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Vad är en detaljplan?

När en detaljplan upprättas prövas lämpligheten för området 
och säkerställer att en rättvis bedömning och avvägning 
sker mellan allmänna och enskilda intressen. I plan- och 
bygglagens 2 kap. 2 § samt i miljöbalkens 3 och 4 kap. anges 
att planläggning ska ske och prövas utifrån en långsiktig, god 
hushållning med mark- och vattenområden. Detta innebär 
att områdena ska användas för de eller det ändamål de är 
mest lämpade för. Det är kommunen som tar fram och antar 
detaljplaner. Detta kallas för kommunalt planmonopol. 

I detaljplanen ingår en plankarta och en planbeskrivning. 
Plankartan är den juridiska handlingen som säger vad som är 
tillåtet att bygga och anlägga på platsen. Planbeskrivningen 
innehåller en beskrivning av området och en förklaring 
av de ställningstaganden som gjorts och en motivering av 
bestämmelser som gäller i plankartan. Som underlag till 
detaljplanen tas ofta olika utredningar fram, som exempelvis en 
trafikutredning eller en dagvattenutredning.

När detaljplanen har genomgått detaljplaneprocessens olika 
steg och den inte har överklagats kallas det att detaljplanen har 
fått laga kraft och gäller fram till dess att kommunen upphäver, 
ändrar eller ersätter detaljplanen.



Laga krafthandling

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Sammanfattning     s. 1 
2. Tidigare ställningstaganden   s. 3
3. Planförslag     s. 7
4. Planförutsättningar    s. 24
5. Möjliga konsekvenser    s. 37
6. Genomförande     s. 47

Planområdets placering i Bjuv



1

Selleberga detaljplan 1

1. SAMMANFATTNING

Planen i korthet

Handlingar
• Planbeskrivning 2022-07-12
• Plankarta 2022-07-12
• Samrådsredogörelse 2021-06-09
• Granskningsutlåtande  2021-10-13
• Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-01-08 
• Fastighetsförteckning del av Selleberga 17.1, 2021-09-11 
• Miljökonsekvensbeskrivning Planprogram, AFRY 2020-06-01
• Va-utredning Selleberga, AFRY, 2020-06-01
• Lösningsförslag dagvatten, Bilaga 1, AFRY, 2020-06-01
• PM Miljö, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, AFRY, 

2020-03-03
• Markteknisk undersökningsrapport, AFRY, 2020-02-06
• Projekterings PM Geoteknik, AFRY, 2020-02-06
• Trafikutredning Selleberga, AFRY, 2020-05-26
• Kompletterande miljöteknisk markundersökning, AFRY, 

2020-06-18
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning
       på fastigheten Selleberga 17:1 i Bjuvs
       kommun, ÅF Infrastructure AB, 2017-07-05
• Lokaliseringsutredning, Bjuvs kommun, 2021-05-04

Syfte
Planen ska möjliggöra för bostäder i 1-8 våningar och en 
förskola med tillhörande utemiljö. En ny vägdragning ska till 
för att kunna försörja området, under byggtiden med byggtrafik 
och sedan för de boende. Planen ska även ge möjlighet 
för att kunna nyttja bottenvåningarna längs huvudgatan 
till serviceverksamhet med centrumfunktioner. Park och 
naturytorna ska fungera för att ta omhand dagvatten i området.

Sammanfattning
Selleberga är ett av kommunens stora utvecklingsprojekt med 
satsningar på 1000–2000 nya bostäder inom loppet av 40 
år. I den inledande etappen av sex detaljplaner är detta den 
första detaljplanen i framtagande. Marken kommer att omfatta 
förskola, nybyggnation av huvudgata, bostäder i 1–8 våningar 
i blandade upplåtelseformer och med service i bottenvåningen 
längs huvudgatan. Marken är idag brukad för odling och har 
sedan tidigare ägts av Findus för forskning och utveckling av 
grödor.
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Illustration framtagen av White arkitekterSellebergaområdet i Bjuv

Plandata

Området Selleberga ligger i östra delen av Bjuvs tätort. Hela 
Sellebergaområdet som är på 116 hektar köptes av Bjuvs 
kommun 2019 för att utveckla bostadsbebyggelse på lång sikt. 
Den första detaljplanen behandlar en area om cirka 8,5 hektar. 
Marken består idag av åkermark och en del mindre buskage 
och träd längs kanterna av området ut delvis mot befintlig 
bebyggelse. Detaljplanen gränsar till befintlig bebyggelse åt 
sydväst, mot industriområdet, banvallen, Västra Ringgatan och 
Varagårdsskolan 
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2. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan 2006 
Kommunens översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 
2009-05-28. Översiktsplanen pekar ut Selleberga som ett 
utredningsområde där markens framtida användning 
kan utvecklas för bostadsbebyggelse och rekreation.  
Planprogrammet konkretiserar intentionerna och utreder den 
möjliga användningen vidare.

Statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande 
Fi N 2017:08
Regeringskansliet fick under 2017 i uppdrag att ge 
kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar 
stöd i samhällsbyggnadsprocessen för att få till stånd ett 
ökat och hållbart bostadsbyggande. Bjuvs kommun och 
Sellebergaområdet är ett av dessa projekt som får stöd från 
samordningen.

Bostadsförsörjningsprogrammet
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att
konkretisera hur Bjuvs kommun ska arbeta för att
uppnå visionen. Kommunens mål är att öka befolkningen 
med minst 1 % per år. Bostadsbyggandet i kommunen 
ska minst motsvara det behov som genereras av 
befolkningsutvecklingsmålet. Med Sellebergas framtida 
bostadsutveckling kommer en del av kommunens mål att 
uppfyllas.

Styrdokument

Beslutat av Kommunfullmäktige 2018-09-27, § 80
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Dagvattenpolicy 
Kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 
2014-01-30, beskriver vilka grundprinciper som gäller 
för hantering av dagvatten. Målet är att skapa långsiktigt 
fungerande dagvattenhantering där nya krav uppfylls, flöden 
regleras och föroreningsmängder begränsas.

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 på Selleberga. Detta 
ska baseras på visionens fyra delar som utvecklas till att bli 
grunden och strukturen för Selleberga. Dessa fyra delar är kraft 
i nyskapande, puls i tryggheten, jämlikhet i olikhet och nästa 
generation i fokus.

Generalplan Bjuvs kommun
Bjuvs kommuns generalplan från 1950 beskriver och visar 
genom storartade planer på hur Bjuvs tätort ska utvecklas 
både för 13500 och 18000 invånare. I båda scenarierna 
finns Selleberga utpekat som ett markreservat för framtida 
bostadsutveckling. Mellersta vägen och Östergatan är utpekade 
som vägar som ska kunna ta större trafikmängder för att 
försörja Bjuv och den framtida utbyggnaden. Vägarna är idag 
utformade efter den strategin.

VISION  

2030
VAR MED OCH FORMA

ETT HELT SAMHÄLLE

Jämlikhet i olikhet
Vi välkomnar olikhet. Tillsammans formar vi ett spännande och 
mångfacetterat samhälle genom att ta tillvara på människors
olikheter och styrkor. 

Vi skapar sammanhang för alla människor. Vi bygger broar mellan 
generationer och verksamheter, över geografiska och kulturella 
gränser. Vi arbetar för ett brett deltagande på lika villkor genom 
aktiviteter och mötesplatser 
som engagerar många olika 
människor. 

Här har alla oavsett vem  
du är jämlika förutsättningar  
för framtiden. 

Puls i tryggheten

Kraft i nyskapande

Nästa generation i fokus

Tillsammans bygger vi för människor i rörelse och skapar ett samhälle i 
förändring. Den livliga kulturen ger en känsla av kreativitet och folkliv.  
I Bjuvs kommun finns det många möjligheter till spontana aktiviteter 
och mötesplatser som är öppna dygnet runt.  

Bjuvs kommun är en självklar del i ett större sammanhang. Invånarna ser 
hela regionens utbud som sitt eget på samma sätt som andra ser Bjuvs 
som sitt. Det är enkelt för alla att på miljövänliga sätt ta sig till natur och 
andra upplevelser både inom och utom kommunen. 

Det lokala näringslivet bidrar till en attraktiv boendekommun.  
Varierande boendemiljöer som passar 
olika skeenden i livet gör det lätt  
att flytta till, inom och tillbaka  
till kommunen. Centrala  
områden byggs tätare och  
högre med mellanrum  
där människor vill  
vara. I Bjuv  
finns puls i  
tryggheten. 

Vi vågar vara nyskapande och endast det bästa är gott nog för människorna 
i Bjuvs kommun.

Medarbetare i alla verksamheter uppmuntras till att reflektera, utveckla och 
utforska. Vi formar verksamheterna genom höga förväntningar, nyfikenhet 
och mod. Genom att våga pröva och ompröva bidrar vi till ny kunskap och 
nya arbetssätt. 

Vi prioriterar, väljer och väljer bort. Vi formar framtiden  
med avstamp i Bjuvs historia av ständig förändring. 

”Så har vi aldrig gjort förr!” används som beröm.

Vi tar ansvar för framtida generationer genom att se till våra besluts 
långsiktiga konsekvenser.

I Bjuvs kommun drivs alla verksamheter klimatneutralt. Vi har 
gjort det enkelt för våra invånare att leva miljövänligt. God digital 
infrastruktur och väl utbyggda 
kommunikationer skapar  
möjligheter att arbeta och  
verka såväl hemma som borta.

Vi ger förutsättningar för barn 
och unga att växa upp i trygghet 
och för människor att skapa sin 
egen framtid. Genom att sätta nästa 
generation först är Bjuvs kommun ett 
föredöme i hållbar utveckling.

1

DAGVATTENPOLICY
BJUV

Rent vatten.
 Ett jobb för livet.

N O R D VÄ S T R A  S K Å N E S  VAT T E N  O C H  AV L O P P

ANTAGEN AV  

KOMMUN- 

FULLMÄKTIGE 

2014-01-30
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Naturvårdsprogram
Bjuvs kommuns Naturvårdprogram från 2016-01-28 innehåller 
strategier och en kunskapssammanställning för kommunens 
värdefulla naturområden. Vege å med omgivningar pekas 
ut i programmet som ett område med höga naturvärden för 
både vattendrag och omgivande slåttermarker, ädellövskogar, 
betesmarker och anlagda våtmarker.

Kvalitetsprogram för Selleberga
Programmet är framtaget av White Arkitekter åt Bjuvs kommun 
i samarbete med Statliga utredningen Samordningen för 
bostadsbyggande Fi N 2017:08. Kvalitetsprogrammet lyfter 
fram vilka kvaliteter utifrån kommunens vision och mål som 
Selleberga ska utvecklas efter. Genom sina utvecklingsmål 
struktureras arbetet med hur utbyggnaden ska ske.

Planprogram Selleberga
Planprogrammet godkändes av Byggnadsnämnden 
2020-09-24. Syftet med programmet har varit att 
pröva platsens lämplighet kring utbyggnaden på 
brukningsvärd jordbruksmark. Planprogrammet bygger på 
kvalitetsprogrammet men har en omarbetad struktur som har 
vägts samman med politiska önskemål, exploateringskalkyler 
för området, ledningsdragningar och hantering av dagvatten. 
Alla utredningar som är framtagna innehar en detaljeringsgrad 
för att kunna nyttjas under detaljplaneprocessen. 
Planprogrammet ligger till grund för de kommande etapperna.

����!#$!%&'!��!��(��!(�	�#&(
�����(((������(��(����������������(���� �� �"

PLANPROGRAM 
SELLEBERGA

BJUVS KOMMUN

Godkänt av Byggnadsnämnden
del av Selleberga 17:1

2020-09-24
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Ett område för naturvård finns utpekat i kartunderlag - 
Söderåsen med vattendrag och Jällabjär. Längs Vege ås dalgång 
och Sellebergaområdet återfinns värden som kan komma att 
påverkas uppströms. 

Riksintresse Detaljplan

För planområdet gäller detaljplan 1260-P00/66 som antogs 
av kommunfullmäktige 1999-12-16. Marken är utpekad som 
försöksodling/forskning med tillhörande byggnader inklusive 
samlings- och rekreationslokaler. Befintliga bostäder får 
finnas. Genom området går även ett u-område med servitut 
för underjordiska ledningar. Gällande detaljplan upphör att 
gälla inom planområdets gränser i samband med att denna 
detaljplan fått laga kraft.

Utdrag ur gällande detaljplan
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3. PLANFÖRSLAG

Planförslaget innefattar

Strukturen i detaljplanen är uppbyggt utefter 
planprogrammet. Topografin och vattnets naturliga 
avrinning sätter förutsättningarna för området. På så vis blir 
dagvattenhanteringen grunden till strukturen för området. I 
den första detaljplanen berörs endast delar av det tillkommande 
parkstråket i sydöst. Parken planeras i samma sträckning 
som dagvattenstråken då det ger möjlighet till en öppen 
dagvattenhantering och ett samnyttjande av ytan. 

Gatunätet bygger på en huvudgata som försörjer området 
och som kopplas ihop med den befintliga Östergatan och i ett 
senare skede även med Sellebergavägen. Gång- och cykeltrafik 
leds mot banvallen, och Bjuvs befintliga bebyggelse. Detta då 
idén är att gång- och cykelvägnätet ska vara gent, enkelt och ge 
flera möjliga vägalternativ att röra sig efter.

Detaljplanen möjliggör
• Bostäder. 
• Centrumverksamheter i bottenvåningarna lokaliserade 

längs huvudgatan.
• Torg 
• Nya gator med gång- och cykelvägar
• Förskola med möjlighet i två våningar
• Naturmark med dagvattenhantering 
• Parkmark med transformatorstation.
• Park med dagvattenhantering 
• E-område för pumpstation

• Prickmark 0,5 meter för att skapa stadstruktur längs 
huvudgatan och kvartersgatan mot parken. För att ha 
utrymme för att öppna dörrar och fönster utan att påverka 
gaturummet.

• Prickmark 3 meter längs med kvartersgator för att få 
utrymme för uppfart och få ett öppnare gaturum.

• Gång- och cykelväg för att ha en gen väg till banvallen och 
centrum

• Byggnadshöjder mellan 8 meter till 29 meter är satta 
för området. Högre bebyggelse är ut mot centrum- och 
huvudgatan.

• Största byggnadsarea är satt till max 25, 40 och 50 % av 
fastighetsarean inom användningsområdet.

• Utfartsförbud längs huvudgatan.
• b- undvika källare
• f - Möjliggöra balkonger ut över allmän platsmark med max 

2 meter och inte under en höjd av 3,2 meter.
• n - Bjälklag ovan garage ska vara planteringsbart.
• Byggnader i radonskyddat utförande.
• a- bortforsling av markföroreningar innan 

bostadsbebyggelse kan komma till stånd.
• u- område för att säkerställa tillgång till ledningar. 
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FASTIGHETSGRÄNS
Gräns för fastighet och
samfällighet

Traktgräns och

FASTIGHETSBETECKNINGAR
Kvartersnamn
Registernr för fastighet med kvartersnamn

DUVAN
3

9:1
BJUV Traktnamn

Registernr för fastighet med traktnamn
Lr Beteckning på utrymme för ledningsrätt

ÖVRIGA DETALJMÄTNINGSOBJEKT
Staket
Häck
Järnväg

Träd

Lövskog

Slänt

HÖJDFÖRHÅLLANDEN; RH 2000
Nivåkurva
Avvägd höjd+00.00

74

ÅkerFastighetsredovisning aktuell 2021-09-14.

MAGNUS OLSSON
Mätningsingenjör

Transformatorbyggnad

Grundkartan är upprättad genom utdrag ur kommunens baskarta och komplettering i fält av METRIA AB 

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

Industri, kontor mm

BYGGNADER
Bostad, fasad respektive takfot
Uthus, fasad respektive takfot

Sv Beteckning på rättighetsområde
ga Beteckning på gemensamhetsområde

Kvarterstraktgräns

Belysningsstolpe

Väg/GC-kant

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30.

Väg med kantsten

Servitut eller ledningsrätt

transformatorstation

Detaljplan för

del av Selleberga 17:1 m.fl.
i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne Län

Utökat planförfarande, enligt PBL (2010:900)
Upprättad 2022-07-12
Laga krafthandling Elinor Thornblad Anneli Gille

Planarkitekt Förvaltningschef
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Bestämmelser utan särskild beteckning gäller inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

                    Användningsgräns

                    Egenskapsgräns

Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK

Natur  (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Park (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Gata (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Torg (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

 Gångväg (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

 Cykelväg (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

Bostäder (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

Pumpstation (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

 Skola (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

Centrum (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATSMARK

Markytan ska vara tillgänglig för fördröjningsanläggning (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Markytan ska vara tillgänglig för transformatorstation (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
BYGGANDETS OMFATTNING

Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean inom användningsområdet PBL 4 kap. 11§ 1st 1p)

Marken får inte förses med byggnad. Balkong får kraga ut över prickmarken, 3,2 meter över
färdig mark. (PBL 4 kap. 11§ 1st 1p)

Högsta byggnadshöjd i meter (PBL 4 kap. 11§ 1st 1p)

UTFORMNING OCH UTFÖRANDE

Källarlösa hus skall uppföras (PBL 4 kap. 16§ 1p)

Balkonger får skjuta ut över allmän plats till ett maximalt djup på 2 meter räknat från byggnadens
 fasadliv och med lägsta punkt 3,2 meter över färdig mark (PBL 4 kap. 16§ 1p)

MARKENS ANODRNANDE OCH VEGETATION

Bjälklag ovan garage ska vara planteringsbart (PBL 4 kap. 10§ och 13§)

Körbar förbindelse får inte anordnas (PBL 4 kap. 10§ och 13§)

Byggnader skall med hänsyn till eventuell markradon uppföras i radonskyddat utförande  (PBL 4 kap. 16§ 1p)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6§

Bygglov får ej ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet har säkerställts genom att 
markföroreningarna har avhjälpts (PBL 4 kap 14§

Genomförandetiden är fem år från den dag planen får laga kraft  (PBL 4 kap 21§)
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Upplysning
För bebyggelse där avståndet mellan marken och
fönsters underkant/balkongräcke överstiger 11 meter kan
inte räddningstjänsten utgöra utrymningsväg och därför
ska alternativ utrymningsväg säkerställas, exempelvis
med TR2-trapphus.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Bestämmelser utan särskild beteckning gäller inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

                    Användningsgräns

                    Egenskapsgräns

Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK

Natur  (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Park (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Gata (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Torg (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

 Gångväg (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

 Cykelväg (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

Bostäder (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

Pumpstation (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

 Skola (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

Centrum (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATSMARK

Markytan ska vara tillgänglig för fördröjningsanläggning (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Markytan ska vara tillgänglig för transformatorstation (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
BYGGANDETS OMFATTNING

Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean inom användningsområdet PBL 4 kap. 11§ 1st 1p)

Marken får inte förses med byggnad. Balkong får kraga ut över prickmarken, 3,2 meter över
färdig mark. (PBL 4 kap. 11§ 1st 1p)

Högsta byggnadshöjd i meter (PBL 4 kap. 11§ 1st 1p)

UTFORMNING OCH UTFÖRANDE

Källarlösa hus skall uppföras (PBL 4 kap. 16§ 1p)

Balkonger får skjuta ut över allmän plats till ett maximalt djup på 2 meter räknat från byggnadens
 fasadliv och med lägsta punkt 3,2 meter över färdig mark (PBL 4 kap. 16§ 1p)

MARKENS ANODRNANDE OCH VEGETATION

Bjälklag ovan garage ska vara planteringsbart (PBL 4 kap. 10§ och 13§)

Körbar förbindelse får inte anordnas (PBL 4 kap. 10§ och 13§)

Byggnader skall med hänsyn till eventuell markradon uppföras i radonskyddat utförande  (PBL 4 kap. 16§ 1p)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6§

Bygglov får ej ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet har säkerställts genom att 
markföroreningarna har avhjälpts (PBL 4 kap 14§

Genomförandetiden är fem år från den dag planen får laga kraft  (PBL 4 kap 21§)
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Upplysning
För bebyggelse där avståndet mellan marken och
fönsters underkant/balkongräcke överstiger 11 meter kan
inte räddningstjänsten utgöra utrymningsväg och därför
ska alternativ utrymningsväg säkerställas, exempelvis
med TR2-trapphus.
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Selleberga detaljplan 1

Selleberga trädgårdsstad, den befintliga villabebyggelsen som 
ligger sydöst om programområdet, har inspirerat till strukturen. 
Vägdragningen, bebyggelse och naturen in på knuten har 
genom kvalitetsprogrammets vision med förtätad trädgårdsstad 
gett Selleberga dess utformning i planprogrammet. 

I detaljplanen planeras det för bebyggelse i en tät men varierad 
bebyggelse då målsättningen är att det ska finnas en blandning 
av bostäder med olika upplåtelseformer för en bred grupp 
av människor. För att det ska vara försvarbart att bygga på 
åkermark behöver marken nyttjas på bästa sätt och med en 

Bebyggelse

tätare struktur än vanligt i Bjuv. I mötet med Östergatans 
förlängning är bebyggelsestrukturen formad så att den leder 
vidare rörelsen från befintliga Bjuv in genom Selleberga. 
Bebyggelsen är högre längs med huvudgatan och trappas 
sedan av in i kvarteren. Runt torget ges det möjlighet för 
verksamheter som skapar liv och rörelse och som knyter ihop 
parkområdet med torgmiljön som ett fint avslut på parkstråket.

Längs med huvudgatan in i Selleberga från Östergatan 
placeras den högre bebyggelsen med 4 och upp till 8 våningar. 
Detaljplanen tillåter 16 meter byggnadshöjd vid entrén till 
området och mellan 20-29 meter byggnadshöjd vid torget. En 
variation i våningsantal bidrar till att skapa skiftningar i skalan, 
vilket även en variation av förgårdsmark gör. Att fundera över 
placering av byggnadskropparna i förhållande till gatan kan 
skapa intressanta miljöer i strukturen. På så vis lockas ögat till 
nya perspektiv och nya detaljer i omgivningen vilket ger en 
större upplevelse och väcker nyfikenhet kring husen längs med 
huvudgatan.

Första kvarteret innanför huvudgatan ger även den möjlighet 
till högre bebyggelse upp till 16 meter byggnadshöjd för 
att sedan trappas av till småbostadshus med utformning 
som exempelvis stadsradhus, parhus eller kedjehus om 1-2 
våningar med en byggnadshöjd på max 8 meter. Höjderna 
kan variera liksom storleken på bostadsytan och tomtytan. Att 
ha tillgång till olika stora ytor inomhus och utomhus för eget 
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bruk kan göra att bebyggelsetypen kan attrahera många olika 
åldersgrupper och familjekonstellationer.

I de inre kvarteren väster om huvudgatan är prickmark utlagd 
för att kunna ha smalare gator utan att byggnader sätter 
stopp för att renhållningsfordon eller räddningstjänsten ska 
kunna komma fram i svängarna. På så vis skapas även lite 
förgårdsmark som ger möjligheter att placera eventuella 
bilar på sin egen tomt. Prickmarken är satt till 3 meter. Längs 
kvartersmarken med möjlighet för flerbostadsbebyggelse är 
förgårdsmarken 0,5 meter då intentionen är att byggnaderna 
ska skapa ett tätare gaturum med mer stadsmässig känsla. 
Förgårdsmarken är utsatt för att underlätta för att öppna dörrar 
och fönster utan att påverka gång och cykeltrafiken på gång- 
och cykelbanan. 

Bestämmelser gällande balkonger finns för att tillåta balkonger 
upp till 2 meter från byggnadens fasadliv. Detta trots prickmark 
och allmän platsmark. Balkongerna kan tillåtas över en höjd av 
3,2 meter från färdig mark. 

För området finns bestämmelser om att källarlösa hus ej får 
uppföras. Detta då marken till stor del består av lera som är 
känslig för ytuppmjukning och då grundvattnet i området 
ligger högt. I ett kvarter är källare tillåtna. Detta är tilltänkt som 
parkeringsgarage. 

Exploateringsgraden för byggnadsarean är bestämd 
till max 25%, 40% och 50% av fastighetsarean inom 
användningsområdet. I de flesta kvarteren längs huvudgatan 
ges en större utnyttjandegrad och för förskolan är största 
byggnadsarea lägre för att ge möjlighet för friyta för barnen. 
Denna lösning föreslås då fastighetsgränserna ännu inte är 
bestämda och kommunen förespråkar lika stor möjlighet till 
byggnation för alla fastighetsägare.

Service
Området med flerfamiljsbebyggelse längs huvudgatan planeras 
för att ge möjlighet till servicelokaler i bottenvåningen. Dessa 
bör i första hand vara centrumverksamheter såsom handel, 
service och samlingslokaler. Förslagsvis verksamheter som ska 
vara lätta att nå och som behöver ligga i centrala lägen.

Förskola
I området är det planerat för en förskola om 6-8 avdelningar 
Förskolans placering bygger på att kunna vara nåbar från 
många väderstreck och ha gena vägar för både gång- och 
cykeltrafik liksom för varutransporter och biltrafikanter. Då 
det redan nu finns en stor efterfrågan på nya förskoleplatser 
planeras förskolan byggas i inledningsskedet. Förskolan 
ska vara tillgänglig när människor börjar flytta in i 
sellebergaområdet. Förskolans friyta ska vara minst 3000 kvm 
och enligt rekommendationer från Boverket ska friytan vara 40 
kvm per barn.
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Selleberga detaljplan 1

Torget
Längs med huvudgatan i kopplingen mellan parkstråkets slut, 
förskolans bebyggelse och den mötande bebyggelsen på andra 
sidan huvudgatan skapas ett torg. Detta ses som stadsdelens 
mötesplats med möjlighet till många olika funktioner över tid.

Torget ska fungera som överordnad huvudgatan med 
förändringar i material och höjd för trafiken för att tydligt 
avskilja trafiken från aktiviteterna på torget. På så vis väcks 
uppmärksamheten vid rörelse över och runt cykelvägen och 
gatan.

För att skapa rumskänsla planeras torget med ett enkelt golv, en 
del med ett grönskande tak som ger skugga samt bebyggelse 
som knyter an direkt till torgytan. Genom att ge möjligheter till 
service i bottenvåningarna inbjuder torgytan till att nyttja ytan 
till exempelvis cafémöblering, och andra tillfälliga evenemang 
som loppis och torgförsäljning. Med en gradvis övergång till 
parken med material och uppbyggnad som lockar till lek skapas 
en plats även för barnen.

Illustration över framtida formgivning av torgytan, AFRY
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I området kommer det att finnas tre större grönområden 
som även kommer fungera för dagvattenavledning och 
dagvattenhantering. Till dessa områden kommer även skyfall 
att ledas vid större regn. I planområdets mittersta del planeras 
det för en PARK. Området kommer vara utformat som ett svagt 
sluttande dike med stora möjligheter att röra sig runt och 
över det eventuella vatten som samlats. I den västra delen är 
grönområdet utpekat som ett NATUR-område med möjlighet 
till rekreation längs grusade gångstigar, lek och kojbygge bland 
tätare vegetation av buskar och träd. Området planeras att få 
känslan av att vara lite mer vildvuxet och orört men som ändå 
sköts och hålls efter. Detaljplanens tredje grönområde ligger 
i nordvästra delen av området och är även det planerat som 
NATUR. Stigarna från naturområdet i väster fortsätter upp till 
detta naturområde. Marken i det tredje området är till stor del 
präglat av den öppna dagvattenanläggning som samlar upp 
hela Sellebergas framtida dagvatten.

Inom varje litet kvarter kommer det även finnas privata gröna 
gårdar för att kunna ha egna små oaser med möjlighet till 
samvaro utomhus alltefter vad de enskilda exploatörerna har 
för önskemål.

Grönstruktur

Gröna stråk 
De gröna stråken planeras för att sammanlänkas med 
nästkommande park- och naturområde för att möjliggöra 
grönstråk genom hela Selleberga som både människor, djur 
och växter kan använda sig av. Park -och naturområdena är 
utformade för att förstärka människors rörelse genom de nya 
kvarteren mot torget och ut mot Vege å. En viktig del blir att 
se över natur- och parkmarksytor så att de hänger samman 
genom gångfartsgator, gång- och cykelvägar eller så kallade 
smitvägar för att det ska gå att röra sig genom området i de 
gröna stråken. 

Illustration över naturpromenaden med  
dagvattenhantering, AFRY Illustration parkyta med utegym, AFRY
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Selleberga detaljplan 1

Parken
I Sellebergas sydvästra del ligger ett parkstråk som föreslås få 
formen av en släntlutning för att ta emot större regnmängder. 
Längs med parken kommer en gata att möta upp. På andra 
sidan möter bebyggelsens baksidor och ett gång- och 
cykelstråk. Parken ska byggas upp som ett sammanhållet 
landskapsrum med naturlik karaktär, med större dungar 
av trädsamlingar och blommande träd. Parken ska även få 
nivåskillnader som fylls upp med stenbumlingar och anläggs 
som kullar. Parken kan inbjuda till oprogrammerad lek med 
kojbygge, vattenlek och solbadande vid bryggor.

Foton tagna av AFRY
Karta över grönytorna inom planområdet, AFRY Foto tagna av AFRY

Parken

Naturpromenaden

Dammområdet



Laga krafthandling

14

Dammområdet planeras att fördröja och rena vatten från 
hela framtida Sellebergaområdet innan det släpps ut i 
Vege å. Området föreslås ha en öppen vattenspegel och en 
fuktzon. Dammen ska ha en naturlik karaktär som skapar 
förutsättningarna för större biologisk mångfald.

Dammområdet
Längs med nordvästra kanten av området planeras ett 
dagvattenstråk. En grusstig följer det småskaliga diket. Här 
finns befintlig brynvegetation och planeras för ett område 
med lite mer vild karaktär, friväxande träd och dungar, 
ängsvegetation och gräs. Längs stråket kan det även ges 
möjligheter för odling och jogging med direktutgång från 
trädgårdar och bostadsgårdar. Stråket leder mellan banvallen 
och rekreationsområdet för Vege å.

Naturpromenaden

Foto tagna av AFRY Foto tagna av AFRY
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Selleberga detaljplan 1

Gator och trafik

Inom området kommer det att tillkomma flera nya gator varav 
en den framtida huvudgatan är en. Gatorna har måttsatta 
sektioner och har delats upp i tre kategorier utifrån olika 
utformningar; huvudgata, kvartersgata och gångfartsgata. 
Dessa skiljer sig lite åt i bredder och utformning beroende på 
vilka element som satt strukturen.

Huvudgata
Den nya huvudgatan genom området kommer att ansluta 
till Östergatan. Huvudgatan kommer först att fungera för 
byggtrafik innan den omarbetas som en huvudgata för hela 
det framtida Sellebergaområdet. Huvudgatan kommer att vara 
cirka 22 meter bred med trottoarer, cykelbana och trädlist på 
båda sidor om vägen fram till torget. Den dubbla trädraden och 
cykelvägen är för att stärka känslan av att man befinner sig i 
stadsdelscentrumet. Yta finns för gångtrafikanter att kunna 
flanera eller kunna slå sig ner på ett cafébord utmed gatan. 
Parkering längs gatan föreslås i trädraden mellan träden. 
Bilvägens mått ger möjlighet för två bilar/lastbilar att mötas. 
När gatan smalnar av efter torget minskas gatan till en trädrad 
och en cykelbana. 

Den befintliga Sellebergavägen kommer att fungera för 
befintlig trafik till dagens verksamheter. 

Vägsektioner framtagna av AFRY
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totalt 21,0 m

Huvudgata med dubbelsidig trädlist
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Huvudgata med enkelsidig trädlist
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Kvartersgata
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Kvartersgator
Kvartersgatorna kommer att ha lite olika utseende. Detta 
beroende på om dagvattnet kommer att ledas öppet i gatan 
eller i ledning under gatan. Längs kvartersgatorna kommer 
det finnas trottoarer på båda sidorna om gatan som ibland 
breddas för att även ge plats för befintliga trädalléer med 
dagvattenhantering. Cykelbana kommer att finnas på ena sidan 
längs den nordvästra kvartersgatan. På övriga kvartersgator 
planeras cykeltrafikanterna samsas med biltrafikanterna på 
gatorna. Där kvartersgatorna möter huvudgatan planeras det 
för upphöjda farthinder för att öka trafiksäkerheten.

Vägsektioner framtagna av AFRY

Utfartsförbud
För området runt torget gäller utfartsförbud samt längs 
med mittersta bostadsområdet väster om parken. Längs 
huvudgatans mötande kvartersgator återfinns även 
utfartsförbud 5 meter in längs kvartersgatornas väg och 10 
meter längs med huvudgatan. För bostadsområdet i nordöst 
gäller utfartsförbud längs hela användningsgränsen som vetter 
mot huvudgatan.
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Gångfartsgata

bredd varierar
5- 10 meter

Gångfartsgata
En mindre gata kommer att planeras för bakom huvudgatan. 
Denna kommer att serva bebyggelsen för att komma åt sin 
egen entré och parkeringsplatser. Längs gångfartsgatorna 
samsas all trafik inom samma yta vilket kräver stor uppsikt och 
låga hastigheter. 

Gång- och cykelvägar
Hela Sellebergaområdet planeras för att ha prioriterade och 
gena gång- och cykelvägar i området. Det ska vara lätt och 
säkert att kunna röra sig till fots och med cykel. Företräde 
kommer att ges till dessa trafikslag där det är möjligt. En 
gemensam gång- och cykelväg på 3 meters bredd planeras 
längs planområdesgränsen i områdets sydöstra del för att 
enkelt kunna ta sig från förskolan och parkens södra del ut till 
banvallen och den befintliga bebyggelsen i Bjuv.

Kollektivtrafik
Området planeras inte få en egen busslinje genom området. 
Uppbyggnad sker istället utefter gena gång-och cykelvägar. 
Detta för att lätt kunna ta sig till busshållplatserna längs Södra 
Storgatan och in till järnvägsstationen för att kunna resa med 
tågtrafiken.

Parkering
Parkering kommer i första hand att lösas på egen fastighet, 
antingen genom gemensam parkering eller på egen 
uppfart. Längs vissa gator kommer det även finnas ett 
fåtal parkeringsmöjligheter samt i 1-2 kvarter kommer 
parkeringslösningar i garage att tillåtas för att möjliggöra 
tillräckligt antal parkeringsplatser som kan hanteras 
för enskilda fastighetsägare eller nyttjas gemensamt i 
området. Parkeringstalen i området är beräknande utifrån 1 
biluppställningsplats per bostad. 
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Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och dagvatten
En VA-utredning Selleberga Nyexploatering – AFRY 2020-
06-01 har gjorts för hela planprogramområdet och som 
innefattar området för detaljplanen. Detaljerad information om 
dragningarna finns att hämta i utredningen.

Dricksvatten- och spillvattenanslutningarna kommer att 
ske mot Västra Ringgatan i två punkter, en i övergången 
till Östergatan (östra anslutningen) och en i en brunn 
nedströms (västra anslutningen). Anledningen till de två 
punkterna är för att undvika behovet av en pumpstation 
inom detaljplaneområde innan området är fullt utbyggt med 
de övriga anslutningspunkterna. Intern tryckstegring kan 
behövas för att försörja flervåningshusen med dricksvatten.
Gatorna är planerade och höjdsatta efter att skapa självfall på 
spillvattenledningarna.  Nätet för vatten och avlopp kommer i 
största möjligaste mån att anläggas i gatunätet för att hantera 
ledningar på allmän platsmark. Ledningarna föreslås så långt 
det går att samförläggas i schakt.

Dagvattenavrinningen är planerad utifrån en utplacerad 
höjdrygg längs gårdsgatan väster om huvudgatan. Det skapas 
rinnvägar åt två håll, dels åt väster till naturmarken och det 
planerade diket dels åt öster till den planerade parken med 
svackdiket. I plankartan kommer detta att markeras med 
fördröjning för att visa på var dagvattnet är tänkt att tas om 
hand. Ledningar kommer att dras i största möjligaste mån i 

Lösningsförslag för spillvattenledningar, AFRY

allmän platsmark. Vattnet i diket/svackdiket kommer att ledas 
till dammanläggningen i norr för vidare fördröjning och 
infiltration innan det slutligen leds ut i Vege å med strypt flöde 
enligt markavvattningsföretagets utsläppskrav på 0,9 l/s ha. 
Enligt dikningsföretagets akt får flödena överskridas vid vårflod. 
Detta har tolkats i VA-utredning till att vid mer ihållande regn 
tillåts ett högre tillflöde till Vege å.
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Lösningsförslag för dagvattenstråken nordvästra överst och östra nederst, AFRY

Dagvattnets flödesschema och åtgärder, AFRY
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Figur 17. Lösningsförslag för nordvästra stråket. 

För att säkerställa att systemet endast hanterar de vatten som uppkommer inom det 
tänkta avrinningsområdet har en höjdrygg vid de svarta sträcken inom etapp 1 arbetats 
in i höjdsättningen. Detta medför att betydligt mindre vatten rinner mot det instängda 
området än idag. De vattenmängderna ska istället hanteras i det västra grönstråket och 
dammen i norr dit vattnet leds istället för mot det instängda området. 

Inom avrinningsområdet för det nordvästra stråket uppkommer ett behov av fördröjning 
av omkring 425 m3 dagvatten. Volymen kan komma att delvis rymmas i området men 
utformningen ger små möjlighet till ett större reglerdjup i anläggningen. Därför behövs 
dammen i norr utformas för att fördröja denna volym.  

6.2.2 Västra stråket (Etapp 1, 5, 6, 2) 

Det västra stråket tar hand om vatten ifrån Etapperna 1, 5, 6 och 2. Dagvattnet leds längs 
de vägar som pilarna beskriver i figur 18 mot dammen i norr. 

I de södra nedströms delarna leds vattnet via ledningssystem till den öppna dagvatten-
hanteringen centralt i stråket.  Den öppna hanteringen föreslås utformas med fördröjning 
primärt i början (inom etapp 6) och i slutet (inom etapp 1). I etapp 5 föreslås utformningen 
av stråket vara ett meandrande dike där vattnet fördröjas genom uppdämningar då 
höjdskillnaderna är större i detta området.  

Efter det öppna stråket leds vattnet via en kulvert under huvudgatan till dammen i norr. 
Inom stråket behöver 1 775 m3 fördröjas och förutsätter att fördröjningsbehovet från 
etapp 2 hanteras i den norra dammen. Ska det hanteras inom området uppskattas ett 
ökad behov av omkring 100 m3 dagvatten. 

För hantering av dagvatten från gatunätet bör i första hand 
dagvattnet ledas ut i ett svackdike eller trädrad när möjlighet 
finns innan det leds ner i ett ledningssystem. För fastigheter 
förespråkas att man i största möjliga mån nyttjar ytlig 
dagvattenhantering så som växtbäddar och gröna tak innan det 
kopplas till ledningsnätet för att göra systemet mer robust. För 
att minska mängden hårdgjorda ytor bör även genomsläpplig 
beläggning nyttjas där det är genomförbart.

Vid kraftigare regn än de dimensionerande 20-årsregnen 
kommer vattnet inte kunna avledas tillräckligt snabbt via 
det planerade dagvattensystemet. Vid eventuella skyfall 
är planområdet höjdsatt så att marken ska luta mot de 
två planerade fördröjningsmagasinen och det planerade 
dagvattensystemet. Byggnader behöver även höjdsättas så 
att vattnet rinner ifrån dem ut mot gator och grönområden. 
Vattnet leds via de två parallella lågstråken söderifrån mot 
dammen i norr. Vattnet från skyfallet kommer att bromsas upp 
i de grönområden som finns i utredningsområdet och kommer 
på ett kontrollerat sätt brädda från dammen i norr mot Vege å.
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Figur 18 Lösningsförslag för västra stråket. 

Stråket går i ledningsnät i de södra delarna som tar emot vatten ifrån de västra delarna av 
Etapp 6 och 2. Dagvattnet släpps sedan i en ytlig damm i Etapp 6 som kan hantera 350 m3 
dagvatten med ett medel reglerdjup av 0,5 m. Detta motsvarar inte det uppkomna 
fördröjningsbehovet ifrån etapperna utan ökar fördröjningsbehovet nedströms. 

Vattnet leds sedan vidare i ett öppet stråk genom Etapp 5 vidare till Etapp 1. För att nyttja 
hela stråket till fördröjning behöver dämmen placeras ut inom Etapp 5 eftersom lutningen 
i denna delen av stråket gör att man behöver trappa bottenytan för att inte få för stora 
slänter mot bebyggelsen.  

Innan vattnet leds ner i kulverten under huvudgatan, ges det inom etapp 1 plats för 
ytterligare fördröjning av vatten från etapp 1 och etapp 5. Här föreslås beredas plats för 
1 100 m3 för att hantera de uppkomna volymerna från samtliga etapper.  Det ger 
anläggningen ett medelreglerdjup omkring 0,5 m. De resterande 325 m3 föreslås hanteras 
inom etapp 5, där det förväntade medelreglerdjupet då blir omkring 0,3 m. Med en nivå 
skillnad på 2 m inom etapp 5 innebär det att minst 3 dämmen på strax över 0,6 m kommer 
att behöva genomföras på sträckan om de fördelas jämnt över området utan att skapa 
fördjupa dammar.  

För att de utspridda fördröjningsvolymerna ska kunna nyttjas tillsammans behöver dess 
regleringar anpassas efter hur stor reducerad area som är inom respektive tillrinnings-
område.   Fördröjningsvolymen kan minskas då LOD anläggningar nyttjas inom avrinnings-
området. 

6.2.3 Östra stråket (Etapp 4, 6, 2) 

Det östra stråket tar hand om vatten ifrån Etapperna 4, 6 och 2. Dagvattnet leds längs de 
vägar som pilarna beskriver i figur 19 mot dammen i norr. I de södra nedströms delarna 
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Figur 20. Lösningsförslag för dammen i norr.  

Dammen tar emot vatten från de tre stråken samt Etapp 3. Höjderna i området som 
dammen är planerad för gör att dammen bör trappas för att säkerställa att slänterna ner 
till dammen inte tar upp för mycket plats, förslagsvis sker detta i 2-3 steg där det östra 
stråket ansluts till den högsta nivån, etapp 3 ansluts aningen till mellan nivån eller den 
lägsta nivån medans det nordvästra och västra stråket ansluts till den lägsta nivån. Detta 
eftersom höjderna på respektive inlopp påverkar vilken bottennivå som dammen kan ha. 
på detta sätt kan vi minska dammens påverkan på grönområdet och göra större delen av 
grönytan tillgänglig för användning.  

Kraven innebär att den lägst benägna dammen behöver kunna hantera minst omkring 
550 m3 som kan ha en högvattennivå till omkring +20. Etapp 3 ger ett behov av ytterligare 
620 m3 som kan ha en högvattennivå till omkring +20,7, den resterande volymen av 1185 
m3 kan regleras mot en högvattennivå under omkring +21,4. 

För att fördröjningsvolymerna ska kunna användas i ett kombinerat system behöver dess 
regleringar anpassas efter hur stor reducerad area som är inom respektive 
tillrinningsområde.   Fördröjningsvolymen minskas då LOD anläggningar nyttjas inom 
avrinningsområdet. 

Utloppet från dammen föreslås placeras så att vattnet släpps längs med slänten längs med 
utredningsområdet gräns norrut från dammen. Som förslag anläggs utloppet så att 
dagvatten kan så tidigt som möjligt ledas ytligt efter regleringsbrunnen för att låta det 
naturligt rinna ytledes mot Vege å.  

6.3 Exempel dagvattenlösningar 

6.3.1 Dagvattendamm 

En av de vanligaste reningsanläggningarna för dagvatten är dammar. Syftet med en 
dagvattendamm är att utjämna dagvattenflödet, reducera dagvattnets innehåll från 

Grundvatten 
En temporär grundvattensänkning kan vara nödvändig. 
Grundvattennivåerna är redovisade till mellan 0,5- 2,0 meter 
under marknivå enligt Projekterings PM Geoteknik, 2020-02-
06. En tillfällig sänkning får endast göras om bedömningen 
att varken enskilda eller allmänna intressen kommer till skada. 
För långsiktig sänkning av grundvattnet krävs tillstånd enligt 
miljöbalken.

Konstruktion 
Byggnader bedöms enligt Projekterings PM Geoteknik 
Selleberga, AFRY, 2020-02-06 kunna grundläggas på 
konventionellt sätt med plattgrundsättning eller med plintar. 

Om sprinkler installeras krävs egen vattentank.

När det gäller byggnadstekniskt brandskydd finns detta 
till exempel i form av brandceller, men vid byggnation 
högre är 11 meter till fönsters underrede måste en alternativ 
utrymningsväg finnas.

Egenskapsbestämmelsen b- endast källarlösa hus får 
uppföras, är utsatt på bostadsmark då grundvattennivåerna är 
höga i området. 

Planterbart bjälklag ska anordnas - n för de bostadskvarter där 
parkering ordnas under mark för att skapa trivsamma kvarter.

Lösningsförslag dammen i norr överst och västra dagvattenstråket nederst, AFRY
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Elförsörjning
Elnätet kommer att byggas ut allt efter hand. En 
transformatorstation placeras i det norra parkområdet i samråd 
med Öresundskraft som ansvarar för elförsörjningen.

Uppvärmning
Flera alternativa uppvärmningsval finns att tillgå i närheten, 
så som gas och fjärrvärme. De fjärrvärmeledningar som finns 
i området har säkerställts med ett u-område på 3,2 meter från 
respektive ledning för att ha åtkomst till ledningarna. Prickmark 
är utlagt för att förhindra all typ av byggnation. 

Brandposter
Nya brandposter ska placeras ut på strategiska platser där det 
maximala avståndet mellan brandposterna är 150 meter för 
att kunna försörja området på bästa sätt. Uppställningsplats 
för släckbil får inte vara längre ifrån en brandpost än 75 meter. 
Flödet i brandposterna bör vara 10 l/s för bostadsbebyggelse 
lägre än 4 våningar och 20 l/s för övrig bebyggelse och ska 
dimensioneras enligt tillämpbara delar i Distribution av 
dricksvatten, P114. 

Radon
Marken påvisar låg- till normalrisknivå för radon i Bjuv. Genom 
en planbestämmelse i kartan ”Byggnader ska med hänsyn till 
eventuell markradon uppföras i radonskyddat utförande” 
säkerställs att byggnaderna blir rätt utformade utefter den 

radonhalt som visar sig finnas i marken.

Varumottagning
Detaljplanen möjliggör för service och handel i 
bottenvåningarna längs med östra vägens förlängning. Mindre 
lastbilar och godstransporter kommer behöva ske till dessa 
butiker för att leverera material. Dock bedöms det vara fåtal 
transporter och i mindre omfattning vilket gör att de inte 
behöver planeras för ur någon speciell synpunkt. 

Avfall
Avfallshanteringen kommer att skötas genom ett konventionellt 
system med miljöhus och tunntömning. Vid placering av ett 
avfallsutrymme är det viktigt att ta hänsyn till bland annat 
närhet till bostäder, trafiksäkerhet, barnsäkerhet och arbetsmiljö 
i enlighet med gällande renhållningsordning för Bjuvs 
kommun.

Det ska finnas möjlighet för NSR att tömma avfallet ifrån 
befintliga och tillkommande gator. Gatorna ska ha tillräcklig 
bredd och vara anpassade för körbara fordon enligt 
NSR:s angivna mått för att möjliggöra för avfallstömning. 
Avfallskärlen ska placeras så att backning ej krävs.
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Buller 
Förändringar kan komma att behövas i korsningspunkten 
utanför sellebergaområdet, mellan Östergatan/Södra Storgatan 
och Mellersta vägen. En cirkulationsplats kan avhjälpa viss 
trafikbelastning dock bedöms det inte som ett stort behov 
utan nuvarande utformning kan hantera den prognostiserade 
ökningen från Selleberga. Bullernivån längs huvudgatan 
beräknas ligga på ungefär samma nivå som längs Östergatan. 
Den totala trafikmängden antas öka en del, men en del trafik 
kommer att vika av mot Västra Ringgatan och inte belasta 
huvudgatan eller Östergatan. Då Östergatan planeras att 
breddas enligt samma mått som huvudgatan inne i Selleberga 
kommer beräkningsvärdena att justeras något.

Utefter beräknade fordonsrörelser på 3000 fordon ÅDT 
med huvudgatans sektion på 11,65 meter till fasad beräknas 
frifältsvärdet till 58 dBA ekvivalent ljudnivå. Om gatan inte 
skulle komma att byggas om klaras ändå precis värdena för 
ekivalent nivå då de håller sig precis under 60 dBA. På så vis 
kommer inte riktvärdena överskridas även om det blir en 
ökning av antalet bilar mot befintligt läge på platsen. Åtgärder 
för bullerskydd bedöms därför inte behövas.

Störningar, hälsa och säkerhet

Föroreningar
Marken runt provpunkt 20ÅF05 är planerad för 
huvudgata och för kvartersmark för bostad och centrum. 
Provpunkten påvisade föroreningar av överstigande känslig 
markanvändning i alla punkter utom en som var överstigande 
mindre känslig markanvändning. För provpunkt 20ÅF04 
som påvisade kobolt överstigande känslig markanvändning 
bedömdes punkten vara naturligt förekommande. 
Markområdet planeras för gatumark och bostadsmark 
med centrumanvändning vilket påverkar hanteringen av 
föroreningen.

Marken behöver saneras för kvartersmarken för bostad för att 
vara lämplig för bebyggelse. Detta regleras genom a- Bygglov 
får ej ges för ändrad markanvändning förrän markens 
lämplighet har säkerställts genom att markföroreningarna 
har avhjälpts. För gatumarken begränsar inte markkvaliteten 
val av användning. Alla grupper av människor kan vistas inom 
känslig markanvändningen permanent under en livstid.

Marken kommer att massbalanseras för att få till ett fungerande 
VA – och gatunät vilket gör att kommunen kommer att sörja 
för bortschaktningshanteringen. De föroreningar som påvisats 
i utredningarna för matjorden på allmän plats kommer att tas 
omhand genom bortschaktning till deponi för de massor som 
ej kan återanvändas inom området.
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9 — Kvalitetsprogram Selleberga — 01 Nuläge 190116 — White Arkitekter 

Rekreationsstråk

Vegeå

Poppelallé

Slånridå

Ädellövträd

Trädrad av skogsek

Lövsskogsdunge
Poppelallé

Banvallen

Slånridå

Trädrad av skogsek, ask

Lövsly

4. PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

Mark och vegetation 
Marken i området består idag av odlad åkermark i relativt flack 
terräng. Marken har brukats sedan lång tid tillbaka och har 
använts under ett halvt sekel till att odla åt Findus produktion. 

Inom området finns endast en svag lutning mot norr. Längst 
norrut i planområdet blir sluttningen skarpare för att sedan 
slutta brant ner mot Vege å utanför området. Banvallen ligger 
även lite högre liksom Höganäs Borgestads mark norr om 
området. Längs med kanterna som gränsar till omgivande 
bebyggelse finns buskage, en del mindre träd och ett och annat 
uppvuxet träd. Banvallen som avgränsar området mot sydväst 
används idag som ett rekreationsstråk omgärdat av buskar och 
mindre träd.

Enligt Naturvärdesinventering Selleberga, Ecogain, 2020-05-
12 finns det slånridåer längs banvallen samt lövsly i områdets 
östra del som har ett visst värde för djurlivet. Naturen är 
starkt påverkad av jordbruket och Findus verksamhet. All 
jordbruksmark är näringspåverkad och saknar naturlig 
vegetation, bortsett från mellanliggande buskridåer. 
Även sträckan utmed Vege å är påverkad av näring från 
jordbruksmarken, vilket innebär att växtligheten utmed ån 
domineras av ett fåtal allmänna arter.

Natur, geoteknik och kultur

Värdefull natur enligt naturvärdesinventeringen

Grönstruktur
Öppen mark

Skog

Trädalleér

Motionsslinga

Stigar/vägar

Vege å med dess intilliggande omgivningar är ett 
rekreationsområde som ligger cirka 500 meter norr om 
planområdet. Ån rinner i sydöst- nordvästlig riktning och 
har delvis sin början uppe på Söderåsen och sitt utlopp i 
Skälderviken. Ån är känd för bra fiskevatten med både lax 
och öring. I områdena som gränsar runt ån återfinns gamla 
slåtterängar, lövskogsbårder och ädellövskog. I Bjuvs kommuns 
naturvårdsprogram från 2016 omnämns Vege å med dess 
omgivningar och biflöden.
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Geotekniska förhållanden
Marken består av mulljord, lermorän och lera i den lagerföljden. 
All matjord ska bortschaktas innan grundläggning av 
bebyggelse och terrassering av vägar sker. Då lera är känsligt 
för vattenöverskott bör försiktighet iakttas vid schakt och 
grundläggningsarbeten. 

Enligt utredningen Projekterings PM Geoteknik 2020-02-06 
ligger grundvattnet på en nivå omkring 0,5 - 2,0 meter under 
markytan. Men senare mätningar tyder på att grundvattnet 
även kan ligga än närmre markytan i området. Vid 
grundläggning bör detta beaktas.

Radon
Markradonmätning i Bjuv visar på låg- eller normalradonmark. 

Siktstråken ut mot landskapet runtomkring är varierande både 
i topografi och i karaktär. I utblickarna norrut mot Vege å syns 
träd och trädtoppar samt åkermarken på andra sidan ån, med 
stora kraftledningar som går tvärs över vyn. Riktas blicken 
mer österut syns åkermarken i förgrunden och Söderåsen 
bakom kraftledningarna. Längre söderut ses fryslagret och 
vattentornet.
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Gruvgångar 
En stor del av Bjuvs gruvdrift utgick ifrån Höganäs Borgestads 
mark norr om programområdet. Här fanns nedstigningsschakt 
och lagring av alla massor som schaktades upp. 

WSP gjorde 2017-12-08 en utredning om gruvgångarna 
i kommunen och klassade då detta område som ett 
lågriskområde, klass 1. Här har kol brutits i en nivå på ett större 
djup än 35 meter under markytan. Gruvutredningen har 
konstaterat att inga åtgärder för bostadsbebyggelse behövs. 
Risk för skadliga sättningar på grund av planerad bebyggelse 
bedöms därför inte föreligga.

Riskkarta gruvgångar
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Klassning av jordbruksmark, karta från Översiktsplanen

Jordbruksmark
Marken inom planområdet består till största delen idag av 
jordbruksmark. Marken ligger svåråtkomligt inkilad mellan 
barriärskapande strukturer som befintlig bebyggelse och som 
de vindskyddande trädraderna och är avdelad i relativt små ytor 
för att bruka med dagens mått mätt. Enligt jordbruksmarkens 
klassningssystem är marken klassad som 7 i en 1-10 gradig 
skala där 10 är den mest brukningsvärda. 

Den bördigaste marken bedöms finnas runt Kastanjegården, 
den högst belägna marken öst om planområdet där Findus 
idag har sina försöksodlingar med både växthusodling och 
frilandsodling. På de 13 hektaren öster om programområdet 
förädlas nya sorters ärtor och andra grönsaker för att anpassas 
till efterfrågan.



Laga krafthandling

28

Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader

Fornlämningsområde

Värdefull kulturmiljö

Arkeologi och kulturmiljö

Arkeologi och kulturmiljöobjekt på sellebergaområdet

Arkeologi och kulturmiljö
Inom planområdet finns inga tecken på fornlämningar enligt 
Riksantikvarieämbetets karta fornsök. Då marken varit brukad 
under lång tid tillbaka bedöms eventuella fynd ha försvunnit 
eller plockats bort. 

Däremot finns det några platser som enligt 
Riksantikvarieämbetet kan innehålla fornlämningar 
utanför området som visar på att bebyggelse funnits sedan 
lång tid. Området kallas Högsåkern, där fynd av flinta har 
gjorts. Även fynd från senare medeltid med glas, tegel och 
höganäskeramik har påträffats i området. Fornlämningar har 
påträffats sydöst/öst om planområdet runt Kastanjegården. En 
arkeologisk förundersökning är påbörjad hos Länsstyrelsens 
kulturmiljöavdelning.

I Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Bjuv lyfts Bjuvs 
medeltida anor fram. Den traditionella bruksmiljön med dess 
arbetarbostäder, sambandet mellan kyrka, prästgård och skola 
samt Selleberga trädgårdsstad är utpekade som värdefulla 
kulturmiljöer.
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Förorenad mark
Naturvårdsverket har tagit fram en riktvärdesmodell för 
att beräkna generella riktvärden för förorenad mark. Dessa 
riktvärden anger föroreningshalterna i marken under 
vilka risken för negativa effekter på människor, miljö och 
naturresurser normalt är acceptabla. Följande gäller för dessa 
tre typer av markanvändning:

• Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte 
begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor 
kan vistas permanent inom området under en livstid. De 
flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. 
Känslig markanvändning gäller generellt för mark som ska 
planeras och byggas exempelvis bostäder eller förskola på. 

• Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten 
begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, vägar 
eller industrier. Exponerade grupper antas vara personer som 
vistas inom området under sin yrkesverksamma tid. Barn och 
äldre antas vistas tillfälligt inom området. Markkvaliteten ger 
förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid 
mindre känslig markanvändning. Grundvatten (på ett avstånd 
om 200 m) samt ytvatten skyddas.

• Farligt avfall, FA, är det ämne eller föremål som innehavaren är 
skyldig att göra sig av med. Detta innebär att när jord grävs upp 
och orsakar schaktmassor så övergår jorden till att bli ett avfall 

enligt svensk lagstiftning. Avfallet kategoriseras enligt (FA) 
som farligt avfall och (IFA) icke- farligt avfall och kan endast 
mellanlagras, återvinnas eller deponeras. Enligt genomförda 
utredningar varav den senaste kompletterande utredningen, 
PM Miljö; Översiktlig miljöteknisk markundersökning, AFRY, 
2020-03-03, konstaterades det två punkter inom planområdet 
som har påvisat föroreningsnivåer överstigande känslig 
markanvändning. I provpunkt 20ÅF05 påvisades halter av 
metaller och PAH, alifater, aromater och BTEX både i matjorden 
0-0,3 meter samt cirka 0,3-0,5 meter ned i fyllnadsmassor 
bestående av slagg, aska och kol. I provpunkt 20ÅF04 
påvisades föroreningar för Kobolt precis överstigande känslig 
markanvändning. Då det finns höga bakgrundshalter av kobolt 
inom Bjuv och Billesholm har ytterligare punkter provtagits. 

I flera av provpunkterna har det även påvisats halter av metaller, 
PAH, alifater, aromater, BTEX och pesticider i det översta 
jordlagret i matjorden cirka 0–0,3 meter. Halterna av dessa 
ämnen översteg nivån för ringa risk, men halterna är ändå på 
en låg nivå. Massorna kan hanteras inom området för de behov 
som uppstår men måste hanteras som avfall vid bortforsling.

I den Kompletterande miljötekniska markundersökningen, 
2020-06-18 provtogs ett större område för att kunna 
avgöra avgränsningen för föroreningarna. För provpunkt 
04 uppmättes halterna av kobolt som översteg KM. Men då 
halterna återigen tangerar bakgrundsvärdena i Bjuv och 
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Billesholm anses de motsvara naturligt förekommande. Runt 
provpunkt 05 påvisades halter marginellt överstigande KM i tre 
punkter för kobolt och nickel dock bedöms dessa vara naturligt 
förekommande då kringliggande punkter påvisar halter 
underskridande mindre än ringa risk. För PAH och metaller 
ligger värdena under detektionsgränsen. De föroreningar som 
påträffats bedöms vara bundna till fyllnadsmassorna och anses 
även enligt undersökningen vara avgränsade. 

/

/Provtagningspunkter för markmiljöundersökning genomförd under 2020 av AFRY.
Kompletterande miljöteknisk markundersökning, 2020-06-18 som visar på ytterligare 

provpunkter och avgränsningarna av föroreningarna.
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Bostäder, verksamheter och service
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Planområdet 
angränsar i söder till den gamla banvallen som leder mellan 
Bjuvs station och Findus anläggning sydöst om Bjuvs tätort. 

I gränsande område ligger Varagårdsskolan, en grundskola F-9, 
och två förskolor, Varagårds förskola och Vallmons förskola. 
Nordväst om skolan ligger ett bostadsområde som kallas 
Ringtorpet med lamellhus i tre våningar i rött och gult tegel 
som är byggt på 50-60 talet. Sydöst om Varagårdsskolan ligger 
idag friliggande villor i rött tegel, tidigare flerfamiljshus som 
byggdes åt gruvarbetarna under tidigt 1900-tal.

Söder om Ringtorpet längs med Södra Storgatan ligger Bjuvs 
köpcity. Här finns livsmedelsbutik, konditori, frisör, klädaffär 
och några mindre snabbmatsställen. Väst och nordväst om 
området ligger det idag industriverksamheter med upplag och 
uppställning av släp och fordon.

Bebyggelseområden

Överst, Varagårdsskolan, 
Ringtorget i rött och gult 

tegel nederst.
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Överst Selleberga 
trädgårdsstad, Lindallén i 
vit puts nederst.

I sydöst möter planområdet jordbruksmark och befintliga 
byggnader. Längre söderut återfinns ett bostadsområde som 
ibland kallas för Selleberga trädgårdsstad. Här finns ett 40-tal 
röda tegelvillor och gula trähus. Området är planerat av Arthur 
von Schmaalensee och Sven Hermelin för Findus för att kunna 
erbjuda tjänstebostäder och arbetarbostäder. Inspirationen 
för hela planprogramområdet är hämtad från engelska 
trädgårdsstäder med en samlande park i mitten, organiska 
gator och där husen integrerades i den omgivande terrängen. 
Detta för att naturen hela tiden ska kännas närvarande.
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Gatunät
Södra Storgatan följer parallellt med Selleberga planområde, 
cirka 250 meter sydväst om området. Östergatan knyter an 
till banvallen och planområdet som en tvärgata från Södra 
Storgatan. Planerna under 1950-talet var att låta Mellersta vägen 
som byter namn till Östergatan efter Södra Storgatan fortsätta 
ut genom Sellebergaområdet. Därför har Östergatan idag 
möjlighet att klara av att breddas med de mått som krävs för att 
klara av lite större trafikmängder. 

Mellersta vägen är en av tre större vägar in i Bjuv från väg 
110. Väg 110 leder via Ekeby, Billesholm och Bjuv till Hyllinge, 
som ansluter till E4. På cirka 20 minuter från Selleberga nås  
Helsingborg central. Väg 107, ungefär 3 kilometer nordväst om 
området, leder mot Ängelholm cirka 30 minuter bort med bil.

Gång, cykel och mopedtrafik
Idag används den gamla järnvägsvallen som en gång- 
och cykelväg för att kunna ta sig mellan centrum med 
järnvägsstationen i Bjuv och ut mot Findusområdet och Bjuvs 
sydöstra delar. På flera platser går det idag att ta sig upp på 
banvallen från befintligt vägnät och från enskilda fastigheter. 
Det finns även en markerad cykelavskiljande del av vägbanan 
längs Södra Storgatan. 

Kollektivtrafik
Bjuvs station, som ligger cirka 1 km från Sellebergaområdet 
nås snabbast via cykelvägen på banvallen. Tågen trafikerar 
sträckan mellan Helsingborg och Hässleholm/Kristianstad med 
halvtimmestrafik i vardera riktning. Att ta sig in till Helsingborg 
med tåg tar cirka 15 minuter och till Hässleholm cirka 45 
minuter. 

Längs med Södra Storgatan går buss 250 och buss 251. Buss 250 
körs mellan Helsingborg och Ekeby via Bjuv och Billesholm. 
Buss 251 trafikerar sträckan mellan Helsingborg och Billesholm 
via Bjuv. Längs Södra Storgatan finns tre busshållplatser, cirka 
250 meter från området.

Gator och trafik

T.v.Östergatan sett mot Selleberga. 
T.h gångvägen på Banvallen
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Riksintresse för kommunikation
Järnvägen mellan Helsingborg och Hässleholm utgör 
riksintresse för kommunikationer. Detaljplaneområdet 
ligger som närmst cirka 275 meter från spårområdet. 
Mellan spårområdet och planområdet finns både småhus, 
industrimark och höjdskillnader. 

Buller och trafik
Buller definieras som ett oönskat ljud som mäts i decibel. Det 
ljud som uppfattas av människan mäts normalt i decibel(A) 
och bullerskalan är logaritmisk. Den bullernivå som beräknas i 
ett genomsnitt per dygn kallas för ekvivalent bullernivå. Enligt 
förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 
bör inte den ekvivalenta bullernivån vid fasad överstiga 60 
dB(A). 

Naturvårdsverket har angett följande riktvärden för buller från 
vägtrafik; Buller från vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads  

fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal    

ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i   
anslutning till byggnaden.

Fordonsrörelserna från Södra Storgatan norr och söder om 
korsningen är uppmätta till 4828 och 5312 fordonsrörelser 
per års dygns trafik (ÅDT) år 2019. Den beräknade alstringen 
av biltrafik till och från Selleberga år 2050 när hela området 
är utbyggt med alla 6 etapperna är 2700 fordonsrörelser 
ÅDT. Dessa bilrörelser gäller både inom Selleberga och för 
målpunkter utanför området. För Östergatan är nuläget 
cirka 950 bilrörelser ÅDT och vid prognos år 2050 3000 
fordonsrörelser ÅDT.

Störningar, hälsa och säkerhet

Befintliga stråk och kopplingar

Större vägar

Cykelvägar

600 m 1200 m

Järnväg
Busshållplatser
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Teknisk försörjning  

Sida 11 av 39 

 

3.6 Skyfallskartering 

En skyfallskartering har gjorts i modelleringsprogrammet Mike 21. Befintliga höjder har 
justerats med befintliga byggnader och infiltration har ställts in utifrån jordartskartan, 
befintliga tak, vägar och grönytor.  

Resultatet presenteras i figur 10 där det framgår att vattnet rör sig i två tydliga stråk. 
Stråket i norr rör sig norrut mot Vegeån. Längs med stråket finns det ett antal lågpunkter 
där vatten blir stående. Det södra stråket rör sig mot den västra utkanten av 
utredningsområdet där det ställer sig i lågpunkter. Det finns även ett antal lågpunkter på 
vägen dit. Det finns även en lågpunkt mittemellan stråken (markerat med A i figur 10). 
Denna lågpunkt spiller ut till båda stråken. 

 
Figur 10. Skyfallskartering för befintlig situation vid ett 100-årsregn. Visar maximalt vattendjup. Pilarna visar hur vattnet rör 
sig i två tydliga stråk. 

Resultatet ifrån figuren ovan har använts som grund för omarbetningen och 
utformningen utav strukturplanen. Tydligt är att området har två lågstråk som bör 
bevaras samt att en åtgärd behövs för att säkerställa att det västra området inte får 
problematik med stående vatten.  

A 

 

Sida 8 av 39 

 

3.2.2 Grundvattennivåer 

I samband med den geotekniska utredningen placerades 3 grundvattenrör ut och har 
sedan dess lästs av en gång. Utredningen är genomförd för den västra delen av 
utredningsområdet och tyder på att grundvattnet har en nivå omkring 1,5 – 2 m under 
markytan. För att få en korrekt bild för hela området behöver fler rör placeras ut och 
avläsningen behöver ske under längre tid för att bättre kunna beskriva variationen i 
grundvattennivåerna.  

I samband med skruvprovtagningar noterades inget fritt vatten i öppet borrhål. Detta är 
förväntat då jorden huvudsakligen utgörs av täta jordar med en begränsad 
grundvattenströmning. Det innebär att det förekommer begränsad infiltration i området.   

3.3 Avrinning 

Hela området rinner idag ut i Vegeån via olika rinnvägar. Norr om vattendelaren i figur 6 
rinner dagvattnet via ytan och direkt ner i ån. Söder om vattendelaren rinner dagvattnet 
istället ner i till ett instängt område i utredningsområdet västra del. Området förväntas 
ha ett åkerdräneringssystem som leder vattnet till Vege å men då ytlig avrinning sker från 
området leds dagvattnet till det befintliga dagvattennätet och västerut mot 
Tibbarpsbäcken och därifrån ut i Vegeån. 

 
Figur 6. Befintlig avrinning inom utredningsområdet. 

3.4 Markavvattningsföretag 

Markavvattningsföretag är gemensamhetsförläggningar enligt anläggningslagen och är en 
vanlig företeelse i Sverige där bönder under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal dikade ut 
stora ytor för att odla upp kärr, mosse eller annan vattendränkt mark. Företaget måste 
omprövas eller avvecklas om flöden till företaget avleds eller förändras. (Länsstyrelsen, 
2017) 

Vegeån

Skyfallskartering för befintlig situation vid ett 100-årsregn. Visar maximalt vattendjup. Pilarna 
visar hur vattnet rör sig i två tydliga stråk, AFRYKarta med avrinningsvägar, AFRY

Vatten, spillvatten och dagvatten
Planområdet ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde 
för vatten, spillvatten och dagvatten då marken sedan tidigare 
inte är bebyggd. Ett nytt system med huvudledningar ska dras 
genom området för att kunna tillgodose även en framtida 
bebyggelse som tillkommer i kommande etapper. Även insatser 
på befintligt VA-nät är aktuellt för att möjliggöra anslutningen. 
Enligt kartorna finns idag ytor inom planområdet där dagvatten 
samlas. De avrinningsvägar som idag går att analysera rinner åt 
två håll, mot Boserupsbäcken åt väster och mot Vege å åt norr. 
Skyfallet följer terrängförhållandena på platsen.

Dikningsföretag
I Vege å finns ett dikningsföretag med begränsningar för 
utsläpp. I akten för Vege å - Tibbarsbäcken är utsläppskravet 
på 0.9 l/s ha med möjligheter till översvämning enligt s.151 
”föreslaget avser att kanalsektionen skall rymma sommarflöden 
men att vid vårflod markerna skola översvämmas”. 
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Remiss2020syd137 
 

 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Skanova AB 
 
 
 
Claes Halje 

Skanovas teleledningar som påverkar planområdet

Brandskydd
Inom området finns idag ingen utbyggnad av brandposter. 
Brandposter ska placeras med ett avstånd om cirka 150 meter.

Avfall
Sophantering sköts av NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings 
AB. För att NSR ska kunna komma åt och hantera avfallet 
ska vägarna vara minst 5,5 meter bred totalt där körning 
förekommer i båda riktningarna. 

Ledningar
Inom planområdet finns idag tre befintliga ledningsdragningar. 
Dessa är telekablar i ljusgrönt, en högspänningsledning i lila 

och fjärrvärmeledningar längs banvallen och fastighetsgräns i 
väster i mörkgrönt. 

Telekabar finns utlagda på tre ställen inom planområdet. De 
röda kablarna går rakt igenom området och den gula kabeln 
korsar hörnan i väster mot Höganäs borgestads mark.
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5. MÖJLIGA KONSEKVENSER

Markföroreningar
Det förekommer markföroreningar på området. Dessa är 
utredda i ett flertal olika utredningar och undersökningar. 
Föroreningarna är avgränsade både till djup och bredd för att 
kunna hantera detta vid exploatering. Där värdena ligger inom 
Känslig Markanvändning kan föroreningarna låtas ligga kvar 
och hanteras endast för de delar som behöver schaktas bort vid 
byggnation av gatan.

Jordbruksmark och hushållning med naturresurser
I led med Bjuvs kommuns Bostadsförsörjningsprogram 2030 
och Selleberga Planprogram anses Selleberga som ett bra 
läge att utveckla nya bostäder. En lokaliseringsutredning har 
genomförts för att bedöma behovet och lämpligheten av att 
exploatera jordbruksmark, motivera detta och undersöka 
om behovet kan tillgodoses, från allmän synpunkt på ett 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Bedömningen är att det föreslagna området bör ses bäst lämpat 
för att tillgodose kommunens samhällsintresse avseende 
bostadsförsörjning. Med läget till kollektivtrafik inom 700 meter 
och en än närmre koppling till centrum, Storgatan och offentlig 
service har Selleberga potential för att bli en ny stadsdel i ett 
centralt läge. Enligt Bostadsförsörjningsprogrammet är målet 
att befolkningen i Bjuvs kommun ska öka med minst 1 % per 
år. Detta blir i snitt cirka 150 personer per år. Kommunens 
behov är att bygga i snitt 90 bostäder per år för att komma 
ikapp det underskott av bostäder som finns samt att möta den 

efterfrågan som finns. Bland de kommande projekt beräknas 
Selleberga kunna bidra med en högre andel av de nya bostäder 
som behövs för att möta den efterfrågan och behov som 
finns. Enligt planprogrammet räknas 40 bostäder per år under 
30 år kunna komma tillstånd inom Selleberga med en viss 
variation under åren efter beräknat färdigställda bostäder. 
Inom planområdet planeras det för olika typer av bostäder, 
flerbostadshus och radhus för att kunna erbjuda olika typer av 
bostäder för olika skeden i livet, i enligt Vision 2030.

Bostadsbyggande räknas idag även som ett väsentligt 
samhällsintresse och då anser kommunen att förtätning 
är en avgörande faktor för att kunna motivera bebyggelse 
på jordbruksmark. I Bjuvs kommuns utvecklingsstrategi 
i Bostadsförsörjningsprogrammet är förtätning en 
viktig del. Inom tätorten finns idag ett visst mått av 
förtätningsmöjligheter. Dock ligger de flesta av dessa områden 
i anslutning till kommunen grönytor som är värdefulla att 
behålla för både ekosystemtjänster och för välbefinnandet 
i samhället. Genom att nyttja jordbruksmarken på ett 
resurseffektivt sätt och med hänsyn till ekologiska värden ses 
den tätortsnära bostadsutvecklingen som ett led i utvecklingen 
av orten.

Konsekvenserna för att ta marken i anspråk för bebyggelse är 
att marken blir tillgänglig för fler genom att detaljplaneområdet 
kopplar ihop dagens befintliga bjuv med Vege å och dess 

Mark, luft och vatten
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naturområde. Marken nyttjas mer resurseffektivt och det går 
att koppla på befintligt infrastruktur i Västra Ringgatan och 
Östergatan. Det behöver anläggas få långa ledningsdragningar 
och vägförbindelser. Däremot försvinner en koppling 
för ortsborna till jordbruksmarken. Dess påminnelse om 
jordbruksmarkens värde och förståelse för att den ger oss 
mat på bordet och tidsaspekten i hur lång tid det tar att odla 
fram en viss typ av gröda blir mindre påtaglig. Genom att 
röra sig i områden där det finns möjligheter att bli påmind 
om jordbruksmarkens värde kan förståelse och insikter i 
matkonsumtion och hantering skapas. Likaså försvinner 
möjligheten i detta området till att odla på brukningsvärd 
jordbruksmark.

Dagvatten
Dagvattenfördröjningen i området hanteras genom tre 
natur- och parkmarker. Vid ett nollalternativ för området hade 
marken troligtvis fortsatt att brukas ett tag till. Marken är idag 
starkt näringspåverkad av övergödning och pesticider. Dessa 
ämnen rinner idag ner i dräneringsledningar och ut i Vege å 
utan någon rening. Detta syns tydligt längs jordbruksmarken 
och längs Vege å då området är utarmat på flora och fauna. 
Endast ett fåtal olika typer av allmänna arter dominerar inom 
området, se Naturvärdesinventering Selleberga, Ecogain, 
2020-05-12. Vid en exploatering av området kommer dessa 
näringsämnen minska i läckage och istället kommer den 
hårdgjorda marken att öka och föroreningar från gatumiljöer 

och däckslitage kommer att följa med dagvattnet ut i 
fördröjningsanläggningarna och till viss del i vattendrag och 
småvatten. Dessa konsekvenser kan vägas för och emot men 
genom att hantera dagvattnet via fördröjningsanläggningarna 
finns ett mer kontrollerat förlopp och hantering av vattnet 
innan det rinner ner i Vege å. Vilket leder till en bättre miljö 
på sikt i Vege å och en minskad påverkan. Med det föreslagna 
lösningsförslaget kommer man att kunna begränsa flödet 
till Vege å i linje med de flöden som dikningsföretaget 
dimensionerats för samt utan att få en negativ påverkan på 
recipienten.

Översvämningsrisk
Området ska höjdsättas så att större skyfall kan hanteras. 
Skyfallshanteringen kommer att följa dagvattensystemet. 
Gatorna i området kommer vara mottagare av skyfallsvattnet 
och sedan leds vattnet vidare till raingardens och svackdike 
längs huvudgatan och till natur- och parkområdena. Dessa 
har möjlighet att svämmas över och har därmed stor potential 
att bromsa upp flödet av dagvatten vid exempelvis stora 
regnmängder. Marken ska ha ett frånlut från tillkommande 
bebyggelse och rekommenderas enligt Va-utredningen 
2020-06-01 att dimensioneras enligt Svenskt Vattens 
rekommendation.
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Riksintresse naturvård
I den norra delen av planområdet finns en del som berörs av 
riksintresset för naturvård, N48 Söderåsen med vattendrag 
Jällabjär. Riksintresset beskriver åsarna Bensige och 
Gillastigs fälad-Härsnäs-Jällabjär som är två representativa 
odlingslandskap i skogsbygd, samt utvalda fäladsmarker och 
Tranerödsmosse. Riksintresset värnar även om vattendragen i 
de stora ravinerna, vilka är förhållandevis opåverkade.

Naturvårdsområdet är beskrivet som att det rör Söderåsen 
och dess södersluttning i Bjuvs kommun. Men enligt ansvarig 
myndighet för riksintresset naturvård, Naturvårdsverket, 

sträcker sig området längs med Skånebanan ner till dit 
Bjuvs tätort börjar för att sedan korsa marken nordöst om 
planområdet. I översiktsplanen för Bjuvs kommun menas 
det att naturvårdsområdet har en felaktig linje och att den 
ska gå längs med Söderåsbanan där Söderåsens sluttningar 
övergår i odlingsmark och betesmark. Detta då järnvägen 
skapar en naturlig barriär och därmed gör ett ingrepp i 
upplevelsen av landskapet. Däremot finns värdefull natur 
längs med å-systemet Vege ås dalgång och Knäppe-Evadal 
som ska tas i beaktning för att inte påverka systemen längre 
uppströms. I detaljplanen är marken närmst Vege å planerad 
som naturmark för att skapa en koppling till dalgången 
och det rekreationsområde som naturmarken inbjuder till. 
Ianspråktagandet av en liten del av området för riksintresset för 
naturmark bedöms inte påtagligt skada natur-och kulturmiljön.

Riksintresse kommunikation
Järnvägen mellan Helsingborg och Hässleholm är utpekad 
som riksintresse för kommunikation. Avståndet till spåret  är 
som närmst cirka 275 meter och detaljplanen kommer därmed 
inte påverka järnvägens möjligheter till expansion. Mellan 
planområdet och järnvägen finns idag längs större delen av 
området höjdskillnader och bebyggelse som småhusbebyggelse 
och industriområden. Marken närmst plangränsen planeras 
för naturmark för att hantera skyddsavstånd till kringliggande 
verksamheter. Detta gör att avståndet från nyexploatering av 
bostäder kommer ske på ett än längre avstånd.

Påverkan på riksintresse

Karta naturvårdsverket
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Skyddszon 
Intill området ligger ett före detta gruvdriftsområde med 
det gamla schaktet och dess schakthögar. I översiktsplanen 
från 2009 har området en skyddszon på 200 meter och som 
påverkas av Höganäs- Borgestads verksamhet av krossning av 
material. Kommunen menar att den skyddszon som är utpekad 
i översiktsplanen anses idag inte längre aktuell. Detta då 
kommunen menar att området idag i första hand används som 
mellanlagring av material och mer sällan för krossning.

Industribuller
Området ligger i nära anslutning till Höganäs-Borgestads 
upplag av chamotthögar. Verksamheten innefattar även 
mellanlagring av råmaterial och produkter som ej blivit 
kvalitetsgodkända. Dessa krossas för att kunna återanvändas 
i produktion vilket medför en del trafik till och från området i 
form av lastmaskiner och lastbilar. Kommunens bedömning är 
att gränsvärden för industribuller i anslutning till bostäder inte 
överskrids.

Hälsa och säkerhet

Barnperspektivet
Enligt barnkonventionen ska barns bästa beaktas vid alla beslut. 
Detaljplanen har utformats med tanke på barns hälsa 
och säkerhet. Lekplatser och lekmiljöer längs parker och 
naturområdena är tilltänkta som områden dit barn ska kunna 
röra sig och vistas längs. Genom att prioritera förskolan skapas 
goda möjligheter för barnen att få en välutvecklad förskolegård 
och en etablerad förskolemiljö. Med en befintlig förskola i 
området skapas även förskoleplatser i området som ger de 
inflyttande barnen möjlighet att gå på förskola i närområdet.

Tillgänglighet
Gatumiljöer och allmänna anläggningar är planerade efter de 
krav på tillgänglighet som finns.

Sociala konsekvenser
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Trafikutredning Selleberga 

Tabell 9. Trafikprognos för det omkringliggande vägnätet år 2050. 

Väg/gata Trafik ÅDT 
Nuläge (år) 

Trafik ÅDT 2050, 
exkl. Selleberga 

Trafik ÅDT 2050, 
inkl. Selleberga 

Östergatan 950 f/d (2019) 1 450 f/d 2 850 f/d 

S Storgatan V 5 300 f/d (2019) 8 150 f/d 8 750 f/d 

S Storgatan mellan 
Östergatan och Norra 
Vramsvägen  

4 850 f/d (2019) 7 450 f/d 7 700 f/d 

Mellersta vägen 2 700 f/d (2019) 4 150 f/d 4 850 f/d 

Norra Vramsvägen 750 f/d (2017) 1 150 f/d 1 350 f/d 

Billesholmsvägen* 4 700 f/d (2019) 7 250 f/d 7 550 f/d 

Kyrkvägen* 500 f/d (2019) 750 f/d 750 f/d 

*Trafiken på dessa vägar är uppskattade för nuläge med 2019 som utgångspunkt och sedan 
uppräknade enligt samma metod som för övriga vägar. 

 

Figur 12. Trafikflöden år 2050, inklusive alstrad trafik till och från det färdigutbyggda och 
inflyttade Selleberga. Bakgrundskarta: Google Maps. 

4.4 Trafikflöden i korsningspunkterna år 2050 
Med utgångspunkt i den beräknade trafikalstringen, den uppskattade fördelningen av 
trafiken och uppräkningen av nulägets trafikflöden har en modell för trafiken i de två 
kritiska korsningspunkterna tagits fram. I tabell 10 och 11 redovisas antalet svängande 
fordon (ÅDT) i de två korsningspunkterna. 

Trafikflöden år 2050, inklusive alstrad trafik till och från det färdigutbyggda och inflyttade 
Selleberga, karta AFRY.

Buller från väg och järnväg
När planområdet är utbyggt kommer även biltrafiken att 
öka, om beräkning sker efter dagens bilanvändande med 
uppräkning enligt Trafikverkets basprognosmodeller. Dock 
finns det även möjligheter för att andra transportmedel 
kommer att ta större plats i vardagen och i stadsstrukturen. Det 
kan påverka antal bilrörelser liksom även bullernivåerna som 
följer av det. Då området ligger i ett bra läge för kollektivtrafik 
kan även den spela en viktig roll för framtida mobilitetsrörelser. 
För att underlätta detta är området planerat för gena och 
effektiva vägar för gång- och cykeltrafik framför biltrafik. 

Östergatan, som Sellebergas huvudgata kommer att ansluta 
mot, och korsningen mellan Östergatan och Södra Storgatan 
kommer att behöva ses över i utformningen för att möta 
behovet av en annan typ av trafik och ett annat typ av 
trafikflöde. Östergatan kommer att behöva breddas och 
befintliga parkeringsplatser kommer att behöva omstruktureras. 

Området kommer inte att utsättas för trafik- eller järnvägsbuller 
då värdena inte beräknas bli så pass höga och då avståndet är så 
pass långt iväg att de inte kommer påverka detaljplaneområdet. 

En del buller kommer att uppstå under byggskedet som kan 
komma att påverka boendemiljön. Buller från byggarbetsplatser 
hanteras efter Naturvårdsverkets allmänna råd med riktvärden 
som entreprenörerna ska visa att de uppfyller. Att minska på 

buller för boende kan göras genom att förlägga störningarna 
till mindre störningskänsliga tider samt att informera boende 
kring påverkan och tidsramen. 
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Naturmiljö och biologisk mångfald
Naturvärdesinventering Selleberga, Ecogain, 2020-05-12 
påvisar att det finns områden av ett visst naturvärde inom 
planområdet. Dock menar utredningen att artvärde inte finns 
inom området utan att det framför allt är djurlivet som påverkas 
av att platserna kommer att förändras. Slånridån och den täta 
buskvegetationen ger möjligheter för djur att söka skydd och 
uppehålla sig på platserna. Delar av slånridåerna planeras att få 
finnas kvar. Däremot kommer områdets förändring troligtvis 
påverka dagens djurliv och förflytta dess uppehållande på olika 
platser. I övrigt menar utredningen att marken inte har så 
stor biologisk mångfald då jordbruket utarmat markerna och 
endast ett fåtal allmänna växter dominerar landskapet. Med en 
minskade andel jordbruksmark i området kan fler olika typer av 
arter återskapa en rikare flora och fauna.

Landskapet som ligger direkt utanför planområdet åt 
nordöst, längs Vege å, är idag till stor del inte lättillgängligt 
för allmänheten. Markerna är delvis beteshagar till djur, 
tättväxande buskage och branta sluttningar ner mot ån och 
dess översvämningsområde med blöta partier. Djur- och 
växtlivet på platsen lever relativt skyddat. Med en mänsklig 
närvaro kommer framför allt djurlivet att påverkas. Markerna 
slits när människor rör sig i området och växterna påverkas av 
slitaget. Det bör göras avvägningar av hur mycket mänsklig 
aktivitet rekreationsområdet runt Vege å tål utan att den 
negativa påverkan på området blir för stor.

Landskapsbild
Området är idag ganska öppet men inramat av en del buskar 
och trädrader längs de olika jordbruksmarkerna. På vissa platser 
ges en utsikt hela vägen mot Söderåsen. Området har sedan 1 år 
tillbaka varit tillgängligt för allmänheten längs vägarna. Dock är 
stora delar odlingsmark och har på så sätt inte varit tillgängligt 
att röra sig ut på. Den vy som delvis har skymtats har varit vid 
rörelse längs banvallen. Dock är banvallen inramad av träd och 
buskar relativt tättväxt. De vyer som finns inom planområdet 
är utsikten mot norr och nordöst ner mot Vege å som ligger i 
en svacka och mot Söderåsen. I övriga vädersträck är fonden 
täckt av träd och buskage. Närmre Bjuvs centrum och befintliga 
bostadsområden ses inte planområdet för all vegetation och 
bebyggelse vilket gör att vyerna mot Söderåsen som går att 
skymta längs banvallen aldrig blir framträdande i tätorten. 

Området planeras för 1-8 våningar med en tyngdpunkt på 2 
våningar för att hålla samma skala som i övriga Bjuv. På så vis 
skapas ingen större förändring i landskapsbilden och området 
smälter in i kringliggande bebyggelse.

Natur och kulturmiljö
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Undersökning/ Ställningstagande
Undersökningen är den analys som leder fram till 
ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller 
inte. Undersökningen upprättas i samband med framtagandet 
av planen och avses kunna samrådas parallellt med 
planhandlingarna. Undersökningen grundas på följande:
• Området är utpekat som utredningsområde i översiktsplanen 

och ett planprogram är framtaget för att utreda frågan 
om nya bostäder på jordbruksmark. En övergripande 
MKB för planprogramområdet är framtagen för att utreda 
konsekvenserna av bebyggelsen. 

• Mindre ytor av jordbruksmarken kommer att ianspråktas för 
bebyggelse.

• Föroreningarna som finns inom området är utredda och 
avgränsade och ska hanteras.

• Några risker för människors hälsa bedöms planen inte få. 
• Ytor kommer att hårdgöras vilket kommer att få 

större mängder förorenat dagvatten att snabbare nå 
fördröjningsytor men näringsläckaget från jordbruksmarken 
kommer istället att upphöra. 

• Trafikökningen som tillkommer med områdets utbyggnad 
bedöms som ringa.

• Ingen risk att miljökvalitetsnormerna överskrides.
• Miljöpåverkan bedöms som ringa.

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

Miljökonsekvensbeskrivning för planprogram Selleberga 
En miljökonsekvensbeskrivning togs fram av Afry 2020-
06-01 för planprogrammet för Selleberga för att få in alla 
konsekvenser på en övergripande nivå då ett så pass stort 
område kan förväntas ges kumulativa effekter genom sin 
storlek. De faktorer som miljökonsekvensbeskrivningen tar 
fram som bedöms påverka planförslaget för planprogrammet 
är jordbruksmarken som naturresurs vilket är en negativ 
konsekvens då jordbruksmark av måttligt värde bebyggs. En 
ökning av trafikflödena kommer också påverka både inom och 
kring programområdet. Bedömningen av konsekvensen är att 
påverkan blir måttlig då flödena sker i områdets ytterkanter. 
Övriga faktorer som bedöms i konsekvensbeskrivningen är 
vattenmiljö, föroreningar, naturmiljö och kulturmiljö. Dessa 
bedöms få oförändrad eller liknande påverkan som i dagsläget.

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap i MB 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap 
miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, 
kolmonoxid och partiklar (PM 10). Miljökvalitetsnormer anger 
de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan 
utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som kan 
belastamiljön eller naturen utan fara för påtagliga olägenheter. 
Det finns även miljökvalitetsnormer för vatten, där tittar man 
på kemisk status. 

Miljökonsekvenser
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Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten innefattar dels ytvatten, dels 
grundvatten. Ytvatten definieras som vatten som finns på yta 
i sjöar, vattendrag, hav och våtmarker. I ytvattnet ingår även 
dagvatten (exempelvis nederbörd, smältvatten eller tillfälligt 
framträngande grundvatten vars förekomst inte är permanent). 

För planområdet är det Vege å som räknas som en 
ytvattenförekomst och som ligger strax norr om planområdet. 
Ytvattnet (som innefattar dagvattnet) kommer först att 
hanteras inom planområdet genom tillförandet av växtbäddar, 
skelettjordar och andra typer av vegetationsytor samt 
fördröjningsanläggningar innan det släpps ut till Vege å. 
Vege å är kommunens största vattendrag och genomkorsar 
kommunen i sydöst-nordvästlig riktning. Ån har idag måttlig 
ekologisk status med målet att god ekologisk status ska uppnås 
år 2027. Idag uppnår inte Vege å god kemisk ytvattenstatus 
men målet är att detta ska uppnås i framtiden.

Bedömningen av ekologisk status baseras bland annat på 
att kvalitetsfaktorn påväxtkiselalger bedöms ha måttlig 
status och visar att vattendraget är näringspåverkat. Detta 
stöds även av vattenkemiska resultat. Näringsbelastningen 
kommer från omkringliggande jordbruk, dagvatten från tätort 
och avloppsreningsverk. Att god kemisk status inte uppnås 
beror på bromerad difenyleter (PDBE) och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar från atmosfärisk deposition enligt VA-

Samlad konsekvensbedömning där nollalternativet jämförs mot planförslaget med stöd av 
bedömningsgrunderna, underlag AFRY. 
Rött = stor negativ konsekvens
Orange = måttlig negativ konsekvens
Gul = liten negativ konsekvens
Grön = ingen eller positiv konsekvens
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utredningen 2020-06-01. I Havs-och vattenmyndighetens 
föreskrifter, bilaga 6, har ett undantag i form av mindre stränga 
krav för kvicksilver och PBDE utfärdats. Skälet till undantaget 
är att halterna för båda föroreningarna bedöms överskridas 
i fisk i samtliga svenska vattenförekomster. Dock får inte de 
nuvarande halterna av kvicksilver och PBDE överskridas. 

För att minska påverkan på MKN bör material som innehåller 
zink undvikas i exempelvis belysningsstolpar och takmaterial. 
Likaså behöver miljöfarliga ämnen undvikas i de material 
som kommer användas till byggande och anläggning inom 
området, enligt VA-utredningen från 2020-06-01. Genom 
rening både i fördröjningsdammarna och med hjälp av 
genomsläppliga beläggningar eller viss infiltration i gräsytorna 
minskar näringsämnespåverkan avsevärt jämfört med befintligt 
läge. 

Grundvattnet i området har en god kemisk status. Därmed 
är det väsentligt att säkerställa grundvattnets bevarande av 
god kemisk status i genomförandet av de tänkta åtgärderna. 
I samband med de geotekniska utredningarna, har tre 
grundvattenrör placerats ut. Nivåerna ligger på djup om 1,3 till 
2,9 meter. Jorden består huvudsakligen av täta jordar vilket gör 
infiltrationsmöjligheterna begränsade i området.
Planområdet enligt föreliggande förslag bedöms inte medföra 
att några miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att 
överskridas.

Miljömål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som 
drar upp riktlinjer för dagens och morgondagens miljöarbete 
i Sverige. Dessa har sedan utvecklats inom varje länsstyrelse, 
efter regionala förutsättningar. De miljömål som kan anses 
beröras av detta planförslag är:

Illustratör Tobias Flygar
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• God bebyggd miljö- ”Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö […] 
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” 
Förutsatt att ny exploatering inom planområdet utformas 
med hänsyn till områdets karaktär bedöms planförslaget 
kunna genomföras utan att motverka miljömålen vad gäller 
God bebyggd miljö

• Ingen övergödning - "Halterna av gödande ämnen i 
mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald 
eller möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten." Halterna av gödande ämnen bedöms minska med 
detta planförslag.

• Levande sjöar och vattendrag - "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." Minskat 
näringsläckage från jordbruksmarken kommer att förbättra 
förutsättningarna för levande sjöar och vattendrag.

• Ett rikt odlingslandskap - "Odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras 
och stärks." Den planerade bebyggelsen kommer att ta 
jordbruksmark ianspråk som och påverkar möjligheterna 
för livsmedelsproduktion. 

• Ett rikt växt– och djurliv - "Den biologiska mångfalden 
ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 
och framtida generationer. Människor ska ha tillgång till 
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd." En förändrad 
markanvändning påverkar växt- och djurlivet på platsen 
och kommer att förändra de habitat som idag finns. På 
längre sikt kommer däremot en ökad biodiversitet och fler 
ekosystem att ge ett rikare djur- och växtliv. Detta genom en 
mer varierad grönstruktur med växtlighet, vattenstråk och 
dammar.
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6. GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor Fastighetsrättsliga frågor

Detaljplanen drivs med utökat förfarande och tidplanen för 
planprocessen bedöms vara följande:

Samråd   vår 2021
Granskning   vår 2021
Antagande            höst 2021

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.

Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 5 år från den dagen planen 
fått laga kraft.

Då Bjuvs kommun äger all mark inom programområdet 
kommer inga markköp behöva genomföras för allmänna 
anläggningar.

Planområdet kommer att delas in i kvarter och fastigheter.

Ett antal avtalsservitut som finns inom området är under 
utredning för att veta om de kan släckas eller om de ska vara 
kvar. Kommunen ansvarar för detta.

Parkeringsanläggningar kommer att behöva placeras inom 
kvartersmark, antingen under mark eller med överbyggt 
bjälklag. Fastighetsägaren ansvarar för egen parkering.
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Fastighetsrättsliga och ekonomiska 
frågor
Planens ekonomi
Planarbetet genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen och 
bekostas av kommunen. Markanvisningsavtal kommer att 
upprättats mellan exploatörer och kommunen.

Avtal
Markanvisningsavtal kommer att ingås med de parter som ska 
exploatera på platsen. Huvuddragen i markanvisningsavtalet är:
• Kommunen initierar och bekostar den fastighetsbildning 

som kommer krävas.
• Byggherren bekostar och står för risken när det gäller 

projektering och byggnation på kvartersmark.
• Kommunen bekostar och står för risken när det gäller 

projektering och byggnation på allmän platsmark.
• Kommunen planerar för att en ny fastighet bildas för 

allmän platsmark och den befintliga fastigheten kvarstår 
för resterande del och kommer att vara kvar som en del av 
grundfastigheten för området.

• Markanvisningsavtalen tecknas på 1-2 år och ger ensamrätt 
för en byggherre att förhandla med kommunen om ett visst 
markområde.

Konsekvenserna av detta är att kommunen kan styra vad 
som byggs på platsen samt ge incitament och säkerhet 
för byggherrar att börja projektera för området innan en 
marköverlåtelse äger rum.

Vatten och spillvatten
Kommunen ansvarar att få till stånd ledningar fram till 
anslutningspunkterna i fastighetsgräns. Exploatörerna ansvarar 
för att ansluta till dessa nytillkommande punkter.

Flytt av ledningar
Vid flytt av ledningar ansvarar exploatören för kostnaderna.

Gator och trafik
Ett nytt gatunät ska anläggas inom området och anslutas till 
befintliga Östergatan. Gatorna behöver projekteras för rätt 
dimension och lutning för att VA-ledningarna ska kunna 
läggas i gatan. I förlängningen kommer även Östergatan att 
behöva breddas och byggas om. 

Utbyggnaden av Sellebergaområdet medför investerings-, 
anläggnings- och driftskostnader för kommunen kopplade 
till utbyggnaden av infrastrukturen och den allmänna 
platsmarken. Till exempel gator, gång- och cykelvägar, vatten-, 
avlopps- och dagvattensystem, gestaltning av torg och parker, 
och ny förskola.
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