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Undersökning av betydande miljöpåverkan

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 Bjuv 4:4 m.fl. i Bjuvs kommun.

Syftet med planen är att skapa nya lägen för bostäder och för ett mindre LSS-boende. 

Detaljplanen kommer även bekräfta befintlig markanvändning av befintligt bostadshus och 

tillhörande ekonomibyggnad samt möjliggöra en mindre markförsäljning till svenska kyrkan för 

parkering och naturmark.



Ja Nej Miljöbedömning:

Natura 2000 x

x

x

Ingen 

eller 

liten

Inverkan Betydande 

påverkan

Kommentarer:

Platsen

1 Den befintliga miljöns känslighet 

med hänsyn till nuvarande 

användning och tidigare plan 

x Delar av marken är idag obebyggd med gräs och några 

enstaka buskar.

2 Radon x Inom Bjuvs kommun finns inga områden som klassas som 

högrisk- eller lågriskområden. (s. 70, ÖP). Enligt den 

geotekniska undersökningen finns låga värden av radon i 

marken på del av området men bostäderna ska ändå 

säkerställas uppföras i radonskyddat utförande om behov 

förekommer.

3 Geologi x
4 Skredrisk x Enligt den kommunövergirpande riskutredningen finns det 

gruvgångar i området som klassas som 2 på en 1-3 gradig 

skala. Åtgärder i stabiliteten i plattan bör göras. Eventuell risk i 

anslutningen till svämplanet mot bäcken.

5 Översvämningsrisk x Planområdet ligger delvis i en lågpunkt enligt länsstyrelsens 

bedömning. Dagvattnet kommer att anslutas till 

Boserupsbäcken, med en fördröjning innan vattnets släpps ut 

i bäcken. Ytvatten kommer att hanteras av kommunens VA-

nät.  

6 Ljusförhållanden på plats x
7 Lokalklimat x
8 Markföroreningar x

9 Buller från omgivningen x Området ligger i anslutning till tre mindre trafikerade gator. 

Risken för bullernivå som medför störningar till boende anses 

vara liten. Väg 110 passerar utanför Bjuv cirka 300 meter ifrån 

området men skapar inte de nivåer av buller  som är skadliga. 

10 Förekomst av verksamheter 

som medför risk för omgivningen 

i eller i närheten av planområdet

x

11 Grönytor i tätort x Större delar av området är inte exploaterat idag utan består av 

obebyggd, gräsbevuxen yta. Boserupsbäckens slänter på 

södra sidan kan räknas som grönyta, dock är det norra 

området om bäcken idag otillgängligt för invånarna.

12 Tätortsnära rekreationsområde x Området längs med Boserupsbäcken kan ses som ett 

tätortsnära rekreationsområde då det går att röra sig längs 

med bäcken på en asfalterad gång- och cykelväg söder om 

bäcken utanför planområdet. Dock är detta utanför 

planområdet. Längs med kyrkogårdsmuren finns ett gångstråk 

som nyttjas.

13 Kommunal naturvård x
14 Kommunal kulturvård x Området runt kyrkan är utpekat i Bjuvs kommuns 

bevarandeplan som ett samband mellan kyrka, prästgård och 

skola. Där det nämns att siktlinjerna från kyrkan ska hållas 

öppna. 

15 Nuvarande verksamhet  riskerar 

att överträda 

miljökvalitetsnormer

x

16 Riksintresse kulturmiljö x

17 Regionalt intresse kulturmiljö x Området runt kyrkan är även omnämnt i Länsstyrelsens 

kulturmilöjprogram där sambandet mellan kyrkan, skolan och 

prästgården ses som värdefullt.

18 Arkeologi x En arkeologisk förundersökning har gjorts på Bjuv 4:4 och 

inga föremål har stötts på. Fornlämningsområdet är utpekat 

runt kyrkan på befintlig begravningsplats.

19 Särdrag i naturen x
20 Strandskydd x Strandskyddet längs Boserupsbäcken återinträder vid ny 

detaljplan. Strandskyddet behöver upphävas för en liten del 

av planområdet.

Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet 

enligt MKB-f  bil 3

Bedömning enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen. 

Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet 

enligt MKB-f bil 1



21 Naturresrevat x
22 Djurskyddsområde x

23 Växtskyddsområde x
24 Biotopskydd x
25 Miljöskyddsområde x
26 Vattenskyddsområde x
27 Naturminne x
28 Turismen och det rörliga 

friluftslivet

x

29

30 Påverkan
31 Projektets omfattning
32 Är planen del av ett större 

projekt

x

33 Miljöpåverkan av det 

överordnade projektet

x

34 Dagvattenhantering x Dagvattnets planeras fördröjas inom planområdet innan det 

sedan att släpps ut till Boserupsbäcken.

35 Påverkan på trafiksituationen 

inom och utom planområdet

x I dagsläget är området trafikerat av biltrafik i mindre 

omfattning. Med nya bostäder kommer biltrafiken att öka, 

dock inte i någon större utsträckning som kan orsaka 

störningar av olika slag då området idag inte har några större 

trafikmängder.

36 Påverkan på stads-

/landskapsbilden

x Exploatering på denna obebyggda mark kommer generera ett 

värde för dess omgivning, exempelsvis de kringliggande 

bostadsområden. Det får därför en positiv påverkan på 

stadsbilden. Däremot påverkas kyrkans fria läge i 

omgivningen när Bostadsbebyggelsen kommer till stånd. 

37 Utnyttjande av -mark x
38 Utnyttjande av -Vatten x
39 Utnyttjande av -Övriga 

naturresurser

x

40 Alstrande av - avfall x
41 Alstrande av - föroreningar x

42 Alstrande av - störningar x
43 Risker x

44 Hälsa x
45 Miljö x
46

47 Planen
48 Ger planen möjlighet till 

miljöpåverkande verksamheter

x

49 Avser planen reglera 

miljöpåverkande verksamheter

x

50 Har planen betydelse för andra 

planers miljöpåverkan

x

51 Överensstämmelse med 

kommunens miljöstrategi

x

52

53

54 Planens eventuella positiva 

inverkan på miljön, hälsa mm

52

53

54

Planen möjliggör byggrätt på fastigheten Bjuv 4:4 och skapar nya bostäder i ett bra läge i Bjuv. 

Marken nyttjas på ett bättre sätt än i dagsläget och Bjuv befintliga miljö förtätas och används 

mer effektivt. 



62 Ställningstagande

67

Planarkitekt

Josephine Rosendahl

Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan varför behov att upprätta 

miljökonsekvensbeskrivning inte föreligger. 

Undersökningen grundas på följande:

• Området är sedan tidigare detaljplanelagt dock för andra användningar. 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.

• Områdena är utpekade i översiktsplanen.

Besnik Nikqi

Planarkitekt


