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Målet för Svensk näringslivspolitik är att stärka 
den svenska konkurrenskraften och skapa förut-
sättningar för fler jobb i fler och växande företag, 
(Regeringen, 2022). Målsättningen ur ett regionalt 
perspektiv är att Skåne ska bli en stark hållbar till-
växtmotor (Region Skåne, 2022-1). En av de absolut 
viktigaste faktorerna för utveckling av välfärden 
är att befolkningen är i arbete. I Skåne finns hög 
arbetslöshet, främst bland unga, och sysselsätt-
ningsgraden i Skåne är i jämförelse ur ett nationellt 
perspektiv klart lägre. Bjuvs kommun har, i likhet 
med Skåne, lägre sysselsättningsgrad än riket. 
Arbetslösheten i Bjuvs kommun är, i likhet med 
Skåne, högre än genomsnittet i Sverige (Region 
Skåne, 2022-2). Utifrån ett regionalt och lokalt 
perspektiv finns således ett behov av insatser för att 
höja sysselsättningsgraden och sänka arbetslöshe-
ten.

Bakgrund
Bjuvs kommun är i framtagande av ny detaljplan för 
fastigheten VRAMS GUNNARSTORP 1:15, i nordväs-
tra delen av kommunen. Syftet med detaljplanen är 
att pröva platsens lämplighet avseende för lager- 
och logistikverksamhet. 
 
Enligt 2kap. 2§ plan- och bygglagen ska plan-
läggning och prövningen i ärenden om lov eller 
förhandsbesked enligt denna lag syfta till att 
mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Före-
träde ska ges åt sådan användning som från allmän 
synpunkt medför en god hushållning. 

Marken inom området utgörs idag till största del av 
brukningsvärd jordbruksmark som skyddas enligt 
3 kap. 4§ miljöbalken. Med anledning av detta tar 
kommunen fram en lokaliseringsutredning för att 
utreda vilka platser som kan övervägas för insat-
ser för ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet. 
Syftet med lokaliseringsutredningen är att bedöma 
behovet och lämpligheten av att exploatera jord-
bruksmark, motivera detta och undersöka om 
behovet kan tillgodoses, från allmän synpunkt på 
ett tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.

Översiktsplan 2006
Bjuvs kommuns översiktsplan antogs 2009-05-28 
i kommunfullmäktige med en planeringshorisont 
på 20 år. Översiktsplanen pekar ut ett antal ytor för 
bostadsutveckling med tillhörande mindre konse-
kvensbeskrivning samt ett antal utredningsområden 
som inte har konsekvensbeskrivits. Fastigheten 
VRAMS GUNNARSTORP 1:15 pekas ut i översikts-
planen. ”Det nya verksamhetsområdet i gräns mot 
Åstorp, som angränsar Gunnarstorp, har möjlighe-
ter att erhålla spåranslutning och även kollektivtra-
fikförsörjning. Genom att de nya utbyggnadsom-
rådena ligger inom eller i anslutning till befintliga 
tätorter hålls kostnaderna för kommunaltekniska 
anläggningar ner.” (Bjuvs kommun, 2009). 

Vision 2030
Bjuvs kommuns vision om att bygga ett helt 
samhälle – både socialt och strukturellt –ska tydligt 
manifesteras i planeringen och gestaltningen av 
den fysiska miljön. Detta ska baseras på visionens 
fyra delar som utvecklas till att bli grunden och 
strukturen för ny bebyggelse. Dessa fyra delar är 
kraft i nyskapande, puls i tryggheten, jämlikhet i 
olikhet och nästa generation i fokus. Enligt visio-
nen ska det lokala näringslivet bidrar till en attraktiv 
boendekommun. 

Arbete och näringsliv
Bjuvs kommun beskriver det som angeläget att 
möjliggöra ett starkt näringsliv. Kommunen menar 
att ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och 
därmed skatteintäkter som gör att kommunens 
kärnområden inom vård, skola och omsorg kan 
utvecklas (Bjuvs kommun, 2021) Bjuvs kommun 
samverkar delregionalt, Familjen Helsingborg, med 
andra kommuner inom en rad olika områden i strä-
van mot ett hållbart samhälle. Strategisk samhälls-
planering, näringsliv, infrastruktur och kollektivtrafik 
är några exempel på dessa. 

Familjen Helsingborg beskriver sig som ett av 
Sveriges ledande logistiklägen (Familjen Helsing-
borg, 2021). I strukturplan för Familjen Helsingborg 
beskrivs delregionen enligt följande ”variationen 
av unika landskap och naturområden bidrar till att 
Familjen Helsingborg har några av de mest attrak-
tiva boendemiljöerna i Sverige samt är ett av de 
mest populära turistmålen. Familjen Helsingborgs 
goda läge gör att kopplingarna till resten av Greater 
Copenhagen och norra Europa är mycket goda. 
Effektiv infrastruktur skapar de bästa förutsättning-

Lokaliseringsutredning 
VG 1:15



Lokaliseringsutredning VG1:15   2022-02-08

ett rationellt jordbruk. Resultatet kan då ge sämre 
ekonomisk avkastning till följd. 

Exploatering av mark genom bebyggelse är irre-
versibel och kan ha stor påverkan på omgivningen. 
Därför är det viktigt att exploateringen av jord-
bruksmark i första hand undviks och att alternativa 
lokaliseringar prövas. Går det inte att undvika, bör 
det planeras så att konsekvenserna minimeras och 
så att resterande mark kan fortsätta brukas. 

Fastigheten VRAMS GUNNARSTORP 1:15 utgörs 
genomgående av odlingsmark. Marken har klass-
ning mellan 6-8 på en 10-gradig skala. Den mest 
bördiga marken enligt klassificeringen runt Bjuv 
ligger väster/ söder om väg 110 med en klassning 
på 8 av 10.

Väsentligt samhällsintresse
Det är upp till kommunerna själva ta ställning till 
vad som anses vara väsentligt samhällsintresse. 
Bostadsdepartementet beskrev i sin proposition 
1985:86 s.53 att Brukningsvärd jordbruksmark bör 
få tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar 
endast om exploateringen tillgodoser väsentliga 
samhällsintressen som inte kan tillgodoses på ett 
från samhällets synpunkt tillfredsställande sätt på 
annan mark. Sådana samhällsintressen kan vara 
t. ex. bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att 
kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära 
varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga 
tekniska försörjningssystem samt att säkerställa 
viktiga rekreationsintressen. Med stöd i detta kan  
arbetsplatser på rätt plats och med rätt förutsätt-
ningar anses vara ett väsentligt samhällsintresse. 

Enligt miljöbalkens 3 kap. 4§ får brukningsvärd jord-
bruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgo-
dose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. Det är då viktigt att denna nya bebyggelse 
tar hänsyn till de ekologiska värdena i området och 
att området utvecklas på ett resurseffektivt sätt.

För att göra en sådan bedömning ska olika alterna-
tiva lokaliseringar pekas ut, beskrivas och slutligen 
vägas mot varandra för att kunna påvisa den mest 
lämpliga platsen.

arna för arbetspendling, handel och logistikspeci-
alisering” (Familjen Helsingborg 2022). I struktur-
planen beskrivs vidare de delregionala avvägningar 
som gjorts avseende lokalisering av transportinten-
siva verksamheter eller logistikföretag. Enligt vad 
som framgår av den delregionala strukturplanen 
finns lämpliga platser utmed de motorvägar och 
järnvägsspår som går genom delregionen (Familjen 
Helsingborg, 2022). 

Enligt Region Skåne (2017) pekas området (VG 1:15), 
som del i ett större område mellan Bjuv och Åstorp, 
ut som en av dem två viktigaste markreserverna i 
Skåne avseende potentiella utvecklingslägen för 
framtida logistikanläggningar.

Brukningsvärd jordbruksmark
Jordbruksmark är en viktig resurs för att säkra 
dagens och framtidens matproduktion, bevara 
kulturmiljöer, bidra till ekosystemtjänster och för 
att långsiktigt bibehålla den biologiska mångfalden. 
Jordbruksmarken är bunden av sin plats och kost-
sam att återskapa på andra platser. Den svenska 
jordbruksmarken, som är av nationellt intresse, har 
stora värden som bör bevaras för att kunna odla nu, 
men framför allt för framtida odlingsmöjligheter då 
det troligtvis kommer att blir en stor efterfrågan på 
mat med anledning av utmaningar med klimatför-
ändringar, säkerhetsläge, pandemi, etcetera.

I förarbetena till lagen om hushållning med natur-
resurser (prop. 1985/86:3 sid. 158) angavs att bruk-
ningsvärd jordbruksmark avsåg mark som med 
hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsätt-
ningar var lämpad för jordbruksproduktion. 

Det finns i dagsläget ingen generell klassificerings-
modell som kan dela in den svenska jordbruksmar-
ken i olika värdekategorier. Det gjordes en nationell 
klassificering under 1970-talet som var kopplad 
till markens produktiva avkastning. Modellen kan 
ändå ses ge en indikation kring vart det troligen är 
bättre och sämre förutsättningar för odling. Det 
går även att titta på faktorer som markens beskaf-
fenhet. Mäktigare jordar är generellt sett bördigare 
och mer lättarbetade och lämpar sig därmed bättre 
för odling, medan grunda jordar oftare använts till 
bete och slåtter. Ytterligare en faktor i bedömning 
av markens värde är arealen. För det konventio-
nella jordbruket ger de små odlingsmarkerna med 
begränsad framkomlighet av byggnader, grönstruk-
tur och befintliga vägar sämre förutsättningar för 
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Intresseavvägning
För att peka ut platser i Bjuv har ett antal avgräns-
ningar gjorts. Kommunen har tittat på den nu 
gällande översiktsplanen, antagen 2009, och dess 
utpekade nya verksamhetsområden, bostadsom-
råden och utredningsområden. Översiktsplanens 
planeringshorisont har till viss del passerat och 
andra alternativa områden har i detta avseende varit 
aktuella. 

Inom ramen för förevarande skrift har kommunen 
gjort avvägningar med hänsyn till gällande över-
siktsplan och strukturplan för Familjen Helsingborg. 
Avgränsning har även skett utifrån ett resonemang 

om att de alternativa områdena ska vara storleks-
mässigt och ekonomiskt rimligt att exploatera samt 
får inte innebära olägenheter för bostäder och 
skyddade områden. 

Genom att beakta en princip som bygger på förtät-
ning kring sammanhållen bebyggelse skapas förut-
sättningar för gemensamt utnyttjande av infrastruk-
tur och tekniska system. Sammanhållen bebyggelse 
skapar även bättre förutsättningar för nyttjande 
av kollektivtrafik och minskat bilberoende, vilket 
genererar fördelar både ur ekologiska och sociala 
perspektiv.
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Det utpekade områdets placering samt 
alternativa lokaliseringar 1 - 6

Föreslaget område
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Bedömningskriterier
För att tydligt och sakligt kunna redovisa kommu-
nens ställningstaganden avseende den mest lämp-
liga lokaliseringen av ett nytt verksamhetsområde, 
kommer varje lokalisering att bedömas och jämfö-
ras utifrån uppsatta bedömningskriterier. Kommu-
nen har valt ett visst antal kategorier som alla utgör 
grundförutsättningar för kommande planläggning.

Översiktsplan
I översiktsplanen är ett antal områden utpekade för 
planerad bostadsbebyggelse, verksamheter och 
för utredningsområde. Alternativens lokalisering 
kommer att bedömas utifrån översiktsplanen samt 
även strukturplan för Familjen Helsingborg.  

Infrastruktur och tillgänglighet
I enlighet med de resonemang som förs fram i 
strukturplanen för familjen Helsingborgs avseende 
lokalisering av verksamheter bedöms infrastruk-
turella förutsättningar och närhet till motorväg E4 
och järnväg i de olika alternativen till lokalisering.  

Alternativets tillgänglighet för gående, cyklister 
och kollektivtrafik kommer även att analyseras och 
bedömas.

Genomförbarhet
Platsens exploateringsmöjligheter bedöms utifrån 
fastighetsägarens intresse för förändring. Platsens 
exploateringsmöjligheter bedöms också utifrån ett 
uppskattat ytbehov om 15 hektar som minimum, 
och ytterligare möjlighet till expansion ses som 
mycket positivt. Just 15 ha i detta fall motsvarar 
byggrätter om ca 65 000 m2- 70 000 m2 BTA. 

Är fastighetsägare intresserade av förändring? Finns 
möjlighet att ansluta till befintlig infrastruktur och 
befintliga kommunaltekniska anläggningar med 
mera? En jämförelse av den ekonomiska rimlig-
heten i exploatering på platsen ska göras utifrån 
frågeställningen om lokaliseringen är godtagbar 
utifrån samhällsbyggnadssynpunkt? Är lokalise-
ringen ekonomiskt rimlig med tanke på uppskat-
tade exploateringskostnader? 

God bebyggd miljö
Genom att beakta en princip som bygger på förtät-
ning kring sammanhållen bebyggelse skapas förut-
sättningar för gemensamt utnyttjande av infrastruk-

tur och tekniska system. Sammanhållen bebyggelse 
skapar även bättre förutsättningar för nyttjande 
av kollektivtrafik och minskat bilberoende, vilket 
genererar fördelar både ur ekologiska och sociala 
perspektivet. Närhet till samhällsintressen, service 
och tekniska funktioner är viktiga faktorer för att 
området ska anses vara av väsentligt samhällsin-
tresse att exploatera. 

En jämförelse av avståndet till bostadskvarter inom
tätortsgräns görs eftersom en lokalisering nära 
bostäder kan innebära risker för störningar för 
bostäder och därmed också inskränkningar på verk-
samhetsutövare. Det kan också förhindra möjlighet 
till expansion av bostadsområden.

Avstånd till tätortsgräns jämförs eftersom det är
positivt med närhet till tätorter. Tanken är att 
motverka urban sprawl och enskilda enklaver. 

Övriga påverkansfaktorer
Inom områdena finns många planeringsförut-
sättningar som måste tas hänsyn till och som kan 
försvåra möjligheten till bebyggelse på ett område. 
Dessa är bland annat strandskydd, skyfallskartering/
översvämningsrisker, terrängförhållande, förore-
ningar, möjligheten till infrastruktur som vägar och 
VA, fornlämningar, påverkan av riksintresse, buller, 
gruvgångar, påverkan på landskapsbild. Många av 
dessa faktorer är i sig själva inte avgörande för en 
möjlig utveckling men varje faktor påverkar och 
inverkar i processen inför vilka områden som är 
lämpliga för fortsatt utveckling.
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Föreslaget område 
Fastighet: VRAMS GUNNARSTORP 1:15
Markägare: Privat fastighetsägare med intresse av
förändring.
Läge: Nordvästra delen av kommunen, intill kommungräns 
och industriområde inom Åstorps kommun
Yta: ca 57 ha
Kommentar: Området är utpekat som planerat verksamhets-
område enligt gällande översiktsplan samt i strukturplan för  
Familjen Helsingborg. Området är utpekat som en av dem 
två viktigaste markreserverna i Skåne avseende potentiella 
utvecklingslägen för framtida logistikanläggningar i regionens 
plan ”Strategi för den HÅLLBARA GODS- OCH LOGISTIKRE-
GIONEN SKÅNE”
  
+ Utpekat i gällande översiktsplan, strukturplan för Familjen 
Helsingborg samt Strategi för den HÅLLBARA GODS- OCH 
LOGISTIKREGIONEN SKÅNE
+ Nära befintlig tätort och verksamhetsområde
+ Bra omgivande infrastrukturella förutsättningar med närhet 
till motorväg E4 och järnväg. 
+ Ytstorlek och läge möjliggör för ny  bebyggelse i anslutning 
till befintlig bebyggelse (verksamhetsområde) i Åstorp.
+ Närhet till kommunaltekniska anläggningar i Åstorps 
kommun. 
+ Närhet till regionalt utpekat cykelstråk mellan Bjuv och 
Åstorp. 
+ Ingen direkt närhet till bostadsbebyggelse inom tätort. 

- Jordbruksmark, klass sex, klass sju samt klass åtta 
-  Delvis inom området riskklass 1 för gruvras
- Ingen närhet till kollektivtrafik, drygt 1000 m (fågelvägen) till 
befintlig busshållplats 
- Delvis hög markfuktighet
- Några lågpunkter och innestängda områden 
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Möjliga fornlämningar
- Delvis inom värdetrakt för GI Ädellövsskog, GI Öppna land-
skap - Ek,  I Öppna landskap - Ädellövsträd
- Ingen närhet till kommunaltekniska anläggningar i Bjuvs 
kommun. 
- Landskapsbildspåverkan

Alternativ 1
Fastighet: Del av VRAMS GUNNARSTORP 8:1 & del av VRAMS 
GUNNARSTORP 2:8
Markägare: Privat fastighetsägare med intresse av
förändring.
Läge: Nordvästra delen av kommunen, intill kommungräns 
Yta: ca 77 ha
Kommentar: Området är utpekat som planerat verksamhets-
område enligt gällande översiktsplan samt i strukturplan för 
Familjen Helsingborg.Området är utpekat som en av dem 
två viktigaste markreserverna i Skåne avseende potentiella 
utvecklingslägen för framtida logistikanläggningar i regionens 
plan Strategi för den HÅLLBARA GODS- OCH LOGISTIKREGI-
ONEN SKÅNE
  
+ Utpekat i gällande översiktsplan, strukturplan för Familjen 
Helsingborg samt Strategi för den HÅLLBARA GODS- OCH 
LOGISTIKREGIONEN SKÅNE
+ Relativt bra omgivande infrastrukturella förutsättningar med 
närhet till motorväg E4 och järnväg. 
+ Närhet till regionalt utpekat cykelstråk mellan Bjuv och 
Åstorp. Delvis närhet till kommunalt cykelvägnät. 
+ Delvis närhet till samhällsintressen, service och tekniska 
funktioner

- Jordbruksmark, klass sju samt klass åtta 
- Ingen närhet till kollektivtrafik, drygt 1000 m (fågelvägen) till 
befintlig busshållplats 
- Delvis inom området riskklass 1 för gruvras
- Delvis hög markfuktighet
- Några lågpunkter och innestängda områden 
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Möjliga fornlämningar
- Delvis inom och gränsar till område för Kulturmiljöprogram 
(länsstyrelsen Skåne) & Bevarandeplan (Bjuvs kommun) 
- Delvis direkt närhet till bostadsbebyggelse inom tätort.
- Delvis inom värdetrakt för GI Ädellövsskog, GI Öppna land-
skap - Ek,  I Öppna landskap - Ädellövsträd, GI limniskt
- Delvis ingen närhet till kommunaltekniska anläggningar i 
Bjuvs kommun. 
- Delvis egen enklav (urban sprawl) 
- Landskapsbildspåverkan
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Alternativ 2
Fastighet: Del NORRA VRAM 36:1  och del av VRAMS 
GUNNARSTORP 2:8 & del av VRAMS GUNNARSTORP 2:1
Markägare: Privat fastighetsägare, ingen uppgift om intresse 
avseende förändringsönskemål.
Läge: Norra delen Bjuvs kommun
Yta: ca 89 ha
Kommentar: Området är ej utpekat i gällande översiktsplan 
som planerat verksamhetsområde. 

- Ej utpekat i Överstiksplanen 
- Jordbruksmark, klass sju  
- Inom riksintresse för naturvård
- Ingen närhet till kollektivtrafik, drygt 2000 m (fågelvägen) till 
befintlig busshållplats
- Inom område riskklass 1 för gruvras
- Några lågpunkter och innestängda områden 
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Delvis inom värdetrakt för GI Ädellövsskog, GI Öppna land-
skap - Ek,  I Öppna landskap - Ädellövsträd, GI limniskt
- Ingen närhet till kommunaltekniska anläggningar i Bjuvs 
kommun. 
- Helt egen enklav med ingen närhet till sammanhållen 
bebyggelse
- Landskapsbildspåverkan
- Berör område för kommunal naturvård enligt ÖP samt 
grönt stråk i regionplanen (granskningsförslag) 
- Intill område med raviner 
- Ingen direkt närhet till motorväg E4

Alternativ 3
Fastighet: del av STORA MÖRSHÖG 3:4
Markägare: Svenska Kyrkan, ingen uppgift om intresse avse-
ende förändringsönskemål.
Läge: Mellan tätorterna Bjuv och Billesholm
Yta: ca 71 ha
Kommentar: Området är ej utpekat i gällande översiktsplan 
som planerat verksamhetsområde. 

+ Nära större riksväg 110
+ Delvis nära kollektivtrafik (busshållplats)
+ Delvis närhet till kommunalt cykelvägnät. 
+ Delvis närhet till samhällsintressen, service och tekniska 
funktioner
+ Närhet till kommunaltekniska anläggningar

- Ej utpekat i Överstiksplanen 
- Ej utpekat i delregionala och regionala underlag
- Jordbruksmark, klass sex, klass sju samt klass åtta 
- Delvis direkt närhet till bostadsbebyggelse inom tätort.
- Området har riskklass 1, 2 och 4 för gruvras
- Delvis hög markfuktighet
- Några lågpunkter och innestängda områden 
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Möjliga fornlämningar
- Delvis inom värdetrakt för GI Öppna landskap - Ek,  I Öppna 
landskap - Ädellövsträd
- Landskapsbildspåverkan
- Ingen direkt närhet till motorväg E4 och järnväg.
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Alternativ 4
Fastighet: Del av BROGÅRDA 4:4
Markägare: Privat fastighetsägare, ingen uppgift om intresse 
avseende förändringsönskemål.
Läge: Nordvästra delen av kommunen, angränsande till 
tätortsgränsen för Bjuv
Yta: ca 32 ha
Kommentar: Området är utpekat som planerad bostadsbe-
byggelse enligt gällande översiktsplan. 

+ Nära riksväg 107
+ Delvis närhet till samhällsintressen, service och tekniska 
funktioner
+ Närhet till kommunaltekniska anläggningar

- Ej utpekat i Överstiksplanen 
- Ej utpekat i delregionala och regionala underlag
- Jordbruksmark, klass sju
- Ingen närhet till busshållplats, drygt 1000 meter (fågelvä-
gen) till tågstation 
- Området har direkt närhet till bostadsbebyggelse inom 
tätort.
- Området har riskklass 1 för gruvras
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Ingen direkt närhet till motorväg E4 och järnväg.
- Landskapsbildspåverkan
- Delvis hög markfuktighet
- Några lågpunkter och innestängda områden 

Alternativ 5
Fastighet: Del av BJUVSTORP 9:13
Markägare: Bjuvs kommun
Läge: Utkanten av norra delen av Bjuvs tätort
Yta: ca 12 ha
Kommentar: Utredningsområde där det enligt gällande över-
siktsplan står ”Områdets framtida användning bör utredas 
med hänsyn till möjligheter att förlägga bostäder och småin-
dustri inom området”.

+ Nära befintlig, blandad, bebyggelse
+ Nära riksväg 107
+ Ägs av Bjuvs kommun
+ Närhet till regionalt utpekat cykelstråk mellan Bjuv och 
Mörarp. Delvis närhet till kommunalt cykelvägnät. 
+ Delvis närhet till samhällsintressen, service och tekniska 
funktioner
+ Närhet till kommunaltekniska anläggningar

- Ej utpekat i delregionala och regionala underlag
- Jordbruksmark, klass sju
- Ingen närhet till busshållplats, drygt 1000 meter (fågelvä-
gen) till tågstation 
- Liten areal
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Hög markfuktighet
- Delvis inom området riskklass 3 gruvras
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Detaljplanelagd som icke störande verksamhet, kontor och 
upplag
- Ingen direkt närhet till motorväg E4 och järnväg.
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Alternativ 6
Fastighet: Del av BROGÅRDA 4:4  
Markägare: Privat fastighetsägare, ingen uppgift om intresse 
avseende förändringsönskemål.
Läge: Utkanten av norra delen av Bjuv
Yta: ca 40 ha
Kommentar: Området är ej utpekat i gällande översiktsplan 
som planerat verksamhetsområde. 

+ Nära större riksvägar

- Ej utpekat i Överstiksplanen 
- Ej utpekat i delregionala och regionala underlag
- Jordbruksmark, klass sju samt klass åtta
- Ingen närhet till kollektivtrafik
- Delvis hög markfuktighet
- Några lågpunkter och innestängda områden 
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Vattendrag löper genom området
- Inom område riskklass 1 för gruvras
- Ingen närhet till kommunaltekniska anläggningar i Bjuvs 
kommun. 
- Helt egen enklav med ingen närhet till sammanhållen 
bebyggelse
- Landskapsbildspåverkan
- Ingen direkt närhet till motorväg E4 och järnväg.
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Nollalternativ

Samlad bedömning
Studeras området och de alternativ som redogörs 
för ovan framträder två tänkbara lokaliseringar 
(föreslaget område och alternativ 1) som tänkbara 
om man utgår från översiktsplanen, strukturplan för 
Familjen Helsingborg samt region Skånes strategi 
för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne. 
Övriga studerade alternativa lokaliseringar (förutom 
alternativ 1) har inte beaktats i gällande översikts-
plan. 

I en sammanvägd bedömning anser kommunen, 
mot bakgrund i översiktsplanen, infrastruktur och 
tillgänglighet, genomförbarhet, god bebyggd miljö, 
tillgång till samhällsintressen och tekniska funktio-
ner, etc. att det föreslagna området alltjämt bör ses 
bäst lämpat för att tillgodose kommunens samhäll-
sintresse avseende verksamheter.  

Enligt kommunens bedömning grundat på ovan-
stående intresseavvägning och alternativredovis-
ning är föreslaget område VRAMS GUNNARSTORP 1:15 
det bäst lämpade området att ta i anspråk avseende 
lager- och logistikverksamhet. 

VRAMS GUNNARSTORP 1:15 har bra omgivande infra-
strukturella förutsättningar med närhet till motor-
väg E4 och järnväg. Områdets placering direkt 
intill tätorten Åstorp och dess verksamhetsområde 
skapar förutsättningar en utbyggnad av samman-
hållen bebyggelse.  Detta skapar förutsättningar 
för gemensamt utnyttjande av infrastruktur och 
tekniska system. Vidare bidrar en vidareutveckling 
av sammanhållen bebyggelse även bättre förutsätt-
ningar för nyttjande av kollektivtrafik och minskat 
bilberoende. Områdets närhet till regionalt utpe-
kat cykelstråk mellan Bjuv och Åstorp, inklusive 
Hyllinge kan bidra till hållbara transporter avseende 
resor till och från arbete. 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. Detta medför att föresla-
get område bedöms ha minst påverkan på land-
skapsbild av de studerade alternativen. 
 
I en sammanvägd bedömning anser kommunen, 
mot bakgrund i infrastruktur och tillgänglighet, 
genomförbarhet, god bebyggd miljö, tillgång till 
samhällsintressen och tekniska funktioner, etc. att 
det föreslagna området alltjämt bör ses bäst lämpat. 
Kommunen anser att nyss nämnda bedömnings-
grunder är viktiga parametrar för att hävda att 
jordbruksmark ska kunna tas i anspråk för väsentliga 
samhällsintresse. 

Kommunens bedömning, baserad på förevarande 
utredning, är att de anläggningar som exploate-
ringen tillgodoser är väsentliga samhällsintressen 
och som inte kan tillgodoses på ett från samhällets 
synpunkt tillfredsställande sätt på annan mark än 
inom föreslaget område. 

Avvägning har gjorts  mellan det kommunala 
(regionala) intresset avseende tillskapande av upp 
mot cirka 2000 arbetstillfällen i ett bra läge och det 
nationella intresset att bevara jordbruksmarken för 
livsmedelsförsörjning

Ett nollalternativ avser här genom några korta rader 
beskriva innebörden av att föreslagen förändring 
inte sker. Ett nollalternativ innebär först och främst 
att ingen jordbruksmark tas i anspråk. Ett nolla-
lternativ kan således ses som positivt eftersom 
jordbruksmarken bevaras och kan på så sätt fort-
satt bidra till livsmedelsförsörjningen, som är ett 
nationellt intresse. Ett nollalternativ bidrar inte till 
genomförandet av gällande översiktsplan. Ett nolla-
lternativ bidrar inte till genomförandet av struktur-
plan för Familjen Helsingborg. Ett nollalternativ går 
inte emot region Skånes strategi för den hållbara 
gods- och logistikregionen Skåne. Ett nollalternativ 
innebär utebliven utveckling och etablering av fler 
jobb i fler och växande företag. Kommunens lokala 
arbetsmarknad bidrar således inte till varken Bjuvs 
kommuns näringslivspolicy eller de mål som region 
Skåne och regeringen har avseende näringsliv. 

Ett nollalternativ medför troligtvis att Bjuvs kommun 
därmed inte gör de insatser som krävs för att främja 
ökande sysselsättningsgrad (lokalt och regionalt) 
och sänka arbetslösheten (lokalt och regionalt). 
Ett nollalternativ innebär att kommunen inte får 
ökat underlag för samhällsservice, verksamheter, 
vidareutvecklad kollektivtrafik samt ett varierat och 
bredare bostadsutbud. Ett nollalternativ motverkar 
således översiktsplanen samt även vision 2030. 
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