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Undersökning av betydande miljöpåverkan 
 

UNDERSÖKNING 
Undersökningens syfte är att göra en översiktlig bedömning om eventuella konsekvenser rörande 
miljö, hälsa eller hushållning av naturresurser vid genomförande av denna detaljplan. Undersökningen 
utgör underlag för beslut om det behöver eller inte behöver utföras en strategisk miljöbedömning för 
detaljplanen.  

I Miljöbalken 6 kap. nämns följande om undersökning: 

Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas 

5 § En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag 
eller annan författning ska undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan, om 

1. frågan om betydande miljöpåverkan inte är avgjord i föreskrifter som regeringen har meddelat 
med stöd av 4 §, eller 

2. planen, programmet eller ändringen inte omfattas av undantaget i 3 § andra stycket. Lag 
(2017:955). 

6 § Undersökningen ska innebära att myndigheten eller kommunen 

1. identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och  
2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och andra 

myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller 
programmet, om myndigheten eller kommunen inte redan i identifieringen kommer fram till 
att en strategisk miljöbedömning ska göras. 

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om sådana 
omständigheter som avses i första stycket 1. Lag (2017:955).  

Beslut i frågan om miljöpåverkan 

7 § Myndigheten eller kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om 
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Beslutet 
ska göras tillgängligt för allmänheten. Lag (2017:955). 

  



 

DETALJPLANENS SYFTE & HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att planlägga för en ny återvinningscentral (ÅVC) på 
fastigheten Broby 14:15 

Planområdet ligger i Västra Broby. Planområdet inkluderar del av fastigheten Broby 
14:15, som ägs av Åstorps kommun. Planområdet består av åkermark. Omgivningen 
består även den till stor del av åkermark, som blandas med bebyggelse i gårdsmiljöer. 
Genom planområdet går elledningar ovan mark. Planområdet omfattar cirka 7,1 hektar.  

 
Ungefärligt planområde markerat i rött 

SAMLAD BEDÖMNING AV PLANENS MILJÖPÅVERKAN 
Planförslaget bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan som enligt Miljöbalken 6 kap. 
vilket grundas på följande: 

• Inga särskilt skyddade områden berörs. 

• Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa. 

• Miljökvalitetsnormerna bedöms inte komma att överskridas 

Till underlag för ställningstagandet finns de frågor som hanteras i den checklista som presenteras 
senare i dokumentet. Checklistan utgör ett underlag för en samlad bedömning av den effekt planens 
genomförande bedöms medföra på miljön.  

Viktiga frågor i planen, t.ex. kulturmiljö, kommer vid behov hanteras i specifika utredningar. 
Eventuell miljöpåverkan av den planlagda verksamheten hanteras av miljöprövningsförordningen och 
aktuell tillsynsmyndighet i ett senare skede.  

Alternativ lokalisering 

En lokaliseringsutredning har genomförts som kommit fram till att det aktuella området är bäst lämpad 
utifrån flertalet kriterier, bland annat påverkan på natur- och miljöskyddsområden, avstånd till 
befintliga bostäder samt vatten och strandskyddsområden. Denna lokaliseringsutredning bifogas till 
planhandlingarna och visar varför förutsättningarna för att ta annan mark i anspråk inte är 
tillfredställande. 



 

CHECKLISTA 
Sammanställning   

Vid ”ja” på följande 3 frågor innebär planen alltid en betydande miljöpåverkan och 
en strategisk miljöbedömning krävs. 

Ja Nej 

Genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas innefatta en 
verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken? 

 X 

Avser/anger planen, programmet eller ändringen förutsättningarna för kommande 
tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i 6 § 
miljöbedömningsförordningen eller bilagan till förordningen? 

 X 

Innebär planens genomförande betydande miljöpåverkan? (Ställningstagande 
utifrån checklistan) 

 X 
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Planer och program PP ILNP NP BP Kommentar 

Nationella planer  X   Berörs ej 
Regionala planer  X   Berörs ej 
Översiktsplanen   X  Planförslaget är ej förenligt med 

gällande översiktsplan. I 
översiktsplanen är området utpekat 
som kommunalt kulturintresse.  

Planprogram  X   Det finns inga planprogram för 
planområdet. 

Gällande detaljplan  X   Området är inte planlagd sedan 
tidigare. 

Andra planer och program X    I avfallsplan 2015-2018 identifieras 
behovet av att hitta en plats för en 
ny återvinningscentral. En 
lokaliseringsutredning genomfördes 
därefter för att finna en optimal 
placering av anläggningen. 
Lokaliseringsutredningen 
resulterade i att aktuellt planområde 
var bäst lämpad för en ny 
återvinningscentral som ska kunna 
försörja invånare från Åstorps och 
Bjuvs kommuner.  
 
 

  



 

Natur      
Riksintresse för naturvård  X   Berörs ej 
Natura 2000  X   Berörs ej 
Naturreservat  X   Berörs ej 
Nyckelbiotop/Biotopskydd  X   Det finns inga nyckelbiotoper eller 

biotopskydd inom eller i anslutning 
till planområdet. 

Rödlistade/Skyddade arter  X   Det finns inga kända rödlistade arter 
inom planområdet. 

Annan värdefull natur  X   Berörs ej 
Ekossystemtjänster  X   Berörs ej 
      
Vatten      
Grundvattenförekomst  X   Planområdet är beläget på en 

grundvattenförekomst (sedimentär 
bergförekomst) som omfattar ett 
större område i nordvästra Skåne. 
Planförslaget bedöms inte påverka 
grundvattenförekomsten. 

Ytvatten  X   Planområdet i delavrinningsområde 
Ovan Humlebäcken. Avrinning sker 
via Vege å med Skälderviken som 
recipient. Vege å har vid 
planområdet måttlig ekologisk 
status. 

Skyddsområde för 
vattentäkt 

 X   Planområdet omfattas inte av något 
skyddsområde för vattentäkt. 

Strandskydd  X   Berörs ej 
Vattenverksamhet  X   Det finns ett dikningsföretag som 

avvattnar delar av aktuellt 
planområde. Dikningsföretaget kan 
behöva omprövas om planförslaget 
påverkar diket eller 
avvattningsområdet. 

Dagvattenhantering   X  Marken inom planområdet består 
av glacial finlera som har en låg 
naturlig genomsläpplighet. Då 
stora delar av planområdet 
kommer hårdgöras kommer en 
dagvattenanläggning krävas för 
att hantera och rena dagvatten. 
Detta skall lösas inom 
fastigheten. Farligt avfall 
hanteras under tak för att minska 
risken att det förorenar 
dagvattnet. Under planarbetet 
kommer en dagvattenutredning 
att upprättas. 

Översvämning  X   Berörs ej 
 

  



 

Luft      
Utsläpp  X   Planförslaget kommer inte orsaka 

några utsläpp då avfallshanteringen 
endast har en mellanlagrande 
funktion.  

Lukt  X   Lokal påverkan av lukt kan 
förekomma men bedöms inte 
innebära olägenhet för någon 
närboende. 

Miljökvalitetsnorm luft  X   Planförslaget medför en ökad trafik 
till och från området. MKN Luft 
bedöms dock inte överskridas. 

      
Mark      
Förorenad mark  X   Det finns inga kända eller 

misstänka markföroreningar 
inom planområdet. 

Radon i mark  X   Radon förekommer naturligt i 
marken. Inom planområdet 
bedöms förekomsten av radon 
vara låg. Vid nybyggnation är 
det standard att byggnader 
uppförs radonsäkert. 

Skred, ras erosion  X   Marken inom planområdet består 
av Glacial finlera som har låg 
naturlig genomsläpplighet av 
dagvatten. Det finns ingen 
kartlagd risk för ras och skred 
inom planområdet. Marken är 
flack och utan synliga spår av 
jordskred eller raviner.   

Jordbruk, Skogsbruk   X  Planområdet är i dagsläget 
brukad jordbruksmark (klass 8). 
I samband med planförslagets 
genomförande kommer området 
istället exploateras för 
återvinningscentral. 
Kommunen gör bedömningen att 
en återvinningscentral är ett 
väsentligt samhällsintresse som 
väger upp mot förlusten av 
jordbruksmark. 
En lokaliseringsutredning har 
genomförts och resulterat i att 
det aktuella planområdet är bäst 
lämpad utifrån flertalet kriterier, 
bland annat påverkan på natur- 
och miljöskyddsområden, 
avstånd till befintliga bostäder 
samt vatten- och 
strandskyddsområden.  



 

Av lokaliseringsutredningen 
framgår även varför 
förutsättningarna för att ta annan 
mark i anspråk inte är 
tillfredställande.  

Riksintresse för värdefulla 
ämnen & material 

 X   Berörs ej 

      
Mikroklimat      
Vind  X   I samband med utformningen av 

anläggningen kommer hänsyn tas 
till platsens vindförhållanden. 

Sol- & skuggförhållanden  X   Tillkommande bebyggelse 
bedöms inte medföra skuggning 
utöver på den egna fastigheten. 

Luftfuktighet  X   Berörs ej 
Temperatur  X   I samband med utformningen av 

anläggningen kommer hänsyn tas 
till platsens temperaturförhållanden. 

      
Infrastruktur      
Transporter  X   De anläggningarna som den nya 

ÅVC:en är tänkt att ersätta har 
sammantaget 50 000 besök/år för 
lätta fordon samt ca 1000 
transporter/år för tunga forden. 
På väg 107 är ÅDT Totaltrafik 
ca 2900. Anläggningen kan 
därmed antas medföra en mindre 
ökning på ytterligare 140 fordon 
per dygn.  

Riksintresse 
Kommunikationer 

 X   Planområdet ligger inom MSA 
Ängelholms flygplats. Planförslaget 
innehåller ingen bebyggelse med en 
totalhöjd över 20 meter. 

Övriga kommunikationer  X   Berörs ej 
Avfall X    En ny återvinningscentral 

förbättrar möjligheterna att 
hantera avfall Åstorp och Bjuv 
på ett modernt och hållbart sätt.   

Vatten- & avlopp  X   Planområdet ingår inte i kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. 

Energi & uppvärmning  X   Planområdet är inte anslutet till 
fjärrvärmenät. 
 

  



 

Säkerhet      
Buller   X   Det finns en bostad i anslutning till 

tänkt infart till återvinnings-
centralen. Denna bostad ligger cirka 
20 meter från väg 107 och är idag 
redan utsatt för trafikbuller över 
gällande riktvärden. Buller-
dämpande åtgärder bör genomföras 
av trafikverket i anslutning till 
vägbanan. 
 
Industribuller från återvinnings-
centralen hanteras i miljötillstånd 
för verksamheten. En bullervall 
föreslås mellan 
återvinningscentralen och väg 107 
för att minska bullerpåverkan från 
verksamheten.  

Trafik  X   Väg 107 är en statlig väg som 
trafikeras av cirka 2871 
fordon/dygn enligt 
stickprovsmätning från januari 
2017. Andelen tung trafik är cirka 
11 %. 

Farligt god/Explosionsrisk  X   Berörs ej 
      
Människa, hälsa & 
service 

     

Tyst ostörd miljö  X   Berörs ej 
Ljus  X   Berörs ej 
Trygghet & oro  X   Berörs ej 
Grönstruktur  X   Berörs ej 
Elektromagnetiska fält  X   Berörs ej 
Offentlig & kommersiell 
service 

X    En ny återvinningscentral förbättrar 
hanteringen av avfall för 
invånare i både Åstorp och Bjuv. 
Åstorp och Bjuv.   

Arbetstillfällen  X   Berörs ej 
Jämställdhet  X   Berörs ej 
Tillgänglighet  X   Berörs ej 
Barnperspektiv  X   Berörs ej 
      
Rekreation      
Riksintresse friluftsliv  X   Berörs ej 
Fiske- & jaktmarker  X   Berörs ej 
Rekreations- & 
friluftsområden 

 X   Berörs ej 

Vandrings- & vattenleder  X   Berörs ej 
 

      



 

Kulturmiljö, orts- & 
landskapsbild 

     

Riksintresse för 
kulturmiljö 

 X   Berörs ej 

Fornminne  X   Inom planområdet finns inga 
kända eller registrerade 
fornlämningar. Strax utanför 
planområdet finns ett antal kända 
fornlämningar, huvudsakligen 
bytomter. Kommunen har 
skickat in en begäran om 
arkeologisk utredning inom 
planområdet för att säkerställa att 
det inte finns fornlämningar. 

Byggnadsminne  X   Berörs ej 
Annan värdefull 
kulturhistorisk miljö 

 X   Planområdet är i översiktsplanen 
utpekat som ett kommunalt 
kulturvårdsintresse. Detta 
grundar sig på de närliggande 
fornlämningarna som 
huvudsakligen består av så 
kallade bytomter.  

Annan värdefull byggnad  X   Berörs ej 
Ortsbild  X   Berörs ej 
Landskapsbild   X  Landskapsbilden kommer 

förändras i och med att marken 
förändras från jordbruksmark till 
en återvinningscentral i ett 
område som karaktäriseras av 
jordbruks- och gårdsmiljöer. 

      
Övriga riksintressen      
Försvar  X   Berörs ej 
Gruvnäring  X   Berörs ej 
      
Miljömål      
God bebyggd miljö X    Planförslaget bidrar till en god 

bebyggd miljö då återvinnings-
centralen utgör en viktig länk i 
avfallshanteringen 

Frisk luft  X   Berörs ej 
Grundvatten av god 
kvalitet 

 X   Berörs ej 

Levande sjöar och 
vattendrag 

 X   Berörs ej 

Myllrande våtmarker  X   Berörs ej 
Ingen övergödning  X   Berörs ej 
Bara naturlig försurning  X   Berörs ej 
Levande skogar  X   Berörs ej 



 

Ett rikt odlingslandskap   X  Planområdet är i dagsläget 
brukad jordbruksmark. I 
samband med planförslagets 
genomförande kommer området 
istället exploateras för 
återvinningscentral.   

Giftfri miljö X    Välfungerade återvinningen 
förbättrar hanteringen av olika typer 
av avfall samt hindrar att dessa 
sprids i naturen. 

Säker strålmiljö  X   Berörs ej 
Skyddande ozonskikt  X   Berörs ej 
Begränsad klimatpåverkan  X   Berörs ej 
Biologisk mångfald  X   Berörs ej 

 

Behöver ytterligare utredningar/analyser genomföras? 
 Ja Nej Motivering 
Trafikutredning X  Angöringen till planområdet behöver utredas i 

samråd med Trafikverket (väghållare för väg 
107). 

Vatten- & avloppsutredning  X Vatten och avlopp hanteras i bygglovskedet 
Dagvattenutredning X  En utredning krävs för att utforma en lämplig 

lösning för hantering och rening av dagvatten. 
Bullerutredning  X Intilliggande bostad är redan utsatt för buller 

som överskrider riktvärden för trafikbuller. 
Bullerdämpande åtgärder bör genomföras av 
trafikverket i anslutning till vägbanan. 

Geoteknisk utredning  X Planområdet består av flack lermark på be-
tryggande avstånd från vattendrag och branta 
slänter. De geotekniska förutsättningarna för 
grundläggning av byggnader hanteras i 
samband med bygglovsansökan. 

Naturvärdesinventering  X Det finns inga kända naturvärden inom eller i 
anslutning till planområdet. 

Arkeologisk undersökning X  Planområdet ligger i närheten av flera kända 
fornlämningar.  

Byggnadsinventering  X Det saknas bebyggelse inom planområdet 
Miljöinventering  X Det finns inga kända föroreningar inom eller i 

anslutning till planområdet. 
Flyghinderanalys  X Ej relevant. 
Fastighetsbestämning eller 
utredning av gemensamhets-
anläggning, servitut, 
samfälligheter etc. 

 X Efter planen vunnit laga kraft kommer 
fastighetsreglering genomföras för att skapa en 
ny fastighet av planområdet.  

 

Medverkande tjänsteperson 

Ola Eriksson, planarkitekt Åstorps kommun 
Niklas Andersson, planarkitekt Åstorps kommun 
Viktor Ljungström, planarkitekt Metria AB 
Anna Sara Bergkvist, planarkitekt Metria AB 


