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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Catena Projekt AB har påbörjat arbetet med att ta fram en detaljplan omfattande 
fastigheten Vrams-Gunnastorp 1:15.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera en lager- och 
logistikanläggning. 
 
Med utgångspunkt från avgränsningssamrådet, 2020-02-03, har miljöbedömningen 
avgränsats till naturmiljö, vattenmiljö, landskapsbild, jordbruksmark, klimatpåverkan 
och klimatanpassning.  
 
Planområdet utgörs av 56 hektar flack bördig jordbruksmark. I norr gränsar 
planområdet mot Södra industriområdet i Åstorps kommun. Åt öster gränsar 
planområdet mot Söderåsbanan (järnväg). Mot väster och söder gränsar planområdet 
mot jordbruksmark.  

PLANFÖRSLAGET 

Planförslaget möjliggör verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. 
Planförslaget är flexibelt och tillåter bebyggelse omfattande 45 procent av byggbar yta, 
samt generell höjd på 14 meter varav maximalt 20 procent upp till 23 meter. Infart till 
planområdet föreslås ske från Malmövägen väster om planområdet. Infarten går 
genom fastigheten Broby 50:2 m.fl. Föreslaget projekt för fastigheten är lager- och 
logistikverksamhet.  

ALTERNATIV 

En lokaliseringsutredning har tagits fram för att möta kraven för ianspråktagande av 
jordbruksmark. Den visar att planförslaget är det mest lämpliga alternativet ur ett 
samhällsbyggnadsperspektiv, framförallt på grund av det innebär en utvidgning av ett 
befintligt verksamhetsområde, vilket möjliggör en samlad bebyggelse samt att 
befintliga tekniska system kan nyttjas.  
 
Ett kvalitetsprogram har tagits fram, som visar på hur området kan utformas på ett så 
hållbart sätt som möjligt.  
 
Nollalternativet, det vill säga miljöns sannolika utveckling om detaljplanen inte 
genomförs, bedöms innebära att området fortsatt kommer utgöras av jordbruksmark. 
Två detaljplaner som är under framtagande direkt väster om planområdet, vilka 
möjliggör verksamhetsområde, antas vara färdigutbyggda i nollalternativet.  

KONSEKVENSER 

Planförslaget tar jordbruksmark i anspråk, vilket innebär att den inte längre kommer 
vara möjlig att använda för livsmedelsförsörjning. Jordbruksmarken är bördig vilket ger 
den ett högt värde. Att ta 56 hektar bördig jordbruksmark i anspråk bedöms medföra 
stora negativa effekter. Ett högt värde kombinerat med stora negativa effekter bedöms 
medföra stora negativa konsekvenser ur ett resurshushållningsperspektiv. Och 
motverkar möjligheten till en stärkt livsmedelsförsörjning. Genomförandet av 
planförslaget bedöms motverka uppfyllnad av miljömålet Ett rikt odlingslandskap.  
 
Planförslaget innebär att en av de tre biotopskyddade naturmiljöerna, ett stenröse, 
troligtvis behöver tas bort, vilket innebär att dispens behöver sökas. I övrigt innebär 
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ianspråktagande av jordbruksmarken att födosöksområden och häckningsplatser för 
vissa fågelarter kan försvinna. Sammantaget bedöms naturmiljön inom området ha lågt 
värde och effekterna bedöms som små, vilket ger små negativa konsekvenser. 
Genomförs planförslaget enligt strukturplanen, bedöms det kunna medföra positiva 
konsekvenser då det tillskapar miljöer som kan ha betydelse för den biologiska 
mångfalden. Genomförandet av planförslaget bedöms därför både kunna motverka och 
verka för uppfyllelse av miljömålet Ett rikt växt och djurliv.  
 
Planområdet gränsar till ett befintligt verksamhetsområde, men utgör en del av ett 
öppet flackt jordbrukslandskap som karaktäriseras av långa siktlinjer. I närheten av 
planområdet finns riksintresseområden för rekreation och kulturmiljön samt 
landskapsbildskydd, varför planområdet bedöms ha ett måttligt värde. Planförslaget 
innebär att det öppna jordbrukslandskapet ersätts av storskaliga byggnader för lager 
och logistik, vilket bedöms medföra måttligt negativa effekter. Ett måttligt värde 
kombinerat med måttligt negativa effekter bedöms medföra måttligt negativa 
konsekvenser ur ett landskapsbildsperspektiv. Genomförandet av planförslaget 
bedöms motverka uppfyllnad av miljömålet God bebyggd miljö. 
 
Att omvandla jordbruksmark till verksamhetsområde medför både förändringar i 
avrinningen och i mängden föroreningar. Dagvattnet från planområdet berör två 
ytvattenförekomster: Humlebäcken som i sin tur rinner ut i Vege å. Vattenmiljön och 
kravet att nå uppsatta miljökvalitetsnormer bedöms utgöra ett stort kommunalt och 
regionalt intresse och därmed bedöms värdet vara måttligt. Genomförs planförslaget 
beräknas halterna av näringsämnen att minska vilket är positivt för den ekologiska 
statusen i ytvattenrecipienterna Humlebäcken och Vege å. Däremot beräknas flertalet 
miljöfarliga ämnen att öka, bland annat halterna av kvicksilver, varför effekten bedöms 
bli måttligt negativ.  Ett måttligt värde kombinerat med måttligt negativa effekter 
bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser ur ett vattenmiljöperspektiv. 
Genomförandet av planförslaget bedöms både kunna motverka och verka för en 
uppfyllnad av miljömålet Levande sjöar och vattendrag. 
 
I och med att klimatomställningen utgör ett akut problem som behöver lösas för att 
undvika omfattande konsekvenser för både människor och biologisk mångfald bedöms 
värdet vara högt. Lager och logistik innebär en transportintensiv verksamhet, vilket 
bidrar till den globala uppvärmningen så länge fossila drivmedel används. En övergång 
till fossilfria bränslen kan minska påverkan. Jordbruksmark har potential att fungera 
som kolsänka. Planförslaget innebär att denna potential begränsas. Planförslagets 
klimatpåverkan bedöms medföra små negativa effekter. Ett högt värde kombinerat 
med små negativa effekter bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser ur ett 
klimatomställningsperspektiv. Genomförandet av planförslaget bedöms både kunna 
motverka en uppfyllnad av miljömålet Begränsad klimatpåverkan.  

FORTSATT ARBETE OCH UPPFÖLJNING 

I det fortsatta arbetet behöver hänsyn tas till naturmiljövärden som ska bevaras, inte 
minst de träd som finns i anslutning till de biotoper som finns inom området. 
Identifieras skyddsvärda arter (troligtvis i så fall groddjur, fåglar, växter) i den 
naturvärdesinventering som ska genomföras under försommaren behöver hänsyn tas 
till dessa under byggskedet. Vad gäller vattenmiljö behöver hänsyn tas så att dag- och 
länshållningsvatten renas före utsläpp samt att grumling i diket undviks. 
 
Kommunen bör följa upp att dagvattenhanteringen finns med i förprojekteringen, 
projekteringen och genomförandet av planen. Skötselplan behöver tas fram för drift 
och underhåll av föreslagna dagvattenanläggningar för att säkerställa dess funktion 
över tid. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Catena Projekt AB har påbörjat arbetet med att ta fram en detaljplan omfattande 
fastigheten Vrams-Gunnastorp 1:15.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera en lager- och 
logistikanläggning. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DETALJPLANEN 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Fastigheten som ansökan avser ligger i norra delen av Bjuvs kommun och gränsar till 
Åstorps kommun. Figur 1 visar planområdets lokalisering i relation till tätorten Åstorp. 
Området består av cirka 56 hektar flack åkermark. Höjdskillnaden inom området är 
cirka fem meter. Östra delen av området ligger generellt på en högre nivå. 
 
Området avgränsas av befintligt verksamhetsområde i norr och gränsen till Åstorps 
kommun i norr, järnvägen Skånebanan i öster, fastigheten Broby 50:2 i väster och 
jordbruksmark i söder.  
 

 
Figur 1. Planområdet ligger söder om Åstorp, området ligger inom röd polygon.   

Genom området går ett dike från norr mot söder som delvis är kulverterat och delvis är 
öppet. Diket mynnar i Kölebäcken ca 150 meter söder om områdets södra gräns. 
Precis norr om, utanför planområdet mellan jordbruksmarken och befintliga byggnader 
ligger två dagvattendammar.  
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Öst och sydöst om området ligger Söderåsen som är en urbergshorst bevuxen med 
mestadels ädellövskog. Delar av Söderåsen är utpekat som nationalpark och Söderåsen 
berörs också av riksintresseområden för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö. I övrigt 
domineras omgivningen av storskalig jordbruksmark. 
 
Väg E4 passerar planområdet i väster. E4:an är utpekad som riksintresse för 
kommunikationer. Malmövägen, som ligger strax väster om planområdet, kommer att 
vara anslutningsväg från planområdet till E4:an.  
 
Järnväg återfinns direkt öster om planområdet. Denna är utpekad som  
riksintresse av Trafikverket då den har en interregional betydelse. Det går  
godstransporter på järnvägen, varav en del utgörs av farligt gods. 
 
Figur 2 visar en flygbild över det aktuella planområdet med planområdesgränsen 
inritad.  
 

 
Figur 2. Fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 som ansökan avser. 
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2.2 SKYDDADE OCH VÄRDEFULLA OMRÅDEN 

Planområdet omfattas inte av något områdesskydd, men det finns ett antal skyddade 
områden i närheten, se Figur 3. Dessa beskrivs kortfattat nedan.  
 
Riksintresse för friluftsliv Söderåsen 
Söderåsen sträcker sig från Röstånga i sydost till Åstorp i nordväst och Skåneleden 
löper över åsen från nord till sydspetsen. Huvudkriteriet för riksintresset är ett område 
med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller 
kulturmiljö. Friluftsaktiviteter innefattar vandring, strövande, promenader och 
naturupplevelser. Ett antal kriterier finns för att behålla eller utveckla dessa värden, 
bland annat stillhet, tystnad och låg ljudnivå. 
 
Riksintresse för naturvård Söderåsen med vattendrag och Jällabjär 
Riksintresset gränsar till planområdet och ligger på östra sidan om järnvägen. Område 
är av riksintresse för naturvården då det har särskilt höga naturvärden, är ostört och 
inrymmer en stor mångfald av naturtyper. Syftet med riksintresset är att bevara, 
skydda och utveckla dessa unika värden för naturvård. 
 
Bjuvs kommun ifrågasätter den geografiska utbredningen av riksintresset väster om 
järnvägen Åstorp-Billesholm, då jordbruksmark i sig saknar intresse ur 
naturvårdssynpunkt. Det noteras att länsstyrelsen numera stöder kommunens åsikt 
(Bjuvs kommun, 2009).  
 
Riksintresse för kulturmiljövård Vrams Gunnarstorp  
Området består av ett kuperat slottslandskap och parklandskap med omfattande park- 
och allésystem på Söderåsens sluttning kring slottet Vrams Gunnarstorp. Slottet (från 
1500-talet) ligger ca 3 km söder om planområdet bredvid Söderåsen. 
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Figur 3. Skyddade områden i närheten av planområdet. Källa: Naturvårdsverkets webbtjänst Skyddad 
natur.  

2.3 BIOTOPSKYDD 

I områdets finns ett antal landskapsobjekt i jordbrukslandskapet som skulle kunna 
omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11§ i miljöbalken.  
 
En naturvärdesinventering på förstudienivå genomfördes av Ekoll AB (Ekoll, 2022), 
vårvintern 2022 där tre biotopskyddsobjekt identifierades, ett öppet dike, ett 
småvatten och en åkerholme. För beskrivningar av objekten, se avsnitt 6.2 Naturmiljö. 
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För att säkert fastställa om det rör sig om skyddade biotoper planeras en inventering 
fältsäsongen 2022.  

2.4 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) regleras i 5 kap MB. Planförslaget bedöms kunna påverka 
möjligheteten att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.  

2.5 GÄLLANDE PLANER 

ÖVERSIKTSPLAN 

Gällande översiktsplan för Bjuvs kommun är från 2006 och antogs 2009-05-28 (Bjuvs 
kommun 2009). Det pågår arbete med ny översiktsplan. I den gällande översiktsplanen 
är området en del av ett utpekat verksamhetsområde, se Figur 4. 
 
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen då det är utpekat som 
verksamhetsområde.  
 

 

 
Figur 4. Området är en del av ett utpekat verksamhetsområde i översiktsplanen. Röd polygon visar 
området för planprogrammet. Källa: Bjuvs kommuns översiktsplan (Bjuv, 2006).  

DETALJPLANER 

Området ligger i Bjuvs kommun och omfattas inte av någon detaljplan. 
 
Det pågår arbete med en detaljplan i Åstorp, Broby industriområde, som gränsar till 
planområdets västra gräns. Syftet är att med ny detaljplan pröva möjligheten att utöka 
verksamhetsområde Åstorp Södra söderut. Skedet är inför samråd. Väster om 
detaljplanen för Broby 50:2 m.fl. har arbetet precis börjat för ytterligare en detaljplan, 
Broby väster etapp 2, som också prövar möjligheten att utöka verksamhetsområdet 
söderut.  
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3 PLANFÖRSLAGET 
Detaljplanen (Bjuvs kommun 2022a) ger möjlighet för verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan samt restaurang. I detaljplanen regleras även ytor för att bevara 
befintliga naturområden (med bestämmelsen n1), ge möjlighet för allmänna 
underjordiska ledningar, samt att säkerställa skyddsavstånd till järnväg och 
kraftledning.  
 
Föreslagen detaljplan är flexibel och innebär att bebyggelsen tillåts uppta 45 procent 
av byggbar yta. Höjden på bebyggelsen regleras generellt till 14 meter i nockhöjd, med 
högdelar på 23 meter på 20 procent av byggnadsarean. I detaljplanen regleras därtill 
att minst 25 % av marken ska vara genomsläpplig. I Figur 5 visas föreslagen plankarta. 
 
Infart till planområdet föreslås ske från Malmövägen väster om planområdet. Infarten 
går genom fastigheten Broby 50:2 m.fl.  
 
Föreslaget projekt för fastigheten, se Figur 6, är lager- och logistikverksamhet. I 
strukturplanen (Tyréns 2022a) föreslås ny bebyggelse 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. Högdelar föreslås placeras centralt i 
den norra delen för att begränsa påverkan på landskapsbilden. 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.  
 

 
Figur 5. Plankarta, källa Bjuvs kommun 2022a. 
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Figur 6. Strukturplan för planområdet. Källa: Strukturplan, Tyréns, 2022a. 

4 ALTERNATIV 
Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § punkt 2 ska rimliga alternativ med hänsyn till planens 
eller programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. 
Även motivering till varför olika alternativ har valts eller valts bort under processen ska 
redovisas i MKB:n (6 kap. 11 § punkt 6). 

4.1 LOKALISERINGSALTERNATIV 

Bjuvs kommun har tagit fram en lokaliseringsutredning för ianspråktagandet av 
jordbruksmark (Bjuv 2022b), se avsnitt 6.1. Lokaliseringsutredningen bedöms även 
uppfylla kravet att undersöka alternativa lokaliseringar ur ett 
miljökonsekvensbeskrivningsperspektiv.  

4.2 UTFORMNINGSALTERNATIV 

Som en del av arbetet med att ta fram detaljplanen har ett kvalitetsprogram arbetats 
fram (Tyréns 2022a). Grunden för kvalitetsprogrammet +är ett antal 
hållbarhetsworkshops där olika miljökompetenser deltog, bland annat naturmiljö, 
landskapsbild, buller, förorenad mark samt ansvarig för 
miljökonsekvensbeskrivningen. Utöver dessa deltog även trafikutredare, planarkitekt 
och arkitekt. Syftet med att genomföra hållbarhetsworkshops var att samla in olika 
hållbarhetsperspektiv till arbetet med kvalitetsprogrammet för att möjliggöra en så 
hållbar utformning som möjligt av projektet.  
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Resultatet av hållbarhetsarbetet blev ett antal ledord för utformningen av 
planförslaget, exempelvis logistikanläggningen i landskapet, logistikanläggningen som 
habitat och logistikanläggning med ett globalt ansvarstagande. Till exempel har 
grönstrukturen utformats så att, om kvalitetsprogrammet omsätts i praktiken, det 
skapas värden både för rekreation för de som arbetar i området och värden för 
biologisk mångfald. Grönstrukturen i kvalitetsprogrammet bygger vidare på de värden 
som finns inom området idag, framförallt i form av diket men också märgelgraven i 
den sydöstra delen. Därtill ingår det i kvalitetsprogrammet att förse taken på 
logistikbyggnaderna med solceller 

4.3 VAL AV ALTERNATIV 

Lokaliseringen av planförslaget har valts på grund av läget vid Södra industriområdet 
bedöms vara den lokalisering som är bäst lämpad ur ett samhällsbyggnadsperspektiv 
då den innebär en utvidgning av ett befintligt verksamhetsområde, vilket innebär att 
befintliga kommunaltekniska system kan nyttjas. Påverkan på boendemiljöer 
begränsas också i jämförelse med andra alternativ, och närheten till det befintliga 
verksamhetsområdet innebär att påverkan på landskapsbilden begränsas i jämförelse 
med lokaliseringar som ligger för sig själv i det öppna landskapet. Platsen innebär 
dock utmaningar, framförallt kopplat till hushållning med naturresurser, landskapsbild 
och vattenmiljö, varför ett kvalitetsprogram tagits fram för att identifiera åtgärder som 
kan genomföras för att begränsa påverkan och om möjligt skapa positiva effekter.  

4.4 NOLLALTERNATIVET 

En MKB ska innehålla ett referensalternativ för att kunna jämföra och bedöma 
detaljplanens miljökonsekvenser med ett scenario med områdets sannolika utveckling 
om detaljplanen inte genomförs. Ett sådant scenario kallas för nollalternativ. 
Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget, även om nollalternativet och nuläget 
ofta har stora likheter.   
 
För det här planförslaget innebär nollalternativet att jordbruksmarken fortsatt kommer 
att brukas. Detaljplanerna som är under framtagande och som ligger i anslutning till 
planområdet, se avsnitt 2.5, antas vara färdigutbyggda i nollalternativet. 
 
Konsekvenserna för nollalternativet redovisas under respektive aspekt i kapitel 6. 

5 MILJÖBEDÖMNING 

5.1 KRAV PÅ MILJÖBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN 

Om en detaljplan kan väntas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning 
ingå i planprocessen. Processen för miljöbedömningen sker i samspel med 
detaljplaneprocessen vilket innebär att utredningar och konsekvensbeskrivningar av 
miljöaspekter utgör underlag som kan påverka detaljplanens innehåll och utformning. 
Planens konsekvenser för de miljöaspekter som kan medföra betydande påverkan ska 
redovisas i en MKB-rapport. 
  
För att avgöra om en miljökonsekvensbeskrivning behövs för en detaljplan ska en 
undersökning genomföras. Bjuvs kommun har beslutat att planförslaget kan medföra 
betydande miljöpåverkan varför en strategisk miljöbedömning behöver genomföras för 
detaljplanen. 
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Vad en miljöbedömning för en detaljplan ska omfatta finns angivet i Miljöbalken. Det 
är emellertid endast den betydande miljöpåverkan som rent formellt ska bedömas och 
beskrivas, varför en avgränsning behöver genomföras, se avsnitt 5.4. 

5.2 SYFTE OCH PROCESS  

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta 
och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra. 
Syftet är också att integrera miljöhänsyn i projektet och att utgöra en del av underlaget 
inför beslut om detaljplanen. Den miljöhänsyn som identifieras i MKB:n ska sedan följa 
projektet under framtagandet av förfrågningsunderlag och miljökrav för 
genomförandet. Det gäller också de miljöaspekter som är relevanta för planarbetet 
men som inte utreds inom ramen för MKB.  
 
Miljöbedömningsprocessen följer detaljplanens process, vilket innebär att samrådet 
om detaljplanen också omfattar samrådet om MKB. 

5.3 METODIK 

MKB:n ska visa hur projektet kan miljöanpassas och genom ett integrerat arbetssätt 
och i samarbete med kommun och exploatör ta fram lösningar så att negativa effekter 
kan undvikas, begränsas eller i sista hand kompenseras. Det gäller både sådana 
effekter som är en följd av anläggandet och sådana som är en följd av driften.  
 
Bedömning av miljökonsekvenser utgår från den berörda platsens förutsättningar och 
värden samt detaljplanens förväntade påverkan på dessa. Om ett område med stort 
värde störs i stor omfattning innebär det stora negativa konsekvenser medan en liten 
störning på ett område med litet värde innebär normalt sett små negativa 
konsekvenser. Positiva konsekvenser kan uppstå om inverkan på ett område är positiv.  
 
Härledning av värdet har gjorts med stöd utifrån följande beskrivningar:  
 

• Områden med högt värde är till exempel riksintressen eller andra intressen 
som gäller på nationell och på EU-nivå, såsom Natura 2000-områden.  

• Områden med måttliga värden utgörs till exempel av regionala och större 
kommunala intressen.  

• Områden med låga värden är områden med lokala och mindre kommunala 
intressen.  

 
Effekter avser förändringen till följd av genomförandet av planförslaget jämfört med 
nollalternativet, exempelvis hur omfattande ett intrång blir eller hur höga 
bullernivåerna vid en bostad beräknas bli. Effekter beskrivs som positiv effekt - liten 
negativ effekt – måttligt negativ effekt – mycket negativ effekt.  
 
Konsekvenserna härleds utifrån en sammanvägning av värdet och omfattningen av 
effekten, se Tabell 1. 
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Tabell 1. Matris som illustrerar bedömningsmetodik i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Intressets 
värde 

Effekt (beroende av omfattning och varaktighet) 

Mycket negativ 
effekt 

Måttlig negativ 
effekt 

Liten negativ 
effekt 

Positiv  
effekt 

Högt värde Mycket stor-stor 
konsekvens 

Måttlig-stor 
konsekvens 

Måttlig 
konsekvens 

Positiv 
konsekvens 

Måttligt 
värde 

Måttlig-stor 
konsekvens 

Måttlig 
konsekvens 

Liten-måttlig 
konsekvens 

Positiv 
konsekvens 

Lågt värde Måttlig konsekvens Liten-måttlig 
konsekvens 

Liten konsekvens Positiv 
konsekvens 

 
Till grund för konsekvensbedömningen ligger riktvärden, miljömål, 
miljökvalitetsnormer och övriga riktlinjer eller mål som är framtagna av statliga eller 
kommunala myndigheter. Bedömningen har gjorts i förhållande till nollalternativet som 
är en beskrivning av den sannolika utvecklingen på platsen om projektet inte 
genomförs.  
 
Platsspecifika förutsättningar och bedömningsgrunder för varje miljöaspekt beskrivs 
närmare under respektive avsnitt i kapitel 6.  

5.4 AVGRÄNSNING 

TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING  

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avser beskriva de miljöeffekter som kan 
uppstå vid ett genomförande av detaljplanen, när planen är fullt utbyggd. 
Miljöpåverkan som kan uppstå under byggnationstiden bedöms endast övergripande i 
denna MKB. Bedömningen av berörda värden och konsekvenser kommer att utgå från 
detaljplanens genomförandetid som är fem år. 

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING  

Detaljplanen är avgränsad enligt Figur 6 och omfattar fastigheten Vrams Gunnarstorp 
1:15. 
 
Influensområdet, vilket avser det område där miljöeffekter kan uppstå, varierar för 
olika miljöaspekter. Exempelvis kan upplevelsen av landskapsbilden påverkas en bit 
från själva planområdet, medan påverkan på enskilda naturobjekt kan vara mycket 
lokala. Influensområdets storlek kan således inte avgränsas exakt på en karta. 
Bedömningarna i den här MKB:n är i huvudsak avgränsade till planområdet och dess 
direkta närområde. 

AVGRÄNSNING MILJÖASPEKTER 

Ett avgränsningssamråd genomfördes med Länsstyrelsen i Skåne län 2022-02-03. 
Under avgränsningssamrådet presenterades planförslaget samt förslag till avgränsning 
av miljöaspekter att hantera i miljöbedömningen.  
 
Följande miljöaspekter bedöms påverkas i en betydande omfattning av detaljplanens 
genomförande: 
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• Jordbruksmark 
• Naturmiljö  
• Landskapsbild 
• Vattenmiljö 
• Klimat 

   
Följande miljöaspekter behandlas inte i miljöbedömningen men tas upp i 
planbeskrivningen: 

• Befolkning och människors hälsa 

Planförslaget ligger inte i anslutning till något bostadsområde och den trafik som 
planförslaget alstrar kommer inte passera genom något bostadsområde. Beroende 
på vilken väg som trafiken till och från planområdet tar, kan det påverka 
boendemiljön på enstaka hushåll, exempelvis längs med Malmövägen, i form av 
buller, luft och trafiksäkerhet. Planområdet bedöms inte heller ha någon betydelse 
för rekreation och friluftsliv. I och med att det är enstaka hushåll som kan komma 
att påverkas bedöms påverkan inte vara så stor att den behöver hanteras i 
miljöbedömningen, utan det är tillräckligt att det hanteras inom ramen för 
detaljplanen. 

• Kulturmiljö och arkeologi 

Planområdet ligger inte inom något område av 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. Enligt RAÄs Fornsök har en övrig kulturhistorisk lämning, 
en tunnackig flintyxa, påträffats inom planområdet. Eftersom planområdet inte 
bedöms innehålla några större kulturhistoriska värden föreslås aspekten avgränsas 
bort från miljöbedömningen. Om fornlämningar påträffas under detaljplanens 
genomförande ska detta omedelbart anmälas till länsstyrelsen. 

• Förorenad mark 

En miljöteknisk markundersökning har genomförts (Tyréns 2022d) i syfte att 
klargöra föroreningssituationen inom planområdet. 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. Dock har inom ett mindre område (åkerholmen centralt i 
området, se avsnitt 6.2) av området påträffats arsenik och DDT i halter 
överstigande det generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM). 
Den påträffade markföroreningen bedöms inte utgöra någon risk, vare sig med 
nuvarande markanvändning eller planerad användning som logistikcentral. Dock 
ska försiktighet iakttas vid schaktarbeten inom området. 

TILLÄMPLIGA NATIONELLA MILJÖMÅL 

Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en beskrivning av hur 
relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas i planen.  
 
Följande miljömål har bedömts beröras av planförslaget:  
 

• Ett rikt växt och djurliv 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt odlingslandskap 
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• Levande sjöar och vattendrag 
• Ingen övergödning 

OSÄKERHETER 

MKB:n genomförs utifrån bedömningar om en framtida situation då planförslaget antas 
vara utbyggt. Eftersom framtiden är osäker finns det i bedömningarna alltid en viss 
osäkerhet. Osäkerheter utgörs av oförutsedda fynd eller att förutsättningar ändras. En 
annan osäkerhet utgörs av att bedömningarna bland annat baseras på den 
strukturplan som tagits fram, se Figur 6, som endast utgör ett exempel eftersom 
detaljplanen är flexibel, vilket innebär att det inte är bestämt var byggnader kommer 
placeras eller vilka delar som kommer bli 23 meter höga. En flexibel detaljplan innebär 
större osäkerheter i bedömningarna jämfört med en mer styrd detaljplan, vilket i det 
här fallet framförallt berör bedömningarna på vattenmiljö och landskapsbild. 

6 MILJÖKONSEKVENSER 

6.1 JORDBRUKSMARK 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Jordbruksmarken är en av våra viktigaste resurser för att producera livsmedel, foder,  
energigrödor och andra råvaror. Jordbruksmark kan ses som en ändlig naturresurs då 
det i praktiken är omöjligt att återskapa jordbruksmark som exploaterats. Jordbruk är 
enligt 3 kapitlet 4 § miljöbalken av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark 
får endast tas i anspråk för anläggningar som tillgodoser väsentliga samhällsintressen 
och om dessa väsentliga samhällsintressen inte kan tillgodoses tillfredställande på 
annan mark. 
 
Jordbruksmarken inom programområdet är mycket bördig då marken klassificeras som 
jordklass 8 i den västra delen, jordklass 7 med inslag av jordklass 6 i den östra delen. 
Detta på en tiogradig skala där ett högt värde innebär en hög bördighet på 
jordbruksmarken. Jordbruksmarken utgör en del av ett större sammanhängande 
jordbrukslandskap mellan väg E4 i väster Åstorp i norr, Söderåsen i öster och Bjuv i 
söder.  
 
PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER 
Påverkan och konsekvenser med nollalternativet 
Nollalternativet innebär att dagens markanvändning kommer att fortgå och 
jordbruksmarken kommer att brukas även i fortsättningen. Nollalternativet bedöms 
därmed inte medföra några effekter eller konsekvenser för jordbruksmarken inom 
planområdet. 
 
Påverkan och konsekvenser med planförslaget 
Genomförandet av planförslaget innebär att cirka 56 hektar bördig jordbruksmark tas i 
anspråk. Det innebär att jordbruksmarken inte längre kommer vara möjlig att bruka för 
produktion av livsmedel och grödor för andra ändamål. Som ett exempel innebär 56 
hektar jordbruksmark i Skåne, vid normalskörd, en produktion av cirka 400 ton 
höstvete eller cirka 200 ton ärtor eller cirka 200 ton raps.  
 
Jordbruksmarken inom planområdet bedöms ha ett högt värde då jordbruksmark 
utgör ett nationellt intresse, samt då det rör sig om jordbruksmark med hög 
bördighet. Effekten bedöms bli mycket negativ då ianspråktagandet innebär att en 
stor yta mycket bördig jordbruksmark inte längre kommer vara möjlig att bruka för 
produktion av livsmedel. Förlusten av bördig jordbruksmark bör också ses i 
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perspektivet att Sverige idag har en relativt låg självförsörjning av livsmedel, cirka 50 
procent, och att coronapandemin och det försämrade säkerhetsläget har visat på 
behovet av en stärkt livsmedelsförsörjning. Att permanent ta delar av den bördigaste 
jordbruksmarken i landet ur produktion motverkar möjligheten till en stärkt 
självförsörjning av livsmedel. 
 
Ianspråktagande av jordbruksmark ska inte heller ses som en isolerad händelse utan i 
ett större sammanhang. Varje år exploateras brukningsvärd jordbruksmark för olika 
ändamål, inte minst i Skåne. Föreslagen exploatering av berörd jordbruksmark utgör 
en del av denna utveckling. Inte minst innebär planförslaget i kombination med 
ianspråktagandet i och med detaljplanerna Broby väster etapp 2, Broby industriområde 
men också Återvinningscentralen att betydande arealer jordbruksmark försvinner i den 
här delen av Åstorps och Bjuvs kommuner. 
 

 
FÖRENLIGHET MED 3 KAP 4§ MILJÖBALKEN. 
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.  
 
Följande frågor behöver besvaras för att avgöra om jordbruksmarken får tas i anspråk:  
 

1.  Är marken jordbruksmark?  
Marken utgörs av jordbruksmark.  
 

2. Är jordbruksmarken brukningsvärd?  
Marken är bördig då den klassificeras som jordklass 8 i den västra delen, jordklass 7 
med inslag av jordklass 6 i den östra delen, och således brukningsvärd. 
 
Enligt praxis från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) är all jordbruksmark som 
brukats i närtid klassad som brukningsvärd.  
 

3. Tillgodoser den tänkta bebyggelsen ett väsentligt samhällsintresse 
Avvägningen mellan behovet av att bevara åkermarken för framtida 
livsmedelsproduktion och behovet av bebyggelse ska göras i varje enskilt fall.   
 
I EU liksom i Sverige minskar mängden jordbruksmark samtidigt som mängden 
jordbruksmark behöver öka för att möta behoven av livsmedel under de närmaste 
decennierna (Jordbruksverket, 2013). 
 
Den absoluta majoriteten av den svenska minskningen av jordbruksmark består av 
skogsbildning, men en stor del har även gått till utvidgning av tätorter och 
infrastruktur. Den typen av omvandling är desto allvarligare, eftersom den i praktiken 
är irreversibel, och dessutom ofta drabbar den mest produktiva jordbruksmarken. Ett 
ökat behov av livsmedel och energi globalt kommer troligen att leda till ett ökat behov 

Effekter och konsekvenser 
Det höga värdet och den stora negativa effekten innebär att genomförandet av 
planförslaget bedöms medföra Mycket stora negativa konsekvenser. 
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av jordbruksmark även i Sverige. Därför är det mycket viktigt att hushålla med 
jordbruksmarken och bevara den för framtida behov (Jordbruksverket, 2013).  
 
I lokaliseringsutredningen som Bjuvs kommun tagit fram (Bjuv 2022b), framgår att 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, 2022b).  
 

4. Finns det annan mark som kan tas i anspråk istället? 
 
Bjuvs kommun har utfört en lokaliseringsutredning utifrån 
hushållningsbestämmelserna i 3 kap 4§ Miljöbalken (Bjuv 2022b).  I 
lokaliseringsutredningen studerades sex alternativa platser utöver det föreslagna 
planområdet, se Figur 7.  
 
Sammanfattningsvis bedöms Vrams Gunnarstorp 1:15 (föreslaget planområde) ha bra 
omgivande infrastrukturella förutsättningar samt ligger intill ett befintligt 
verksamhetsområde i Åstorp vilket skapar förutsättningar för en utbyggnad av 
sammanhållen bebyggelse. Detta skapar förutsättningar för gemensamt utnyttjande av 
infrastruktur och tekniska system. I jämförelse med andra lokaliseringar, se Figur 7, 
ligger föreslaget område varken som en egen enklav i odlingslandskapet eller intill 
befintligt bostadsområde. Att det ligger i anslutning till ett befintligt 
verksamhetsområde möjliggör att påverkan på landskapsbilden kan begränsas. Att det 
inte ligger i anslutning till bostadsområde innebär att påverkan på människors hälsa 
kan 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 (Bjuvs kommun 2022b).  
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Figur 7. Alternativa lokaliseringar ur lokaliseringsutredningen (Bjuv 2022b) 

 
Koppling till miljömål 
Genomförandet av planförslaget bedöms kunna påverka miljökvalitetsmålet Ett rikt 
odlingslandskap. Miljömålet vilket innebär att: 
 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och  
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och  
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.  
 
Ianspråktagande av jordbruksmark innebär att markens produktionsförmåga för 
livsmedel går förlorad, vilket är negativt för odlingslandskapet i ett 
hushållningsperspektiv. Till miljömålet hör också de naturmiljövärden som är knutna 
till odlingslandskapet.  
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De naturmiljövärden som finns inom planområdet bedöms påverkas negativt till viss 
del. Sammantaget bedöms genomförandet av planprogrammet bidra negativt till 
möjligheten att nå miljömålet. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

Följande åtgärder rekommenderas i det fortsatta arbetet: 
 

• Utreda möjligheten att kompensera ianspråktagandet av jordbruksmarken 
genom att återställa igenväxt jordbruksmark på någon annan plats. På grund av 
jordbruksmarkens bördighet behöver troligtvis en större areal än 56 hektar 
återställas för att uppnå samma produktionsförmåga. 

6.2 NATURMILJÖ  

FÖRUTSÄTTNINGAR NATURMILJÖ 

Ekoll AB har genomfört en naturvärdesinventering (NVI) på fastigheten Vrams 
Gunnarstorp 1:15, på förstudienivå 2021 (Ekoll 2022). En slutrapport med fältstudie 
och tillägg planeras till inventeringssäsongen 2022. 
 
Vid förstudien avgränsades fyra naturvärdesobjekt där två preliminärt tilldelats 
naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) och två preliminärt tilldelats 4 (visst 
naturvärde. Objekten består av två vattenmiljöer, en åkerholme och en lövträdsdunge, 
se Figur 8.  Inom planområdet är det framförallt dessa biotoper som bedöms ha 
betydelse för den biologiska mångfalden. Biotoperna har funnits länge och finns bl.a. 
med på flygfoton från 1960-talet.  
 
Nedan ges en sammanfattning av varje naturvärdesobjekt: 
 
Naturvärdesobjekt 1. Ett öppet dike som är uträtat, har branta kanter och saknar  
beskuggning vilket medför att vattnet blir grumligt och sänker naturvärdena. Vattnet 
är relativt lugnflytande och botten består troligen av finsediment. Diket bör producera 
en del insekter såsom trollsländor vilket skapar en födotillgång för bland annat fåglar. 
Diket fungerar också som livsmiljö, spridningskorridor och ledlinjer i landskapet för 
vattenlevande insekter, småfåglar och småvilt. Diket omfattas troligen av generellt 
biotopskydd. 
 
Naturvärdesobjekt 2. En mindre åkerholme med större sten och buskar. Åkerholmar 
har en viss betydelse för mångfalden. Fungerar som spridningskorridor för småfåglar  
och småvilt och bidrar till variation i odlingslandskapet. Omfattas troligen av generellt 
biotopskydd. Inom naturvärdesobjektet har föroreningar påträffats. 
 
Naturvärdesobjekt 3. En mer eller mindre igenvuxen märgelgrav, men med vatten i 
botten. I och omkring området finns få våtmarker. De flesta groddjur, fåglar, insekter 
och smådäggdjur som är knutna till odlingslandskapet gynnas av såväl det skydd och 
den tillgång på föda som en märgelgrav kan ge. Omfattas troligen av generellt 
biotopskydd. 
 
Naturvärdesobjekt 4. Träddunge i utkanten av området som gränsar till järnvägen. 
Träddungar fungerar som refug och födosöksplats för småfåglar och småvilt och 
bidrar till variation i odlingslandskapet.   
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Tabell 2. Sammanställning av utpekade naturvärdesobjekt under förstudien. * indikerar att objektet 
omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken (Ekoll AB, 2021). 

 
 

 
Figur 8. Naturvärdesobjekt från naturvärdesinventeringen på förstudienivå (Ekoll AB, 2021). 

Naturvårdsarter 
Naturvärdesinventeringen (Ekoll AB, 2022) nämner fågelarterna ormvråk, stare och 
rapphöna som observerade inom området, se Tabell 3. 
 
En utsökning av naturvårdsarter har gjorts i Artportalen inom planområdet. Inga 
naturvårdsarter var registrerade inom planområdet. Artportalen är ett rapportsystem 
där vem som helst kan rapportera fynd av växter, djur och svampar i Sverige.  
 
Däremot finns fynd av fågel i närområdet. Dessa är relevanta att nämna då dessa är 
rörligare än till exempel växter eller svampar. En sökning gjordes på ett avstånd inom 
500 meter. Alla fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen 4 §. Sökningen 
resulterade i två fynd, se Tabell 3. Ett utsök av rapporterade fynd ger endast en 
indikation av fågellivet på platsen och ska inte anses utgöra en fågelinventering. Det är 
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endast fåglar med häckningsindicier som verkligen kan knytas till den specifika 
platsen.  
 
Tabell 3. Fågelarter observerade inom eller på ett avstånd inom 500 meter från planområdet. 

 

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER 

Påverkan och konsekvenser med nollalternativet 
I nollalternativet bedöms de naturmiljöer som pekats ut som värdefulla att bevaras. 
Dagens markanvändning med jordbruk bedöms fortsätta i området även framöver så 
att även de öppna fälten finns kvar. Eftersom biotopskydden sparas bedöms 
naturvärdena kopplade till dessa också bevaras. Nollalternativet bedöms således inte 
innebära några effekter eller konsekvenser jämfört med nuvarande naturvärden. 
 
Påverkan och konsekvenser med planförslaget 
Naturmark kommer att bebyggas och hårdgöras vilket innebär att de naturvärden som 
förekommer går förlorade. De främsta värdena finns kopplade till de biotopskyddade 
miljöerna samt den resurs i form av födosök och häckning som jordbruksmark skapar 
för djurlivet. 
 
En av de biotopskyddade miljöerna, nummer 2 i Figur 8, som är ett stenröse kommer 
behöva tas bort på grund av genomförandet av planförslaget då det finns föroreningar 
där. För att 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 
Broby industriområde planeras det också för dagvattendammar, och tillsammans med 
föreliggande planförslag medför det en möjlighet att skapa ett sammanhängande 
område med dammar och översvämningsytor. 
  
Växter eller djur är inte beroende av planområdet som spridningskorridor i landskapet, 
då åkermark kommer att finnas kvar söder om området. Järnvägen skapar idag den 
största barriären för djuren att röra sig i väst-östlig riktning och kommer även i 
fortsättningen att ha kvar denna barriäreffekt.  
 
Planområden bedöms ha ett lågt värde för naturmiljön. Naturvärden som finns inom 
planområdet är knutna till de biotopskyddade miljöerna som förekommer samt att 
jordbruksmark används för födosök av flertalet fåglar, bland annat av sådana som 
observerats i närområde samt häckar i anslutning till jordbruksmark. 

Art Skydd, rödlistad Aktivitet, år, plats Källa 
Ormvråk Fridlyst, livskraftig (LC) Inom planområdet NVI, Ekoll AB, 

2022 
Stare Fridlyst, sårbar (VU) Inom planområdet NVI, Ekoll AB, 

2022 
Rapphöna Fridlyst, nära hotad (NT) Inom planområdet NVI, Ekoll AB, 

2022 
Nordsjösilltrut Fridlyst, livskraftig (LC) Inom 500 m från 

planområdet 
Artportalen, 
sökning 
(2022-02-28) 

Röd glada Fridlyst, livskraftig (LC) Inom 500 m från 
planområdet 

Artportalen, 
sökning 
(2022-02-28) 
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Påverkan på skyddade områden 
Planområdet gränsar till riksintresse för naturvården Söderåsen med vattendrag och 
Jällabjär vilket sträcker sig fram till järnvägen på den östra sidan om planområdet. 
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 och 1000 meter. Detta avstånd bedöms vara tillräckligt för att 
riksintresset inte skall påverkas. 
 
Påverkan på arter 
Ovannämnda observerade fågelarter utnyttjar jordbruksmark på något sätt, främst för 
födosök, men även för häckning, då staren häckar i anslutning till 
jordbrukslandskapet. Även rapphönan utnyttjar jordbruksmark för häckning då boet 
placeras i tät skyddande vegetation i de odlade grödorna. 
 
Ianspråktagandet av jordbruksmark innebär förlust av livsmiljöer även om det 
fortfarande finns andra ytor kvar för födosök eller häckning. Här handlar det om att 
fler och fler ytor tas i anspråk för olika infrastrukturprojekt och tillsammans blir 
minskningen stor. Den förlust som sker av habitat för födosök och häckning för 
fåglarna bedöms inte påverkas så att fågelarternas bevarandestatus påverkas. 
Nyplanterade träd och vegetation inom planprogrammet kan innebära att det tillskapas 
värden för fågellivet, både för häckning samt för födosök. Störningskänsliga fåglar 
kommer dock troligtvis att söka sig till andra platser medan mindre störningskänsliga 
kan gynnas. 
 
Alla fåglar är skyddade enligt 4 § Artskyddsförordningen som anger att det är 
förbjudet att skada och döda djur, att störa dem under parnings- och häckningssäsong 
samt att man inte får förstöra djurens fortplantningsområden. De risker som troligtvis 
föreligger är kopplade till att förstöra fåglarnas fortplantningsområde, samt att störa 
fåglarna under deras häckning. 
 
Utifrån den kunskap som finns i nuläget bedöms genomförandet av planförslaget dels 
kunna medföra en liten negativ effekt på grund av förlust av småbiotoper samt 
födosöksområden och häckningsmiljöer. Innebär planförslaget att den strukturplan 
som tagits fram realiseras bedöms det medföra positiva effekter då det tillskapas 
flera biotoper i området, däribland flera dammar och översvämningsytor men också 
sandblottor. Värdet av dessa miljöer är beroende på hur skötseln genomförs. 
 
Naturvärdesinventeringen som ska genomföras under försommaren 2022 kan leda till 
att fler arter identifieras inom planområdet. Exempelvis innebär märgelgraven att det 
kan finnas groddjur inom planområdet.  
 

 
 
 

Konsekvenser – naturmiljö 
 
Det låga värdet och små negativa effekter innebär att genomförandet av 
planförslaget bedöms medföra Små negativa konsekvenser. 
 
Beroende på hur området utformas kan genomförandet av planförslaget även 
medföra positiva konsekvenser. 
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Naturmiljöns koppling till miljömål 
 
Genomförandet av planförslaget bedöms kunna påverka miljökvalitetsmålet Ett rikt 
växt- och djurliv. Miljömålet innebär att:  
 
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Arters 
livsmiljöer och ekosystem ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en 
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd. 
 
Genomförandet av planen innebär att vissa av naturvärdena 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 utformas och hur skötsel av 
dagvattendammar och grönytor genomförs.   

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

Följande åtgärder rekommenderas i det fortsatta arbetet: 
 

• Utforma dagvattenlösningar och grönytor så att de gynnar växt- och djurliv och 
den biologiska mångfalden. Exempelvis kan blomsteräng med lokal flora samt 
bärande träd och buskar (med olika blomningstid och bärande tid) planteras. 
Det är viktigt att det finns en blandning av höga och låga träd och buskar för 
att skapa miljöer som attraherar en variation av insekter, fåglar och mindre 
däggdjur. Skötsel såsom klippning av gräs behöver också anpassas för att 
värden för biologisk mångfald ska kunna stärkas. 

 
• Ta fram en skötselplan för dagvattendammar, översvämningsytor och övriga 

gröna miljöer i områden med syftet att stärka den biologiska mångfalden. 
 

• Samordna utformningen av dagvattendammar och översvämningsytor med 
detaljplanen för Broby industriområde. 

 
• Om naturvärdesinventeringen visar att det finns fågelarter som häckar inom 

planområdet behöver byggmoment som kan förstöra boplatser eller verka 
störande genomföras utanför häckningstiden. 

 
• Vid förekomst av invasiva arter skall dessa hanteras så att de ej sprids vidare. 

6.3 LANDSKAPSBILD 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet utgör en del av ett öppet, flackt och vidsträckt odlingslandskap. Den 
flacka topografin skapar möjlighet till vidsträckta vyer, och endast ett fåtal element i 
landskapet såsom mindre gårdsmiljöer, och vegetationsstråk, bryter emellanåt av det 
långa siktlinjerna. I nordöst och öst reser sig Söderåsen och skapar en tydlig 
avgränsning av det storskaliga landskapsrummet. Mot norr ansluter planområdet till 
befintligt verksamhetsområde i Åstorp. 
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Det öppna och flacka landskapet är känsligt för åtgärder som bryter utblickar och 
siktstråk. Landskapet är som helhet känsligt för åtgärder som innebär 
skalförskjutningar. Det kan förändra landskapets karaktär. Landskapet är känsligt för 
storskaliga tillägg som kan komma att dominera landskapsbilden. 
 
Stora delar av Söderåsen omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv (enligt MB 
3 kap §6) samt landskapsbildskydd. Kulturmiljön runt Vrams Gunnarstorp ingår i det 
regionala kulturmiljöprogrammet och utgör också riksintresse för kulturmiljövården 
(M:k19). 
 
Från söder siktas de befintliga byggnaderna i det befintliga verksamhetsområdet i 
Åstorps. Från Vramsvägen är det möjligt att se det befintliga verksamhetsområdet från 
vissa platser. Från Vrams Gunnarstorp allé går att sikta Åstorps södra gräns. Närmre 
Åstorp vid ridhusanläggningen och Bäckagård reser sig landskapet och skapar 
möjlighet till vidsträckta utblickar ut över odlingsmarken söder om Åstorp.  
 
PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER 
Påverkan och konsekvenser med nollalternativet 
Dagens markanvändning med jordbruk bedöms fortsätta i området även framöver 
vilket innebär att det öppna landskapet finns kvar inom planområdet. Åstorps 
kommuns bebyggelseplaner i väster, Broby industriområde 
Broby väster etapp 2, antas vara genomförda och kommer på ett liknande sätt som 
bedömningen av planförslaget att påverka landskapsbilden.  
 
Påverkan och konsekvenser med planförslaget 
Tyréns har genomfört en landskapsanalys av föreslagen utbyggnad enligt 
strukturplanen (Tyréns 2022b) vilken utgör grund till bedömningen. 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, se Figur 9. 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. I Figur 10, Figur 11 och 
Figur 12 visas visualiseringar av den föreslagna bebyggelsen.  
 
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 
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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. 
 
En betydande osäkerhet i bedömningen är att den baseras på strukturplanen. I och 
med att plankartan är flexibel och endast reglerar att maximalt 45 procent får 
bebyggas samt att maximalt 20 procent av byggnadsarean får vara 23 meter hög, det 
vill säga två våningar, är det möjligt att bebyggelsen kommer se annorlunda ut än i 
strukturplanen, vilket också påverkar landskapsbilden.  
 

 
 

 
Figur 9. Planförslaget och punkter där vyer i bilderna nedan är tagna C:väster, A:söder, B:öster, källa 
Tyréns 2022b. 

 
 

Konsekvenser – landskapsbild 
 
Det måttliga värdet och måttligt negativa effekter innebär att genomförandet av 
planförslaget bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser. 
 

C 

A
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Söderåsen 

Malmövägen 
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Figur 10. Vy A före och efter utbyggnad av planförslaget från Söderåsvägen öster om Gustavsborg norrut 
mot Åstorps verksamhetsområde. Kontakten med Åstorp försvagas och bebyggelsens skala konkurrerar 
med Söderåsen i öster. Förslaget innebär en tydlig skalförskjutning och föreslagen bebyggelse riskerar att 
dominera landskapsbilden och försvaga Söderåsens betydelse som landmärke, källa: Tyréns 2022b. 
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Figur 11. Vy B före och efter utbyggnad av planförslaget från Vramsvägen i höjd med gamla Ranstorps 
tomt västerut med Åstorps verksamhetsområde i blickfånget. Landskapet möjliggör vidsträckta vyer norrut. 
De vidsträckta vyerna och kontakten med landskapet påverkas med föreslagen bebyggelse enligt 
strukturplanen, källa: Tyréns 2022b. 
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Figur 12. Figur 15. Vy C före och efter utbyggnad av planförslaget från Malmövägen norr om 
Ottominnesväg. Söderåsen och befintligt verksamhetsområde i bakgrunden. Söderåsen utgör ett tydligt 
landmärke och fond till det öppna odlingslandskapet. Söderåsen som tidigare utgjort fond i landskapet 
döljs till stor del av den föreslagna bebyggelsen enligt strukturplanen, källa: Tyréns 2022b. 
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Landskapsbildens koppling till miljömål 
 
Genomförandet av planförslaget bedöms kunna påverka miljökvalitetsmålet En god 
bebyggd miljö vilket innebär att:  
 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. 
 
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. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

Följande åtgärder rekommenderas i det fortsatta arbetet: 
 

• De långsträckta byggnadskropparna kan delvis skymmas med kullar och 
trädplanteringar. Både höjder och lövträddungar är karaktärsdrag som idag 
återfinns i landskapet.  

 
• För att minska på byggnadernas negativa påverkan på landskapsbilden föreslås 

att fasadmaterial och fasadfärg som är mindre reflekterande och som har en 
färgton anpassad till omgivningen.  

6.4 VATTENMILJÖ 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Ytvatten är samlingsnamn för sjöar, vattendrag och hav. Dagvatten är regnvatten och 
smältvatten från hårda ytor i stadsmiljöer. En dagvattenutredning har tagits fram som 
en del av detaljplanen (Tyréns 2022c). 
 
Miljökvalitetsnormer är ett rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet vid en 
viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status 
eller potential inom tidsfristen och att statusen inte får försämras. Icke 
försämringskravet innebär att en försämring av den ekologiska statusen, den kemiska 
ytvattenstatusen eller dithörande enskilda kvalitetsfaktorer inte är tillåten. I 
detaljplanen ska det framgå att planen inte försämrar möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna. 
 
Vattenförekomsters ekologiska status bestäms utifrån hydrologiska, fysikalisk-kemiska 
och biologiska faktorer. Den kemiska statusen grundas på EU:s gemensamma 
miljökvalitetsnormer, som består av en lista med prioriterade ämnen. Därtill har Bjuvs 
kommun riktvärden för vanligt förekommande föroreningar i dagvatten. 
  
Recipient för området är Kölebäcken, som mynnar i Humlebäcken, cirka 4 km väster 
om planområdet, vilken i sin tur mynnar ut i Vege å som rinner ut i Skälderviken. 
Kölebäcken är inte klassad som vattenförekomst, vilket däremot både Humlebäcken 
och Vege å är. I Åstorps dagvattenplan1 framgår det dock att den ekologiska statusen 
nedströms Åstorps tätort är dålig på grund av hög belastning av kväve och fosfor. 
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För båda vattenförekomsterna klassas den ekologiska statusen som otillfredsställande,  
framförallt på grund av övergödning. För Humlebäcken gäller även att uppmätta halter 
av ammoniak och nitrat överskrider gränsvärdena för vattenförekomster.   
 
Kemisk status påverkas främst av att halterna av bromerad difenyleter samt kvicksilver 
och kvicksilverföreningar överskrids. Dessa överskrids i samtliga Sveriges 
vattenförekomster och beror till största delen på långväga atmosfärisk deposition och 
omfattas därför av undantag. Halterna av kvicksilver får inte öka i Humlebäcken eller 
Vege å. 
 
Området består enligt SGU:s jordartskartering till största del av postglacial finlera. I 
den södra delen av planområdet förekommer ett mindre område av postglacial sand. 
Enligt utförd geoteknisk undersökning består ytlagret av humushaltig lera med en 
mäktighet av 0,3-0,5 m. Under ytlagret finns det lera med mäktighet >4m. Då 
genomsläppligheten för lera är låg är infiltrationskapaciteten inom området begränsad. 
Grundvattennivåerna har mätts i området. Nivåerna varierar inom planområdet, mellan 
0,5 – 3,3 meter under markytan.  
 
Markytan topografi i planområdet är relativt jämn, med en svag sluttning mot diket 
som skär genom planområdet från norr till söder. Marknivåerna inom området ligger 
mellan cirka +14 och cirka 20 meter över havet. (höjdsystem RH2000). Marken är lägst 
i planområdets södra del. De högsta markhöjderna ligger i planområdets nordöstra 
del. 
 
Dagvattenutredningen som genomförts (Tyréns 2022c) har kartlagt flödesvägar inom 
planområdet med verktyget Scalgo live, se Figur 13. Den största delen av planområdet 
avrinner direkt till Åstorps-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag som ligger inom 
planområdet. Den sydöstra delen av planområdet avrinner söderut mot Kölebäckens 
dikningsföretag som ligger söder om planområdet. De två dikena går ihop strax söder 
om planområdet. Inom planområdet finns det två större och fyra mindre lågpunkter, 
framförallt i den västra delen av planområdet, se Figur 14.  
 

 
Figur 13. Rinnvägar inom och i anslutning till planområdet. Svarta pilar indikerar den generella riktningen 
på rinnvägarna, källa Tyréns 2022c.   
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Figur 14. Lågpunkter inom planområdet, siffrorna visar volymen, källa: Tyréns 2022c. 

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER 
Påverkan och konsekvenser med nollalternativet 
Dagens markanvändning med jordbruk bedöms fortsätta i området även framöver 
vilket innebär att det fortsatt kommer läcka ut näringsämnen till närliggande 
vattendrag och i slutändan Humlebäcken och Vege å. Åstorps kommuns 
bebyggelseplaner i väster, Broby industriområde och Broby väster etapp 2, antas vara 
genomförda och kan på ett liknande sätt som bedömningen av planförslaget påverka 
miljökvalitetsnormerna för Humlebäcken och Vege å.  
 
Påverkan och konsekvenser med planförslaget 
Vattenmiljön och kravet att nå uppsatta miljökvalitetsnormer bedöms utgöra ett stort 
kommunalt och regionalt intresse och därmed bedöms värdet vara måttligt. 
 
I samband med planerad bebyggelse beräknas dagvattenflödet från fastigheten öka 
jämfört med dagsläget i och med att jordbruksmark ersätts till stor del av hårdgjorda 
ytor. Utan reningsåtgärder innebär genomförandet av planförslaget både en ökning 
och minskning av mängderna föroreningar (µg/l), se Tabell 4. 
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Tabell 4. Föroreningshalter i utgående dagvatten före och efter planerad exploatering med föreslagen 
reningsdamm. Riktvärden från Bjuvs dagvattenpolicy presenteras i den högra kolumnen, källa: Tyréns 
2022c. 

 
 
Dagvattenutredningen föreslår reningsåtgärder i form av att dagvatten leds via diken 
och svackdiken till fördörjningsytor med reningsdammar, se Figur 15 för en 
principskiss för hur dagvattenhanteringen inom området skulle kunna se ut. Området 
markerat med Ö2 leds via svackdike till Ö1 där det kan renas ytterligare i 
reningsdammen. Avtappning från V och Ö1sker till Åstorp-Vrams Gunnarstorps 
dikningsföretag, via ett utlopp från den västra sidan och ett från den östra sidan av 
diket. Reglering av utsläppsflöde föreslås till 1 l/s, per hektar, baserat på nedströms 
dikningsföretags flödesbegränsningar, vilket motsvarar ca 56 l/s från hela 
planområdet. Med föreslagna reningsdammar beräknas mängderna näringsämnen 
minska betydligt. Enligt beräkningarna ökar dock halterna av vissa metaller, 
exempelvis kadmium, nickel, zink och kvicksilver, efter planerad exploatering jämfört 
med befintlig markanvändning, se Tabell 5. När jordbruksmark exploateras är en 
ökning av framförallt metaller svårt att undvika, bland annat på grund av ökad 
trafikbelastning. Då föroreningsberäkningarna utgår från schablonvärden för olika 
markanvändning, och andra reningssteg än dammarna inte har tagits i beaktning, ska 
beräkningarna ses som en förenkling av verkligheten. 
 
Att mängden näringsämnen minskar jämfört med nuläget 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. Effekten bedöms kunna bli liten negativ.  
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Det finns osäkerheter förknippade med bedömningen av konsekvenser för 
vattenmiljön i och med att beräkningarna utgått från cirka 40 procent genomsläpplig 
mark och cirka 40 procent exploatering, medan detaljplanen tillåter som minst 25 
procent genomsläpplighet samt 45 procents exploatering (dock av byggbar yta som 
inte utgör hela planområdet).  
 

 
 

 
 
 
 

 
Figur 15. Principskiss för dagvattenhantering inom planområdet, källa: Tyréns 2022c. 

Konsekvenser - vattenmiljö 
 
Det måttligt höga värdet och små negativa effekter innebär att genomförandet av 
planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser.  
    
 

Konsekvenser - vattenmiljö 
 
Genomförandet av planförslaget bedöms medföra positiva effekter på 
vattenmiljön då mängden näringsämnen minskar med föreslagen rening. 
Genomförandet av planförslaget bedöms därför ha möjlighet att medföra 
positiva konsekvenser på vattenmiljön vad gäller den ekologiska 
vattenstatusen. 
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Tabell 5. Föroreningshalter i utgående dagvatten före och efter planerad exploatering med föreslagen 
reningsdamm. Riktvärden från Bjuvs dagvattenpolicy presenteras i den vänstra kolumnen samt 
reningseffekter i den högra, källa: Tyréns 2022c. 

 
 
 
Vattenmiljöns koppling till miljömål 
Genomförandet av planförslaget bedöms kunna påverka miljökvalitetsmålet Levande 
sjöar och vattendrag. Miljömålet innebär:  
 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden 
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 
som förutsättningar för friluftsliv värnas. 
 
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.  

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

Följande åtgärder rekommenderas i det fortsatta arbetet: 
 

• Genomför föreslagen dagvattenhantering enligt dagvattenutredningen (Tyréns 
2022d). 
 

• Utveckla föreslagen rening av dagvatten för att möjliggöra ytterligare 
minskning av miljöfarliga ämnen, och då inte minst kvicksilver som inte får öka 
i Humlebäcken eller i Vege å. 
 

• Säkerställ i detaljprojekteringen att det finns utrymme för skötsel av 
reningsdammar, fördröjningsytor och svackdiken för att säkerställa dess 
funktion över tid.  
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6.5 KLIMATPÅVERKAN OCH ANPASSNING TILL ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Utsläpp av klimatpåverkande gaser innebär att klimatet blir varmare vilket leder till 
konsekvenser över hela jorden. Ett varmare klimat förväntas medföra ökad nederbörd, 
mer frekventa extrema väderhändelser (storm, skyfall etcetera) och höjda havsnivåer 
på grund av smältande isar.  
 
Förbränning av fossila bränslen bidrar till växthuseffekten. Förbränning av drivmedel 
innebär utsläpp av växthusgaser, och i Sverige står transportsektorn för cirka en 
tredjedel av de totala växthusgasutsläppen.   
 
Växtlighet tar upp koldioxid och bidrar på det viset till en viss dämpning av 
växthuseffekten. Jordbruksmark har därtill förutsättningar att dämpa växthuseffekten 
genom så kallade kolsänkor, det vill säga genom att kol binds i marken exempelvis 
genom att skörderester lämnas kvar eller att fleråriga växter har större rotsystem än 
ettåriga.  
 
PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER 
Påverkan och konsekvenser med nollalternativet 
Dagens markanvändning med jordbruk bedöms fortsätta i området. Det innebär att 
grödorna även fortsättningsvis kommer ta upp koldioxid, och jordbruksmarkens 
potential som kolsänka finns kvar vilket bedöms som positivt då det bidrar till 
minskade mängden koldioxid i atmosfären. 
 
Påverkan och konsekvenser med planförslaget 
I och med att klimatomställningen utgör ett akut problem som behöver lösas för att 
inte undvika omfattande konsekvenser för både människor och biologisk mångfald 
bedöms värdet vara högt. 
 
Planförslaget innebär att bördig jordbruksmark permanent tas ur produktion för att 
istället användas för lager och logistik. Lager och logistik innebär transporter, och 
under förutsättning att fossila bränslen fortsatt kommer dominera transportsektorn 
under de kommande åren innebär detta utsläpp av växthusgaser. En övergång till 
fossilfria energislag, exempelvis eldrift, innebär att utsläppen av växthusgaser 
minskar. Omfattningen beror dock på från vilken källa elen kommer. 
 
Planförslaget innebär att cirka 56 hektar jordbruksmark tas i anspråk, varav cirka 60 % 
kommer hårdgöras. Resterande cirka 40 % utgörs av dagvattendammar och grönytor 
för olika ändamål, exempelvis rekreation och biologisk mångfald. Det innebär att 
upptaget av koldioxid på grund av växtligheten minskar och dess potential som 
kolsänka. Utformas planförslaget enligt strukturplanen innebär det att det fortfarande 
kommer finnas växtlighet inom området som kommer binda upp koldioxid. Ingen 
beräkning av klimatpåverkan har gjorts, men med antagandet att transportsektorn 
successivt kommer gå över till fossilfria bränslen, samt att förlusten av upptagning av 
koldioxid till viss del kan begränsas om en del av området förblir grönt, medför 
bedömningen att effekten blir liten negativ.  
 
Att omvandla jordbruksmark till verksamhetsområde innebär också att markens 
möjlighet att infiltrera nederbörd kraftigt begränsas, vilket med pågående 
klimatförändring är något som behöver beaktas för att undvika ökad risk för 
exempelvis översvämning. I dagvattenutredningen har behovet av utjämningsvolym vid 
ett skyfall (klimatanpassat 30-årsregn med 24 timmars varaktighet) beräknats. Det 
totala behovet av utjämning uppgår till cirka 27100 m3. I dagvattenutredningen 
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föreslås hanteringen av dagvatten vid skyfall ske genom tre fördröjningsytor, se Figur 
15. Principskiss för dagvattenhantering inom planområdet, källa: Tyréns 2022c. som 
tillsammans motsvarar den erforderliga volymen. Fördröjningsytorna klarar ett 
klimatanpassat 100-årsregn med två timmars varaktighet. Vid större skyfall innebär 
föreslagen lösning att kontrollerad bräddning sker från fördröjningsytan i den östra 
delen till fördröjningsytan direkt öster om diket, som i sin tur bräddar ut i diket. 
 
Ökad andel hårdgjord yta innebär också ökad risk för värmeöar. Då planförslaget 
omfattar cirka 40% icke hårdgjorda ytor med både vatten och grönska bedöms risken 
för värmeöar kunna begränsas. 
 

 
 
Klimatets koppling till miljömål 
Genomförandet av planförslaget bedöms kunna påverka miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan vilket innebär: 
 
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt 
att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra 
mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder 
ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.  
 
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 vilket motverkar uppfyllelse av miljömålet. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

Följande åtgärder rekommenderas i det fortsatta arbetet: 
 

• Genomför de föreslagna fördröjningsytorna enligt dagvattenutredningen. 
 

• Genomför en LCA för projektet med målet att minska klimatpåverkan i 
byggskedet jämfört med en referensanläggning. 
 

• Förse lagerlokalerna med solceller, och dimensionera dessa så att det blir ett 
överskott av el efter att lokalernas och lastbilstrafikens behov säkerställts, för 
att kompensera förlusten av jordbruksmarkens kolinlagring. 

7 SAMLAD BEDÖMNING 

7.1 SAMLAD BEDÖMNING AV PLANFÖRSLAGET OCH NOLLALTERNATIVET 

Planförslaget innebär en exploatering av cirka 56 hektar jordbruksmark. Planområdet 
gränsar till Södra industriområdet i Åstorp i norr och mot Söderåsbanan i öster. Det 
pågår arbete med att ta fram detaljplaner för verksamheter väster om planområdet. 
Mot söder kommer planområdet fortsatt gränsa mot jordbruksmark.  

Konsekvenser - klimatpåverkan 
 
Det höga värdet och små negativa effekter innebär att genomförandet av 
planförslaget bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser vad gäller 
klimatpåverkan.      
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Att bygga på jordbruksmark innebär flera utmaningar ur ett miljöperspektiv. Det 
innebär inte minst att naturresursen jordbruksmark tas i anspråk på ett irreversibelt 
sätt vilket innebär att möjligheten att använda marken för livsmedelsförsörjning 
försvinner. Att planförslaget medför att en stor areal bördig jordbruksmark tas i 
anspråk bedöms utgöra den mest allvarliga konsekvensen i och med att jordbruksmark 
utgör ett nationellt intresse. Därtill förväntas behovet av jordbruksmark i världen att 
öka i och med klimatförändringarna. Coronapandemin, och pågående krig i Ukraina, 
har också uppmärksammat behovet av en god självförsörjning av livsmedel, som idag 
är relativt låg i Sverige. Därtill har jordbruksmarken betydelse ur ett 
landskapsperspektiv. Den flacka jordbruksmarken skapar långa siktlinjer vilket har 
betydelse för hur landskapet upplevs. Jordbruksmarken innebär också en möjlighet att 
förstå landskapets historiska framväxt. Planförslaget innebär att det öppna landskapet 
ersätts med storskaliga lagerlokaler, vilket bryter siktlinjer men också skapar en 
förskjutning i upplevelsen av landskapet från att vara lantligt till urbant. Närheten till 
riksintresseområden, vars värde kan påverkas av det närliggande landskapet, gör att 
planförslagets ianspråktagande av jordbruksmark och den skalförskjutning i 
landskapet det innebär kan medföra betydande negativa konsekvenser.  
 
Att omvandla jordbruksmark till verksamhetsområde innebär att mängden dagvatten 
ökar och att föroreningshalterna förändras. Dagvattenutredningen visar att, med 
föreslagen rening, minskar halterna av näringsämnen, vilket är positivt för berörda 
vattenförekomster då deras ekologiska status är kraftigt påverkad av övergödning. 
Däremot ökar mängden miljöfarliga ämnen, bland annat kvicksilver, vilket är negativt. 
Jordbruksmark har generellt begränsade värden för naturmiljön. Inom planområdet 
finns det några småbiotoper som har betydelse för den biologiska mångfalden varav 
en kommer försvinna. Därtill kan jordbruksmarken utgöra födosöksområde och 
häckningsplats för vissa fågelarter, däribland rapphöna som observerats inom 
planområdet. Till planförslaget hör ett kvalitetsprogram som bland annat omfattar att 
skapa gröna strukturer, däribland dagvattendammar och fördröjningsytor, som om det 
realiseras kan vara positivt för biologisk mångfald.  
 
Planförslaget innebär en verksamhet som är transportintensiv, vilket förutsatt att 
fossila bränslen används bidrar till den globala uppvärmningen. En övergång till eldrift 
dämpar klimatpåverkan, men effekten beror på vilken källa elen kommer från. 
Jordbruksmark har potential att fungera som en kolsänka, det vill säga att kol binds i 
marken exempelvis i form av skörderester. Denna potential försvinner vid en 
exploatering, men kan begränsas om planförslaget genomförs i enlighet med 
kvalitetsprogrammet då det innebär grönytor och ytor för dagvattenhantering.   
 
Sammantaget bedöms planförslaget framförallt innebära en intressekonflikt 
omfattande ianspråktagande av jordbruksmark och påverkan på landskapsbilden. I och 
med att jordbruksmark utgör ett nationellt intresse är det viktigt att vid ett 
ianspråktagande eftersträva ett så effektivt nyttjande av marken som möjligt. Ur ett 
landskapsperspektiv är det å andra sidan eftersträvansvärt, i ett läge med öppet och 
flackt jordbrukslandskap, att hålla nere exploateringsgraden för att begränsa påverkan 
på siktlinjer och skalförskjutningar i landskapsbilden. Föreslagen exploateringsgrad 
om 45 % är förmodligen rätt nära vad som är rimligt för lager och logistik, men det 
skulle vara möjligt att öka exploateringsgraden med en större andel höglager (23 
meter istället för 14 meter). I det fortsatta arbetet med detaljplanen är det viktigt med 
en väl grundad avvägning mellan dessa två intressen. 
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7.2 AVSTÄMNING MOT MILJÖBALKENS ALLMÄNA HÄNSYNSREGLER 

I miljöbalken 2 kap. 2-5 §§ anges allmänna hänsynsregler som ger uttryck för bland 
annat försiktighetsprincipen, principen att det är förorenaren som ska betala, 
produktvalsregeln samt regler om hushållning och kretslopp. I 6 § anges inriktning för 
val av plats. Nedan beskrivs kortfattat de hänsynsregler som berörs av planförslaget 
samt hur de har beaktats i planarbetet.  
 
2 § ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art 
och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.”  
 

• Det har tagits fram utredningar och fördjupade inventeringar för att skaffa 
kunskap om bland annat naturmiljö, vattenmiljö, landskapsbild, geoteknik, 
förorenad mark och buller. Till försommaren planeras en fullständig 
inventering av naturmiljön. Hänsynsmålet bedöms därför vara uppfyllt. 

 
3 § ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma 
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa 
försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”.  
 

• Ett kvalitetsprogram har tagits fram som en del av planarbetet för att anpassa 
planförslaget i ett hållbarhetsperspektiv. De flesta av småbiotoperna som finns 
kvar bevaras, och utformas planförslaget i enlighet med kvalitetsprogrammet 
kan det bidra med värden för den biologiska mångfalden, och därmed kan 
hänsynsmålet anses vara uppfyllt. 

 
4 §   ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska 
organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de 
kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre 
farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats 
med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.”  
 

• Hänsynsmålet bedöms inte vara relevant för planförslaget. 
 
5 § ”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror 
och energi samt utnyttja möjligheterna att  
 

1. minska mängden avfall,  
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,  
3. minska de negativa effekterna av avfall, och  
4. återvinna avfall.  
 

I första hand ska förnybara energikällor användas.”  
 

• Dagvattenutredningen visar på möjligheten att återanvända dagvatten för att 
användas i toaletter men också till bevattning. Det finns också en ambition att 
ha solceller på taken till logistikladorna. Genomförs dessa möjligheter till att 
minska vattenanvändning och att producera förnybar energi bedöms 
hänsynsmålet vara uppfyllt. 
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6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 
det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås 
med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
 

• Bjuvs kommun har genomfört en lokaliseringsutredning vad gäller 
ianspråktagande av jordbruksmark. Lokaliseringsutredningen visar att av de 
platser som bedöms vara aktuella inom Bjuvs kommun, är den föreslagna ytan 
den som är bäst lämpad ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Det beror bland 
annat på att det innebär en utvidgning av ett befintligt verksamhetsområde, 
vilket möjliggör ett nyttjande av befintliga kommunaltekniska system. 
Lokaliseringen innebär också att påverkan på bostäder kan begränsas i 
jämförelse med andra undersökta lokaliseringar. Hänsynsmålet bedöms vara 
uppfyllt.  

8 FORTSATT ARBETE 

8.1 BYGGSKEDE  

NATURMILJÖ 

Byggskedet bedöms framförallt kunna påverka naturmiljön genom att de träd som ska 
sparas kan skadas av arbetsmaskiner. Påverkan på träden kan undvikas genom att 
körning av arbetsmaskiner och att gräv- och schaktarbeten nära träd genomförs med 
ett säkerhetsavstånd som säkerställer att åverkan på trädets krona, stam och rötter 
undviks. Resultatet av naturvärdesinventeringen kan ge vidare krav på anpassningar i 
byggskedet för att undvika negativ påverkan på exempelvis groddjur eller fåglar. 

SKYDD AV MARK OCH VATTEN  

Byggskedet bedöms framförallt kunna medföra påverkan på grund av grumling av 
dagvatten och utsläpp från entreprenadmaskiner.  
 
Förorenat dagvatten behöver omhändertas och renas före utsläpp. Under byggskedet 
uppstår mycket suspenderat material och föroreningar i dagvattnet. Utsläpp av 
dagvatten och länshållningsvatten som innehåller partiklar och/eller föroreningar till 
recipienten kan skada naturvärden i vattnet. Rening med sedimentation innan utsläpp 
är därför en viktig skyddsåtgärd under byggskedet. Reningsåtgärder tidigt i processen 
och så nära källan som möjligt är att föredra.  

8.2 UPPFÖLJNING  

Enligt 6 kap. 11 § ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för de 
åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. Det finns 
också krav på att redovisa dessa åtgärder antingen i beslutet att anta planen eller 
programmet, eller i en särskild handling i anslutning till beslutet (6 kap. 16 §).  
Formellt omfattar kravet på uppföljning endast de betydande aspekterna.  
 
Av den betydande miljöpåverkan som planförslaget bedöms medföra är det framförallt 
relevant att följa upp följande aspekt: 
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VATTENMILJÖ OCH MILJÖKVALITETSNORMER  

Kommunen bör följa upp att dagvattenhanteringen finns med i förprojekteringen, 
projekteringen och genomförandet av planen. Skötselplan behöver tas fram för drift 
och underhåll av föreslagna dagvattenanläggningar för att säkerställa dess funktion 
över tid. 
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