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Vad är en detaljplan 
Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas och utformas för ett 

geografiskt avgränsat område. I detaljplanen ingår en plankarta och en 

planbeskrivning. Plankartan är den juridiska handlingen som säger vad som är tillåtet 

att bygga och anlägga på platsen. Planbeskrivningen innehåller en beskrivning av 

området och en förklaring av de ställningstaganden som gjorts och en motivering av 

de bestämmelser som gäller i plankartan. 

Planprocessen 

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL. När en detaljplan upprättas 

prövas lämpligheten för området och säkerställer att en rättvis bedömning och 

avvägning sker mellan allmänna och enskilda intressen. I plan- och bygglagens 2 

kap. 2 § samt i miljöbalkens 3 och 4 kap. anges det att planläggning ska ske och 

prövas utifrån en långsiktig, god hushållning med mark- och vattenområden. Detta 

innebär att områdena ska användas för de eller det ändamål de är mest lämpade för. 

Det är kommunen som tar fram och antar detaljplaner. Detta kallas för kommunalt 

planmonopol.  

Som underlag till detaljplanen tas ofta olika utredningar fram, som exempelvis en 

trafikutredning eller en dagvattenutredning. När detaljplanen har genomgått 

detaljplaneprocessens olika steg och den inte har överklagats kallas det att 

detaljplanen har vunnit laga kraft och gäller fram till dess att kommunen upphäver, 

ändrar eller ersätter detaljplanen. 

Planen i korthet 
Sammanfattning 

Planområdet består i dag till största delen av jordbruksmark. Detaljplanen ger 
möjlighet för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt restaurang. 
Möjlig höjd på byggnaderna är 14 meter, men på 20% av byggnadsarean är möjlig 
höjd 23 meter. Byggnader får uppta 45 % av byggnadsarean. Detaljplanen reglerar 
även att natur ska bevaras och dagvattendamma ska finnas. Föreslaget projekt för 
fastigheten är lager- och logistikverksamhet. Ambitionen i föreslaget projekt är att 
skapa rekreativa ytor både för de som jobbar inom området och för allmänheten. 
Genomförande av planförslaget skapar möjligheter för arbetstillfällen, men medför 
också att jordbruksmark tas i anspråk samt att landskapsbilden påverkas.  

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera en lager- och 
logistikanläggning.  

Planförfarande 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande då detaljplanen kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan.  

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.  
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Handlingar  

Planbeskrivning 2022-04-13 

Plankarta med bestämmelser 2022-04-13 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-04-13 

Fastighetsförteckning 2022-03-29 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik, Tyréns, 2022-04-13  

Miljöteknisk rapport, Tyréns, 2022-04-13 

Planeringsunderlag geoteknik, Tyréns, 2022-04-13 

Riskutredning farligt gods och verksamheter, Tyréns, 2022-04-13 

Förstudie naturvärdesinventering, EkollAB, 2022-04-13 

Bullerutredning, Tyréns, 2022-04-13 

Planeringsunderlag landskapsbild, Tyréns, 2022-04-13 

Miljökonsekvensbeskrivning, Tyréns, 2022-04-13 

Kvalitetsprogram, Tyréns, 2022-04-13 

VA- och skyfallsutredning, Tyréns, 2022-04-13 

Trafikutredning inför detaljplan och utveckling av logistikverksamheter- Dp Broby 50:2 

m.fl. Sweco, 2022-03-09 

Lokaliseringsutredning. - VG (Vrams Gunnarstorp) 1:15, Bjuvs kommun, 2022-02-08 
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Plandata 

Planområdet, fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15, markerad med röd linje.  

Läge och area 

Planområdet omfattar fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15. Planområdet är 56 
hektar stort och ligger i norra Bjuv i kommungränsen till Åstorps kommun. Norr om 
planområdet finns ett befintligt industriområde, öster om planområdet finns en 
järnväg (Skånebanan) och söder och väster om området är det jordbruksmark.  

Markanvändning och markägoförhållanden 
Planområdet består till största delen av jordbruksmark. Planområdet utgörs av. 
fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 som är privatägd. 

Initiativtagare till planen  

Catena Projekt AB har tagit initiativ till planen.  
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Tidigare kommunala ställningstaganden  

Planuppdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, fattade beslut om planuppdrag 2022-02-09.  

Översiktsplan 

Enligt Bjuvs översiktsplan, ÖP 2006, antagen av kommunfullmäktige 2009-05-28 § 
45 är planområdet markerat som verksamhetsområde.   

Planområdet är utpekat i Översiktsplanen som verksamhetsområde. 

Detaljplaner 

Planområdet är inte tidigare planlagt.  

Detaljplaner i Åstorps kommun 

Fastigheterna norr om planområdet är planlagt för och delvis utbyggt med 

verksamheter.  

Detaljplan för fastigheten Broby 50:2 m.fl 

Väster om planområdet pågår detaljplanearbete för  ”Verksamhetsområde Broby”. 

Syftet med detaljplanen är att vidareutveckla befintligt verksamhetsområde söderut 

och därigenom skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen. Verksamhetsområdets 

södra del, med koppling till Kölebäcken, är ett grönt område där syftet är att skapa ett 

större sammanhängande kommunalt rekreationsstråk och omhänderta dagvatten. 

Detaljplanen är inför granskning. 

 
Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 är beroende av denna detaljplan då infartsväg 
till planområdet planeras genom denna.  
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Plankarta samråd, detaljplan Broby 50:2 m.fl. 

Detaljplan för fastigheterna Broby 5:21, 5:22 och 57:1 

Väster om Malmövägen pågår planarbete för fastigheterna Broby 5:21, 5:22 och 

57:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamheter, samt naturmark längs 

med Kölebäcken. Detaljplanen är inför samråd.  

Undersökning om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan 
Byggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av miljöbedömningsförordningen 

(2017:966) att planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den 

mening som avses i 6 kap 5-8 §§ miljöbalken. Behovet av miljöhänsyn vid 

genomförandet av detaljplanen belyses därför i en strategisk miljöbedömning enligt 6 

kap miljöbalken. 

Övriga kommunala ställningstaganden 
Vision 2030 

Vision 2030, antagen av kommunfullmäktige 2016-11-24, §128, anger bland annat 

under rubriken Puls i tryggheten att:   

” Det lokala näringslivet bidrar till en attraktiv boendekommun.”   
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Förutsättningar 
Miljömål 
Globala miljömål 

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell 

agenda som inrymmer de globala målen för hållbar utveckling. De 17 

hållbarhetsmålen konkretiseras med 169 delmål och 230 globala indikatorer. 

Regeringen har ambitionen att Sverige ska vara ledande i arbetet med att genomföra 

Agenda 2030. De globala miljömål som kan anses beröras av detta planförslag är: 

• Rent vatten och sanitet för alla  

• Hållbar energi för alla 

• Bekämpa klimatförändringarna 

• Ekosystem och biologisk mångfald 

 

Nationella miljömål 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som drar upp riktlinjer för 

dagens och morgondagens miljöarbete i Sverige. Dessa har sedan utvecklats inom 

varje länsstyrelse, efter regionala förutsättningar. De miljömål som kan anses beröras 

av detta planförslag är: 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Ett rikt odlingslandskap 

• God bebyggd miljö (landskapsbild) 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Ett rikt djur- och växtliv 

 

Nuvarande markanvändning och landskapsbild 
Planområdet består till största delen av jordbruksmark.  

Området är ca 566 000 m2 stort. Planområdet ligger i ett öppet och vidsträckt 

odlingslandskap. Den flacka topografin skapar möjlighet till vidsträckta vyer i alla 

väderstreck, utom mot norr där industriområde och Åstorps samhälle ligger. Fåtal 

element i landskapet såsom mindre gårdsmiljöer, och vegetationsstråk bryter 

emellanåt av de långa siktlinjerna. Planområdet ligger där det låglänta landskapet, 

Ängelholmslätten, möter det höglänta landskapet Söderåsen. Ett låglänt 

odlingslandskap möter ett mosaikartat skogsklätt åslandskap. Landskapet har 

historiskt utgjort ett godslandskap. Stora delar av Söderåsen och omgivande 

landskap berörs av landskapsbildskydd. Skyddet sträcker sig ned över området för 

ridhuset söder om Björnås.  

Kultur 
Riksintresse för kulturmiljövård 

Riksintresse för kulturmiljövård ligger ca tre kilometer sydöst om planområdet (Vrams 

Gunnarstorp - Norra Vram [M19]). med beskrivningen ” Kuperat slotts- och 

parklandskap med omfattande park- och allésystem på Söderåsens sluttning kring 
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slottet Vrams Gunnarstorp av medeltida ursprung men med huvudbyggnad från 

stormaktstiden, vilken helt omgestaltats under 1800-talets mitt.” 

Kulturvärden och fornlämningar 

Enligt RAÄs Fornsök har en övrig kulturhistorisk lämning, en tunnackig flintyxa, 

påträffats inom planområdet. Inga övriga kända fornlämningar finns inom 

planområdet. Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena ska arbetet 

omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas enligt 2 kap10 § kulturmiljölagen. 

Ansökan om Steg 1- Arkeologisk utredning och Steg 2- Arkeologisk förundersökning  

är inlämnad till länsstyrelsen.  Länsstyrelsen har fattat beslut om arkeologisk 

utredning 2022-04-01. 

Natur 
Naturvårdsprogram 

Planområdet är inte utpekad i Bjuvs kommuns naturvårdsprogram, antaget av 

kommunfullmäktige 2016-01-28.  

Naturvärdesinventering 

Naturvärden inom planområdet har studerats i Förstudie naturvärdesinventering 

(Ekoll AB, 2022-04-13). Naturvärdesinventeringen kommer att utföras i två steg, först 

delrapport på förstudienivå och inför granskning kommer en slutrapport där även 

fältstudie och tillägg ingår. 

Planområdet består nästan uteslutande av jordbruksmark. De naturmiljöer som finns 

inom planområdet utgörs i stort av fyra objekt; ett öppet dike, en märgelgrav, en 

åkerholme och en träddunge. Diket, åkerholmen och märgelgraven bedöms omfattas 

av generellt biotopskydd. Biotoperna utgör för landskapet karaktäristiska element 

samt är viktiga spridningsvägar i det öppna landskapet och utgör livsmiljöer åt ett 

flertal arter.  

Grönstruktur 
Friytor, lek och rekreation 

Inom planområdet finns inga ytor för lek och rekreation.  

I detaljplan Broby 50:2, Åstorp (sydväst om planområdet) föreslås ett 

rekreationsområde i den södra delen. Syftet med rekreationsområdet är att skapa ett 

större sammanhängande kommunalt rekreationsstråk och omhänderta stora 

mängder dagvatten. 

Geotekniska förhållanden 
Geoteknik 

Översiktlig geoteknisk undersökning (Tyréns 2022-04-13) indikerar på goda 

förhållanden för grundläggning av planerad anläggning då jordlagren utgörs av 

överkonsoliderad lera. Förekommande sedimentär berggrund bedöms ligga på 10–

30 m djup. Ytlig last från planerade byggnader bedöms inte medföra tillskottslast på 

dessa djup som kan orsaka ras av gruvgångar och sättningar. 
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Gruvgångar 

Bjuvs kommun har gjort en riskbedömning av befintliga gruvgångar i berggrunden 

från den tidigare stenkolsbrytningen som pågick från mitten av 1800-talet till slutet av 

1970-talet. 

Större delen av planområdet utgör klass 1, vilket innebär område där man brutit kol 

på större djup än 35 meter, i en brytningsnivå. Klass 1 innebär att ingen särskild 

åtgärd krävs för byggnation. En mindre del i nordöstra delen av planområdet utgörs 

inte av något riskområde.  

Gator och trafik 

Riksintresse för kommunikationer 

Väg E4 ligger 1 kilometer väster om planområdet. E4:an är utpekad som riksintresse 

för kommunikationer. Malmövägen, som ligger cirka 300 meter väster om 

planområdet, kommer att vara anslutningsväg från planområdet till E4:an.  

Järnväg (Skånebanan) ligger direkt öster om planområdet. Järnvägen utgör 

riksintresse för transporter, eftersom den har en interregional betydelse. Det går 

godstransporter på järnvägen, varav en del utgörs av farligt gods. 

Luftfartsverket 

Inom planområdet föreslås bebyggelse på över 20 m vilket innebär att samråd ska 

ske med flygplats inom 60 km. Berörd flygplats är Ängelholm-Helsingborg Airport. 

Bjuvs kommun kommer att inhämta synpunkter från Luftfartsverket och Ängelholm-

Helsingborg Airport under samrådet.  

Gatunät 

Sweco har på uppdrag av Catena projekt AB och Åstorps kommun utfört 

Trafikutredning inför detaljplan och utveckling av logistikverksamheter, DP Broby 

50:2 m.fl. (Sweco 2022-03-09).  

I trafikutredningen utreds de trafiktekniska förutsättningar som ska utgöra underlag till 

Åstorps kommuns arbete med detaljplan för Broby 50:2 samt Bjuvs kommuns arbete 

med föreliggande detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15.  

I utredningen anges att befintligt vägnät i fastigheternas närhet består av 

Malmövägen (väg 1759) en statlig väg med skyltad hastighet på 70 km/tim. Vägen 

har idag en uppsamlande karaktär där nya in- och utfarter direkt på vägen ska 

undvikas. Några mindre in- och utfarter finns idag på sträckan till enskilda fastigheter 

men dessa bör tas bort med tiden för att säkerställa trafiksäkerheten. Malmövägen 

kan även ha viss syfte att vara en alternativ väg om någon olycka skulle inträffa på 

E4:an då dessa löper parallellt mellan trafikplats Nyvång och trafikplats Hyllinge. 

Malmövägen leder vidare norrut till Åstorp centrum via en cirkulationsplats med 

Svedbergsgatan och Jite gatan (kommunala gator men cirkulationsplatsen är statlig) 

och söderut mot Bjuv och Hyllinge. Malmövägen via Svedbergsgatan kopplas till  

E4:an i nord/sydlig riktning via trafikplats Nyvång. E4:an har stora trafikflöden med 

stor andel nationell genomfartstrafik och har därmed höga krav på framkomlighet och 

trafiksäkerhet. Befintlig framkomlighet och kapacitet får inte påverkas negativt utifrån 

utökade lokala trafikflöden.  
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Befintligt vägnät och pågående detaljplaner. Etapp 1 och 2= Åstorps kommun. Etapp 

3 = Bjuvs kommun. 

Angöring och in-/utfarter 

Malmövägen föreslås som infart till planområdet. Infarten går genom fastigheten 

Broby 50:2 m.fl.  

Gång, cykel och mopedtrafik 

I pågående detaljplan Broby 50:2 m.fl. redovisas gång- och cykelväg i illustrerad 
gatusektion. Gatan leder till Malmövägen där det planeras för en cykelväg längs 
Malmövägen i väster. Söderåsvägen söder om planområdet föreslås bli bygdeväg 
mellan Malmövägen och Gunnarstorp vilket skulle öka möjligheten att ta sig fram 
med cykel i närområdet. 

Kollektivtrafik 

Inom drygt 5 kilometers radie från planområdet ligger Bjuvs och Åstorps centralorter 
som utgör knutpunkter för buss och järnväg. 

Ca 600 meter nordväst om planområdet finns en busshållplats på Turistgatan. Vid 
hållplatsen stannar Skånetrafikens regionbuss nummer 520 som trafikerar sträckan 
Helsingborg-Klippan med stopp i bland annat Hyllinge och Väla. Från dessa 
hållplatser tar det ca 35 minuter till Helsingborgs centrum och ca 10 minuter till 
Åstorps station. Under vardagar i rusningstrafik har bussen två avgångar per timme, 
övrig tid vanligen ca en avgång per timme.  

Hälsa och säkerhet 
Risk och farligt gods 

Riskutredning farligt gods och verksamheter (Tyréns, 2022-04-13) visar att inga 

betydande riskkällor återfinns på sådant avstånd att det påverkar utformningen av 
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planområdet annat än järnvägen (Skånebanan). Inga riskbegränsande åtgärder 

erfordras, dock under förutsättning att RIKTSAM efterlevs: 

• Området 0-30 meter från järnvägen utformas så att det inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. Lämplig användning är parkering (ytparkering), trafik, 
odling, friluftsområde (t.ex. motionsspår) och tekniska anläggningar som inte 
orsakar skada på avåkande fordon.  

• Logistik, bilservice, lager, sällanköpshandel och liknande placeras som närmst 
30 meter från spårmitt närmsta spår järnväg. 

• Restaurang, lager (med betydande handel), handel och liknande placeras som 
närmst 70 meter från spårmitt närmsta spår järnväg. 

Markmiljö 

Tyréns AB har på uppdrag av Catena Projekt AB genomfört miljöteknisk 
markundersökning (Miljöteknisk rapport Vrams Gunnarstorp 1:15, 2022-04-13) i syfte 
att klargöra föroreningssituationen inom planområdet. 

Marken har historisk enbart utgjorts av jordbruksmark. I omgivningen finns ett antal 
verksamheter med misstänkta föroreningar, men endast den intilliggande järnvägen i 
öster och jordbruksverksamheten inom området bedöms ha påverkat 
föroreningssituationen inom fastigheten. 

Inom ramen för markundersökningen har provtagning av jord, grundvatten och 
ytvatten genomförts. Resultaten visar att jorden generellt är fri från förorening. Både 
yt- och grundvatten påvisar endast låga halter av tungmetaller och inga spår av 
bekämpningsmedel. Halten kväve i ytvattnet är acceptabel, men halten fosfor är hög. 
Dock har inom en delyta av området påträffats arsenik och DDT i halter överstigande 
det generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM). Detta gäller en 
åkeholme centralt i planområdet. 

Den påträffade markföroreningen bedöms inte utgöra någon risk, vare sig med 
nuvarande markanvändning eller planerad användning. Dock ska försiktighet iakttas 
vid schaktarbeten inom området. 

Översvämning och skyfall 

Extrema skyfall bedöms kunna inträffa oftare och vara mer intensiva i framtiden. 

Detta p.g.a. förväntade effekter av klimatförändringar. Det finns därför ett behov att 

planera våra samhällen för att hantera den markavrinning och de översvämningar 

som kan komma att ske.  

En skyfallsmodell har upprättats över fastighet Vrams Gunnarstorp 1:15 och dess 

uppströms avrinningsområde, med syfte att bestämma översvämningsrisker vid 

extremt skyfall vid befintliga förhållanden, se bild nedan. Beräkningsresultatet syftar 

främst till att utreda eventuella bräddflöden och ytliga flöden som avrinning till och 

från fastigheten.  

Beräkningsresultatet visar att det inte finns någon risk för markavrinning från 

uppströms avrinningsområde in till planområdet i norr. En yta på ca 4500 m2 i 

planområdets nordöstra hörn avrinner idag norrut. Vid kommande projektering är det 

viktigt att ta fram en höjdsättning som säkerställer att denna yta avrinner med fall åt 

sydväst, mot dikningsföretaget.  
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Beräkningsresultatet visar att det skapas en översvämning intill öster om järnvägen. 

Troligen går det en trumma under järnvägen som ansluter till den dagvattenledning 

som är en del av dikningsföretaget. Eftersom dagvattenledningssystemet inte 

beskrivs i modellen anses denna översvämningsyta få förhöjda vattennivåer. 

Beräkningsresultatet visar att det inte finns någon risk för bräddning av ytvatten över 

järnvägen. 

 

Maximal utbredning och vattendjup vid regn med 100 års återkomsttid, 6 h 

varaktighet och 1,25 klimatfaktor. 

Skyddszoner 

Översiktsplan för Bjuvs kommun 2006 anger verksamheter och skyddszoner från 

dessa med avseende på hälsa och säkerhet. Enligt översiktsplanen så påverkas en 

mindre del i det sydöstra hörnet av planområdet av skyddszon till miljöstation.  

Teknisk försörjning 

Dagvattenplan 

Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten.  

Dagvatten hanteras idag inom planområdet och utsläpp görs till Åstorp-Vrams 

Gunnarstorps dikningsföretag 1946 motsvarande naturlig avrinning. 

Dikningsföretaget har Humlebäcken/Vege å som recipient. Det kommer att ske en 

dialog med dikningsföretaget. Planhandlingarna kommer att uppdateras med hur 

dikningsföretaget ska hanteras.   

Dagvatten från Södra Åstorps industriområde samt ett område öster om järnvägen 

leds till två dagvattendammar precis norr om plangränsen, för att sen släppas till 

Åstorp-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag. 
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Åstorp-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag 1946 och Kölebäckens övre 

nygrävningsföretag (1927) med båtnadsområde. 

Dagvattenpolicy 
Kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, anger att 
vid planering av nya områden ska dagvatten i första hand fördröjas genom lokalt 
omhändertagande. 

Vatten och spillvatten 

Planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

Spillvattenledningar samt pumpstation finns i anslutning till den nordvästra delen av 

planområdet. I dagsläget är kapaciteten inte tillräcklig. Befintlig pumpstation kommer 

att uppgraderas för att klara den ökade belastningen från planområdet samt planerad 

exploatering på grannfastigheten Broby 50:2.  

Inom planområdet finns inga spill-, eller vattenledningar.  

Elförsörjning 

Möjlighet att ansluta planområdet till befintligt elnät finns i den västra delen av 
planområdet.  

Övriga ledningar 

En kraftledning, 130 kV luftledning, löper vid fastighetsgräns väster om planområdet.  

Renhållning 

Sophantering sköts av NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB. Avfallsutrymmen 
för fastigheten ska placeras i nära anslutning till allmän väg, som är anpassad för 
renhållningsfordonen och följer angivna mått i kommunens renhållningsordning. Vid 
placering av ett avfallsutrymme är det viktigt att ta hänsyn till trafiksäkerhet, 
framkomlighet och arbetsmiljö. Avfallsutrymmet ska inte placeras så att backning 
förekommer. Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger samt 
underlätta för källsortering. Mer information finns att tillgå hos NSR. 
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Planförslag 
Planförslaget innefattar 
Detaljplanen ger möjlighet för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan 

samt restaurang. I detaljplanen regleras utbredning av bebyggelsen genom nockhöjd 

på 14 meter med högdelar på upp till 23 meter. Bebyggelsen tillåts att uppta 45 % av 

byggbar yta. Syftet är att tillåta en utbredning som ger möjlighet till ett effektivt 

utnyttjande av marken samtidigt som bebyggelsen anpassas för att smälta in i 

landskapet. I detaljplanen regleras även ytor för att bevara befintliga naturområden, 

ge möjlighet för allmänna underjordiska ledningar, samt att säkerställa 

skyddsavstånd till järnväg och kraftledning. Respektive bestämmelse beskrivs mer 

ingående i kapitlen nedan.  

Föreslaget projekt för fastigheten, se illustration nedan, är lager- och 

logistikverksamhet. Ny bebyggelse föreslås att placeras som en rygg i öst/västlig 

riktning på den norra delen av fastigheten och möter det befintliga industriområdet i 

Åstorp kommun. I den södra och östra delen av fastigheten föreslås volymerna att 

placeras i en nord/sydlig riktning. Detta för att öppna upp området mot söder och 

möta odlingslandskapet med gavlar. Området nås via en infart från västra delen av 

fastigheten. Utöver bebyggelse föreslås rangerytor, parkeringsytor, 

dagvattendammar, stråk för gående och cyklister samt grönytor för ekosystemtjänster 

så som ökad biologisk mångfald, rekreation, infiltration av vatten, upplevelser och 

klimatreglering.  

 

 

Illustration av en möjlig utformning av planområdet.  
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Markanvändning, bebyggelse och landskapsbild 
Användningen inom planområdet regleras till Z, verksamheter. Användningen 

inrymmer service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och 

annan jämförlig verksamhet med begränsad omgivningspåverkan. Även komplement 

till verksamheten ingår i användningen. Användningen regleras även till C1,  

restaurang. Syftet med bestämmelsen är att ge möjlighet till restaurangverksamhet 

som inte endast är en del av verksamheterna inom användningen Z. Användningen 

C1 får ej placeras närmre än 70 m från järnvägen för att säkerställa tillräckligt 

skyddsavstånd avseende risk. Skyddsavstånd från järnväg regleras genom prickmark 

(mark som inte får bebyggas).   

Bebyggelsen nockhöjd regleras med bestämmelsen h1. Högsta nockhöjd på 14 m 

utöver det så är det även möjligt att bygga upp till en nockhöjd 23 m. Sammanlagt 

inom de tre egenskapsområdena med beteckningen h1 så får 20% av 

byggnadsarean utgöras av bebyggelse med en högsta nockhöjd på 23 m. Nockhöjd 

är definierat som avståndet från den medelnivå som marken har invid byggnaden till 

yttertakets högsta del. Delar som sticker upp över taket som skorstenar och 

ventilationstrummor räknas inte in.  

Utnyttjandegrad regleras med bestämmelsen e1. Inom de tre egenskapsområdena 

markerade med e1 är den sammanlagda totala byggnadsarean 45%.  

Syftet med reglering av byggnadsarea och nockhöjd är att tillåta en utbredning som 

ger möjlighet till ett effektivt utnyttjande av marken samtidigt som bebyggelsen 

anpassas till landskapet.  

Natur 
Biotopskydd 

Det finns tre objekt (ett öppet dike, en märgelgrav samt en åkerholme) som omfattas 

av generellt biotopskydd. Dessa biotoper bidrar till variation, skapar spridningsvägar 

och utgör livsmiljöer för flera artgrupper som annars har svårt att hitta livsmiljöer i det 

storskaliga jordbrukslandskapet. Märgelgraven och det öppna diket regleras med 

prickmark (marken får inte förses med byggnad) samt med egenskapsbestämmelsen 

natur n1. Syftet med bestämmelsen är att naturvärdena ska bevaras.  

Biotopskyddsdispens kommer att sökas för att ta bort åkerholmen. Åkerholmen ligger 

centralt i området och försvårar utbyggnaden av området. Åkerholmen bedöms ha ett 

visst biotopvärde, men ett obetydligt artvärde. Miljögeoanalyser har också visat höga 

halter av arsenik (25 mg/kg TS) och DDT (1100 µg/kg TS). Halterna överskrider 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning, vilket 

ytterligare drar ner värdet på området som viktig biotop för biologisk mångfald. 

 



15 
 

 

Översikt över de fyra naturvärdesobjekt som avgränsades under förstudien. 

Grönstruktur 
Grönområde och friytor 

Planområdet utgörs av kvartersmark. Ambitionen för planerat projekt är att 

planområdet ska utgöra en kvalitet både för de som jobbar inom området och för 

allmänheten. De stora och sammanhängande grönytorna som redovisas i projektet är 

en betydelsefull resurs  - både för att skapa en god arbetsmiljö och en bra 

anpassning till landskapet. Nedan presenteras kvalitetsmål för vad grönstråken ska 

bidra med till området: 

Grönstråken ska:  

• främja rekreation  - både i form av platser för vila och naturupplevelser, och 
genom fysisk aktivitet. 

• innehålla gångstråk i form av rundslingor av olika längd, vilket är betydelsefullt 
för att de ska bli attraktiva att använda.  

• erbjuda ytor för sport såsom bollplan och utegym anläggas 

• rymma naturlik grönska och vattenkontakt som ger positiva hälsoeffekter och 
som människor upplever positivt. 

• erbjuda mötesplatser med bra kopplingar till personalytor inomhus och till 
entréytor. Det ska finnas platser för många att samlas, liksom platser för bara 
en eller några få. Det ska finnas möblering som möjliggör att man kan äta sin 
lunch utomhus. 

• ges en medveten gestaltning i mötet med det omgivande landskapet, och 
bidra till att bryta ned de stora byggnadsvolymernas skala och långa fasader. 
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Geotekniska förhållanden 
Geoteknik och grundläggning 

Planerade byggnader bedöms kunna utföras med platta direkt på naturligt lagrad lera 

efter att den översta organiska jorden urschaktats. Grundläggning av byggnader ska 

ske radonskyddat, vilket till exempel innebär täta genomföringar i plattan.  

Gator och trafik 
Gatunät 

Planområdet utgörs av kvartersmark. I detaljplanen görs ingen reglering av 
gatustrukturen. Infart till planområdet föreslås i den västra delen av planområdet. 
Mellankommunal samverkan har skett mellan Bjuvs kommun och Åstorps kommun 
angående infartsväg till planområdet.  

Ambitionen för planerat projekt är en effektiv och logisk infrastruktur för lastbilar som 
ska lasta och lossa gods. Samtidigt ska området fungera för anställda och besökare. 
Området ska erbjuda en god trafiksäkerhet och orienterbarhet som gör det enkelt att 
hitta även för de som kommer hit för första gången. Den centrala gatan föreslås 
utformas som en välkomnande gata och fungerar som en ryggrad i området. Den 
rymmer körbana och gång- och cykelväg. Gatan kantas av en uppbruten trädrad av 
storvuxna träd som ger, vind- och solskydd och som kan balansera de storskalig 
byggnaderna. 

Parkering 

Parkeringsbehovet för de anställda uppskattas till 7 p-platser /1000 m2 BTA vilket 

innebär 1632 parkeringsplatser. 

Ambitionen för planerat projekt:  

• Cykelparkeringar för anställda ska anläggas i bra lägen, nära personalentréer, 
och med god service och komfort. Genom att erbjuda möjlighet att ladda 
batterier till elcyklar och kvalitetshöjande åtgärder såsom cykelpump och 
väderskydd för cyklarna kan området uppmuntra till jobbpendling med cykel 
istället för bil. Cykelparkeringar föreslås ges en grön inramning av exempelvis 
träd och buskar som också bidrar med ett bättre mikroklimat. 

• Bilparkering ska erbjuda möjlighet att ladda elbilar. De laddbara platserna 
föreslås placeras i mer attraktiva lägen än övriga platser. De ska ges en grön 
inramning av exempelvis  träd och buskar, och avgränsas från rangerytor med 
grönska.  

• Rangérytor ska placeras och utformas så att backande lastbilar inte hamnar i 
konflikt med övrig trafik.  

Gång, cykel och mopedtrafik 

Planområdet utgörs av kvartersmark. I detaljplanen görs ingen reglering av mark för 

gång- och cykel.  

Ambition med projektet är att det ska vara möjligt för utomstående att passera genom 

området i nord-sydlig riktning till fots eller med cykel, samt erbjuda möjlighet att ta del 

av de gröna miljöer som skapas i området. Gång- och cykelvägen längs huvudgatan 

föreslås knytas ihop dels med det planerade cykelstråket längs Malmövägen, dels 

norrut mot Åstorp. En möjlig, ytterligare koppling skulle kunna vara mot Bjuv och 
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Gunnarstorp i söder samt över odlingslandskapet enligt streckad gul linje, se karta 

nedan. Söderåsvägen söder om planområdet föreslås bli bygdeväg mellan 

Malmövägen och Gunnarstorp vilket skulle öka möjligheten att ta sig fram med cykel i 

närområdet. 

 
Trafikkopplingar 

Hälsa och säkerhet 
Risk och farligt gods 

I riskutredning (Tyréns 2022-04-13)  anges att området 0-30 meter från transportleden 
(järnväg för farligt gods) ska utformas så att det inte uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse. Lämplig användning är parkering (ytparkering), trafik, odling, friluftsområde 
(t.ex. motionsspår) och tekniska anläggningar som inte orsakar skada på avåkande 
fordon. Detta regleras i detaljplanen genom att marken inte får förses med byggnad 
inom 30 meter från fastighetsgräns i anslutning till järnvägen. Skyddsavstånd från 
järnväg till användningen restaurang regleras till 70 m.  

En kraftledning, 130 kV luftledning, löper vid fastighetsgräns väster om planområdet. 

Minsta horisontella avstånd i meter mellan fasledare och närmaste byggnadsdel ska 

enligt Starkströmsföreskrifterna vara (elsäkerhet) 10 m. I detaljplanen säkerställs att 

bebyggelse inte placeras närmre än 20 m från kraftledning.  

Markmiljö 

Inom en åkerholme, i mitten av planområdet, har föroreningar påträffats. Startbesked 
får inte ges förrän markföroreningen har avhjälpts, vilket regleras i detaljplanen med 
beteckningen a1.  
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Räddning 

Det bedömda brandvattenbehovet är 20 l/s, normal brandbelastning. Behovet beror 

på vilken typ av lager som kommer ifråga och samråd bör därför ske med 

Räddningstjänsten. Sprinklersystem med egna reservoarer kan bli aktuellt.  

Då det kommer att finnas dagvattendammar med permanent stående vatten finns det 

goda möjligheter att utnyttja dessa som branddammar.  

Teknisk försörjning 
Dagvatten och skyfall 

Planområdet utgörs av kvartersmark, vilket innebär att all utbyggnad och allt 
underhåll av dagvatten- och skyfallslösningar kommer att hanteras av 
fastighetsägaren. Fördröjning av dagvatten föreslås inom planområdet och ett flöde 
motsvarande naturlig avrinning tillåts avledas till dikningsföretaget. 

I figur nedan presenteras en illustration över principlösningen för dagvatten- och 
skyfallshantering inom fastigheten. Principlösningen fokuserar på både fördröjning 
och rening av dagvatten. Principlösningen ska endast ses som ett förslag på 
dagvatten- och skyfallshantering och bör utredas vidare i samband med 
detaljprojektering. Utredning av dagvatten och skyfall utgår från att 40 % av 
planområdet ska utgöra genomsläpplig yta.  

I detaljplanen regleras att minst 25 % av marken ska vara genomsläpplig. Den 
reglerade ytan är lägre än den som anges i utredningen av dagvatten och skyfall, 
vilket ger en flexibilitet i att lösa dagvattenhanteringen på olika sätt inom planområdet 
samtidigt som funktionella ytor avsätts för ändamålet. I detaljplanen regleras att det 
krävs marklov för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.  

I detaljplanen regleras befintligt dike med egenskapsbestämmelsen n1- natur ska 
bevaras och prickmark (mark får inte bebyggas). Syftet med bestämmelserna är att 
bevara diket och tillhörande naturvärden.  

I anslutning till diket regleras en yta med egenskapsbestämmelsen dagvattendamm 
ska finnas (n2) samt prickmark (mark inte får bebyggas). Syftet med bestämmelserna 
är att ge utrymme för dagvattendamm. Det finns behov av större ytor för 
dagvattenhantering än vad som regleras i detaljplanen. Det finns flera möjliga 
lösningar för placering och utformning av dessa. För att möjliggöra flera olika 
lösningar så regleras detta inte mer preciserat i detaljplanen.  

Föreslagen omläggning av utlopps och bräddledning från dagvattendammar norr om 
planområdet regleras med beteckningen u1, markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
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Principlösning dagvatten och skyfall  

 

 

 
Principlösning dikningsföretag 
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Vatten och spillvatten 

Föreslagen punkt för renvattenanslutning och spillvattenanslutning sker strax intill 
befintlig spillvattenpumpstation, norr om planområdet i Åstorps kommun, se figur 
nedan. Pumpstationen kommer att behöva uppgraderas för att klara den ökade 
belastningen. I nuläget planeras ny renvattenledning läggas längs med planområdets 
norra fastighetsgräns. I detaljplanen så säkerställs område för ledning genom 
planbestämmelsen u, markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 
Diskussion har förts med NSVA och mellankommunal samverkan har skett mellan 
Bjuvs kommun och Åstorps kommun angående vatten och spillvaten. 

 
Principlösning spill- och renvatten 

 
Elförsörjning 

Planområdet föreslås att försörjas med el via gatuanslutning i västra delen av 
planområdet.  

Brandposter 

Det bedömda brandvattenbehovet är 20 l/s, normal brandbelastning. Behovet beror 
på vilken typ av lager som uppförs och samråd bör därför ske med 
Räddningstjänsten. Sprinklersystem med egna reservoarer kan bli aktuellt. Då det 
kommer att finnas dagvattendammar med permanent stående vatten finns det goda 
möjligheter att utnyttja dessa som branddammar. En brunn bör anläggas i anslutning 
till den östra, större dammen och den interna gatan. Brunnen föreslås ha kontakt 
med dammen och vara så djup att den alltid har fritt vatten. Brunnarna måste 
utformas så att det alltid är isfritt. Likaså måste det alltid stå vatten i dammen. 
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Avvägning mellan motstående intressen 

Programområdet utgörs av produktiv jordbruksmark vilket innebär att regelverket i 3 

kap 4§ Miljöbalken måste uppfyllas om marken ska kunna exploateras. Enligt 3 kap 

4§ Miljöbalken gäller följande:   

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas 

anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 

väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

En av de viktigaste faktorerna för utveckling av välfärden är att befolkningen är i 

arbete. Arbetslösheten i Bjuvs kommun är, i likhet med Skåne, högre än genomsnittet 

i Sverige. Utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv finns således ett behov av 

insatser för att höja sysselsättningsgraden och sänka arbetslösheten. Med stöd i 

detta kan arbetsplatser på rätt plats och med rätt förutsättningar anses utgöra ett 

väsentligt samhällsintresse.   

Bjuvs kommun har utfört en lokaliseringsutredning utifrån 

hushållningsbestämmelserna i 3 kap 4§ Miljöbalken (Lokaliseringsutredning. - VG 

Vrams Gunnarstorp 1:15). I lokaliseringsutredningen studerades sex alternativa 

platser utöver det föreslagna planområdet.  

Sammanfattningsvis bedöms Vrams Gunnarstorp 1:15 (föreslaget planområde) ha 

bra omgivande infrastrukturella förutsättningar samt ligger intill tätorten Åstorp där 

dess verksamhetsområde skapar förutsättningar för en utbyggnad av sammanhållen 

bebyggelse. Detta skapar förutsättningar för gemensamt utnyttjande av infrastruktur 

och tekniska system. Områdets placering intill befintligt verksamhetsområde och 

sammanhållen bebyggelse bidrar till en utveckling som möjliggör målet om god 

bebyggd miljö. Området planeras inte ligga varken som en egen enklav eller intill 

befintligt bostadsområde varför påverkan på landskapsbilden begränsas. Alternativa 

lokaliseringar bedöms medföra sämre förutsättningar utifrån dessa parametrar. Det 

föreslagna planområdet bedöms därför vara det som är bäst lämpat för lager- och 

logistikverksamhet.  
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Konsekvenser 
Konsekvenser för fysisk miljö 
Landskapsbild 

Planområdet utgör en del av ett godslandskap som fortfarande präglar upplevelsen 

av landskapsbilden, exempelvis med vidsträckta vyer och alléer som letar sig ut från 

slottet Vrams Gunnarstorp. Planområdet berörs inte direkt av något utpekat skydd 

som berör landskapsbilden, men i närheten finns riksintresseområden och område 

med landskapsbildsskydd, vilket beskrivits i föregående stycken, varifrån 

planområdet kan upplevas. Baserat på detta bedöms planområdet ha ett måttligt 

värde för landskapsbilden.  

Genomförandet av planförslaget innebär att i stort sett hela det större öppna 

landskapsrummet som finns inom planområdet idag kommer att ersättas av stora och 

höga lagerlokaler. Det innebär också att det befintliga verksamhetsområdet i Åstorp 

breder ut sig i landskapet. Lagerbyggnaderna kommer att bryta utblickar ut över 

landskapet och kommer att i berörda vyer betydligt påverka upplevelsen av 

slättlandskapet. De lågmälda landmärken som tidigare karaktäriserade landskapet, 

exempelvis märgelgraven inom planområdet, men också mindre gårdsmiljöer i dess 

omgivning, kommer att döljas. Istället kommer lagerlokalerna bli det dominerande 

inslaget i landskapsbilden. Det medför att det sker en skalförskjutning i landskapet, 

det vill säga landskapet övergår från att vara lågmält och agrart till att bli storskaligt 

och urbant. Detta kan komma att medföra att igenkänning och förståelse för 

landskapets framväxt över tid försvåras.  

Söderåsen utgör ett tydligt landmärke i landskapsbilden, och västerifrån utgör 

Söderåsen en betydelsefull fond till det öppna odlingslandskapet i öster. 

Utbyggnaden dominerar landskapsbilden från väster och innebär att Söderåsen som 

landmärke i stor utsträckning försvinner. Utbyggnaden kommer att utgöra barriär för 

och dominera vyer och utblickar för de boende och de som rör sig i landskapet från 

väster, söder och öster och i viss mån från norr. Utblickar från Söderåsen kommer 

också att påverkas av utbyggnaden.  

Sammantaget bedöms genomförandet av planförslaget medföra måttligt negativa 

effekter i och med att det innebär en betydande förändring i ett landskap som är 

känsligt för förändring. Att det inte bedöms medföra stora negativa effekter beror på 

att planområdet ligger intill ett befintligt verksamhetsområde vilket begränsar 

påverkan. 

Jordbruksmark 

Planförslaget tar jordbruksmark i anspråk, vilket innebär att den inte längre kommer 

vara möjlig att använda för livsmedelsförsörjning. Jordbruksmarken är bördig (klass 

6-8 på den 10-gradiga skalan) vilket ger den ett högt värde. Att ta 56 hektar bördig 

jordbruksmark i anspråk bedöms på grund av ytans storlek innebära stora negativa 

effekter. Ett högt värde kombinerat med stora negativa effekter bedöms medföra 

stora negativa konsekvenser ur ett resurshushållningsperspektiv. 

En lokaliseringsutredning har tagits fram för att möta kraven för ianspråktagande av 

jordbruksmark. Den visar att planförslaget är det mest lämpliga alternativet av de 
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undersökta alternativen, framförallt på grund av det innebär en utvidgning av ett 

befintligt verksamhetsområde, vilket möjliggör en samlad bebyggelse samt att 

befintliga tekniska system kan nyttjas.  

Riksintresse för naturvården 

Planområdet gränsar till riksintresse för naturvården Söderåsen med vattendrag och 

Jällabjär vilket sträcker sig fram till järnvägen på den östra sidan. Marken mellan 

järnvägen och skogen på Söderåsen består av jordbruksmark och då naturvärdena 

för riksintresset främst är kopplade till Söderåsen och inte till jordbruksmark blir det 

ingen störning på dessa värden i direkt anslutning till planområdet. Avståndet till 

Söderåsen och skogsområdet från planområdets östra kant är mellan 900–1000 

meter. Detta avstånd bedöms vara tillräckligt för att riksintresset inte skall påverkas. 

Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon betydande 

påverkan på riksintresset.   

Riksintresse för kulturmiljön 

Planområdet ligger inte inom något utpekat värde för kulturmiljön. Närmsta 

riksintresse ligger ca tre kilometer sydöst om planområdet (Vrams Gunnarstorp - 

Norra Vram [M19]). I uttrycket för riksintresset återfinns inget som bedöms medföra 

att planområdet eller den exploatering som planförslaget innebär kan skada 

riksintresset.  

Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon betydande 

påverkan på riksintresset.   

Riksintresse för kommunikationer 

Väg E4 passerar 1 km väster om planområdet. E4:an är utpekad som riksintresse för 

kommunikationer. Malmövägen, som ligger cirka 300 meter väster om planområdet, 

kommer att vara anslutningsväg till planområdet från E4:an.  

Trafikplats Nyvång vid E4:an har idag en robust utformning med hög kapacitet som 

bedöms klara av en fortsatt trafikökning till prognosår 2040, med såväl trafikökning 

p.g.a. exploatering av mer bostäder som exploatering av verksamheter inom 

planområdet och angränsande planerade verksamhetsområden i Åstorps kommun. 

Enligt utförda beräkningar behöver korsningen inte byggas om utan befintlig 

utformning kan behållas. 

Järnväg (Skånebanan) ligger direkt öster om planområdet. Järnvägen utgör 

riksintresse för transporter, eftersom den har en interregional betydelse. Det går 

godstransporter på järnvägen, varav en del utgörs av farligt gods. 

Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra betydande 

påverkan på riksintressena.   

Trafik 

Enligt Trafikutredning inför detaljplan och utveckling av logistikverksamhet (Sweco, 

2022-03-09) så påverkas korsningen mellan Svedbergsgatan och uppsamlingsgatan 

Bronsgatan samt korsningen mellan Malmövägen och uppsamlingsgatan Ängavägen 

av föreslagen exploatering.  
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Korsningen mellan Svedbergsgatan och Bronsgatan påverkas av föreslagen 

exploatering.  

I utredningen föreslås följande åtgärder: 

- Korsningen mellan Svedbergsgatan och uppsamlingsgatan Bronsgatan 
kompletteras med ett vänstersvängfält på Svedbergsgatan och ett körfält i 
vardera riktning på Bronsgatan. Några extra svängfält på bronsgatan krävs 
inte utifrån kapacitet och köbildning. Dock kan befintliga radier behöva justeras 
för att säkerställa att en lastbil på 24 meter kan trafikera korsningen utan att 
körspår och svep hamnar utanför körbanan. 

- Korsningen mellan Malmövägen och uppsamlingsgatan Ängavägen föreslås 
utformas som en trevägskorsning. För att uppnå en robust lösning och undvika 
eventuella köbildningar på Ängavägen bör anslutningen utformas med två 
svängfält samt ett accelerationsfält norrgående på Malmövägen. 

Med ovan föreslagna åtgärder bedöms planförslaget inte påverka trafiksituationen i 

området negativt.  

Skyddade områden 

Ansökan om dispens från biotopskydd ska sökas för att avlägsna åkerholme i mitten 

av planområdet, se bild s 17.  

Natur och biologisk mångfald 

De främsta värdena finns kopplade till de biotopskyddade miljöerna samt den resurs i 

form av födosök och häckning som jordbruksmark skapar för djurlivet. 
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En av de biotopskyddade miljöerna, som är ett stenröse kommer behöva tas bort på 

grund av genomförandet av planförslaget. För att ta bort ett biotopskyddat område 

krävs det dispens.  

I planförslaget planeras för grönytor samt dagvattendammar och diken. Dessa 

åtgärder kan gynna naturmiljön i olika grad beroende på hur de utformas. Här kan 

nya värden skapas som gynnar växt- och djurliv och den biologiska mångfalden. I 

detaljplanen för fastigheten Broby 50:2 m.fl. planeras det också för 

dagvattendammar, och tillsammans med föreliggande planförslag medför det en 

möjlighet att skapa ett sammanhängande område med dammar och 

översvämningsytor. 

Det låga värdet och små negativa effekter innebär att genomförandet av 

planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser. Beroende på hur 

området i slutändan utformas kan genomförandet av planförslaget även medföra 

positiva konsekvenser. 

Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet 

Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra 

nivåerna för befintlig bebyggelse.  

Vattenkvalitet 

Mängden näringsämnen minskar jämfört med nuläget vilket innebär positiva effekter, 

inte minst då utmaningarna kopplat till miljökvalitetsnormen ekologisk status i 

Humlebäcken och Vege å framförallt beror på näringsämnen. Att planförslaget kan 

medföra en ökad mängd miljöfarliga ämnen bedöms vara negativt, inte minst då 

mängden kvicksilver riskerar att öka. Generellt gäller undantag för kvicksilver då det 

bedöms som tekniskt omöjligt att sänka halterna till en nivå som motsvarar god 

status. Dock anges i VISS, vad gäller de berörda vattenförekomsterna, att de 

nuvarande halterna inte får öka, vilket dagvattenutredningens beräkningar indikerar 

att planförslaget kan bidra till. Det är dock svårt att bedöma vilken påverkan ett 

begränsat område har på den totala halten i vattenförekomsten då 

avrinningsområdet är stort. Då pågående detaljplanerna väster om planförslaget 

innebär en liknande omvandling är det troligt att de också kommer bidra med ökade 

halter av miljöfarliga ämnen, däribland kvicksilver. Den samlade utbyggnaden kan 

därför, kumulativt, påverka mängden kvicksilver i vattenförekomsterna Humlebäcken 

och Vege å i större utsträckning jämfört med nollalternativet (alternativ där 

detaljplanen inte genomförs och jordbruksmarken fortsatt brukas). Effekten bedöms 

kunna bli liten negativ.  

Dagvatten 

Den föreslagna dagvattenhanteringen i form av fördröjning reducerar flödestoppar 

nedströms i dikningsföretaget. Det skapas ett mer kontinuerligt tillflöde då avtappning 

från fördröjningsytorna sker med ett kontrollerat utflöde under en längre tidsperiod. 

Detta minskar i sin tur risken för erosion och grumlighet i diket nedströms.  

Inom samt i anslutning till planområdet går Åstorp-Vrams Gunnarstorps 

dikningsföretag 1946 och Kölebäckens övre nygrävningsföretag 1927. Det kommer 
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att ske en dialog med dikningsföretagen. Planbeskrivningen kommer efter 

samrådsskedet att kompletteras med hur dikningsföretagen ska hanteras.   

Miljömål 

Globala miljömål 

Planförslaget bedöms påverka miljömålen:  

• Rent vatten och sanitet för alla  

• Hållbar energi för alla 

• Bekämpa klimatförändringarna 

• Ekosystem och biologisk mångfald 

Nationella miljömål 

Planförslaget bedöms påverka miljömålen:  

• Levande sjöar och vattendrag 

Föreslagen rening av dagvattnet innebär både att mängden föroreningar minskar 

samt att mängden miljöfarliga ämnen ökar, vilket är en normal följd av att 

omvandla jordbruksmark till verksamhetsändamål. Då denna utveckling både är 

positiv (ekologisk status) och negativ (kemisk status) bedöms genomförandet av 

planförslaget därför innebära sådant som stödjer och motverkar uppfyllelse av 

miljömålet.  

• Ett rikt odlingslandskap 

Ianspråktagande av jordbruksmark innebär att arealen jordbruksmark minskar. 
Grundläggande för miljömålet är att det finns jordbruksmark kvar. Till miljömålet 
hör också de naturmiljövärden som är knutna till odlingslandskapet. 
Genomförandet av planförslaget innebär att flera biotopskyddade miljöer berörs, 
varav en troligtvis behöver tas bort. Sammantaget bedöms genomförandet av 
planförslaget medföra sådant som motverkar en uppfyllelse av miljömålet. 

• God bebyggd miljö (landskapsbild) 

Genomförandet av planen innebär att landskapsbilden inom och i områdets 
omgivningar påverkas negativt då det blir svårare att läsa vissa av landskapets 
framväxt över tid. Det bedöms medföra att genomförandet av planförslaget i det 
avseendet inte bidrar till uppfyllelse av miljömålet. 

Genomförs kvalitetsprogrammets förslag om återvinning av dagvatten och 
solceller innebär det sådant som verkar för en uppfyllelse av miljömålet. 

• Begränsad klimatpåverkan 

Planförslaget medför en verksamhet som är transportintensiv, samt att 
jordbruksmark som kan fungera som kolsänka försvinner innebär att det riskerar 
att medföra ökade nettoutsläpp av växthusgaser. Byggskede och val av material 
bidrar också till utsläpp av växthusgaser. Sammantaget bedöms genomförandet 
av planförslaget medföra sådant som motverkar en uppfyllelse av miljömålet. 
Genomförs kvalitetsprogrammets förslag om solceller och ladsstolpar för lastbilar 
innebär det sådant som verkar för en uppfyllelse av miljömålet. 
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• Ett rikt djur- och växtliv 

Genomförandet av planen innebär att vissa av naturvärdena som finns inom 
planområdet försvinner. Däremot finns potential för att öka växt- och djurlivet 
genom att inom planområdet plantera växter och skapa miljöer som gynnar 
biologisk mångfald. Huruvida genomförandet av planförslaget bidrar till av 
miljömålet kan nås eller motverkar det bedöms bero på hur planområdet i 
slutändan utformas och hur skötsel av dagvattendammar och grönytor efterlevs.   

Konsekvenser för hälsa och säkerhet 
Skyddszoner 

Översiktsplan för Bjuvs kommun 2006 anger verksamheter och skyddszoner från 

dessa med avseende på hälsa och säkerhet.  

En mindre del i det sydöstra hörnet av planområdet omfattas av skyddszon till 

miljöstation. Användningen inom planområdet är verksamheter och restaurang och 

bedöms inte påverkas av miljöstationens skyddszon.   

Buller 

Tyréns AB har på uppdrag av Catena Projekt AB genomfört bullerutredning (Vrams 
Gunnarstorp 1:15 Bullerutredning till detaljplan 2022-04-13).  

Utredningen belyser påverkan av buller från väg- och spårtrafik och industri (inom 
planområdet) till angränsande bostäder. Beräkningarna utförs för nuläge, 
nollalternativ och vid fullt utbyggt planområde. 

Beräkningarna visar att vid fullt utbyggt planområde kommer den dygnsekvivalenta 
ljudnivån från trafiken att öka vid bostäder norr om anslutningen till planområdet 
(punkt 1 och 2 i bild nedan) med 5 respektive 3 dBA jämfört med nuläget. Jämfört 
med nollalternativet är ökningen 3 respektive 1 dBA. 

Högst ljudnivå blir det i punkt 1, Leq 71 dBA och Lmax 89. Huset ligger precis vid 
vägen och ljudnivån ligger över Naturvårdsverkets riktvärde även för nuläget. Här 
kommer det krävas bullerdämpande åtgärder för att riktvärdena ska uppfyllas. Vid 
övriga bostadshus uppfylls riktvärdet Leq 65 dBA vid fasad utan åtgärder. 

Riktvärdet för buller från industri uppfylls vid samtliga bostäder med god marginal. 
Maximala ljudnivåer från lossningsarbete och lastbilstrafik inom planområdet kan 
dock ändå komma att kunna uppfattas vid bostäder i undantagsfall, företrädesvis på 
kvällar och nätter då bakgrundsnivån i området i övrigt är lägre. 

Skyddsåtgärderna bör utformas så att riktvärden utomhus vid fasad (Leq 65 dBA) 
uppfylls. Det rekommenderas även att man säkerställer att Leq 55 och Lmax 70 
uppfylls vid uteplats. Det korta avståndet till vägen i kombination med de höga 
trafikflödena gör att det kan bli svårt att uppfylla 65 dBA utanför vissa bostadsrum, 
exempelvis på våning 2 mot norr. Här rekommenderas att man tillser så att 
folkhälsomyndighetens riktvärden inomhus (Leq 30 och Lmax 45) uppfylls. Exempel 
på skyddsåtgärder kan vara bullerskydd i tomtgräns, isolering av fasad, fönsterbyte 
eller en kombination av åtgärder.  

Om exempelvis en 1,8 meter hög bullerskyddsskärm anläggs i tomtgräns mot norr, 
väster och delvis mot söder kommer riktvärden vid fasad på våning 1 och vid uteplats 
att uppfyllas även på Malmövägen 49. I bostadsrum på våning 2 blir riktvärdet vid 
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fasad svårt att uppfylla, här rekommenderas istället att man säkerställer att 
folkhälsomyndighetens riktvärde om buller inomhus uppfylls. Tänkbara åtgärder 
skulle kunna vara tilläggsisolering av fasad och fönsterbyte. 
 

 
Kontrollpunkter vid närliggande bostäder.  

Risk och farligt gods 

I och med att tänkt verksamhet anges som icke störande bedöms inte planområdet 
påverka omgivningen avseende olycksrisker. Inga åtgärder bedöms erforderliga att 
vidta.  

I detaljplanen säkerställs tillräckliga skyddsavstånd till de risker som har identifierats i 
riskutredningen.  

Markmiljö 

Startbesked får inte ges förrän markföroreningen har avhjälpts vilket regleras i 
detaljplanen med beteckningen a1.  

Översvämning och skyfall 

Med vidtagna åtgärder enligt, VA- och Skyfallsutredning (Tyréns 2022-04-13) så får 

översvämning och skyfall ingen påverkan avseende hälsa och säkerhet.  
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Sociala konsekvenser 
Barnperspektiv 

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.  

Detaljplanen har begränsad påverkan på barn då den utgörs av kvartersmark för 

verksamheter. Strukturplan visar på möjlighet att genom gång- och cykelvägar länka 

samman planområdet med Bjuv och Åstorp samt att skapa utrymme för rekreativa 

miljöer vilket är positivt ur barns perspektiv.  

Tillgänglighet 

Ett genomförande av planen innebär att kravet på god tillgänglighet och 

användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. Hur kraven på tillgänglighet i detalj 

kommer att tillgodoses redovisas i samband med byggnads- och markprojekteringen 

och avgörs därmed vid kommande bygglovsprövning.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Planområdet utgörs av fastighet Vrams Gunnarstorp 1:15. Detaljplanen innebär 

ingen förändring avseende fastighetsbildning.   

Ekonomiska konsekvenser 
Planförslaget ger möjlighet till arbetstillfällen. 

 

Genomförande 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 

Detaljplanen drivs med utökat förfarande och tidplanen för planprocessen bedöms 

vara följande: 

Samråd   vår 2022 

Granskning   sommar/höst 2022 

Antagande   vinter 2022 

Genomförandetid 

Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum planen vinner laga kraft. Före 
genomförandetidens utgång får, mot berörda fastighetsägares bestridande, 
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. 

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas ( 4 kap 40 § PBL).  

Ändrad lovplikt 

Inom en åkerholme, i mitten av planområdet, har föroreningar påträffats. Startbesked 
får inte ges förrän markföroreningen har avhjälpts vilket regleras i detaljplanen med 
beteckningen a1.  
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Avtal 

Planavtal 

Innan samråd har ett planavtal med fastighetsägaren samt samverkansavtal 

tillsammans med fastighetsägaren och Åstorp kommun tecknats.  

Planavtalet reglerar att fastighetsägaren ska stå för samtliga kostnader som 

kommunen har för framtagandet av detaljplanen, inklusive men inte begränsat till 

kommunens nedlagda arbetstid i projektet. 

Samverkansavtal Åstorps kommun 

Samverkansavtalet med Åstorps kommun är en överenskommelse om att 

fastighetsägaren behöver ansluta sig till infrastrukturnät (infart och VA) för att 

detaljplanen ska vara genomförbar. Inför antagande av detaljplanen krävs det att 

Åstorps kommuns detaljplan över Broby 50:2 fått laga kraft för att säkra att området 

har en tillfartsväg.  

Exploateringsavtal 

Inför antagandet av detaljplanen behöver fastighetsägaren teckna ett 

exploateringsavtal med Åstorps kommun för att reglera kostnad och ansvar för 

utbyggnaden av vägar och VA.  

Fastighetsägaren kommer även behöva teckna ett exploateringsavtal med Bjuvs 

kommun för att reglera genomförandet av dagvattenanläggningarna på kvartersmark. 

Konsekvensen av att detaljplanen genomförs med stöd av exploateringsavtal är att 

Åstorps kommun kan behöva stå för hela kostnaden av sin infartsväg om den här 

detaljplanen inte genomförs.  

I och med att kommunen inte är huvudman för allmänna anläggningar inom 

planområdet, och därmed inte ansvarar för dess utbyggnad, blir en konsekvens att 

de allmänna anläggningarna kan anläggas med en högre eller lägre standard än vad 

som annars hade varit fallet. 

Tillståndsprövning och dispenser 

För att ta bort biotopskyddad åkerholme krävs det dispens.  

Tekniska och ekonomiska frågor  
Planens ekonomi 

Planarbetet genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen och bekostas av 

exploatören. Ingen planavgift tas ut i samband med bygglov. 

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna 
anläggningar 

Åstorps kommun ansvarar för utbyggnaden av allmän plats (gata) fram till 

planområdet. Kostnaden ska fördelas mellan Åstorps kommun och fastighetsägaren.  

Utbyggnad ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av gemensamma 
tekniska anläggningar som inte är kommunala 

Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden samt bekostar samtliga anläggningar 

som inte är kommunala som exempelvis dagvattenanläggningar och grönytor. 
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Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning på grund av arkeologi, 
grundläggning och marksanering 

Arkeologi, grundläggning och marksanering, genomförs och bekostas av 

exploatören. 

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning på grund av vatten- och 
avloppsanläggningar 

Åstorps kommun ansvarar för utbyggnaden av VA-anläggningar på 

fastighetsägarens bekostnad. Åstorps kommun tar ut anslutningsavgift av varje ny 

fastighetsägare enligt VA-taxa gällande för den tidpunkt då anslutning sker. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 

Planområdet utgörs av fastighet Vrams Gunnarstorp 1:15. Detaljplanen innebär 

ingen förändring avseende fastighetsbildning. Ledningsrätter avseende bland annat 

VA-ledningar behöver bildas. Ledningsägaren initierar och bekostar bildandet av nya 

ledningsrätter. U-områden har lagts ut i plankartan för att säkerställa att 

ledningsrätter kan bildas. 

Administrativa frågor 

Medverkande tjänstemän 

Medverkande tjänstemän har varit planarkitekt Jeppe Appelin, exploateringsingenjör 

Sofia Lundblad, förvaltningschef Anneli Gille och planeringschef Niklas Ögren. 

 
 
 
 
 
Jeppe Appelin   Anneli Gille 
Planarkitekt    Förvaltningschef 
 


