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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

Detaljplan för Elestorp 7:97 och del av 7:21, i Ekeby, Bjuvs kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskola.
I Bjuvs översiktsplan, ÖP 2006, antagen 2009-05-28 § 45 är planområdet utpekat 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 Marken är idag obebyggd med en asfalterad yta samt grönytor.

Nuvarande verksamhet riskerar att överträda 
miljökvalitetsnormer

Mark och Vatten
Radon x Inom Bjuvs kommun finns inga områden som klassas som högrisk- eller 

lågriskområden. (s. 70, ÖP) Radonmätning ska dock göras då förskola planeras. 
Radonmätningar har gjorts i samband med de geotekniska undersökningar som 
utförts för planområdet och PM Projekteringsunderlag/Geoteknik Elestorp 7:97, 
Ekeby”, 2020-02-28, Tyréns AB. 

Geologi x Geoteknisk undersökning är gjord och det har i den konstaterats att platsen är lämplig 
för bebyggelse. PM Projekteringsunderlag/GEOTEKNIK
Elestorp 7:97, Ekeby med tillhörande geoteknisk markundersökning samt tekniskt PM 
för gruvgångar är daterade 2020-02-28. 
Höjdskillnaderna i området ligger mellan 75.8 meter och 76,1 meter över havet.

Skredrisk/Gruvgångar x En tekniskt PM för gruvgångar har utförts. Rapport geofysik DCIP daterade 2020-02-
28  Det finns gruvgångar i området. Ingen risk för skred bedöms föreligga.

Översvämningsrisk x Planområdet innehar en lågpunkt. Ytvatten kommer att hanteras enligt 
rekommendationer från framtagen VA-utredning, VA-utredning för Elestorp 7:97 med 
flera i Ekeby.  Källarlösa hus kommer uppföras. 

Markföroreningar x

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

Lokalklimat - Väderstreck,vindförhållanden och 
bebyggelsens orientering

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

x Det har utförts en bullerutredning för planområdet. Den visar på att 
inga riktvärden för buller kopplat till förskola och dess skolgård 
överskrids. Vissa störningar under byggtid kan förekomma.

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

Det förekommer inga elektriska/magnetiska fält i närhet till 
planområdet. Närmsta kraftledningarna ligger längs med östra sidan 
av Franz Daumans väg, sett från planområdet.  

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

x

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

x Idag består det tilltänkta planområdet av en gräsbevuxen yta med ett 
fåtal träd. Platsen används till viss del som ett strövområde och 
rastplats/lekplats för hundar.

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

x Då platsen är relativt isolerad från kringliggande bebyggelse och står 
som en egen enklav är grönstrukturen väldigt begränsad. Närmsta 
vattendrag är Möllebäcken och ligger ca 660 meter fågelvägen från 
planområdet.

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

x Platsen fungerar idag som ett strövområde där hundar rastas, 
fotgängare genar över området när de passerar förbi. På platsen 
finns även en lekplats som nyttjas. Något som kommer att tillvaratas  i 
detaljplanen. 

Kommunal naturvård x
Kommunal kulturvård x
Särdrag i naturen
Strandskydd
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

Naturminne x
Turismen och det rörliga friluftslivet
Nuvarande verksamhet riskerar att överskrida 
miljökvalitetsnormer

x Det pågår idag inga verksamheter på platsen som riskerar att 
överskida miljökvalitetsnormerna. 

Riksintresse kulturmiljö
Regionalt intresse kulturmiljö
Arkeologi

Påverkan
Projektets omfattning x
Är planen del av ett större projekt x Ja, men ingen negativ påverkan kommer att ske genom planens 

framtagande.
Miljöpåverkan av det överordnade projektet x

Miljökvalitetsnormer

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.

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

x VA - utredning genomförd. VA-utredning för Elestorp 7:97 med flera i 
Ekeby, daterad 2020-06-01. Dagvatten och spillvatten ska hanteras i 
led med de rekomendationer som framkommer i den och i Bjuv 
kommuns dagvattenpolicy.

Bedömning enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen. 

Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-f bil 1

Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-f  bil 3



Påverkan på trafiksituationen inom och utom 
planområdet

x Trafiksituationen kan påverkas en del då ny gata tillkommer från 
Franz Daumans väg. Trafiken kan komma att öka något till 
planområdet, främst morgnar och eftermiddagar då flödena beräknas 
bli störst.

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 En ny byggnad i två våningar tillkommer. Skala och struktur kommer 
att tillvaratas i förhållande till befintlig byggnation. Även 
bebyggelsehistoriska sammanhang och strukturer kommer att 
tillvaratas genom byggnadens utformning och valet av material - 
tegel/säcksskurat tegel. 

Alstrande av - avfall x
Alstrande av - föroreningar x
Alstrande av - störningar x

Utnyttjande av -Vatten
Planen Utnyttjande av - Övriga 
Ger planen möjlighet till miljöpåverkande 
verksamheter

x Djurskyddsområde

Avser planen reglera miljöpåverkande verksamheter
x Växtskyddsområde

Har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan

Överensstämmelse med kommunens miljöstrategi

Planens eventuella positiva inverkan på 
miljön, hälsa mm

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:

• Området är sedan tidigare detaljplanelagt och prövat för förskola.
• Några risker för människors hälsa bedöms det inte fås vid genomförandet.
• Ingen risk att miljökvalitetsnormerna överskrides.
• Miljöpåverkan bedöms som ringa.

Den nya detaljplanen innebär tillkommen byggrätt att utforma ny bebyggelse för förskola, angöring och 
park med nära läge till exempel Ekeby centrum med vårdcentral, service, m.m. vilket skapar en mer 
stadsmässig centrumbild med liv och rörelse. Planen bidrar även till förtätning av Ekebys tätort. Planen 
kommer att ha direkt positiv inverkan på de barn som kommer att gå på förskolan samt de pedagoger 
som kommer arbeta där. Både ur hälsa och miljö. Vidare kommer även planen ha positiv inverkan på 
omgivningen då det även planeras för bland annat park, lekplats och ny g/c väg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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