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SAMRÅDET 

Enligt Byggnadsnämndens beslut 2021-01-14, § 3, har förslag till detaljplan varit på 

samråd under tiden 20 januari – 28 februari 2021, totalt 21 yttranden har inkommit, 

varav 11 med erinran eller kommentar.  

 

INKOMNA YTTRANDEN 

 

Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län, inkommet 2021-02-25    med erinran 

Lantmäteriet, inkommet 2021-02-14     med erinran 

Region Skåne, inkommet 2021-03-03     utan erinran 

Trafikverket, inkommet 2021-02-15     med erinran 

Polismyndigheten, inkommet 2021-01-31    utan erinran 

Försvarsmakten, inkommet 2021-02-24     utan erinran 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

E.ON Energidistribution AB, inkommet 2021-01-20   utan erinran 

Skanova/ Telia Company AB, inkommet 2021-02-01   med erinran 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, inkommet 2021-02-25 med erinran 

Öresundskraft AB, inkommet 2021-03-01    med erinran 

 

Kommunala nämnder 

Vård- och omsorgsnämnden, inkommet 2021-02-24   utan erinran 

Barn- och utbildningsnämnden, inkommet 2021-02-26   utan erinran 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, inkommet 2021-03-02  utan erinran 

Tekniska nämnden, inkommet 2021-02-25    utan erinran 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst, inkommet 2021-01-26  med erinran 

Söderåsens miljöförbund, inkommet 2021-02-26   utan erinran 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, inkommet 2021-02-25  med erinran 

 

Intresseorganisationer, sakägare, boende m.fl. 

Naturskyddsföreningen Söderåsen, inkommet 2021-02-25  utan erinran 
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Privatperson, BA, inkommet 2021-02-28     med erinran 

Boende, Södra Storgatan 5, inkommet 2021-02-28   med erinran 

Boende, Norra Vramsvägen 6, inkommet 2021-02-25   med erinran 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkommet 2021-02-25  

Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- 
och bygglagen. 
 

Risk för översvämning / Miljökvalitetsnormer för vatten  
Det framgår att planområdet ska höjdsättas för att klara av större skyfall och att hanteringen 
av regnvattnet kommer att följa dagvattensystemet. Regnvatten kommer att ledas från 
gatorna i området vidare till svackdike längs huvudgatan. Från svackdiket kommer 
regnvatten ledas vidare till natur- och parkområdena som har möjlighet att svämmas över. 
Det framgår att planområdet behöver höjdsättas så att vattnet kan rinna naturligt ut från 
kvartersmarken. Länsstyrelsen menar därför att kommunen behöver titta på om det finns 
behov att reglera höjdsättning in plankartan. 
 
Länsstyrelsen noterar att det finns gott om utrymme reserverad för dagvattenhanteringen 
inom planområdet i form av parkmark och naturmark samt planbestämmelsen ”dagvatten”. 
Rening av dagvatten kommer att ske genom anlagda fördröjningsdammar och 
genomsläppliga beläggningar samt genom viss infiltration i gräsytor. Vid stora regnmängder 
kommer vatten ledas till två fördröjningsmagasin innan de släpps vidare ut om 
fördröjningsdammarna för rening. Länsstyrelsen noterar dock att kommunen inte har reglerat 
dagvattenhanteringen i plankartan genom planbestämmelser för dammar, svackdike och 
magasin. Kommunen kan också reglera t.ex. hårdgöringsgrad för att öka 
genomsläppligheten inom kvartersmarken. 
 
Länsstyrelsen saknar också en beskrivning i planhandlingarna över vilken påverkan 

dagvattenhanteringen har för dikningsföretaget. 

Hälsa och säkerhet – markföroreningar  
Markens lämplighet har säkerställts genom villkorat bygglov enligt PBL 4 kap. 14§. Detta 
regleras med planbestämmelsen (a) – ”Bygglov får ej ges för ändrad markanvändning förrän 
markens lämplighet har säkerställts genom att markföroreningarna har avhjälpts”. 
I sitt yttrande under planprogramskedet framförde Länsstyrelsen att kommunen bör klargöra 
situationen gällande PCB och PFAS. Om det finns eller om det har funnits byggnader inom 
planområdet som är uppförda, renoverade eller omfogade mellan år 1953-1973 så föreligger 
risk att PCB förekommer i mark. Länsstyrelsen menar att detta behöver tas hänsyn till i den 
historiska genomgången av området och i eventuella provtagningar av mark. Även om PCB 
har avlägsnats från byggnaderna, i enlighet med PCB-förordningen, kan det ha spridits till 
fasadnära mark. Det saknas också i planbeskrivningen en redogörelse om det tidigare 
förekommit produkter, material, processkemikalier eller annat i verksamheten som innehåller 
eller möjligen kan ha innehållit PFAS (exempelvis kan det förekomma i brandskum, t.ex. i 
sprinklersystem). 
 
Kommunen hänvisar till en kompletterande miljöteknisk markundersökning som genomförts 
2020-06-18. Länsstyrelsen har inte fått ta del av undersökningen och den har inte bifogats 
planhandlingarna. Det framgår dock inte i planbeskrivningen om PCB och PFAS studerats i 
den kompletterande undersökningen. 
 
I planbeskrivningen står det att Söderåsens miljöförbund är underrättad. Länsstyrelsen vill 
förtydliga att det är Länsstyrelsen Skåne som är tillsynsmyndighet avseende förorenade 
områden på den aktuella fastigheten, Selleberga 17:1, kopplat till Findus Sverige AB. 
 

 



Samrådsredogörelse 2021-06-09    sid. 4 
 
 

Länsstyrelsens rådgivning  
Information om fornlämningar  
I samband med samrådet till planprogrammet har Länsstyrelsen tagit ställning till frågor 
rörande möjliga fornlämningar inom aktuell detaljplanområdet (dnr. 431-14585-2020). 
Länsstyrelsen bedömning har då varit att planområdet har potential för idag okända 
fornlämningar som är dolda under markytan. Länsstyrelsen ställer därför krav på 
genomförandet av en arkeologisk utredning av planområdet enligt bestämmelserna i 2 kap 
11 § kulturmiljölagen. Kostnaden för den arkeologiska utredningen åvilar arbetsföretaget. 
Utredningsresultatet ska fungera som ett besluts- och planeringsunderlag för såväl 
Länsstyrelsen som för er. För er så att ni kan undvika ingrepp i fornlämningar och 
kostsamma arkeologiska undersökningar för att ta bort dem. Därför bör utredningen 
genomföras så tidigt som möjligt. Länsstyrelsen ber därför att Bjuvs kommun tar kontakt 
med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet för initiering av en arkeologisk utredning.  
 

Råd om planteknik  
I plankartan har transformatorstationen placerats på allmän platsmark (PARK). 
Länsstyrelsen menar att den bör istället placeras på kvartersmark under beteckning ”E”, 
tekniska anläggningar. 
 

Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt 

ändamål gällande MKN vatten, risk för översvämningar och markföroreningar enligt ovan så 

att det visas att platsen är lämplig för den förändring som föreslås har inte länsstyrelsen 

några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 

Kommentar: Höjdsättningen kommer göras separat via vår konsult som tar fram 

detaljhandlingar för projektering av allmän plats. Projekteringen kommer 

säkerställa rinnvägarna och bedömningen är att området kan höjdsättas på 

ändamålsenligt sätt utifrån det projekteringsunderlag som finns. Gällande 

plankartan så har den kompletterats med egenskaper kring vart fördröjning av 

dagvatten är tänk att ske.  

Planbeskrivningen kompletteras med mer utförlig info om dagvattnet och 

förhållningen till dikningsföretaget. Den planerade dagvattendammen kommer 

att släppa ut vatten efter en bedömning av dikningsföretagets krav på 

utsläppsmängder. 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.
 

Byggnadsförvaltningen beklagar att den kompletterade miljötekniska 

markundersökningen inte var tillgängligt under samrådet. Den kompletterande 

miljötekniska markundersökningen kommer att finnas tillgänglig under 

granskningen. I Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastighet 

Selleberga 17:1 daterad 2017-07-05 framgår att samtliga grundvattenprov 

utom punkt 17ÅF04 (vilken ligger utanför planområdet) analyserades med 

avseende på bland annat PCB vilket inte kunde detekteras i något av 

proverna. Efter kontakt med AFRY så menar de på att det inte finns några 

indikationer på att det förekommit produkter som skulle kunna innehålla eller 

hanterats med PFAS. Kommunen har även varit i kontakt med RSNV vilka 

har bekräftat att inget skum användes vid släckningsarbetet. Bedömningen är 

därmed att PFAS och PCB ej varit aktuellt att utreda vidare för området.  
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Kommunen har noterat att Länsstyrelsen Skåne är tillsynsmyndighet 

avseende förorenade områden på den aktuella fastigheten. 

 

Gällande fornlämningar så har Bjuvs kommun ett ärende inne hos 

Länsstyrelsen för begäran om arkeologisk utredning sedan 2020-10-07. 

Kommunen inväntar besked i frågan. Bedömningen gällande den första 

detaljplanetappen är att detta inte är en påverkansfaktor för området. Detta 

då det saknas indikatorer på att området tidigare skulle påvisats 

fornlämningar. 

Transformatorstationen placeras inom allmän platsmark (PARK) för att 

möjliggöra en flexibel placering utifrån områdets förutsättningar och topografi. 

 

 

LANTMÄTERIET, inkommet 2021-02-14 

Detaljplan för del av Selleberga 17:1 med flera  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-01-08) har följande noterats:  
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING?  
Jag kan inte se att det finns angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och 
bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av 
detaljplanen.  
 
ANVÄNDNINGSGRÄNS  
Det ser ut som att det mellan användningarna NATUR och PARK är en egenskapsgräns och 
inte en användningsgräns. Detta bör i så fall justeras, då det rör sig om två olika 
användningar av allmän platsmark. Se bilden nedan. 
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MARKANVISNINGSAVTAL AKTUELLT MEN INNEHÅLLET REDOVISAS INTE  
I planbeskrivningen anges att markanvisningsavtal ska upprättas, men inget ytterligare 
anges om innehållet.  
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att genomföra markanvisningar, 
redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av 
att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i 
planbeskrivningen.  
Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 
kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar 
planhandlingarna.  
 
FASTIGHETSBILDNING  
Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den fastighetsbildning som behövs 
för genomförandet av detaljplanen. Är det kommunen eller en exploatör?  
Hur ska den allmänna platsen i planen hanteras? Ska den föras till en kommunal 
gatufastighet? Ska den bilda en ny gatufastighet?  
Vem ansvarar för att utreda vilka avtalsservitut som kan vara kvar? Vem ansvarar för att ta 
bort ev. avtalsservitut som inte ska finnas kvar inom planområdet?  

 

Kommentar:  Information kopplat till gällande lagstiftning (SFS 2010:900) finns i plankartan 

men kompletteras även i planbeskrivningen.  

Användningsgränserna har setts över och förändrats till egenskapsgränser i 

plankarta enligt ovanstående påpekande.  

En mer omfattande information kring markanvisningsavtalets innehåll, 

avsikter och konsekvenser kompletteras i planbeskrivningen. Kommunen 

kommer att bekosta den fastighetsbildning som kommer krävas för planens 

genomförande. Kommunen ska ansvara för allmän plats. Kommunen planerar 
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för att en ny fastighet bildas för allmän platsmark och den befintliga 

fastigheten kvarstår för resterade del och kommer att vara kvar som en del av 

grundfastigheten för området. Markanvisningsavtal tecknas på 1-2 år och ger 

ensamrätt för en byggherre att förhandla med kommunen om ett visst 

markområde. 

Kommunen ser över avtalsservituten och vilka som kan vara kvar samt hur de 

som ska tas bort hanteras. 

 

REGION SKÅNE, inkommet 2021-03-03 

Region Skåne ser positivt på den planerade bebyggelsen i ett kollektivtrafiknära läge och vill 
gärna understryka värdet av att planen föreslår en blandning av bostäder med olika 
upplåtelseformer, platser för möten samt fokus på gröna stråk. Region Skåne ser det också 
som positivt att planförslaget motiverar och resonerar om ianspråktagandet av 
jordbruksmark. 
 
I den regionala utvecklingsstrategin för Skåne, Det öppna Skåne 2030, framhävs 
markanvändningskonflikter mellan exploatering och bevarande, särskilt avseende 
jordbruksmark, som en stor miljöutmaning för Skåne. Även i samrådsförslaget till Regionplan 
för Skåne 2022–2030 påtalas att en balanserad och effektiv mark- och vattenanvändning 
med sammanhållen bebyggelse och en helhetssyn avseende trafik-, bebyggelse-, blå- och 
grönstruktur är nödvändig för Skånes attraktionskraft och hållbara utveckling. 
 

 

TRAFIKVERKET, inkommet 2021-02-15 

Detaljplan för Selleberga 17:1, Bjuvs kommun 
 
Vägar 
Planområdet berör inte statlig infrastruktur fysiskt, däremot berör planområdets trafikalstring 
följande statliga vägar: väg 110 (Tjutebrovägen) söderut och väg 1256 (Norra Vramsvägen) 
österut. Det är positivt att kommunen planlägger Selleberga i etapper. Vi instämmer i 
trafikutredningens slutsatser och vikten av att höja andelarna för cykel och förbättra 
förutsättningarna för gång och cykel. 
 
Trafikverket har, med kommunens stöd, nyligen genomfört korsningsåtgärder i fyra 
korsningar på väg 110 mellan Bjuv och Billesholm. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och 
framkomligheten på väg 110. Vi saknar dock resonemang och analys från kommunen om 
hur trafikalstringen från Selleberga påverkar korsningarna till väg 110, klarar korsningarna 
den trafikalstring som planerna i Selleberga kan innebära? Dessutom gör trafikutredningen 
analysen att första 150 meter av Norra Vramsvägen skulle vara problematiska. Varför just 
150 meter? Dessutom, vad blir effekterna för andra trafikslag på resterande sträcka av Norra 
Vramsvägen? Vägbredden på Norra Vramsvägen är inom intervallen 3,5m - 6,5m. 
Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska 
bekostas av kommunen och/eller exploatören. Om sådana åtgärder blir nödvändiga ska, 
innan detaljplanen föres till antagande, ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas 
mellan kommunen och Trafikverket. Åtgärder på allmän väg där staten är väghållare ska 
placeras och utformas så att de uppfyller kraven enligt VGU, vilket detaljplanen måste 
möjliggöra. 
 
Buller 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 
fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas 
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(bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 

 

Kommentar:  En trafikutredning är gjord med en vald avgränsning efter hur vi kan 

kontrollera flödena in och ut från Sellebergaområdet. Övriga gator och dess 

kapacitet är inte en fråga för Sellebergas exploatering. Aktuell detaljplan 

omfattar inte en eventuell framtida koppling av Sellebergavägen och 

Östergatan och därför bedöms påverkan på resterande delar av Norra 

Vramsvägen vara föremål för utredning i framtida detaljplanearbete med 

övriga etapper.  

De första 150 metrarna av Norra Vramsvägen som sträcker sig mellan Södra 

Storgatan och banvallen har en smal sektion mellan fastighetsgränserna på 

båda sidor. Då det förväntas att enbart en liten del av den alstrade 

fordonstrafiken vid full utbyggnad av Sellebergaområdet väljer Norra 

Vramsvägen, samt att oskyddade trafikanter rörelsestråk främst går via andra 

lokalgator anses det vara en kostsam lösning att med hjälp av inlösen av 

tomter bredda sektionen. 

Kapacitetsberäkningar i korsningen Norra Vramsvägen/Billesholmsvägen 

visar att det år 2050 kommer vara fortsatt låg belastning, kölängd och 

fördröjning. Huvuddelen av fordonstrafiken som alstras till och från Selleberga 

kommer gå via Östergatan, enbart 13% beräknas gå via Norra Vramsvägen.  

Kommunen har tillsammans med Trafikverket nyligen anlagt en 

cirkulationsplats i korsningen mellan lv. 110 och Mellersta vägen. 

Bedömningen är att trafikalstringen från Selleberga inte kommer påverka 

korsningarna till lv. 110 negativt. Enligt trafikutredningen har en bedömning 

gjorts för korsningen Östergatan/Södra Storgatan/Mellersta vägen om att 

befintlig korsning klarar en ökande trafikmängd även om ett framtida alternativ 

med cirkulationsplats kan underlätta trafiken i korsningspunkten. Kommunen 

bedömer att det antal fordon som passerar denna punkt är färre än vad lv. 

110 är planerad för. Med hänvisning till att trafikutredningen kommer fram till 

att korsningspunkten Östergatan/Södra Storgatan/Mellersta vägen inte 

kommer att bli överbelastad görs en bedömning att även korsningspunkten lv. 

110/Mellersta vägen, som har bättre förutsättningar, kan hantera 

trafikalstringen.  

 

 

POLISMYNDIGHETEN, inkommet 2021-01-31 

Angående detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län.  

Ingen erinran ur polisiär synpunkt 

 

FÖRSVARSMAKTEN, inkommet 2021-02-24 

Försvarsmakten har inga synpunkter i rubricerat ärende. 

 

LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 
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E.ON ENERIGDISTRIBUTION AB, inkommet 2021-01-20 

E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingar enligt bifogade filer. Då 

detaljplanen inte ligger inom E.ON Energidistribution koncessionsområde för elnät så har vi 

inget att erinra över detaljplanen. 

 

ÖRESUNDSKRAFT, inkommet 2021-03-01 

Elnät 
Placeringen av transformatorstationen kan fungera såväl för detta som följande 
område, det behövs däremot körbar yta fram till stationsområdet. Det är viktigt att 
stationsområdet får hög en placering då kabelschakten ofta kan fungera som 
dräneringsdiken. 

Kommentar:  En körbar yta fram till transformatorstationen kan anläggas på PARK-mark. 

Information gällande kabelschakt framförs till ledningssamordningen för 

projektet. 

 

SKANOVA TELIA COMPANY AB, inkommet 2021-02-01 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

 

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkommet 2021-02-25 

 NSVA har emottagit samrådshandlingar för detaljplan del av Selleberga 17:1 (Selleberga 
etapp 1) med dnr 2020–00056 och vill lämna följande synpunkter:  
- Insatser på befintligt VA-nät kommer att krävas för att möjliggöra anslutning och försörjning 
av planerad bebyggelse.  

- Dricksvatten: intern tryckstegring kan behövas för att försörja flervåningshusen.  

- Enligt VA-utredningen ska en pumpstation för spillvatten anläggas inom planområdets 
nordliga delar. Yta för denna bör säkras, lämpligast i form av E-yta.  

- Enligt VA-utredningen föreslås VA-
ledningar dras i planområdet sydvästra 
del. Här saknas dock markanvändning 
som säkrar ledningarna. Detta behöver 
justeras.  

 
Enligt förslag för dagvattenhantering så är 
det tänkt att kvartersmarken ska avvattnas 
mot naturmarken i väster, och därifrån 
ledas delvis ytligt mot dammen i norr. 
Angivna höjder i plankartan går dock emot 
detta. Hur är det tänkt att funktionen ska 
säkras? Om inte höjderna justeras så kan 
inte den ytliga avledningen säkras. Detta 
bör bemötas i planhandlingarna.  

- I detaljprojekteringen är det viktigt att 
höjdsättning säkerställs så att fastigheters 
dräneringsvatten kan avledas på ett 
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säkert sätt till den ytliga dagvattenhanteringen utan att uppdämning sker. Om detta inte går 
behöver dräneringsvattnet pumpas alternativt separeras från dagvattensystemet och 
avledas i separat ledning. Det är viktigt att fastighetsägare informeras om särskilda 
funktionskrav behövs.  

- S.19: man anger att genomsläpplig beläggning bör nyttjas där det är genomförbart för att 
minska mängden hårdgjorda ytor. Är detta något som ska säkras och regleras i plankartan?  

- Observera att NSVA lämnat synpunkter på den bilagda VA-utredningen. Hänsyn bör tas till 
dessa inför nästa skede i processen.  
I övrigt har NSVA inget att erinra. 

 

Kommentar: Förvaltningen har efter diskussion med NSVA kompletterat plankartan med 

ett E-område (E1) för pumpstationen samt diskuterat VA-ledningarna i 

planområdets sydvästra del. Efter ytterligare diskussion med kommunens 

konsulter som projekterar VA har plankartan uppdaterats till att innefatta 

naturmark för VA-ledningar enligt bilden ovan. 

 Gällande höjdsättning kommer detta göras för de allmänna anläggningarna i 

detaljprojekteringen. De höjder som syns i plankartan är befintliga höjder. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om att de högre husen kan 

komma att behöva en intern tryckstegring för att försörjas med dricksvatten. 

 

SKANOVA /TELIA COMPANY AB, inkommet 2021-02-01 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. 
 
 

Kommentar:  Byggnadsförvaltningen har efter kontakt med Skanova (Telia Company) fått 

ny information om att ledningarna som finns området ska tas i beaktning. 

Funderingar finns från företagets sida att antingen plocka bort dem från 

området eller att flytta dem och placera dem i gatan med övriga ledningar.  

 

KOMMUNALA NÄMNDER 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, inkommet 2021-02-24 

Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på projektet och utvecklingen av Bjuvs kommun. I 
framtiden beroende på hur situationen för hemtjänst, hemvård samt LSS/socialpsykiatri ser 
ut kan det bli aktuellt att lokalisera både personal och eventuella särskilda boende inom LSS 
och äldreomsorgen i området.  
 
Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, KPR har lämnat följande synpunkter:  
-organisationerna KPR ser finns fina möjligheter för Bjuv att utvecklas när man knyter ihop 
Vegeås dalgång med jordbrukslandskapet, ett parkområde och rekreationsområde till en fin 
trädgårdsstad med varierande boendemiljö. 
-organisationerna inom KPR har en förhoppning om att det byggs miljövänligt och hållbart 
samt att man utreder om det kan vara lämpligt med solfångare på vissa byggnaders tak. 
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Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet, KHR har inte lämnat några synpunkter.  

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Detaljplan för del av Selleberga 17:1, (etapp 

1). 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, inkommet 2021-02-26 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan 
någon erinran. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan någon erinran. 

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkommet 2021-03-02 

Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan konstatera att förslaget är 
utformat i enlighet med kommunstyrelsens planuppdrag.  
Förvaltningen har därför inget att erinra mot förslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt 

översända detta byggnadsnämnden. 

 

TEKNISKA NÄMNDEN, inkommet 2021-01-25 

Tekniska Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska nämnden har 

inget att erinra till förslag till detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl i Bjuv, Bjuvs kommun, 

Skåne län, som är tillgänglig för samråd. 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till förslag till detaljplan 

för del av Selleberga 17:1 m.fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län, som är tillgänglig för 

samråd.  

 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkommet 2021-01-26 

Brandvattenförsörjning 

Det ska enligt planbeskrivningen anordnas brandposter i området. Flödet i brandposterna 

ska dimensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avloppsverksföreningens råd. VAV 

P83 och VAV P76. Lägsta flöde ska vara 10/s för övrig bebyggelse. Detta bör framgå i 

planbeskrivningen. 

Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter enligt planbeskrivningen, 

detta avstånd tillåts ökas till 300 meter för friliggande villor. Om avsteg ska göras från 

VAVP83 och VAV P76 ska lösningen förankras hos Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

 

Information inför byggprocessen 
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Räddningstjänsten upplyser även om följande: 

Utrymning: 

Räddningstjänsten kan inte utgöra alternativ utrymningsväg för bebyggelse där avståndet 

mellan marken och fönsters underkant/balkongräcke överstiger 11 meter. 

Beroende på bebyggelse och placering inom planområdet kan räddningstjänstens 

stegutrustning eventuellt utgöra alternativ utrymningsväg där avståndet mellan mark och 

fönsters underkant/balkongräcke understiger 11meter. 

Det bör samrådas med räddningstjänsten i det enskilda fallet när räddningstjänstens 

utrustning föreslås nyttjas och alternativ utrymningsväg. Detta bör även framgå i 

planbeskrivningen. 

Övriga upplysningar: 

De flesta bostadsbränderna börjar på spisen. Räddningstjänsten rekommenderar att 

spisvakt och nätanslutna brandvarnare installeras vid nyproduktion av bostäder. 

Räddningstjänsten rekommenderar att utförande att eventuella solcellsanläggningar följer 

”Råd och anvisningar för solcellsansläggningar”, som finns på vår webbplats rsnv.se. 

Räddningstjänsten rekommenderar att eventuella laddningsstationer för elbilar placeras i 

närheten av nedfarten till garaget för att underlätta en eventuell insats. 

 

Kommentar:  Ett utökat textavsnitt gällande brandposter läggs till för att tydligare upplysa 

om krav och behov för flöde, avstånd och dimensionering. Plankartan 

kompletteras med en upplysningsruta avseende alternativ utrymningsväg. 

 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkommet 2021-02-26 

Söderåsens miljöförbund har i nuläget inget att erinra mot detaljplaneförslaget. 

 

NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB, inkommet 2021-02-25 

NSR har getts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. Med anledning 

av detta vill NSR framföra följande 

• NSR är positiva till en tydlig skrivning kring avfallshanteringen inom detaljplanen och 

att det hänvisas till gällande renhållningsordningen i kommunen. 

• För att säkerställa att hämtning kan ske säkert och utan några risker för personerna 

inom förskolan önskar NSR att det i detaljplanen skrivs in att avfallsutrymmet inte 

placeras vid hämta/lämnaställen eller andra ställen där barn, föräldrar och pedagoger 

förekommer. 

• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att uppmärksamma frågor 

som rör hantering av överskottsmassor (och vilka massor som ska användas vid ett 

eventuellt underskott på massor) redan i detaljplaneskedet. Man kan med fördel 

reflektera över massbalanserna inom området och börja planera för eventuell lagring, 

sortering, behandling och återanvändning av massor. Detta gäller både massor som 

är förtroende i olika grad samt för området rena massor. 

• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 

viktigaste i gällande renhållningsordning för Bjuvs kommun. 
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Kommentar: Kommunen tar med sig frågan om förskolans avfallshantering i samband med 

planeringen av kvartersmarken. Det bedöms som möjligt att hitta en lämplig 

lösning.  

Angående massbalanserna planerar kommunen att ta hand om de massor 

som behövs inom detaljplaneområdet. 

 

SAKÄGARE, BOENDE M.FL. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN SÖDERSÅSEN, inkommet 2021-02-25 

Vi har tagit del av samrådshandlingarna och har inget annat att framföra än de synpunkter 
på planprogrammet som ingick i vår skrivelse i augusti 2020. 
Vi bifogar skrivelsen igen väl medvetna om att innehållet inte till alla delar är relevant för 
denna detaljplan. 
 
Kommentar: Kommunen har besvarat inkomna synpunkter på planprogrammet i 
samrådsredogörelsen för denna. Skrivelsen finns i sin helhet att tillgå hos kommunen.  

 

BOENDE, NORRA VRAMSVÄGEN 6, inkommet 2021-02-25 

Bjuv har många fina kvaliteter och det som lockade oss att flytta hit för tolv år sedan var just 

närheten till naturen. Då syftar jag på den omedelbara närheten, naturen som går att nå runt 

husknuten, alla orörda grönytor som finns insprängda i bostadsområdena och alldeles precis 

utanför. Det är och ska vara lätt att komma ut i grönskan utan att behöva resa iväg. Dessa 

områden riskerar lätt att gå förlorade om man inte ser upp.  

Förtätning och utbyggnad kommer alltid att inkräkta på gröna ytor och biotopen i området. 

Därför menar vi att när man planerar för grönområdet inom och i nära anslutning till den nya 

bebyggelsen, låta de gamla träden som finns där idag få stå kvar och att vegetationen in 

under inte ska röjas/städas bort. Det gäller att ”städa” med baskunskap i ryggsäcken. Att 

man inte ser buskage och tät vegetation som ”farliga” fästen där ohyra och förövare härjar 

fritt (vilket verkar vara i det närmaste en epidemiologiskt spridd missuppfattning). Vi behöver 

bevara dessa orörda marker för bland annat våra pollinatörer och fåglars skull. Det är också 

viktigt att se samspelet mellan naturen/miljön och allas vår överlevnad. Att redan i skolåldern 

få möta naturen och förstå värdet av att inte skräpa ned eller förstöra, utan se allt det fina 

och roliga som finns. Att lära sig tidigt om allemansrätten och hur vi kan ta hand om vår 

miljö. Gör detta till ett eget ämne i skolan, (EkoLogiskt lärande). Till varje lägenhet som 

saknar trädgård kan man ordna odlingslotter och även platser för gemensam ”stadsodling” 

för dem som känner för det. Detta bidrar också till ansvarstagande och meningsfull fritid. 

En väl tilltagen skyddszon mot Vegeå för att skydda känslig biotop i och kring området. Med 

andra ord inte skapa grillplatser, utegym eller scener etc INOM dessa skyddade områden. 

Ytterligare utöka inventeringen av förekommande arter i biotopen/ Selleberga. När man 

planerar för utemiljön och belysningen, att man då väljer ”smart belysning” (bra exempel 

finns att studera i Helsingborg i Pålsjöskog bl.a.) Det skapar ett ljus som skyddar nattlevande 

djur och insekter. 

 

• Förtätning med eftertanke och hänsyn. 

• Bevara gamla träd och befintliga grönområden på Selleberga. 

• Ge skolbarn rätten att lära sig om miljöhänsyn. 

• Skapa odlingslotter till alla boende i området. 

• Skapa en påtaglig skyddszon mot Vegeå. 
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• Göra en utökad inventering av förekommande arter i området sträckt över hela året. 

• Belysning med ”smart” belysning, för att skydda alla boende. 

• Begränsa att nyanlägga med asfalt. 

 

Kommentar:  Kommunens planprogram beskriver många av faktorerna kring förtätning i 

förhållande till grönstrukturen och möjligheterna med närhet till naturen och 

dess värde. Däremot behöver förtätning ske på rätt sätt för att det ska vara 

försvarbart att bygga ut på jordbruksmark. 

Tillhörande planprogrammet har kommunen tagit fram en 

naturvärdesinventering som påvisar vilka av dessa naturvärden som finns i 

området och vilka av dessa som har höga värden och därför är värdefulla att 

bevara. Alla träd som finns i inventeringen ska bevaras i den mån de går i 

förhållande till dess ålder och livsduglighet. Området planeras med stora 

parkområden och med kopplingar dem mellan för att människor, djur och 

växter ska kunna röra sig längs dessa spridningskorridorer. Gällande 

detaljerad utformning av området, tex stadsodlingar är detta inget 

detaljplanen kan reglera.  

 

BOENDE, SÖDRA STORGATAN 5, inkommet 2021-02-28 

Ang: Yttrande över SELLEBERGA, ETAPP 1, BJUV, BJUVS KOMMUN 
- Det är ej förenligt med god trafiksäkerhet att Östergatan blir “huvudgata” då: 
1) Östergatan delar bostads-området “BjuvsHem” från Varagårds-skolan, varest 100-tals 
barn och vuxna under alla dagens timmar korsar Östergatan. 
2) Förlängningen av Östergatan korsar gång- och cykelvägen (f d Findus-järnvägen), som 
nu används av säkerhets- och miljöskäl (p g a avgaser & buller från Södra Storgatans trafik). 
Ännu fler gång- och cykelåkare kommer att frekventera denna lummiga väg när den blir 
asfalterad och el-belyst, då den idag ej är användbar av rullstolar, permobiler eller folk med 
nedsatt rörelseförmåga. 
När f d Findus-industriområde blir utbyggt för fler anställda, kommer detta stråk att ständigt 
användas av framförallt kommunens cyklister, som är oskyddade trafikanter. 
3) Inkommande fordons-trafik från Mellersta vägen har haft en hastighet av 90 km/tim på 
Tjutebro-vägen (väg nr 110) där de ofta blivit “fart-blinda”, varför kommunen byggt tre 
rondeller mellan Bjuv och Billesholm, även om de närmsta 300 meterna till S Storgatan har 
skyltar med 70 & 50 km/ tim. 
4) Utgående trafik till Mellersta vägen har som mål, att “snarast komma till arbetet”, varför de 
ofta “trycker på gasen” och inte kryper fram som den bostadsgata Östergatan måste vara för 
att skydda alla som korsar denna att gå till Varagårds-skolan. 
5) Det erfordras en genomgående TRAFIK-ANALYS av hela det kommande Selleberga-
området med planerade 1200 bostäder – gärna en av s k “Gravitations-modell”, som är 
allmänt vedertagen och undertecknad använde i England när vi planerade nya vägar och 
bostadsområden i Telford New Town, Salopia, även om detta var 1974 – och göra en sådan 
redovisning av all fordons-trafik och gång- och cykel-trafik, när hela området är utbyggt. 
6) Det viktigaste med all form av fordons-trafik resp gång- och cykel-trafik är att separera 
dessa två och undvika alla former av korsningar (speciellt i samma plan), som nu är 
föreslagen genom Östergatans förlängning, dels vid ovannämnda gång- och cykelstråk (f d 
Findus-järnvägen), dels vid Södra Storgatan (vid All LIVS) där cykel-stråk går längs gatan 
och korsar Mellersta vägen. 
7) Det andra kravet av all fordons-trafik är att: 
denna skall alltid taga den längsta vägen ut till väg 110 och till Storgatan. 
Vid en snabb överblick av tätorten Bjuv, ger det vid handen, att: 
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den enda logiska vägen till/från Selleberga-området är att använda Sellebergavägen med 
matargator från denna till de olika etapperna. 
På detta sätt kan man med säkerhet separera gång- och cykel-trafik från fordonstrafik och 
använda f d Findus-järnvägens skyddade gång- och cykel-bana i hela dess sträckning. 
8) Detta betyder att Sellebergavägen måste förlängas efter Norra Wramsvägen till Södra 
vägen, som når väg 110 och helst via en underpassage av Storgatan beroende på hur 
industrin utvecklas av f d Findus-området. 
 
SUMMERING/ KONKLUSION: 
Det primära är att helt separera gång- och cykel-trafik från all motor-fordons-trafik även om 
Storgatan har en s k gång-och cykel-led, som oftast och felaktigt används som parkering, 
speciellt vid S Storgatan 8, då gatan ännu ej patrulleras av Polis mellan 2016 & 2021 (u 5 
år). 
Därtill använder cyklister, speciellt många skolbarn, cykel-banan helt felaktigt genom att 
“cykla mot färd-riktningen”, d v s mot fordons-trafiken och även mopeder använder cykel-
vägen. 

 
Kommentar: Selleberga planeras i första hand efter gång- och cykeltrafik vilket gör att 

dessa trafikslag kommer att få högre prioritet i området. Därmed måste 
biltrafiken visa vaksamhet och aktsamhet när de färdas i trafiken. Östergatan 
kommer att ses över för att på sikt ge de förutsättningarna som behövs när 
gatan kommer att bli huvudgata genom Sellebergaområdet. Bedömningen 
görs att detta behöver göras när området är något mer utbyggt.  

 
Trafiksituationen är idag något stökig men med de nya förutsättningarna 
kommer situationen behöva ordnas upp. I samband med framtagande av 
planprogram för Selleberga togs en trafikutredning fram som genomlyste hela 
Sellebergas planerade förändring och dess påverkan på kring liggande gator. 
Utredningen visar på att vissa mindre förändringar kommer att behöva göras 
på sikt. Detaljplanen är framtagen utefter dagens planeringsteorier kring trafik 
och mobilitet. Biltrafik och cykeltrafik samplaneras och integreras på alla 
mindre gator och har separerade vägar vid huvudgator och större gator. 
Cykel- och gångtrafiken prioriteras vid överfarter över gatorna.  

 
PRIVATPERSON, BA, inkommet 2021-02-25 

Bedömning har gjorts att endast redogöra för det inlämnade yttrandet i samrådsredogörelsen. Bilagan 
Synpunkter till Selleberga tillhörande yttrandet finns att tillgå hos kommunen. Beteckningen 
Privatperson BA skrivs ut då ingen övrig info ang. vem som yttrat sig och vilken koppling denne har till 
planområdet. Detta med anledning av GDPR. 

 
Synpunkter på detaljplan för Bjuv Selleberga 17:1 (etapp 1)  
En vinterdag kan det till att börja med vara skönt att kissa i byxorna, men ganska snart får 
man betala ett högre pris.  
Att genomföra detaljplanen för Bjuv Selleberga 17:1 kan tyckas vara bra, men 
mänskligheten får i slutändan betala ett högt pris när den genomförs.  
Här är ett antal synpunkter på den beskrivna detaljplanen och mycket är sådant som 
avsiktligt utelämnats för att ge sken av att det är bra att genomföra planen  
1) Påverkan från många kemikalier beskrivs men påverkan från koldioxid-förändring (CO2) 
har avsiktligt helt uteslutits.  

2) Att i slutändan förbruka 33 ha av världens bästa åkermark beskrivs som marginellt. Så är 
inte fallet  

3) Felaktig placering. Det har tagits fram några placeringsalternativ, alla på högvärdig 
åkermark. Det finns andra alternativ.  

4) Marken lånas av barnbarnen  
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1 Påverkan från många kemikalier beskrivs men påverkan från koldioxid-förändring 
(CO2) har avsiktligt helt uteslutits.  
Kommunen Bjuv är en del av Sverige och ska följa internationella och nationella lagar och 
överenskommelser. 1999 beslöt riksdagen om 16 nationella miljökvalitetsmål som skulle 
vara uppfyllda 2020. I Paris 2015 skrev Sverige och många andra länder under på den 
internationella överenskommelsen att differensen av Binda koldioxid (CO2) minus Frigöra 
fossilt bunden kol(dioxid) ska bli större än 0, för att hejda växthuseffekten och därmed 
Jordens uppvärmning. Under många år har den differensen varit starkt negativ, dvs 
utsläppen av koldioxid har varit mycket större än den mängd som binds.  
I växternas fotosyntes används CO2 och vatten (H2O) samt solljus och näringsämnen för att 
binda kol till rötter, strå och frö. Ju större tillgång till dessa faktorer desto större mängd blir 
det av rötter, strå och frö. Men saknas en av faktorerna så kan de övriga tre inte 
kompensera. På en berghäll, på en asfalterad plan eller på en åker utanför Bjuv är det lika 
mycket solljus och koldioxid, men tillgång till jämn tillförsel av vatten och näringsämnen 
begränsar fotosyntesen på de hårda ytorna. Åkermark klassas i en skala från 1 till 10 där 
jorden i klass 1 innehåller grovt grus och klass 10 innehåller små jordpartiklar som kan binda 
till sig vatten och näring och avge till växterna efter deras behov. Grus binder väldigt lite 
vatten och näring så överskottsvatten dräneras bort och fotosyntesen avstannar och växten 
kan torka och dö.  
Åkermark i Bjuv Selleberga är i klass 7. På dessa åkrar produceras 7.000 kg vetekärna på 

en yta som är 100 x 100 m, kallat hektar (förkortat ha). Samtidigt förbrukar växterna 

koldioxid och de producerar syrgas. På de svenska åkrarna binds årligen 3,8 miljarder ton 

CO2 i kärnan och 9,9 miljarder ton CO2 till marken då rötter lämnas kvar. 

Vid husbyggnation kan man använda olika byggmaterial som i sin produktion, framställning 
och användning har olika klimatpåverkan. Vid framställning av betongs råvaror avges stora 
mängder koldioxid, medan trä under växtperioden genom fotosyntesen bundit mycket 
koldioxid. Ser man till systemgränsen Byggnaden kan byggnaden därför bli klimatnegativ, 
klimatneutral och till och med klimatpositiv beroende på materialval. Fastighetsägare jobbar 
nu för att gå från klimatnegativa hus mot klimatpositiva, med första målet att bygga 
klimatneutrala hus.  
Drar man ut systemgränsen och till Byggnaden inkluderar Platsen så är det stor skillnad i 
klimatpåverkan om det neutrala huset byggs på en berghäll, asfalterad plan eller på en åker i 
Selleberga 17:1. I de två första fallen finns ingen växtlighet som påverkas och systemet blir 
neutralt. Om det neutrala huset däremot placeras på åkermark så blir systemet starkt 
klimatnegativt. Fotosyntesen och kolinlagring försvinner och dessutom tillkommer 
människans aktiviteter, tex bilkörning och uppvärmning, som också frigör koldioxid och 
förbrukar syre.  
I grannkommunen Helsingborg finns en Klimat- och energiplan med sex punkter 
uppräknade. En av dem kan skrivas: Inte minska kolinlagringen i mark och vegetation. Detta 
är en viktig punkt oavsett var i världen man befinner sig för att inte fortsätta påverka klimatet 
negativt. Det finns i konsekvensbeskrivningen inte upptaget hur den minskade årliga 
kolinlagringen från den förbrukade åkermarken ska kompenseras.  
 
2 Att förbruka 33 ha av världens bästa åkermark beskrivs som marginellt. Så är inte 
fallet  
Detaljplanen för Selleberga gäller i slutändan att förbruka 33 ha åkermark med god 
arrondering, dvs fälten är platta, stora och utan hinder. De kan brukas rationellt och ge en 
gröda till låg kostnad.  
Detaljplanen för Selleberga prövar nu 2021 möjligheten att bygga på åkermark, dvs efter 
Parisavtalet och miljökvalitetsmålen. I detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning har man 
inte beskrivit konsekvenserna av att ta bort fotosyntesen från planområdets 330.000 m2. På 
denna yta binder fotosyntesen så mycket koldioxid att vete kan ge kärna som kan vara mat i 
ett år till runt 110 personer med svensk konsumtion. Det innebär att utbudet av vetekärna 
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minskar samtidigt som miljontals människor svälter. Enligt ekonomisk teori så stiger priset 
när utbudet minskar. I Sverige är det ytterst få som inte klarar en prishöjning på mat. I 
slutändan blir det väldens fattigaste som drabbas av prishöjningen. Det finns 1 miljard 
människor som lever på högst 2 US$ per dag. För varje svensk som skulle blivit utan mat så 
blir det istället minst 60 av världens fattigaste som får svårare att täcka sitt dagliga matbehov 
när matpriserna stiger (2 US$/dag är 1/60 av en svensk genomsnittslön 31.700 kr/mån vid 
kurs 8.50 kr/US$).  
Om 33 ha åker förbrukas i Bjuv Selleberga så blir det i slutändan 6.600 (60 x 110) av 
världens fattiga som får allt svårare att få mat och många kommer att svälta.  
De svältande människorna gör då vad de kan för att överleva och kan då också äta det som 
finns på djurmarknader, likt den i kinesiska Wuhan. Den allmänna uppfattningen är att 
Coronaviruset under början av 2020 spreds därifrån till hela världen. Man kan dra den 
logiska slutsatsen: Minskad svensk fotosyntes är orsak till Corona-pandemin och att förbruka 
33 ha i Bjuv Selleberga bidrar till spridning av nästa pandemi.  
Att 110 svenskar av snart 10 miljoner blir utan mat kan vara marginellt.  
Om man ser det som att de 33 ha är en del av Bjuvs självförsörjning så kanske man 

fortfarande kan se det som marginellt att 0,7 % av Bjuvs knappt 16.000 blir utan mat? 

Det bästa synsättet är att den som aktivt deltar i att åkermark förbrukas också får ta 
konsekvenserna av sitt agerande och det är dessa personer som ska bli utan mat. Då är det 
vid detta laget inte längre marginellt. Politiker i byggnadsnämnden, kommunfullmäktige, 
samt kommunala tjänstemän och inhyrda konsulter är redan uppe i 110 personer. Då vet vi 
till 100 % vilka som bli utan mat och då är det inte längre marginellt.  
a) Världens befolkning ökar och det behövs mer mat och det behöver odlas mer mat till 
mänskligheten. Maten som inte odlas på marken i Bjuv Selleberga måste odlas någon 
annanstans istället. Det billigaste stället som denna mängd mat kan odlas på är på den mark 
som bränns ner i Amazonas och odlas upp1). Det blir större CO2-utsläpp dels från 
skogsbränningen och dels från transporten till Sverige. Det näst billigaste stället att odla 
detta på är på svenska åkrar som det nyligen tagits ur produktion av spannmål och vall och 
det istället planterats skog på. Dessa åkrar är av lägre klass och har sämre arrondering. 
Produktionen på dessa åkrar har högre kostnad och kräver därför högre ersättning till 
lantbrukaren för god ekonomi. Det innebär i slutändan högre matpris. Antag att det är mark i 
klass 3,5 (dvs mix av jord i klass 3 och 4) som åter tas i bruk. På denna mark blir skörden av 
vete bara 3.500 kg/ha. Det behövs alltså dubbel yta för att få fram samma mängd vete som i 
Bjuv Selleberga. En annan konsekvens är att jord i klass 3,5 har svårare att binda till sig 
vatten och växtnäring. Växtnäringsläckaget per ha är större på klass 3,5-jorden (antag 
dubbel). Eftersom det behövs dubbel yta för samma skörd så blir växtnäringsläckaget 
fyrdubbelt för samma skörd som i Bjuv Selleberga. Dessutom är arronderingen oftast mycket 
sämre med mindre fält, som har oregelbunden form och innehåller åkerholmar. Det innebär 
att det lätt kan bli dubbel mängd gödsel spritt då det pga oregelbundenheten blir 
dubbelkörning. Därför är växtnäringsläckaget ännu större. Jorden i Bjuv Selleberga kan 
binda till sig vatten i större omfattning än klass 3,5-jorden. Grödan lider snabbare av 
torkstress och missväxt på klass 3,5-jorden. Så för att vara på den säkra sidan och få lika 
stor mängd skörd som i Bjuv Selleberga så måste det odlas kanske 3 gånger så stor yta, 
vilket ger ytterligare växtnäringsläckage i förhållande till det som är i Bjuv Selleberga. 
Därmed kan det stämma att det (Miljökonsekvensbeskrivning kap 8.1 + 9) lokalt blir mindre 
växtnäringsläckage, men det totala resultatet blir istället att växtnäringsläckaget blir 5-6 
gånger större för att odla samma mängd gröda som skulle ha odlats i Bjuv Selleberga. En 
tredje konsekvens är att den 2-3-falldiga ytan också ska jordbearbetas, sås och skördas. Det 
innebär också minst 2-3 gånger så mycket koldioxid släpps ut från maskinerna som gör 
detta. Med sämre arrondering blir det dubbelkörning och i slutändan kan koldioxidutsläppen 
bli 4-5 gånger större per ton skördad kärna än vad den är i Bjuv Selleberga.  
 
b) Det används fossil energi för transporter och uppvärmning. Detta måste minska i snabb 
takt och ersättas med energi från icke fossilt ursprung. Bjuvs kommun har som mål att sluta 
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med fossila bränslen. Lättast är att se till att råvarorna tas fram inom kommunen. Kommunen 
vill också att matråvaror ska vara vegetariska och ekologiska. Ekologisk odling ger bara 
hälften så mycket skörd per ha som mineralgödslad yta. Med begränsad mängd åkermark 
så innebär det att den ekologiska odlingen måste minska för att befolkningen ska kunna få 
samma mängd mat om Bjuv Selleberga förbrukas.  
 
c) Det används fossila råvaror för att göra plast. Detta måste också upphöra och lättast är 
ersätta med råvaror från växtriket.  
Alla dessa råvaror behöver odlingsbar mark att odlas på så därför går det inte att förbruka 33 
ha i Bjuv Selleberga.  
 
3) Felaktig placering. Det har tagits fram 4 placeringsalternativ, alla på högvärdig 
åkermark. Det finns andra alternativ.  
Under punkt 1) och 2) har vi kommit fram till att det inte går att förbruka 33 ha högvärdig 
åkermark. Att kommunen ska upplåta mark billigt för att det ska bebygga kan inte ses som 
samhällsviktigt. Det går att placera dem på annan mark som inte har så hög fotosyntes. Det 
bästa alternativet inom kommunen är att utnyttja ytorna med lågt värde.  
Det finns stora sådana ytor inom kommunen. I kommunens östra kant finns Söderåsen. Där 
finns stora ytor som går att bebygga utan att mänskligheten blir utan mat och det är betydligt 
lägre fotosyntes och kolinlagring på dessa marker. Även mellan Billesholm och Ekeby finns 
ytor som har låg fotosyntes och därmed låg kolinlagring samt matproduktion till 
mänskligheten. Man kan då också planlägga så att man naturligt får höga naturvärden.  
Det näst bästa placeringsförslaget är att Skånes kommuner går samman och påbörjar 
etableringen av ny stad. Samla alla de utbyggnadsplaner som är tänkta att utföras på 
åkermark. Dessa kan ske längs E4 mellan Stidsvig och gränsen mot Småland. Det är en 
sträcka på 36 km. På denna sträcka är det skog och lågvärdig åkermark som då tas i 
anspråk. Om man bygger 1 km ut på var sida om E4 så får man lika stor yta som 
Helsingborgs stad idag täcker (72 km2). Glesar man ut och bygger 2 km ut på var sida om 
E4 så får man också med de höga naturvärden in mellan bebyggelsen, som efterlyses i 
många detaljplaner. Motorvägen E4 finns och det är lätt att dra fram järnväg från Åstorp till 
Markaryd och därmed knyta ihop både norrut och söderut.  
Ett alternativ om platsen att bygga på är ytterst viktig är att byta plats på jorden. Den 
högvärdiga åkermarken intill ett djup av 2 meter byter plats med mark av betydligt lägre 
klass. Byggnation sker enligt plan på den lägre klassade marken, se vidare i separat Bilaga.  
 
4) Marken lånas av barnbarnen  
Bjuvs kommun har genom beslut 2018 köpt 116 ha högvärdig åkermark i östra delen av 
tätorten, där marken är i brukningsklass 6-8. Marken har tidigare ägts av Findus och använts 
för grönsaks-, bär och fruktodling. Marken har inte köpts för att trygga invånarnas 
livsmedelsförsörjning utan för att säljas vidare för att förbrukas genom byggnation av vägar, 
bostäder och grönområden. Kommunens uppgift är att vara en trygghet för invånarna, inte 
för att förse företag med högvärdig åkermark. 
 
Bjuvs kommun ingår i regionsamarbetet Familjen Helsingborg. Där finns områden med mark 
av mycket lägre klass som består av berg, grusjord och skogsmark. Det finns alltså alternativ 
till att förbruka högvärdig åkermark. Det finns inte med i kommunens konsekvensbeskrivning 
av var det som odlats där tidigare ska odlas i stället. Som alternativ har de inte pekat ut vilka 
som ska bli utan mat. De ansvarigas beslut att förbruka åkermarken motiveras enbart med 
att de är mark som ägs av kommunen, ska planläggas och att det skapar bostäder och 
arbetstillfällen. Marken lånas av barnbarnen. Eftersom världens befolkning ökar så måste vi 
spara åkermark så att barnbarnen får mat att leva på. Golfströmmen i Atlanten har minskat i 
styrka och kommer fortsätta göra det så länge polarisarna smälter. Med minskad Golfström 
får Norden kallare klimat och den svenska odlingsgränsen kan om några år ha flyttats långt 
söderut. I Sydeuropa finns redan områden som inte längre går att odla pga torka och 
vattenbrist. Odlingsgränsen flyttas norrut. Båda förflyttningarna av odlingsgräns leder också 
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till folkflyttningar. Sverige kommer inom nära tid bli tvungna att ta emot klimatflyktingar och 
måste därför vara beredd att förse minst 20 miljoner personer med mat och husrum. Då går 
det inte att bebygga Bjuv Selleberga, se vidare i separat Bilaga. Resultatet av att förbruka 
åkermark strider också mot Bjuvs kommuns egna klimat- och miljöpolicy. Det går inte att 
både öka befolkningen och användandet av biobränslen samtidigt som ytan att ta fram detta 
på minskar.  
 
Marken i Bjuv Selleberga beskrivs som svårodlad och har måttligt värde (Miljökonsekvenser 
kap 5.6.4). Det kan tyckas vara så om man tänker storskalig bulkproduktion där det används 
stora maskiner. Åkermarken är dock mycket lämplig för småskalig vegetabilisk produktion 
med tex grönsaker. Mindre jordbruksmaskiner och de kommande robotmaskinerna passar 
utmärkt på dessa åkrar. Det finns även möjlighet att bevattna åkrarna. Befolkningen i Bjuv 
med omnejd utgör ett bra underlag för lokal arbetskraft och som köpare av grödorna.  
 
Slutliga frågor som behöver utförliga svar:  
A) Varför ska inte Bjuv ta sitt ansvar i Parisavtalet och se till att differensen av Binda 
koldioxid (CO2) minus Frigöra fossilt bunden kol(dioxid) ska bli större än 0, för att hejda 
växthuseffekten och därmed Jordens uppvärmning?  

B) Varför ska inte Bjuv uppfylla sin egen miljöpolicy och verka för att lämna det fossila 
beroendet för bränslen?  

C) Varför ska inte Bjuv uppfylla sin egen miljöpolicy och behålla åkermark så att det 
fortfarande går att producera ekologiska livsmedel?  

D) Varför ska Bjuv bidra till ökat växtnäringsläckage, ökade koldioxidutsläpp och sämre 
skördekvalitet när grödorna måste odlas på sämre mark än i Bjuv Selleberga?  

E) Varför ska Bjuv göra så att 6.600 av världens fattiga får ytterligare svårare att få i sig den 
dagliga matransonen?  
 
Jag anser att ta bort fotosyntes, och därmed minska kolinlagring och matproduktion, i Bjuv 
Selleberga inte är förenligt med internationella, nationella och lokala överenskommelser. 
De styrande i Bjuv måste därför genast ta nytt beslut som innebär stopp för alla åtgärder 
som innebär minskad kolinlagring på det som 1 januari 2021 är åkermark, dvs bygg inte på 
den högvärdiga åkermarken i Bjuvs kommun. Se vidare i bilagan Bilaga till synpunkter 
Selleberga 

 

Kommentar: Förvaltningen har mottagit yttrande och är införstådd med att jordbruksmark 

kommer att tas i anspråk för bebyggelse och att vi därmed minskar på den 

värdefulla jordbruksmark som finns. Detta är ett av kommunens uppdrag att 

avväga olika allmänna och olika enskilda intressen mot varandra och göra 

prioriteringar för vad det finns för behov framåt nationellt men även inom 

kommunen. Nya bostäder är ett väsentligt samhällsintresse nationellt och i 

detta fall har kommunen gjort avvägningen att nya bostäder även efterfrågas i 

Bjuv. 

Genom att se till kommunens yta och vart lämpliga lokaliseringar för nya 

bostäder finns har valet landat på denna plats utifrån ett flertal faktorer 

däribland närheten till kollektivtrafik, serviceverksamheter i centrumnära läge, 

infrastruktur samt att med så små medel som möjligt inkräkta på värdefull 

jordbruksmark. En lokaliseringsutredning har tagits fram 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. Enligt kommunens 

bedömning grundat på ovanstående faktorer är föreslaget område det bäst 

lämpade området att ta i anspråk för tätortsutveckling. 
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Då Sellebergaområdet har det läget det har, inklämt mellan olika typer 

bebyggelse och med mindre arealer har detta ansetts som ett okej område att 

exploatera om det görs på rätt sätt. Genom att nyttja marken effektivt och ta 

tillvara på de behov och utvecklingsmöjligheter som finns inom exempelvis 

friluftsliv, naturvärden och naturstråk, de föroreningar som påverkar marken 

och Vege åns övergödningsproblematik ser kommunen exploateringen som 

ett intresse som väger tyngre än att bevara jordbruksmarken på denna yta. 

Ett nollalternativ innebär att ingen jordbruksmark tas i anspråk och därmed är 

en tätortsutveckling svår att främja. Det finns mindre ytor inom befintlig 

bebyggelse men inte tillräckligt för att bygga en ny stadsdel. Bjuvs tätort får 

därmed svårt att växa och skapa nya underlag för samhällsservice, 

verksamheter, vidareutvecklas kollektivtrafik samt ett varierat och bredare 

bostadsutbud. Ett nollalternativ motverkat således både översiktsplanen, 

Vision 2030 samt bostadsförsörjningsprogrammet.   
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SAMMANFATTNING 

 

Planförslaget har efter samrådet omarbetats och följande förändringar har gjorts: 

 

PLANKARTA 

• Egenskapsgränserna som avgränsade mellan PARK och NATUR har ändrats 

till användningsgränser. 

• Pumpstationen för spillvatten har placerats ut med E-område. 

• VA-ledningar som kommer att dras i sydväst förläggs i naturmark. 

• Egenskapsbestämmelser kring fördröjning placeras ut i huvudgatan då det 

där planeras för träd med skelettjord och fördröjningsmagasin. 

• Nytt egenskapsområde på kvartersmark som reglerar byggnadshöjd. 

• Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean inom användningsområdet 

är satt till 25% för SKOLA. 

 

PLANBESKRIVNING 

Planbeskrivningen har förtydligats gällande: 

• Brandposter och dimensionering av flödet efter VAV P83 och VAV P76. 

• Markanvisning och huvuddragen med avtalen. 

• Fastighetsbildning och att det är kommunen som står för kostnader. 

• Hur allmän platsmark är tänkt att fastighetsbildas. 

• Förtydligande kring påverkan på dikningsföretag. 

• Förtydligande resonemang och motivering kring lokalisering. 

 

SAMLAD BEDÖMNING 

 

Byggnadsförvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan för Selleberga 17:1 m.fl. i 

Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till granskning. 

 

 

Byggnadsförvaltningen 

Bjuvs kommun 

 

Elinor Thornblad 

Planarkitekt 

 


