
Datum

2019-12-12

  

Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och enligt kriterierna 
i Miljöbedömningsförordningen 

Planens beteckning

Planens syfte

Planområde

Planområdet är markerat

Detaljplan för del av Bjuv 23:1, i Bjuv, Bjuvs kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny utfart för tung trafik, främst för fryslagret men även resterande område, mot väg 

110. Detta för att inte stora trafikmängder ska ledas ut via Billesholmsvägen.

I Bjuvs översiktsplan, ÖP 2006, antagen av kommunfullmäktige 2009-05-28 § 45 står planområdet utanför planlagd mark.



Ja Nej Miljöbedömning:

Natura 2000 x

x

x

Ingen eller 

liten

Inverkan Betydande 

påverkan

Kommentarer:

Platsen idag

Den befintliga miljöns känslighet med hänsyn till 

nuvarande användning och tidigare plan 
x Marken ä.r idag obebyggd och oplanerad med asfalterade och gräsbevuxna ytor.

Nuvarande verksamhet riskerar att överträda 

miljökvalitetsnormer

Mark och Vatten

Radon

Geologi x Det kommer inte att krävas någon geoteknisk undersökning för denna detaljplan.

Höjdskillnaderna inom området varierar mellan +28,9 till + 30,5 meter över havet.

Skredrisk x Det förekommer inga gruvgångar i planområdet. Området ligger inte i risk att 

drabbas av skred. 

Översvämningsrisk x Området ligger inte i risk att drabbas av höga vattenstånd. Dagvatten kommer att 

hanteras genom svackdiken. 

Markföroreningar x Det förekommer inga kända markföroreningar inom planområdet.

Klimat

Ljusförhållanden på plats - Solljus, starka ljussken.

Luftföroreningar - Utsläpp av svavel, kväveoxider, 

organiska ämnen, koldioxid, ammoniak, illaluktande 

ämnen, allergirisk, djurhållning, stoftpartiklar?

Lokalklimat - Väderstreck,vindförhållanden och 

bebyggelsens orientering

Hälsa och säkerhet

Buller från omgivningen - Utsätts området för 

störningar idag? Ökar störningarna? Störningar under 

byggtid?

x Det förekommer industri i anslutning till planområdet. Viss buller kan förekomma 

från lastbilar samt vid lastning och lossning. Boende strax söder om beftlig korsning 

kan påverkas under byggtiden. 

Elektriska / magnetiska fält - 

Finns kraftledningar, transformatorer, skyddsavstånd?
x Det förekommer luftburna kraftledningar i planområdet men då exploateringen 

innefattar väg så behöver inte hänsyn tas till skyddsavstånd.

Förekomst av verksamheter som medför risk för 

omgivningen i eller i närheten av planområdet
x

Natur- och kulturmiljö

Parkmiljö 

Parkens funktioner.

Stora träd, vegetation.

x

Grönstruktur

Påverkas grönsambanden?

Spridningskorridorer?

Allé längs väg. Vattendrag.

x

Tätortsnära rekreationsområde - Funktion och 

status för aktivitet, idrott, friluftsliv, utevistelse, lek, 

promenader.

Barriär som begränsar tillgängligheten.

Kommunal naturvård x
Kommunal kulturvård x
Särdrag i naturen

Strandskydd

Naturresrevat

Flora och fauna

Finns hotade, sällsynta, hänsynskrävande arter?

Ekologiskt särskilt känsligt område?

Värdefulla naturmiljöer (Riksintressen, biotopskydd 

mm)

Är området viktigt för födosök / fortplantning?

Används området i forskning och undervisning?

Krävs skydd av vegetation?

x

Naturminne x
Turismen och det rörliga friluftslivet

Riksintresse kulturmiljö

Regionalt intresse kulturmiljö

Arkeologi

Påverkan

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. 



Projektets omfattning x
Är planen del av ett större projekt x
Miljöpåverkan av det överordnade projektet x
Dagvatten /Spillvatten - Hur tas dagvatten och 

spillvatten omhand? Alternativa lösningar?
x Genom svackdiken.

Påverkan på trafiksituationen inom och utom 

planområdet
x Viss påverkan kan förekomma under byggtiden. Även åtkomsten till traktorvägen 

kan påverkas under byggtiden. 

Påverkan på stads-/landskapsbilden - Blir det fysiska 

ingrepp? Tillförs nya element? Skala och 

sammanhang med omgivningen? Struktur och 

dominans. Viktiga utblickar. Skönhet, estetik.

Bebyggelsehistoriska sammanhang och strukturer. 

x

Alstrande av - avfall x
Alstrande av - föroreningar x

Alstrande av - störningar x

Planen

Ger planen möjlighet till miljöpåverkande 

verksamheter
x

Avser planen reglera miljöpåverkande verksamheter
x

Har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan

        x
Överensstämmelse med kommunens miljöstrategi

Planens eventuella positiva inverkan på 

miljön, hälsa mm

Ställningstagande

Besnik Nikqi Josephine Rosendahl

Planarkitekt Planarkitekt

Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan varför behov att upprätta miljöbedömning inte föreligger. 

Undersökningen grundas på följande:

• Några risker för människors hälsa bedöms det inte få vid genomförandet.

• Ingen risk att miljökvalitetsnormerna överskrides.

• Miljöpåverkan bedöms som ringa.

Detaljplanen innebär en förbättring av siktförhållanden och bidrar genom den nya korsningen till att säkerheten i området förstärks 

samt att olycksrisken minskar väsentligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


