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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 Selleberga 17:1, i Bjuv, Bjuvs kommun.

Syftet med detaljplanen är att få till stånd en ny stadsdel med nya bostäder, förskola, ett mindre centrum och 
med attraktiva natur- och parkstråk.
I Bjuvs översiktsplan, ÖP 2006, antagen 2009-05-28 § 45 är planområdet markerat som utredningsområde. 
Selleberga planprogram sätter ramarna och tydliggör hur hela området är tänkt exploateras, i vilken 
omfattning och med vilken utbyggnadstakt. 



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 är idag jordbruksmark med avskärmande trädridåer och en del äldre 
hönshus och industribyggnader. Jordbruksmarkens värde påverkas av 
exploatering på platsen.

Nuvarande verksamhet riskerar att överträda 
miljökvalitetsnormer

x Marken har sedan lång tid tillbaka används inom jordbruket vilket medför att 
marken innehar förorningar sedan tidigare besprutning av åkrarna. Dessa 
näringsämnen rinner idag ut i Vege å genom avrinning av regnvatten och genom 
dräneringledningarna.

Mark och Vatten
Radon x Inom Bjuvs kommun finns inga områden som klassas som högriskområden. (s. 

70, ÖP) Radonmätning ska dock göras då bostäder planeras.

Geologi x Geotekniska utredningar är genomförda för hela planområdet. Inga osäkerheter 
har framkommit kring geologin.
Höjdskillnaderna inom området varierar mellan +21,5 till + 23,7 meter över havet. 
Med en sluttning ner mot Vege å till 17,0 m öh.

Skredrisk x

Översvämningsrisk x Planområdet är massbalanserat för att hantera översvämningsrisker med 
avledning mot dagvattenledningsnätet och slutligen mot Vege å.

Markföroreningar x Det är konstaterade markföroreningar inom området överstigande känslig 
markanvändning. Föroreningarna är avgränsade och utredda för att kunna 
hanteras.

Klimat
Ljusförhållanden på plats - Solljus, starka ljussken. x
Luftföroreningar - Utsläpp av svavel, kväveoxider, 
organiska ämnen, koldioxid, ammoniak, illaluktande 
ämnen, allergirisk, djurhållning, stoftpartiklar?

x

Lokalklimat - Väderstreck,vindförhållanden och 
bebyggelsens orientering

x

Hälsa och säkerhet
Buller från omgivningen - Utsätts området för 
störningar idag? Ökar störningarna? Störningar under 
byggtid?

x Östergatan som ligger närmst området har en idag beräknad trafikmängd på 950 
fordon ådt. Inga andra stora trafikstöringar finns i området. Buller kan komma att 
påverka de boende under byggtiden då utbyggnadstakten för området beräknas 
till 30 bostäder per år under de kommande åren. 

Elektriska / magnetiska fält - 
Finns kraftledningar, transformatorer, skyddsavstånd?

x Påverkas inte - finns inget idag inom planområdet.

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

x Höganäs Borgestad har upplag och kross av lermaterial väster om planområdet. 
Dock är området nyttjat i väldigt låg utsträckning idag.

Natur- och kulturmiljö
Parkmiljö  
Parkens funktioner.
Stora träd, vegetation.

x Området består till största del av jordbruksmark. I kanterna av planområdet finns 
växtlighet som ska tas om hand för att behålla befintlig växtlighet. 

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.

x Planområdet främja och skapar nya möjligheter för en bättre tillgång till tätortsnära 
rekreation. Idag är jordbruksmarken en barriär i området.

Kommunal naturvård x
Kommunal kulturvård x
Särdrag i naturen x
Strandskydd x Påverkas ej
Naturreservat x
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 Enligt Naturvärdesinventeringen finns ett visst värde längs med banvallen och 
längs en buskvegetation i nordöstra delen. Buskridån längs banvallen av slån, 
hagtorn och lövsly skapar gömsle för smådjur. Inget artvärde finns. Tät buskmark i 
nordöst skapar platser för tättningar och insekter. Inget artvärde finns.

Naturminne x
Turismen och det rörliga friluftslivet x  
Riksintresse naturmiljö x I områdets norra del planerat för natur berörs riksintresset. Marken ska anpassas 

för att inte förstöra det eventuella naturvärde som återfinns längs med Vege å. 

Riksintresse kulturmiljö x

Bedömning enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen. 

Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-f bil 1

Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-f  bil 3



Regionalt intresse kulturmiljö x
Arkeologi x Planområdet har inga påvisade fornområden. Däremot återfinns fornlämningar 

sydöst om planområdet vid kastanjegården och den skogsdunge som följer längs 
med Sellebergavägen.

Påverkan
Projektets omfattning
Är planen del av ett större projekt Ja

Miljöpåverkan av det överordnade projektet x Ja.en MKB är framtagen för planprogrammet för att utreda vilken påverkan 
exploateringen av ett större område kommer att få. 

Dagvatten /Spillvatten - Hur tas dagvatten och 
spillvatten omhand? Alternativa lösningar?

x En VA-utredning är framtagen med förslag på hur VA-frågorna kan tas om hand 
på ett välplanerat sätt. Allt dagvatten renas och fördröjs i flera steg innan det 
släpps ut i Vege å. Mer ytor kommer att hårdgöras, vilket påverkar dagvattnet 
negativt. Däremot kommer näringsläckaget från jordbruket att minska, dagvattnet 
rinner idag orenat rakt ut i Vege å.

Påverkan på trafiksituationen inom och utom 
planområdet

x Trafiksituatuionen kommer att påverkas då detaljplanen är utbyggd. Dock kommer 
påverkan bli minimal enligt Trafikutredningen då kringliggande områden idag inte 
har så stora trafikrörelser. Östergatan och Södra Storgatan är idag ej hårt 
belastade.

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 Landskapsbilden kommer att förändras för siktstråken längs med banvallen. De 
vidsträckta utblickarna kommer att klippas av då nya byggnader kommer att 
tillkomma på platsen. Siktstråken från befintliga områden i Bjuv kommer få en 
mindre påverkan då planområdet idag inte ses från befintliga områden på grund 
av buskvegetation och bebyggelse av bostäder och skola i 3 våningar. 
Bebyggelsen inom området kommer i huvudsak att vara låg och inte påverka 
stadsbilden eller Bjuvs siluett nämnvärt.

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 x

Planens eventuella positiva inverkan på 
miljön, hälsa mm

Ställningstagande

Josephine Rosendahl
Planarkitekt

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

Undersökningen grundas på följande:
• Området är utpekat som ett utredningsområde i översiktsplanen och ett planprogram är framtaget för att 
utreda frågan om nya bostäder på jordbruksmark. En övergripande MKB är framtagen för att utreda 
konsekvenserna av bebyggelsen. 
• Mindre ytor av jordbruksmarken kommer att ianspråktas för bebyggelse.
• Föroreningarna som finns inom området är utredda och avgränsade och ska hanteras.
• Några risker för människors hälsa bedöms det inte få. 
• Ytor kommer att hårdgöras vilket kommer att få större mängder förorenat dagvatten att snabbare nå 
fördröjningstor men näringsläckaget från jordbruksmarken kommer istället att upphöra. 
• Trafikökningen som tillkommer med områdets utbyggnad bedöms som ringa.
• Ingen risk att miljökvalitetsnormerna överskrides.
• Miljöpåverkan bedöms som ringa.

Detaljplanen innebär ny bebyggelse för bostäder med nära läge till exempel till vård, service, handel och 
arbete, vilket skapar en sammanhängande del till tätorten. Planen kommer även skapa nya möjligheter för 
liv och rörelse med kopplingar till rekreationsområdet runt Vege å och banvallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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