad, kommunstyrelsen
Ankom: 28/11-2008
a. Helsingborg framför synpunkter på Bjuvs
intresse av att etablera en vindkraftsfri zon inom
två km från Bjuvs kommungräns. Helsingborg
anser att planmonopolet gäller varför frizonen
enbart kan gälla för mark i Bjuvs kommun. Mellankommunal samverkan om vindkraften anser
Helsingborg vara viktig.
b. Helsingborg beklagar att Bjuv lämnar frågan
om Vegeå och Rååns vattenflöden till nästa översiktsplan, men ser fram emot samarbete mellan
översiktsplanerna.
c. Helsingborg vill ha mer information om handelsområdet väster om väg 107, Bjuvstorp 5:29,
speciellt avseeende yta, miljöpåverkan och kollektivtrafikförsörjning.
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a. Bjuvs kommun är medveten om att en kommun inte kan planera en annan kommuns yta,
men vill understryka vikten av att grannkommuner inte lägger miljöstörande verksamheter nära
vår kommun. Genom mellankommunala samråd
kommer vi försöka påverka ev lokalisering nära
kommungränsen.
b. Mellankommunal samverkan om vattendragen
bör kunna starta omgående.

c. Arbetsområdet Bjuvstorp 5:29 är planerat för
handel och småindustri med ca 25000 m² BTA.
Området ligger i direkt anslutning till busslinje
med bra turtäthet.
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Remissinstans/Synpunkter

Kommunens ställningstagande

14. Gunnarstorps Byaförening
Ankom: 1/12-2008
a. Byaföreningen anser att det är dags för kommunen att uppfylla löften från 1991 om att Gunnarstorpstippen enbart ska användas i 15-20 år.
Man hävdar också att avsikten var att fylla ut och
jämna ut djupa hål och att löpande iordningsställa området och plantera in träd och buskar.

a. Området är avsett för grönområde på
längre sikt.

b. Byaföreningen beklagar den urholkning och
förvanskning av bevarandeplanens tillämpning
man ansett ske i Gunnarstorp. Samtidigt krävs
besked om vad som gäller område för område i
kommunen i bevarandeplanen.

b. Av planförslaget framgår att bevarandeplanen kommer att uppdateras. Frågor om aktuell
tillämpning kan med fördel ställas till miljö-och
byggnadskontoret.

c. Byaföreningen avvisar förslaget med en väg
Bjuv-Åstorp- E4 utanför Gunnarstorp.

c.Av planförslaget framgår att ett annat alternativ
västerut utreds.

15. Naturskyddsförening Söderåsen, L-B Nilsson
Ankom: 2/12-2008
a. Naturskyddsföreningen ifrågasätter att ” i översiktsplanen undanta vissa delar som idag ingår i
riksintresse för naturvård, riksintresse för friluftsliv samt riksintresse för kulturmiljövård”.

a. Riksintressen som kommunen ej är överens
med staten om gäller exempelvis riksintresse för
friluftsliv på åkermark, där det finns ägovägar att
gå på, riksintresse för naturvård på ren åkermark
väster om järnväg Billesholm - Åstorp samt kulturmiljövårdsintresse på en 50 m zon väster om
samma järnväg.

b. Föreningen anser att beskrivningen av de 16
områdena med värdefull natur är för allmänt hållen . Speciellt saknar föreningen information om
kustgentianan i anslutning till skrivningen om
Åvarp-Båv.

b. I en översiktsplan går det inte att vara alltför
detaljerad i beskrivningen av de olika områdena.

c. Föreningen har även flera synpunkter på
målsättningarna som bl a uppfattas som vaga och
inte lätta att efterleva.

c. -

d. Föreningen undrar hur kommunens politiska
ledning kommer att utöva tillsyn över förslagets
122 övergripande målsättningar.

d. Översiktsplanens målsättningar kommer att
vara en grund för kommunens arbete. Någon
direkt ” tillsyn” kommer det dock inte vara frågan
om från kommunledningen.

16. Samråd med Åstorps kommun
Ankom: 20/11-2008
a. Vägreservat Bjuv –Åstorp . I förhållande till
samrådsskedet vill Bjuvs kommun nu även utreda
ett alternativ innebärande att väg 107 och väg
1248 utbygges.
b. Verksamhetsområde nordvästra Bjuv. Åstorps
kommun redovisade att man har tankar på en

a. Kommunerna är överens

b. Kommunerna är överens
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Remissinstans/Synpunkter

Kommunens ställningstagande

utbyggnad av ett nytt verksamhetsområde väster
och öster om väg 1248, d v s i direkt anslutning
till det av Bjuv planerade. En planerad järnväg
kan även förlängas in i Bjuvs kommun. Kommunerna arbetar med ett gemensamt vägreservat
och verksamhetsområde.
c. Provborrning naturgas. Kommunerna var överens om att avvakta pågående provborrningar.

c. Kommunerna är överens

d. Gemensamma kraftledningsstråk. Kraftledningar försvårar kommunernas exploatering av nya
områden. Frågan lyfts i Skåne Nordväst.

d. Kommunerna är överens

e. Vindkraft. Bjuvs kommun har en policy som är
antagen i kommunfullmäktige. Förfrågningar har
inkommit om vindkraft på Söderåsen. Kommunerna är överens om att vindkraft på Söderåsen
även bör diskuteras med Klippans och Svalövs
kommuner.

e. Kommunerna är överens

f. Hyllinge etableringen. Dagligvaruhandeln i Bjuv
är hårt drabbad av externa livsmedelsbutiker.
Trafikutredning och MKB är begärd

f. Gäller inte Bjuvs ÖP

g. Tingvallaområdet . Projektet ligger på
idéstadiet.

g. Gäller inte Bjuvs ÖP

h. Stenbrottet i Åstorp. Inga planer finns idag.

h. Gäller inte Bjuvs ÖP

17. Region Skåne
Ankom: 3/12-2008
a. Region Skåne hade gärna sett en tydligare
koppling mellan översiktsplanen och det regionala utvecklingsprogrammet.

a. Kommunen har inget emot en tydligare koppling mellan översiktsplanen och det regionala
utvecklingsprogrammet.

b. Region Skåne vill gärna uppmuntra till alla
former av regionalt samarbete och därmed även
peka på fördelarna med att t ex medverka i arbetet med Strukturbild för Skåne.

b. En liten kommun har inte alltid resurser för att
kunna medverka i övergripande regionplanering.

18. Banverket
Ankom: 12/12-2008
a. Banverket framför att förseningar i infrastrukturutbyggnaden förväntas, vilket bl a berör
Söderåsbanan. En ny infrastrukturplan är dock
under utarbetande, vilket kan innebära
omprioriteringar.

a. Söderåsbanan är mycket viktig för flera kommuner, varför kommunen ser fram emot en
omprioritering av projekten.

b. Tågstopp i Norra Vram kommer ej att kunna
ske p g a planerat trafikupplägg på banan.

b. Med förändrat trafikupplägg bör det inte vara
omöjligt med tågstopp i Norra Vram.

19. Länsstyrelsen
Ankom: 15/1-2008
a. Länsstyrelsen saknar beskrivning av påverkan
på riksintressen i samband med aktuella exploateringsområden. Speciellt nämns en avsaknad

a. I avsnitt 18 konsekvensbeskrivning redovisas
aktuell påverkan på kulturmiljövården och andra
riksintressen i förekommande fall.. Påverkan är i
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av beskrivning av kulturmiljövårdens intressen
i samband med exploateringsområdena.. Länsstyrelsen anser sig därför inte kunna bedöma
eventuell påverkan på riksintressen, varför länsstyrelsen anser att översiktsplanen inte får status
som vägledande för framtida markanvändning
utan snarare utgör program för en översiktsplan.

de flesta fall ringa eller att jordbrukslandskap blir
bostäder eller industri. I de enstaka fall där området bedöms vara känsligt ur kulturmiljösynpunkt
eller annat har detta noterats under konsekvensbeskrivningen samt under rubriken viktigt att beakta för aktuella områden de närmaste tio åren.
Under rubriken miljökonsekvensbeskrivning i
avsnitt 18 redovisas särskilt planens eventuella
påverkan på riksintressen. Detta sker i ett allmänt avsnitt om riksintressen på sidan 87. Därav
framgår att kommunen bedömer påverkan på
riksintressena rörligt friluftsliv, kulturmiljövård
och naturvård som liten. Natura 2000 – områden
behandlas också.
Genom att länsstyrelsen nu också släppt kravet
på riksintresse för naturvård mellan järnvägarna
Bjuv-Åstorp resp Billesholm- Åstorp , vilket
berörde utredningsområdet vid Findus, så försvinner det största området som eventuellt kunde
påverka riksintresset. I planen har kommunen
redovisat att mindre bostadsgrupper bör kunna
utvecklas vid Norra Vram och Tunnby, men också
redovisat att restriktivitet ska råda där påtaglig
skada riskeras. Som framgår av områdesbeskrivningen så planeras inget inom dessa områden
de närmaste tio åren. Den dag något är på gång i
Norra Vram eller Tunnby kommer en sedvanlig
prövning att ske på detaljplanestadiet.
Länsstyrelsens påstående att styrelsen inte kunnat bedöma påverkan på riksintressen är förvånande. Kommunen har redovisat att påverkan på
berörda riksintressen är väldigt liten.

b. Under rubriken riksintressen framför länsstyrelsen att kommunens beskrivning av riksintressen är alltför kortfattad.
Vidare framförs att ” Om kommunen i kommande
planläggning hotar att skada något riksintresse
kan Länsstyrelsen komma att ingripa med stöd av
12 kapitlet Plan – och bygglagen.”

b. Kommunen har gjort en avvägning mellan olika
intressen och funnit att riksintressena inte behöver större utrymme.
Kommunen är väl medveten om samrådsskyldigheten i detaljplanesammanhang.

c. Länsstyrelsen begär att kommunen redovisar
en karta över riksintressena med justeringar där
kommun och länsstyrelse är eniga.

c. Kommunen justerar riksintressekartan, med
noteringen att läns¬styrelsen nu godkänt kommunens tolkning gällande riksintresse för naturvård.

d. En riksintressekarta med kommunens viljeinriktning bör redovisas.

d. Kommunen redovisar en karta där oenigheterna framgår.

e .Länsstyrelsen motsätter sig inte att riksintresset för naturvård utgår inom området väster om
järnvägen Billesholm-Åstorp. Åsystemet vid Knäppe-Evadal samt Vegeåns dalgång vill länsstyrelsen behålla som områden med värdefull natur,
eftersom de skapar en skyddszon mot Söderåsen
och är välgörande för landskapsbilden.

e .Det är positivt att riksintresset för naturvård
nu utgår väster om järnvägen Billesholm-Åstorp.
Detta innebär också att utredningsområdet på
Findus marker söder om Vegeå inte längre innefattas i riksintresset. Kommunen kommer att
beakta angivna naturvärden.
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f. Länsstyrelsen delar ej kommunens uppfattning
att riksintresset för friluftsliv väster om skogskanten på Söderåsen ska utgå.

f. Kommunen beklagar att länsstyrelsen vill ha
riksintresse för friluftsliv på åkrar som endast kan
beträdas en mycket kort del av året.

g. Länsstyrelsen motsätter sig att kommunen vill
ta bort riksintresset för kulturmiljövård väster om
järnvägen vid Vrams Gunnarstorp.

g. Kommunen anser det beklagligt att lägga gränsen för kulturmiljöintresset ca 50 m väster om
järnvägen vid Vrams Gunnarstorp. Gränsen synes
ej logisk och saknar stöd i terrängen.

h .Länsstyrelsen vill ha förtydligat vilka områden
kommunen anser är speciellt känsliga och för
vilka områdesbestämmelser planeras.

h.Kommunen kommer att se över vilka områden
av riksintresset som behöver områdesbestämmelser.

i. Länsstyrelsen noterar att kommunen gör
bedömningen att miljökvalitetsnormerna inte
kommer att överskridas. Med tanke på luftföroreningshalterna i grannkommunen Helsingborg
får dock inte omfattande trafikmängder alstras
genom föreslagna handels- och verksamhetsområden. Kommunen måste därför redovisa regionala
tillgänglighets- och trafikanalyser inför kommande detaljplanering.

i. Kommunen noterar länsstyrelsen krav.

j. Länsstyrelsen anser att Bjuvs kommuns synpunkter på vindkraftverk i Helsingborgs kommun
inom 2 km från kommungränsen saknar relevans.

j. Bjuvs kommun är väl medveten om att en
kommun är suverän vad gäller planläggning inom
den egna kommunen. Mot denna bakgrund ser
vi det dock inte som felaktigt att uttrycka en förhoppning om hänsynstagande till grannkommuner, vilket ju bl a den mellankommunala samordningen ska underlätta.

k. Länsstyrelsen saknar redovisning av vilken
verksamhet som ska bedrivas i kommunens
verksamhetsområden, speciellt det norra. Likaså
saknar länsstyrelsen redogörelse för den miljöpåverkan nämnda områden kan bidra till.

k. Kommunen har redovisat att arbetsområdet i
kommunens norra del mot Åstorp ska utformas
så att ingen betydande miljöpåverkan ska förekomma. Spåranslutningsmöjlighet finns. Kollektivtrafik har redovisats som viktig att beakta.
I MKB står att området ska användas för lagerverksamhet eller upplag beroende på efterfrågan.
I MKB:n står vidare att ökad trafik i området kan
påverka luftkvaliteten. Ökad spårtrafik kan ge
ökade vibrationer.

l. Länsstyrelsen redovisar att Åstorps kommun
önskar en utökad dialog avseende kraftledningsstråk och påverkan på samhällen, vägdragning
från Bjuv till Åstorp, järnvägens utveckling och
godstrafiklösningar. Även Kölebäcken och grönstruktur är aktuellt.

l. Åstorp och Bjuvs kommun har haft samråd
om nämnda frågor och även andra gemensamma
planeringsfrågor.

m. Länsstyrelsen efterlyser nivåer på utsläpp av
dagvatten i Vegeån och Råån samt påpekar Helsingborgs önskemål om dialog och samarbete.

m. Kommunen arbetar med nämnda frågor och
ser positivt på en mellankommunal samverkan
avseende nämnda vattendrag.

n. Länsstyrelsen tar upp att lokalgator felaktigt

n. Kommunen kommer att se över farligt godsvägar. Lokala trafikföreskrifter syns dock ej vara en
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kan användas som smitvägar för farligt gods
varför länsstyrelsen anser att det behövs lokala
trafikföreskrifter om förbud mot transport av
farligt gods.

översiktsplanefråga.

o. Kommunen arbetar med skyddsområden för
vattentäkter.

o. Länsstyrelsen påpekar att vissa vattentäkter
saknar skyddsbestämmelser.
p. Länsstyrelsen anser, under rubriken erosion
och risk för ras, att risk för klimatförändringar
inte redovisas på ett tydligt sätt i planen. Risk för
översvämning vid kraftiga regn och bekymmer
med befintligt avloppssystem nämns.
q. Länsstyrelsen påpekar att restriktioner för
markanvändning till följd av Kågeröd/Simmelsberga flygplats bör tydligt framgå av planens textdel.

p. Risk för erosion och ras är begränsad i kommunen med hänsyn till utbyggnadsområdenas
placering. I planen redovisas att problem finns
med dag- och spillvattennäten , men att sanering
påbörjats. Vid varje ny exploatering gör kommunen en Va-utredning som beaktar kraftiga
regn m m.
q. Förtydligas.

r. Länsstyrelsen saknar en beskrivning i MKB:n
hur kommmunen avser att tillgodose riksintressena.

r. I avsnitt två riksintressen finns en utförlig beskrivning av hur kommunen avser att tillgodose
riksintressena.

s. Länsstyrelsen saknar redovisning av förväntad
miljöpåverkan med anledning av utpekade handels- och verksamhetsområden i anslutning till
väg 110 och E4.

s. Kommunen har redovisat under MKB avsnittet bedömd påverkan på båda områdena, se även
punkt k ovan, att främst trafik påverkar
luftkvaliteten.

t. Länsstyrelsen finner inte information inom
flera infrastrukturområden, varvid vindkraft och
vatten nämns.

t. Inom energiavsnittet, nr 11, finns ett avsnitt
om vindkraft. Vatten har ett eget avsnitt, nr 5,
vartill vi får hänvisa.

u. Länsstyrelsen vill att kartan som redovisar
strandskydd kompletteras med text i själva planen avseende gällande restriktioner.

u. Plantexten kompletteras översiktligt med
strandskyddsbestämmelser.

v. Länsstyrelsen ställer sig tveksam till exploatering inom utredningsområdet Selleberga 17:1
p g a strandskydd och riksintresse för naturvård.

v. Strandskyddet och område för värdefull natur i
Vegeåns dalgång sträcker sig inte längre än 100 m
från Vegeå, varför någon exploatering inte kommer att påverka strandskyddet, inte minst med
hänsyn till skredrisk m m. För undvikande av
missförstånd justeras utredningsområdes gräns.
Vad gäller riksintresset för naturvård så har länsstyrelsen tagit annan ställning.

x. Länsstyrelsen önskar en komplettering av planen med en skrivning om biotopskydd.

x. Planen kompletteras.

y. Landskapsbildsskyddet borde framgå tydligare
av planen eller dess kartor , enligt länsstyrelsen

y. Karta kompletteras.

z. Länsstyrelsen noterar att det finns skillnader
mellan hur Vägverket och kommunen ser på prioritering av vägar och cykelvägar i Bjuvs kommun.

z. Kommunen instämmer!
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GRANSKNINGSYTTRANDE
2009-01-15

401-64216-08
60-A-0004

Bjuvs kommun
Kommunstyrelsen
Box 501
267 25 BJUV

Vår referens

Samhällsbyggnadsavdelningen
Enheten för samhällsplanering
Anna Persson
040/044-25 22 33
anna.persson@lansstyrelsen.se

Översiktsplan 2006 för Bjuvs kommun
Bjuvs kommun har överlämnat ett förslag till kommunövergripande översiktsplan
i samband med utställning enligt 4 kap 6 § Plan- och bygglagen (PBL).
Länsstyrelsen har den 20 december 2006 yttrat sig över samrådsförslaget.
Under utställningstiden skall Länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande.
Av yttrandet skall enligt 4 kap 9 § PBL framgå om:
•

förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 kap Miljöbalken (MB),

•

förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB
överträds,

•

sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår
två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och

•

bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller
till behovet av skydd mot olyckshändelser, översvämningar eller erosion.

Granskningsyttrandet skall i enlighet med bestämmelserna i 4 kap 2 § PBL fogas till
översiktsplanen. Den antagna översiktsplanen skall sedan spridas till sådana
myndigheter och övriga som har väsentligt intresse av den eller som använder
översiktsplanen som beslutsunderlag. Det här granskningsyttrandet tar i huvudsak upp
kvarstående erinringar för ovan nämnda punkter.

64216-08 Granskningsyttrande ÖP Bjuv (U)

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Postgiro/Bankgiro

E-post

www

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

040-25 20 00 vx

040-25 23 25

6 88 11-9

lansstyrelsen@m.lst.se

www.m.lst.se

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

044-25 20 00 vx

044-25 23 25

5050-3739
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Allmänt

Länsstyrelsen anser att översiktsplanen utgör en bra grund för kommunens utveckling.
Planen fokuserar framför allt på bostäder, verksamhetsutveckling samt natur- och
rekreationsområden men dokumentet är i en del avseenden oöverskådligt. Det finns
dock en bilaga med utdrag ur översiktsplanen där kommunens målsättningar tydligt
sammanställts. Sammanställningen kallas ”Målsättningar i sammandrag” och bilagan
kan efter redaktionella förändringar komma att fungera som ett lättillgängligt underlag
för framtida kommunalt arbete av vitt skilda slag. Planen innehåller ett flertal tydliga
kartor där olika intressen på ett förtjänstfullt sätt redovisas. Detta är lovvärt inte minst
med tanke på framtida eventuella diskussioner om avgränsning av riksintressen.
Redovisningen av gruvgångar på karta är också mycket bra.
I översiktsplanen saknas redovisning av motstående intressen i samband med aktuella
exploateringsområden. Exempelvis saknas beskrivning av kulturmiljövårdens intressen.
Länsstyrelsen har därför inte haft möjlighet att bedöma eventuell påverkan på
riksintressen. Konsekvensen blir att översiktsplanen inte får status som vägledande för
framtida markanvändning utan snarare utgör program för en översiktsplan.

Riksintressen

Kommunen har alltför kortfattat beskrivit värdena av de utpekade riksintresseområdena.
Ställningstaganden med hänsyn till konsekvenser av nya bebyggelseområden inom
dessa områden är bristfälligt motiverade. Länsstyrelsen förutsätter att kommunen inte
vidtar någon åtgärd som påtagligt skadar ett riksintresse eller dess delar. Om kommunen
i kommande planläggning hotar att skada något riksintresse kan Länsstyrelsen komma
att ingripa med stöd av 12 kapitlet Plan- och bygglagen (PBL). Om påtaglig skada inte
befaras ska en avvägning göras enligt 3 kapitlet 1 § Miljöbalken (MB). Då ska företräde
ges till sådan markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Nedan framgår var kommunen och länsstyrelsen är eniga om avgränsningen av
respektive riksintresse. Där länsstyrelsen inte delar kommunens uppfattning om
justeringar av avgränsningar fortsätter den avgränsning att gälla som föreligger idag
utan justering. Kommunen måste sammanställa följande:
1. En karta över riksintressena där den slutgiltiga bedömningen framgår. De båda
nu föreliggande kartorna ska ersättas med en karta för Riksintressen (inklusive
justeringar där kommunen och länsstyrelsen är eniga). Det är denna karta som
kommer att vara underlag vid framtida planering och beslut.
2. Dessutom görs ett förslag till justeringar på en särskild karta där länsstyrelsens
avslag redovisas. Denna karta visar endast kommunens viljeinriktning.
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Riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § MB
Länsstyrelsen motsätter sig inte ur naturvårdssynpunkt att den del av riksintresset för
naturvård som ligger väster om järnvägen Billesholm – Åstorp kan utgå eftersom
järnvägen i detta avseende utgör en naturlig barriär. Länsstyrelsen anser däremot att
åsystemet vid Knäppe-Everdal samt Vegeås dalgång, områden som finns upptagna i
kommunens översiktsplan och naturvårdsplan, är områden med värdefull natur.
Naturvärdena i de här områdena är viktiga att beakta eftersom de skapar en skyddzon
mot Söderåsen och verkar välgörande för landskapsbilden. Horstbranten ska även i
fortsättningen vara synlig från håll och utgöra ett markerat inslag i landskapsbilden.
Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB
Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning att riksintresset för friluftsliv väster
om skogskanten på Söderåsen ska utgå. Länsstyrelsen anser att sluttningszonerna på
åsen har stora värden för friluftslivet och möjligheterna till rekreation. Horstbranten
utgör ett markant inslag i landskapsbilden vilken är viktig för friluftslivet. Slottsmiljön
och naturbetesmarkerna kring Vrams Gunnarstorp (Se nedan) utgör också viktiga delar i
riksintresset för friluftsliv.
Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § MB
Länsstyrelsen motsätter sig kommunens målsättning att ändra gränsen för riksintresset
för kulturmiljövård, Vrams Gunnarstorp (M:K 19). Som motiv anges att järnvägen är en
mer logisk och tydlig gräns än en icke läsbar gräns i landskapet som går ute i
åkermarken. Samtidigt vill kommunen ha kvar allén mellan Vrams Gunnarstorp och
Gunnarstorp väster om järnvägen, som riksintresse. Länsstyrelsen anser att den
befintliga avgränsningen ska gälla även fortsättningsvis då järnvägen är en naturlig del
av riksintresset eftersom Vrams Gunnarstorp var en av de markägare som upplät mark
för järnvägen och i gengäld fick en station. Detta är en naturlig del av godsets historia.
Att riksintresset väster om järnvägen breder ut sig på jordbruksmark har en naturlig
koppling till riksintressets motivering som slottsmiljö där det går att utläsa utvecklingen
från renässansens borganläggning till 1800-talets agrara gods. Allén utgör bara en liten
del som tydliggörs med hjälp av sitt rumsliga sammanhang. Detta motiverar nuvarande
avgränsning. Länsstyrelsen välkomnar däremot kommunens vilja att skydda allén
genom PBL. Länsstyrelsen vill betona att också åtgärder utanför den geografiska
avgränsningen av riksintresseområdet kan påverka riksintressets värden. Kommunen
anser att planerade åtgärder inom riksintresseområdet inte påverkar det negativt. Det
saknas dock en redogörelse för varför man anser detta. Kommunen avser att upprätta
områdesbestämmelser för speciellt känsliga områden men det framgår inte vilka dessa
känsliga områden är. Ett förtydligande med numrering av riksintresset skulle behövas.
Riksintresse för hushållning med naturresurser enligt 3 kap 7 § MB
I kommunen finns två riksintresseområden enligt 3 kap 7 § Miljöbalken. Fyndigheterna
benämns Bjuv och materialet är klinkrande lera samt Bjuv/Åstorp och materialet är
eldfast lera. Dessa riksintressen ska beaktas i framtida planering.
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Riksintresse för kommunikationer
Genom kommunen sträcker sig järnvägarna Skånebanan från Helsingborg till Åstorp
och Söderåsbanan från Åstorp till Teckomatorp. Båda dessa är av riksintresse för
kommunikationer och viktiga godstrafikstråk. Kommunens ambition är att värna om
järnvägarna vilket ligger i linje med riksintressevärdena. Framtida utveckling av
järnvägsspår och trafikflöden för järnvägen ska samrådas med berörda grannkommuner.

Miljökvalitetsnormer

Enligt 5 kap 3 § MB ska kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer vid
planering och planläggning och detta ska framgå av planhandlingen. Enligt 4 kapitlet 1
§ PBL ska av översiktsplanen framgå hur kommunen avser att iaktta gällande
miljökvalitetsnormer. I översiktsplanen görs bedömningen att planen inte kommer
medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Länsstyrelsen delar kommunens
uppfattning under förutsättning att föreslagna handels- och verksamhetsområden inte
kommer att alstra omfattande trafikmängder. Inför kommande detaljplaneringen av
sådana områden måste regionala tillgänglighets- och trafikanalyser redovisas eftersom
luftföroreningshalter i grannkommunen Helsingborg är så höga att det krävts ett
framtagande av ett åtgärdsprogram.

Mellankommunala frågor
Bjuvs kommun betonar vikten av mellankommunal samordning, exempelvis genom
dialog via den kommunövergripande plattformen Skåne Nordväst, vilket välkomnas av
Svalövs kommun och Åstorps kommun. Länsstyrelsen ser dock en del brister i den
mellankommunala samordningen och de ställningstaganden som gjorts enligt nedan.
Vindkraft
Kommunen betonar å ena sidan vikten av samordning vid planering som berör
grannkommunerna men tar samtidigt tydligt ställning mot vindkraftsutbyggnad i de
områden som ligger i grannkommunerna, närmre än 2 km från kommungränsen, något
som Helsingborgs stad ställer sig kritiska till. Länsstyrelsen anser att Bjuvs kommuns
ställningstaganden i vindkraftsfrågan ur detta hänseende saknar relevans då kommunen
saknar rådighet över markområden och lovgivning i grannkommunerna. Därför behövs
ytterligare dialog med grannkommunerna i den framtida planläggningen. Länsstyrelsen
instämmer i Svalövs kommuns bedömning att tidiga samråd om nya
vindkraftsetableringar i gränsområdena är synnerligen angelägna.
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Handel och industri
Det saknas tydlig redovisning av vilken verksamhet som ska bedrivas i verksamhetsområdena i kommunen och i synnerhet i det geografiskt tämligen omfattande
industriområdet i kommunens nordligaste del. Denna fråga påtalas av grannkommunerna och måste beaktas i den framtida planläggningen. Det saknas också
redogörelse för vilken miljöpåverkan utpekade handels- och verksamhetsområden kan
bidra till. Detta skulle kunna ha tydliggjorts i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n).
Kraftledningsstråk
Åstorps kommun efterlyser en utökad dialog inom ett flertal ämnesområden. Bland
annat vill Åstorps kommun ha dialog kring utvecklingsmöjligheterna av de samhällen
som de upplever berörs negativ av befintliga kraftledningsstråk.
Järnväg, vägar och trafik
Åstorps kommun efterlyser en fördjupad dialog angående den väg som föreslås leda
norrut från Bjuvs tätort och sedan avses ansluta till vägnät i Åstorps kommun. Åstorps
kommun önskar också fördjupad dialog angående järnvägens utveckling och
godstrafiklösningar.
Vatten
När det gäller vattentäkt norr om Kropp, Vegeåns och Rååns flöden och avrinningsområden efterlyses tydligare information om framtida nivåer på utsläpp av dagvatten i
Vegeå och Råån samt uppföljning och övervakning. I dessa frågor efterlyser
Helsingborgs stad en ökad dialog och ett ökat samarbete. Det saknas även tydliga
ställningstagande till huruvida vattentäkten Holken ska fortsätta betraktas som en
reservvattentäkt.
Grönstruktur
När det gäller grönstrukturfrågor efterlyser Åstorps kommun en fördjupad dialog
angående områdena kring Kölebäcken och möjligheter till att koppla ihop och beakta
grönstruktur i båda kommunerna.
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Hälsa och säkerhet

Vid fortsatt planläggning av de i översiktsplanen föreslagna exploateringsområdena kan
länsstyrelsen, med grund av det som sägs nedan, komma att ingripa enligt 12 kap PBL.
Farligt gods
Vid bebyggelse intill rekommenderade leder för transport av farligt gods och järnvägar
skall RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – bebyggelseplanering intill
väg och järnväg med transport av farligt gods, Skåne i utveckling, 2007:06) följas och
rekommenderade skyddsavstånd innehållas. Där kommunen avser planera byggnation
och ändamål där allmänheten vistas i anslutning till järnvägar och vägar kan det
behövas säkerhetshöjande åtgärder som exempelvis planskilda korsningar och
bullerskyddsåtgärder. Rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods är
vägarna 109 och 110 samt samtliga järnvägar. Övriga vägar utanför och inom tätorterna
är inte avsedda för sådan trafik. För att undvika att exempelvis lokalgator felaktigt
används som smitvägar för transporter av farligt gods behövs lokala trafikföreskrifter
om förbud mot transport av farligt gods vilket ansöks om av Länsstyrelsens
förvaltningsjuridiska avdelning. Samråd i dessa ärenden sker med Länsstyrelsen,
Vägverket, Polismyndigheten och åkerinäringen.
Buller
Länsstyrelsen förutsätter att det i kommande detaljplaner föreslås bulleråtgärder för ny
byggnation där bullernivåerna utan åtgärd skulle överstiga 65 dBA. Det ska då tydligt
framgå vad kommunen avser för bostäder och vid arbetslokaler, framför allt i det
område som avser kombinera arbetsplatser med bostadsbebyggelse. Vid arbetslokaler
gäller 65 dBA ekvivalentnivå. Beträffande området Bjuvstorp 9:13 är riktvärdet 55 dBA
för buller från vägtrafik det korrekta att tillämpa vid nybyggnationen av bostäder
(ekvivalentnivå utomhus vid fasad).
Grundvatten
I kapitlet ”Grundvatten” finns uppgifter om de befintliga vattentäkterna. Vissa av
vattentäkterna saknar moderna skyddsområden och juridiskt bindande bestämmelser
vilket kommunen bör notera och arbeta vidare med i framtida planering för att möta det
kommunala målet om långsiktigt hållbar utveckling.
Erosion och risk för ras
Länsstyrelsen anser att risk för klimatförändringar inte redovisas på ett tydligt sätt i
översiktsplanen eller i miljökonsekvensbeskrivningen. Det föreligger redan idag risker
för översvämning vid kraftiga regn och kommunen har uppgett att det redan finns
bekymmer med befintligt avloppssystem. Ytterligare utredningar vid bebyggelse intill
bland annat vattendrag kommer att bli nödvändig. I kommande planarbete bör
kommunen därför beakta AGRIS:s (Arbetsgruppen för riskhänsyn i samhällsutvecklingen)
riktlinjer och rapporten ”Översvämningsrisker i fysisk planering - Rekommendationer
för markanvändning vid nybebyggelse”.
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Kågeröd/Simmelsberga flygplats
Bjuvs kommun berörs av de höjdbegränsade områdena från Kågeröd/Simmelsberga
flygplats vilket framgår av karta 15. Dessa områden medför restriktioner för
markanvändning runt flygplatser vilket också tydligt bör framgå av översiktsplanens
textdel.

Miljöbedömning och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Planhandlingen saknar en uttömmande redovisning av dess samlade betydelse och
konsekvenser, bland annat på riksintressena. Enligt PBL 4 kap 1 § skall detta kunna
utläsas utan svårighet. I miljökonsekvensbeskrivningen tas exempelvis endast upp
önskemål om att ändra avgränsningen av riksintresseområden. Hur man aktivt avser att
tillgodose de aktuella riksintressena framgår inte.
Det saknas redovisning av förväntad miljöpåverkan med anledning av utpekade
handels- och verksamhetsområden i anslutning till väg 110 och Europaväg 4. Frågan
om miljöpåverkan och kollektivtrafikförsörjning behöver som tidigare nämnts
samordnas med grannkommunerna i framtida planläggning.

Övrigt

Översiktsplanen saknar information inom flera infrastrukturområden. Denna
information bör tillföras planen för att ge ett så korrekt samlat underlag som möjligt
inför framtida planeringsinsatser. (Vindkraft och vatten etc.)
Strandskydd
Delar av kommunen omfattas av strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 13-18 §§
miljöbalken. Strandskyddets gränser redovisas på karta men det framgår inte av
planhandlingarna vilka restriktioner som gäller inom de berörda områdena. Se vidare
Länsstyrelsens Plan PM för Strandskydd (2008-09-03). Länsstyrelsen vill informera om
att strandskyddet är ett starkt allmänt intresse. Ny bebyggelse eller nya anläggningar
som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område kräver dispens från
strandskyddet eller att detta upphävs. För dispens och upphävande krävs särskilda skäl.
Av översiktsplanen framgår inga särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet.
Strandskyddets syfte är även att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Ett
upphävande av eller dispens från strandskyddet kan endast medges om särskilda skäl
finns. I utredningsområdet Selleberga 17:1 ligger delar av fastigheten inom riksintresseområdet för naturvård samt inom strandskyddsområde enligt 7 kap 13 § MB för Vegeå.
Länsstyrelsen ställer sig tveksam till ny exploatering där. (Se även ”Strandskydd”).

20

Bjuvs kommun – UTSTÄLLNINGSREDOGÖRELSE för Översiktsplan 2006

8(9)

GRANSKNINGSYTTRANDE
2009-01-15

401-64216-08
60-A-0004

Artskyddsförordningen
Länsstyrelsen vill informera om Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) i vilken
ändringar har införts i januari 2008. Denna förordning ska beaktas i framtida
detaljplanering.
Biotopskyddade områden
Länsstyrelsen vill informera om biotopskyddet enligt 7 kap 11 § MB vilket inte nämns i
planhandlingarna. Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas
åtgärder som kan skada naturmiljön. Biotopskyddet måste beaktas vid framtida
detaljplanering om skyddade småbiotoper berörs.
Landskapsbildsskydd
Enligt förordnandet om landskapsbildsskydd från den 28 juli 1971 är det bland annat
förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd uppföra helt nya byggnader. Enligt
övergångsbestämmelserna till miljöbalken gäller de tidigare landskapbildsskyddsförordnandena fortfarande. Detta framgår inte tydligt av planen eller dess kartor.
Kommunen har möjlighet att föreslå ersättningsskydd enligt idag gällande lagstiftning.
Vägnät
Det råder klara skillnader mellan kommunens syn på vilka vägar och cykelvägar som
ska prioriteras i jämförelse med Vägverkets planer och prioriteringar av planerade
statliga vägar. I samband med kommande planläggning av vägar, cykelvägar etcetera
ska kommunen samråda med berörda väghållare.
Järnväg
I samband med framtida planering som berör järnvägarna kan kommunen ta del av
Banverkets ”Reviderat förslag till framtidsplan för järnvägen” eftersom detta dokument
ligger till grund för Banverkets befintliga och framtida prioriteringar.
I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsöverdirektör Björn
Risinger, beslutande, länsarkitekt Kerstin Nilermark, enheten för samhällsplanering,
Lena Hector, kulturmiljöenheten, Mia Kristersson, naturvårdsenheten, Peter Malmquist,
miljöskyddsenheten industri, Ann-Margreth Brick, enheten för samhällsskydd och
beredskap, samt Anna Persson, enheten för samhällsplanering, föredragande.

Björn Risinger
Länsöverdirektör
Anna Persson
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