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Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och enligt kriterierna 
i Miljöbedömningsförordningen 
Planens beteckning

Planens syfte

Planområde

Planområdet är markerat

Ny detaljplan för Billesholms stationsområde, i Billesholm, Bjuvs kommun.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra framtida fastighetsbildning, ligga till grund för kommunens markförvärv inom området 
samt möjliggöra för en välfungerande kollektivtrafikanläggning. Detaljplanen redovisar ändrad markanvändning inom 
planområdet i form av parkering, park och gatunät.
Detaljplanen ska redovisa hur parkering ska anordnas för både cyklar och bilar. Vidare ingår en redovisning av gång och 
cykelvägar samt redovisning av hur bussangöringen ska lösas.
I Bjuvs översiktsplan, ÖP 2006, antagen 2009-05-28 § 45 är delar av planområdet markerat som öppen mark och andra 
delar som planlagd mark. 



Ja Nej Miljöbedömning:
Natura 2000 x

x

x

Ingen eller 
liten

Inverkan Betydande 
påverkan

Kommentarer:

Platsen idag
Den befintliga miljöns känslighet med hänsyn till 
nuvarande användning och tidigare plan 

x Planområdet tjänar samma syfte som det tidigare gjort. Stationsområde för 
resenärer.

Nuvarande verksamhet riskerar att överträda 
miljökvalitetsnormer

x Stationsområde med centrumverksamhet och parkområden där vistelse på platsen 
sker under en viss tid på dygnet.

Mark och Vatten
Radon x Det finns inom det aktuella undersökningsområdet inga befintliga byggnader. 

Området ligger inte inom högriskområde för radon. Inom Bjuvs kommun finns inga 
         Geologi x För denna detaljplan har en EDD utförts där det framkommer att området idag 

består till stor del av lerig morän, postglacial grovsilt-finsand och isälvssediment, 
sand.  
Höjdskillnaderna inom området varierar mellan +40,1 till + 40,89 meter över havet.

Skredrisk x Planområdet är flackt. Det finns gruvgångar inom planområdet. 

Översvämningsrisk x Det finns inga uppgifter som tyder på att det skulle föreligga riskt för översvämning 
från närliggande vattendrag i Billesholm.

Markföroreningar x Idag bedrivs det ingen miljöfarlig verksamhet eller annan typ av verksamhet i 
planområdet som på något sätt skulle medföra markföroreningar.

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

x

Lokalklimat - Väderstreck,vindförhållanden och 
bebyggelsens orientering

x

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

x Idag utsetts planområdet till liten del av buller genom godstrafiken som löper 
genom planområdet. Tågtrafiken utgörs av 16 godståg per dygn idag. Enligt 
trafikverkets prognos kommer det att gå 38 pågatåg och 16 godståg per dag på 
banan år 2030. Kommunen har genom en bedömning av Trafikutredningen som 
framtagits för Billesholms stationsområde kommit fram till att den ökade trafiken i 
området inte är av sådan stor kvantitet att förhöjda bullernivåer uppkommer. Detta 
i sin tur leder inte till att situationen förvärras för de beoende på östra sidan då 
möjligt uppkomna bullernivåer bedöms som ringa. Viss störning under byggtid kan 
förekomma. Kommunen bedömer dock att störningen får tålas under byggtiden 
eftersom den ringa störningen som uppstår under byggtiden bedöms vara värt 
stationsområdets utveckling.

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

x Genom planområdet löper järnvägsspårens elledningar och elstolpar på 
trafikverkets järnvägsområde. Dessa kommer inte att utökas i anslutning till 
kommande persontågtrafik. Hänsyn ska i detaljplan tas till elsäkerhetsregler och 
föreskrifter av magnetiska fält.

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

x Bortsett från järnvägen och dess godstrafik förekommer inga andra verksamheter 
som medför risk för omgivningen idag.

Risker x Tåg med farligt gods passerar stationen. Risk för urspårning som gör att farligt 
gods fördärvar kringliggande mark och skadar människor.

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

x Inom planområdet finns en befintlig park. Parken används till viss del idag. Ett 
mindre parkområde kommer att tillföras på västra sidan, på den plats där Eken 
står idag. 

Grönstruktur
Påverkas grönsambanden?
Spridningskorridorer?
Allé längs väg. Vattendrag.

x Befintlig gröna samband eller spridningskorridorer påverkas inte idag på ett 
negativt sätt. Dessa riskerar heller inte att påverkas negativt av detaljplanen. Det 
kommer att planteras ytterligare vegetation i planområdet. På västra sidan finns 
en Ek som ska bevaras. Inga alleér finns i eller i anslutning till planområdet. 
Närmsta ytvatten utgörs av Möllebäcken som är lokaloserad strax norr om 
planområdet.

Tätortsnära rekreationsområde - Funktion och 
status för aktivitet, idrott, friluftsliv, utevistelse, lek, 
promenader.
Barriär som begränsar tillgängligheten.

x Det förekommer låg aktivitet på planområdet idag. Platsen erbjuder idag 
busshållsplatser för kollektivtrafik samt ytor som till viss del används som 
parkering. Utevistelserna, leken och promenaderna är låga i området. Närmsta 
rekreationsområdena ligger omkring 100 meter från järnvägen.

Kommunal naturvård
Kommunal kulturvård

Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-f bil 1

Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-f  bil 3

Bedömning enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen. 



Särdrag i naturen
Strandskydd x
Naturresrevat
Flora och fauna
Finns hotade, sällsynta, hänsynskrävande arter?
Ekologiskt särskilt känsligt område?
Värdefulla naturmiljöer (Riksintressen, biotopskydd 
mm)
Är området viktigt för födosök / fortplantning?
Används området i forskning och undervisning?
Krävs skydd av vegetation?

x I planområdets västra sida finns en gammal Ek som behöver tas hänsyn till i 
planeringen. Denna Ek kommer även skyddas i detaljplanen. Planområdet 
omfattas av riksintresset för järnväg. 

Naturminne x
Turismen och det rörliga friluftslivet x
Riksintresse kulturmiljö x Planområdet berörs av riksintresset för järnväg.
Regionalt intresse kulturmiljö x Stationshuset berör det regionala och kommunala kulturmiljöintresset. Eken finns 

även med i kommunens bevarandeplan. 
Arkeologi x
Djurskyddsområde x
Växtskyddsområde x
Biotopskydd x
Miljöskyddsområde
Vattenskyddsområde x Planområdet ingår i  Ljungsgårds vattenskyddsområde.

Påverkan
Projektets omfattning x
Är planen del av ett större projekt x Planen är en del av Vision 2030 där bland annat utveckling av Billesholms 

centrum ingår.
Miljöpåverkan av det överordnade projektet x

Miljökvalitetsnormer vatten

x Recipienten för aktuellt planområde är Vege å (sträckan Humlebäcken-
Hallabäcken). Recipienten bedömdes vid den senaste klassificeringen ha måttlig 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Statusklassificeringen 
för ekologisk och kemisk status sattes år 2019 under den tredje 
förvaltningscykeln.

Bedömningen av ekologisk status baseras bland annat på att kvalitetsfaktorn på 
växt-kiselalger bedöms ha måttlig status och visar att vattendraget är 
näringspåverkat. 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. Vattenmyndigheten har dock föreskrivit ett undantag. 
Skälet till undantaget är att halterna för båda föroreningarna bedöms överskridas i 
fisk i samtliga svenska vattenförekomster. Sett till ovanstående och den typ av 
exploatering som kommer ske inom planområdet enligt föreliggande förslag, 
bedöms inte denna detaljplan medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids 
eller riskerar att överskridas.

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

x Det förekommer dagvatten- och spillvattenledningar inom planområdet. 
Nytillkommet dagvatten hanteras genom tillförande av regnträdgårdar, 
skelettjordar och andra typer av vegetationsytor inom planområdet innan utsläpp 
till recipenten. 

Påverkan på trafiksituationen inom och utom 
planområdet

x Idag trafikeras planområdet av godståg, busstrafik och biltrafik i mindre 
omfattning. Tillkommande trafik kommer bidra till en viss trafikökning både inom 
och utom planområdet.  

Påverkan på stads-/landskapsbilden - Blir det fysiska 
ingrepp? Tillförs nya element? Skala och 
sammanhang med omgivningen? Struktur och 
dominans. Viktiga utblickar. Skönhet, estetik.
Bebyggelsehistoriska sammanhang och strukturer. 

x Stationsbyggnaden är q-märkt vilket gör att dess kulturella och arkitektoniska 
värden inte får förvanskas och ska bevaras. Ombyggnationen av stationsområdet 
kommer snarare öka attraktiviteten för området då det kommer att stärka 
stadsbilden i Billesholm. Planförslaget kommer även att bidra till att integrera 
Billesholms västra och östra delar med stationsområdet som en knutpunkt. 

Alstrande av - avfall x
Alstrande av - föroreningar x Planområdet är en stor del av ett stationsområde. Stationsområden

Alstrande av - störningar x I och med ett aktivt spårområde förekommer det förekomma viss bullerstörningar 
från förbipasserande tåg.

Utnyttjande av -Vatten x Planområdet ingår i vattenskyddsområdet för Ljungsgård och hänsyn ska vid 
nyttjande av vatten tas till skyddsbestämmelserna för den kommunala 
grundvattentäkten.

Planen
Ger planen möjlighet till miljöpåverkande 
verksamheter

x

Avser planen reglera miljöpåverkande verksamheter
x

Har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan

Överensstämmelse med kommunens miljöstrategi
x Kommunen strävar efter att all planering skall ske med hänsyn till 

miljökvalitetsnormerna och miljömålen för att skydda människors hälsa och miljö.

Planens eventuella positiva inverkan på miljön, 
hälsa mm

Detaljplanen innebär ökad attraktivitet för Billesholms tätort. Bättre och ökade pendlingsmöjligheter genom persontågtrafiken 
och kollektivtrafiken. Bidrar till ökad liv och rörelse kring stationsområde vilket ökar tryggheten och skapar en starkare 
stadsbild för hela orten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



Ställningstagande

Besnik Nikqi Josephine Rosendahl
Planarkitekt Planarkitekt

Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan varför behov att upprätta miljöbedömning inte föreligger. 
Undersökningen grundas på följande:

• Förslaget medför inte ökad byggrätt i anslutning till stationsområde. Ingen ny mark tas i anspråk.
• Några risker för människors hälsa bedöms det inte fås vid genomförandet.
• Ingen risk att miljökvalitetsnormerna överskrides.
• Miljöpåverkan bedöms som ringa.
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