
Lokaliseringsutredning 
- Selleberga nya stadsdel, 

Bjuvs kommun
2021-05-04



Bra bostäder och goda boendemiljöer som främjar 
samhällsutvecklingen är en grundläggande del i ett 
hållbart samhälle. Utveckling av bostadsbeståndet 
och att försörja efterfrågan är också ett kommu-
nalt ansvar att leva upp till. Idag finns en nationell 
bostadsbrist och efterfrågan på nya bostäder är 
stor, både nationellt så väl som i Bjuvs kommun. 
För att tillgodose behovet av bostäder i Bjuvs tätort 
krävs det både en förtätning inom tätorten och att 
viss tätortsnära odlingsmark tas i anspråk.

Bakgrund
Bjuvs kommun är i framtagande av nya detaljplaner 
på Sellebergaområdet i nordvästra delen av Bjuv. 
Syftet med detaljplanerna är att bygga en ny stads-
del med bostäder, centrumverksamheter, park- och 
naturområdet, förskolor och skola. 

Enligt 2kap. 2§ plan- och bygglagen ska plan-
läggning och prövningen i ärenden om lov eller 
förhandsbesked enligt denna lag syfta till att 
mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Före-
träde ska ges åt sådan användning som från allmän 
synpunkt medför en god hushållning. 

Marken inom Sellebergaområdet utgörs idag till 
största del, drygt 60 procent, av brukningsvärd 
jordbruksmark som skyddas enligt 3 kap. 4§ miljö-
balken. Med anledning av detta tar kommunen fram 
en lokaliseringsutredning för att utreda vilka platser 
som övervägs för tätortsutveckling och tydliggöra 

vilka avvägningar som görs. Syftet med lokalise-
ringsutredningen är att bedöma behovet och lämp-
ligheten 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.

Översiktsplan 2006
Bjuvs kommuns översiktsplan antogs 2009-05-28 
i kommunfullmäktige med en planeringshorisont 
på 20 år. Översiktsplanen pekar ut ett antal ytor för 
bostadsutveckling med tillhörande mindre konse-
kvensbeskrivning samt ett antal utredningsområden 
som inte har konsekvensbeskrivits. Selleberga pekas 
ut som ett utredningsområde där markens framtida 
användning kan utvecklas för bostadsbebyggelse 
och rekreation. 

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

Bostadsförsörjningsprogram
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostads-
försörjningsansvar ska varje kommun genom 
framtagande av riktlinjer planera för bostadsförsörj-
ningen i kommunen. Syftet med bostadsförsörj-
ningsprogrammet är konkretisera hur kommunen 
avser arbeta för att uppnå vision 2030. I korthet 
tillämpas programmet som en del av de övergri-
pande verktyg för planeringen att skapa förut-
sättningar för att alla i kommunen ska leva i goda 
bostäder och för att främja att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs. 

Enligt bostadsförsörjningsprogrammet är kommu-
nens målsättning för befolkningsutveckling och 
bostadsbyggande:
• Befolkningen ska öka med minst en procent per 

år.
• Bostadsbyggandet i kommunen ska minst 

motsvara det behov som genereras av befolk-
ningsutvecklingsmålet.

Lokaliseringsutredning 
Selleberga nya stadsdel
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Sellebergaområdets placering i Bjuv
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Väsentligt samhällsintresse
Det är upp till kommunerna själva ta ställning till 
vad som anses vara väsentligt samhällsintresse. 
Bostadsdepartementet beskrev i sin proposition 
1985:86 s.53 att Brukningsvärd jordbruksmark bör 
få tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar 
endast om exploateringen tillgodoser väsentliga 
samhällsintressen som inte kan tillgodoses på ett 
från samhällets synpunkt tillfredsställande sätt på 
annan mark. Sådana samhällsintressen kan vara 
t. ex. bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att 
kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära 
varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga 
tekniska försörjningssystem samt att säkerställa 
viktiga rekreationsintressen. Med stöd i detta anses 
bostadsförsörjning på rätt plats och med rätt förut-
sättningar vara ett väsentligt samhällsintresse. 

Förtätning är en viktig del av Bjuvs utvecklings-
strategi, men det innebär också att grönytor och 
rekreationsytor riskerar att tas i anspråk. Dessa 
bidrar bland annat till den gröna infrastrukturen och 
möjliggör för ekosystemtjänster och ökat välbe-
finnande i samhället. Med den utveckling Bjuvs 
kommun står inför krävs därför att viss tätortsnära 
odlingsmark tas i anspråk för bebyggelse. Enligt 
miljöbalkens 3 kap. 4§ får brukningsvärd jordbruk-
smark endast tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgo-
dose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. Det är då viktigt att denna nya bebyggelse 
tar hänsyn till de ekologiska värdena i området och 
att området utvecklas på ett resurseffektivt sätt.

För att göra en sådan bedömning ska olika alterna-
tiva lokaliseringar pekas ut, beskrivas och slutligen 
vägas mot varandra för att kunna påvisa den mest 
lämpliga platsen.

Brukningsvärd jordbruksmark
Jordbruksmark är en viktig resurs för att säkra 
dagens och framtidens matproduktion, bevara 
kulturmiljöer, bidra till ekosystemtjänster och för 
att långsiktigt bibehålla den biologiska mångfalden. 
Jordbruksmarken är bunden av sin plats och kost-
sam att återskapa på andra platser. Den svenska 
jordbruksmarken har stora värden som bör bevaras 
för att kunna odla nu, men framför allt för framtida 
odlingsmöjligheter då det troligtvis kommer att blir 
en stor efterfrågan på mat på grund av kommande 
klimatförändringar.

I förarbetena till lagen om hushållning med natur-
resurser (prop. 1985/86:3 sid. 158) angavs att bruk-
ningsvärd jordbruksmark avsåg mark som med 
hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsätt-
ningar var lämpad för jordbruksproduktion. 

Det finns i dagsläget ingen generell klassificerings-
modell som kan dela in den svenska jordbruksmar-
ken i olika värdekategorier. Det gjordes en nationell 
klassificering under 1970-talet som var kopplad 
till markens produktiva avkastning. Modellen kan 
ändå ses ge en indikation kring vart det troligen är 
bättre och sämre förutsättningar för odling. Det 
går även att titta på faktorer som markens beskaf-
fenhet. Mäktigare jordar är generellt sett bördigare 
och mer lättarbetade och lämpar sig därmed bättre 
för odling, medan grunda jordar oftare använts till 
bete och slåtter. Ytterligare en faktor i bedömning 
av markens värde är arealen. För det konventio-
nella jordbruket ger de små odlingsmarkerna med 
begränsad framkomlighet av byggnader, grönstruk-
tur och befintliga vägar sämre förutsättningar för 
ett rationellt jordbruk. Resultatet kan då ge sämre 
ekonomisk avkastning till följd. 

Exploatering av mark genom bebyggelse är irre-
versibel och kan ha stor påverkan på omgivningen. 
Därför är det viktigt att exploateringen av jord-
bruksmark i första hand undviks och att alternativa 
lokaliseringar prövas. Går det inte att undvika, bör 
det planeras så att konsekvenserna minimeras och 
så att resterande mark kan fortsätta brukas. 

Området runt Bjuvs tätort utgörs genomgående av 
odlingsmark. Marken har klassning mellan 6-8 på 
en 10-gradig skala. Den mest bördiga marken enligt 
klassificeringen runt Bjuv ligger väster/ söder om 
väg 110 med en klassning på 8 av 10.



Intresseavvägning
Bjuv är kommunens centralort med tillgång till järn-
vägsstation och goda pendlingsmöjligheter. I Bjuvs 
kommun är Bjuv den tätort som har den största 
befolkningsutvecklingen och har stor efterfrågan av 
olika typer av bostäder och nya förskolor. 

För att peka ut platser i Bjuv har ett antal avgräns-
ningar gjorts. Kommunen har tittat på den nu 
gällande översiktsplanen, antagen 2009, och dess 
utpekade nya bostadsområden och utredningsom-
råden. I översiktsplanen framgår kommunens mål 
om en varierad ny bebyggelse i anslutning, som 
komplementering och som samverkar med befint-
lig bebyggelse. I översiktsplanen föreslås det ske 
genom ombyggnation och förtätning inom tätorten 
eller på områden i direkt anslutning till detaljpla-
nelagda områden. Men då översiktsplanens plane-
ringshorisont till viss del har passerat har områden 
även pekats ut som efter översiktsplanens tillkomst 
fått förändrade förutsättningarna i Bjuv.   

Inom ramen för förevarande skrift har kommunen 
gjort avvägningar med hänsyn till gällande över-
siktsplan samt att nya bostäder behöver prioriteras 
i tätorten Bjuv. Avgränsning har även skett utifrån 
närliggande platser i anslutning till tätorten med 
tillgänglighet till anslutande vägar. 

Bedömningskriterier
För att tydligt och sakligt kunna redovisa kommu-
nens ställningstaganden avseende den mest 
lämpliga lokaliseringen av en ny stadsdel, kommer 
varje lokalisering att bedömas och jämföras utifrån 
uppsatta bedömningskriterier. Kommunen har valt 
ett visst antal kategorier som alla utgör grundförut-
sättningar för kommande planläggning.

Översiktsplan
I översiktsplanen är ett antal områden utpekade för 
planerad bostadsbebyggelse och för utrednings-
område. Utredningsområdena kan vara av olika 
karaktär och beskrivs närmre under ett eget avsnitt 
nedan.

Kollektivtrafik
I enlighet med kommunens bostadsförsörjnings-
policy planeras det för att utveckla bebyggelse i 
kollektivtrafiknära lägen. Definitionen av kollek-
tivtrafiknära läge är upp till kommunen. Bjuvs 
kommun gör bedömningen att 1000m till järnvägs-
station och 500m till busshållplats är rimliga värden 
för att upplevas som kollektivtrafiknära. Ovanstå-
ende värden bygger på Regions Skånes Planera 
klimatsmart, 2015 om god tillgång till kollektivtrafik. 
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De utpekade områdenas placering i Bjuv, Sellebergaområdet i rött.
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Ytstorlek
Platsens exploateringsmöjligheter bedöms utifrån 
uppskattat ytbehov. Bland de utpekade områdenas 
är ytornas storlek varierande mellan ca 12 hektar 
upp till ca 54 hektar. Ytstorleken är en faktor som 
påverkar val av område, eftersom det kan påverka 
möjligheterna för variation inom området i sig. I 
enlighet med kommunens bostadsförsörjnings-
policy prioriteras utbyggnad som kompletterar 
kommunens befintliga utbud och skapar varierande 
boendemiljöer som passar olika skeenden i livet. 

Rådighet/Ägande 
Information om ytans rådighet är en faktor som 
spelar in, om det är kommunal mark eller om det är 
privatägd mark. Möjligheterna att utveckla områden 
är större när kommunen har rådighet över ytan och 
processerna kan vara något enklare. En faktor som 
påverkar är även om det finns befintliga verksamhe-
ter på platsen idag och hur fastighetsägaren ser på 
den framtida utvecklingen av sin fastighet. 

Täthet
I enlighet med kommunens bostadsförsörjningspo-
licy planeras det för en bebyggelseutveckling med 
högre täthet, högre exploatering och funktions-
blandning i stationsnära lägen. Med stationsnära 
läge, i denna skrift, avses område med god åtkomst 
till kollektivtrafiknod, en station för persontågstra-
fik och med möjliga byten mellan tåg och buss.  
Byggnation bör utformas tätare vid exploatering av 
jordbruksmark för att bättre hushålla med den mark 
som tas i anspråk. På så vis skapas ett effektivare 
markutnyttjande. Avvägningar görs för vilken täthet 
som är lämplig efter hur områdena är placerad i 
tätorten och vilken trolig efterfrågan det finns för 
att tätare strukturer med samhällsfunktioner som 
arbetsplatser, handel, service och tekniska funktio-
ner. En möjlighet till högre täthet gör området mer 
lämpligt för bostadsutveckling på jordbruksmark.

Tillgång till samhällsintressen och tekniska 
funktioner
Närhet till samhällsintressen och tekniska funktio-
ner är viktiga faktorer för att området ska anses vara 
av väsentligt samhällsintresse att exploatera. Områ-
dets täthet ska vara försvarbart utefter en efter-
frågan och de givna strukturerna för tätorten. Vid 
tätare byggnation ges större underlag för service 
och andra samhällsfunktioner.

Övriga påverkansfaktorer
Inom områdena finns många planeringsförut-
sättningar som måste tas hänsyn till och som kan 
försvåra möjligheten till bebyggelse på ett område. 
Dessa är bland annat strandskydd, skyfallskartering/
översvämningsrisker, terrängförhållande, förore-
ningar, möjligheten till infrastruktur som vägar och 
VA, fornlämningar, påverkan av riksintresse, buller, 
gruvgångar, påverkan på landskapsbild. Många av 
dessa faktorer är i sig själva inte avgörande för en 
möjlig utveckling men varje faktor påverkar och 
inverkar i processen inför vilka områden som är 
lämpliga för fortsatt utveckling.
 



Lokalisering Selleberga

Föreslaget område 
Fastighet: Del av Selleberga 17:1
Markägare: Bjuvs kommun
Läge: Centralt läge i nordöstra Bjuv
Yta: ca 34 ha
Kommentar: Utredningsområde där det enligt 
gällande översiktsplan står ”områdets framtida 
användning bör utredas med hänsyn till möjlighet 
att förlägga bostäder och rekreationsområden 
inom området”. Flertalet av nedan beskrivna styr-
kor och svagheter berörs i planprogram, planbe-
skrivning med tillhörande handlingar. 

+ Nära befintlig, blandad, bebyggelse
+ Nära kollektivtrafik (tåg & buss)
+ Nära natur- och rekreationsområde
+ Nära Bjuvs centrum
+ Nära skola och förskola
+ Bra anslutningar till gång och cykelvägar
+ Ytstorlek och läge möjliggör för varierad ny  
bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse
+ Möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
+ Ägs av Bjuvs kommun
+ Tillgång till samhällsintressen och tekniska funk-
tioner

- Delvis jordbruksmark 
- Gränsar delvis till industriområde
- Delvis hög markfuktighet
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Riksintresse för naturvård
- Punktvisa markföroreningar

.

1

Alternativ 1
Fastighet: Bjuv 22:1, Bjuv 10:4 & del av Bjuvstorp 
3:1
Markägare: Privat fastighetsägare, Bjuvs kommun
Läge: Centralt läge i nordöstra Bjuv
Yta: ca 32 ha
Kommentar: Området är ej utpekat i gällande 
översiktsplan som bostadsområde. 

+ Nära befintlig bebyggelse
+ Nära kollektivtrafik (tåg & buss)
+ Nära natur- och rekreationsområde
+ Nära Bjuvs centrum
+ Nära skola och förskola
+ Möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
+ Tillgång till samhällsintressen och tekniska funk 
tioner

- Ej utpekat i ÖP
- Industrifastigheter och park/naturområde
- Ägs delvis ej av Bjuvs kommun
- Gränsar till järnväg (ev buller)
- Markföroreningar 
- Masshantering (markstabilitet bör utredas)
- Hushållsdeponi
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Strandskyddsområde
- Naturvärden (Naturvårdsplan)
- Kulturvärden (Bevarandeplan)
- Riksintresse för naturvård
- Ytstorlek är bra men läget - barriäreffekt - 
möjliggör inte för varierad ny bebyggelse i anslut-
ning till befintlig bebyggelse

Alternativa lokaliseringar  

.
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Alternativa lokaliseringar  

Alternativ 2
Fastighet: Del av Bjuv 1:1 
Markägare: Privat fastighetsägare
Läge: Utkanten av sydöstra Bjuv
Yta: ca 27 ha
Kommentar: Området är ej utpekat i gällande 
översiktsplan som bostadsområde. 

+ Nära befintlig bebyggelse
+ Nära riksväg

- Ej utpekat i ÖP
- Jordbruksmark
- Ingen närhet till kollektivtrafik
- Ingen möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
- Ingen närrekreation
- Ingen närhet till Bjuvs centrum
- Ägs ej av Bjuvs kommun
- Ytstorlek är bra men läget - barriäreffekt - 
möjliggör inte för varierad ny  bebyggelse i anslut-
ning till befintlig bebyggelse
- Gränsar till väg (ev. buller)
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Markavvattning (resterande tätort ligger 
nedströms)
- Delvis hög markfuktighet
- Mindre del strandskyddsområde
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Möjliga fornlämningar
- Delvis inom området riskklass 2 för gruvras
- Ingen tillgång till samhällsintressen och tekniska 
funktioner

.

2

.

3

Alternativ 3
Fastighet: Brogårda 4:4 
Markägare: Privat fastighetsägare
Läge: Utanför nordvästra delen av Bjuv
Yta: ca 40 ha
Kommentar: Utredningsområde där det enligt 
gällande översiktsplan står ”Områdets framtida 
användning bör utredas med hänsyn till möjlighet 
att förlägga verksamheter inom området”.

+ Nära större riksvägar

- Jordbruksmark 
- Ingen tillgång till samhällsintressen och tekniska 
funktioner
- Ingen närhet till bostäder
- Ingen närhet till skola och förskola
- Ingen närhet till kollektivtrafik
- Ingen närrekreation
- Ingen möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
- Ägs ej av Bjuvs kommun
- Ingen närhet till Bjuvs centrum
- Ytstorlek är bra men läget - barriäreffekt - 
möjliggör inte för varierad ny bebyggelse i anslut-
ning till befintlig bebyggelse
- Gränsar till vägar (ev. buller)
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Hög markfuktighet
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Landskapsbildspåverkan
- Elledningar - luftledningar



Alternativ 4
Fastighet: Del av Bjuvstorp 9:13
Markägare: Bjuvs kommun
Läge: Utkanten av nordvästra Bjuv
Yta: ca 12 ha
Kommentar: Utredningsområde där det enligt 
gällande översiktsplan står ”Områdets framtida 
användning bör utredas med hänsyn till möjlig-
heter att förlägga bostäder och småindustri inom 
området”.

+ Nära befintlig, blandad, bebyggelse
+ Nära större riksvägar
+ Ägs av Bjuvs kommun
+ Tillgång till samhällsintressen och tekniska funk-
tioner

- Jordbruksmark 
- Ingen närhet till kollektivtrafik
- Ingen närhet till skola och förskola
- Ingen möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
- Bra läge men ytstorlek möjliggör inte för varie-
rad ny  bebyggelse i anslutning till befintlig bebyg-
gelse
- Ingen närhet till Bjuvs centrum
- Gränsar till vägar (ev. buller)
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Hög markfuktighet
- Delvis inom området riskklass 3 gruvras
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Detaljplanelagd som icke strörande verksamhet, 
kontor och upplag

4

Alternativ 5
Fastighet: Del av Brogårda 4:4 
Markägare: Privat fastighetsägare
Läge: Utkanten av norra delen av Bjuv
Yta: ca 32 ha
Kommentar: Området utgör en del av ett större 
område som är utpekat i gällande översiktsplan 
som bostadsområde. 

+ Nära befintlig bebyggelse
+ Nära riksvägar
+ Nära natur- och rekreationsområde

- Jordbruksmark
- Ingen möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
- Ägs ej av Bjuvs kommun
- Begränsad närhet kollektivtafik (tåg & buss)
- Ingen närhet till skola och förskola
- Ingen närhet till Bjuvs centrum
- Gränsar till väg (ev. buller)
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Delvis hög markfuktighet
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Ev. strandskyddsområde
- Ytstorlek är bra men läget möjliggör inte för 
varierad ny bebyggelse i anslutning till befintlig 
bebyggelse
- Ingen tillgång till samhällsintressen och tekniska 
funktioner

.
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Alternativ 6
Fastighet: Del av Brogårda 4:4, del av Bjuvs-
torp 9:13, Brogårda 4:16, Smeden 6, Smeden 
5, Smeden 4, Smeden 3, Smeden 2, Smeden 1, 
Bjuvstorp 9:180, Tibbarp 1:81
Markägare: Bjuvs kommun, privata fastighetsägare
Läge: Utkanten av norra delen av Bjuv
Yta: ca 24 ha
Kommentar: Delvis planlagd mark som industri. 
Området utgör delvis en del av ett större område 
som är utpekat i gällande översiktsplan som 
bostadsområde. 

+ Nära befintlig bebyggelse
+ Nära kollektivtrafik (tåg & buss)
+ Möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
+ Nära natur- och rekreationsområde
+ Tillgång till samhällsintressen och tekniska funk-
tioner

- Delvis jordbruksmark 
- Ägs delvis ej av Bjuvs kommun
- Många mindre fastigheter (ev. komplext förfa-
rande för exploatering av bostäder) 
- Befintliga versamheter och befintliga bostäder
- Industrifastigheter med ny(re)investeringar som 
genomförts nyligen
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Ömsom hög resp låg markfuktighet
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Fornlämningar och möjliga fornlämningar
- Ev. föroreningar i området

.
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Alternativ 7
Fastighet: Del av Tibbarp 1:80
Markägare: Bjuvs kommun
Läge: Utkanten av norra delen av Bjuv
Yta: ca 16 ha
Kommentar: Området är utpekat i gällande över-
siktsplan som bostadsområde. 

+ Nära befintlig bebyggelse
+ Nära kollektivtrafik (buss)
+ Nära riksvägar
+ Nära natur- och rekreationsområde
+ Ägs av Bjuvs kommun
+ Tillgång till samhällsintressen och tekniska funk-
tioner
+ Nära skola och förskola
+ Bra anslutningar till gång och cykelvägar

- Jordbruksmark 
- Bra läge men ytstorlek möjliggör inte för varierad 
ny bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Ömsom högt resp lågt markfuktighetsindex
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Delvis inom området riskklass 2 för gruvras
- Ingen möjlighet till hög täthet i stationsnära läge

.
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Alternativ 8
Fastighet: Del av Selleberga 17:1
Markägare: Bjuvs kommun
Läge: Nordöstra Bjuv
Yta: ca 54 ha
Kommentar: Utredningsområde där det enligt 
gällande översiktsplan står ”områdets framtida 
användning bör utredas med hänsyn till möjlighe-
ter att förlägga bostäder och rekreationsområden 
inom området”. 

+ Nära natur- och rekreationsområde
+ Ägs av Bjuvs kommun

- Ej i Jordbruksmark
- Delvis närhet till bostäder 
- Ingen närhet kollektivtafik 
- Ingen möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
- Ingen tillgång till samhällsintressen och tekniska 
funktioner
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Fornlämningar och möjliga fornlämningar.
- Riksintresse för naturvård
- Ytstorlek är bra men läget möjliggör inte för 
varierad ny bebyggelse i anslutning till befintlig 
bebyggelse

.
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Alternativ 9
Fastighet: Del av Selleberga 17:5, Selleberga 1:63
Markägare: Privat fastighetsägare, Bjuvs kommun
Läge: Utkanten av sydöstra Bjuv
Yta: ca 37 ha
Kommentar: Området är delvis, i västra delen, 
utpekat i gällande översiktsplan som bostadsom-
råde och utredningsområde.  

+ Nära befintlig, blandad, bebyggelse
+ Nära kollektivtrafik (buss)
+ Nära natur- och rekreationsområde
+ Bra anslutningar till GC (relevant?)
+ Ytstorlek och läge möjliggör för varierad ny  
bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse
+ Tillgång till samhällsintressen och tekniska funk-
tioner

- Positivt planbesked för icke störande industri, 
planarbete pågår
- Jordbruksmark
- Gränsar delvis till industriområde
- Ingen möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
- Lågpunkter och större innestängda områden  
- Hög markfuktighet
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Riksintresse för naturvård
- Kulturvärden (Bevarandeplan)
- Delvis inom området riskklass 2 för gruvras

.
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Nollalternativ

Samlad bedömning
I en sammanvägd bedömning anser kommunen, 
mot bakgrund i översiktsplanen, närhet till kollektiv-
trafik, ytstorlek, rådighet/ägande, täthet, tillgång till 
samhällsintressen och tekniska funktioner, etc. att 
det föreslagna området alltjämt bör ses bäst lämpat 
för att tillgodose kommunens samhällsintresse 
avseende bostadsförsörjning.  

Enligt kommunens bedömning grundat på ovan-
stående intresseavvägning och alternativredovis-
ning är föreslaget område del av Selleberga 17:1 det 
bäst lämpade området att ta i anspråk för tätortsut-
veckling. 

Sellebergaområdet har med sin direkta koppling till 
befintlig infrastruktur för både gång och cykel längs 
banvallen såväl som mot befintliga bostadsområde 
som gator, kollektivtrafik med busshållplatser längs 
södra storgatan 250 meter bort och järnvägsstatio-
nen 650 meter bort till fots god tillgång till utbyggd 
infrastruktur. Ett av Bjuvs två centrum ligger i slutet 
av Östergatan 250 meter sydväst om området med 
bland annat livsmedelsbutik, apotek, restaurang, 
café och frisör. Genom att etablera en ny varia-
tionsrik stadsdel med hög täthet i stationsnära läge 
och med fler centrala publika mötesplatser kan 
positiva synergier falla ut gällande Bjuvs centrum 
och då i linje med översiktsplanens mål om tätor-
tens centrumutveckling.   

Området kopplar till befintlig bebyggelse på tre håll 
med blandad täthet och med blandade användning 
av bostäder, skola och verksamheter. Selleberga-
området är idag ett splittrat jordbruksmarksområde 
med flera små olika ytor som brukas mellan verk-
samheter, trädridåer och avgränsad av vägar.

Självklart finns det flera faktorer som även påverkar 
området negativt så som punktvisa föroreningar, 
delvis markfuktighet, fornlämningar och riksintresse 
för naturvård. Dessa faktorer är lättare att påverka, ta 
hänsyn till eller åtgärda än befintliga förutsättningar 
för områdets placering i tätorten. Därmed blir dessa 
faktorer inte avgörande för att området ska kunna 
bedömas som lämpligt.

För att summera de övriga områdena så faller 
många av områden bort utifrån bedömningen att 
det är för långt till kollektivtrafik och att det inte 
ligger i anslutning till befintlig bebyggelse, närhet till 
samhällsintressen och rekreationsområden. Detta 
är viktiga parametrar för att hävda att jordbruksmark 
ska kunna tas i anspråk för väsentliga samhällsin-
tresse. För att titta vidare på de kvarvarande områ-
dena är det starkt försvårande omständigheter med 
stora föroreningar, befintligt pågående verksamhe-
ter i kombination med privatägda fastigheter och 
pågående planarbete och stora barriäreffekter som 
försvårar tillgängligheten.  

De ovan beskrivna förutsättningar för föreslaget 
område del av Selleberga 17:1 har inga andra områ-
den i Bjuvs tätort. Sellebergaområdet är ett utveck-
lingsområde som kräver förhållandevis få nya resur-
ser, påverkar naturmiljön minimalt och som ligger 
i ett utmärkt läge i förhållande till viktiga samhälls-
funktioner. Bedömningen är att markanvändningen 
ändras och att brukningsvärd jordbruksmark tas i 
anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintres-
sen i tätortsnära läge.

Kommunens ansvar enligt plan- och bygglagen 
2 kap. 3§ är att bland annat främja bostadsbebyg-
gelse. Detta med hänsyn till natur- och kulturvär-
den, miljö- och klimataspekter samt mellankom-
munala och regionala förhållanden. Bjuvs kommun 
har som mål att öka sitt bostadsbestånd med 1% 
per år och ser en stor efterfrågan på bostäder. 

Ett nollalternativ innebär att ingen jordbruksmark 
tas i anspråk och därmed är en tätortsutveckling är 
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, verk-
samheter, vidareutvecklad kollektivtrafik samt ett 
varierat och bredare bostadsutbud. Ett nollalternativ 
motverkar således översiktsplanen samt även vision 
2030 och bostadsförsörjningsprogrammet. 




