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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till ny detaljplan för Broby 14:15 i Åstorps samhälle och 
kommun, Skåne län, har varit föremål för granskning under tiden:  
2021-04-06 till 2021-04-27.  
Under granskningen har planhandlingar varit utsända på remiss till 
myndigheter och andra instanser. Under granskningstiden har handlingarna 
även funnits tillgängliga på medborgarkontoret i kommunhuset, Storgatan 7 
Åstorp, på kommunens bibliotek i Åstorp, samt på kommunens hemsida 
https://www.astorp.se/utstallda_planer. 
Granskningen har också annonserats i Helsingborgs dagblad. 

INKOMNA YTTRANDEN 
19 yttranden har inkommit under granskningstiden varav 5 inte haft någon 
erinran mot förslaget. Samtliga yttranden sammanfattas och kommenteras 
nedan, samt finns att tillgå i sin helhet på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

YTTRANDEN UTAN ERINRAN 
Polisen enligt skrivelse registrerad 2021-04-07. 

Kraftringen enligt skrivelse registrerad 2021-04-14. 

Bjäre kraft enligt skrivelse registrerad 2021-04-15. 

Region Skåne enligt skrivelse registrerad 2021-04-22. 

Länsstyrelsen enligt skrivelse registrerad 2021-04-26. 

NSVA enligt skrivelse registrerad 2021-04-27 resp 2021-05-07 

STATLIGA MYNDIGHETER 
Lantmäteriet enligt skrivelse registrerad 2021-04-20. 

Enskilt huvudmannaskap  
Enligt planbeskrivningen ska planen ha enskilt huvudmannaskap. Bland 
planbestämmelserna finns endast en rubrik som anger att det är enskilt 
huvudmannaskap och det saknas en särskild planbestämmelse om 
huvudmannaskap. Eftersom planbeskrivningen inte är juridiskt bindande 
gäller endast de bestämmelser som finns upptagna i handlingen plankarta 
med bestämmelser. Enligt Boverkets nya föreskrifter för detaljplaner ska 
enskilt huvudmannaskap alltid regleras genom en särskild 
egenskapsplanbestämmelse. Boverket har ända sedan 1987 rekommenderat 
att det huvudmannaskapet ska regleras som en administrativ bestämmelse.  
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Eftersom rubriken inte är en planbestämmelse finns risken att nuvarande 
redovisning vid en domstolsprövning skulle innebära att huvudregeln enligt 
4 kap 7 § 1 men PBL - att kommunen är huvudman för detaljplanen gäller 
för det aktuella planförslaget. Lantmäteriet rekommenderar därför starkt att 
en särskild planbestämmelse om enskilt huvudmannaskap införs 
blandplanbestämmelserna 
 
Kommentar: 

Plankartan revideras genom att administrativ bestämmelse om enskilt 
huvudmannaskap förs in. 
 
Trafikverket enligt skrivelse registrerad 2021-04-27. 

Vägar 
Statlig väg som berörs av planförslaget är väg 107 väster om planområdet. 
Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) som gäller från väg 107 är 30 
meter och inom detta område ska inga byggnader eller andra anläggningar 
som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. Vägområdet sträcker 
sig till bortre dikeskant eller till vägkroppens släntfot och bedöms vara ca 5 
meter brett från asfaltskant. Inom säkerhetszonen, som är 7 meter från 
vägkant på sträckan, får inga fasta oeftergivliga föremål placeras, men 
eftergivliga staket kan t e x tillåtas. Planförslaget har justerats så att ingen 
byggrätt ligger inom det byggnadsfria avståndet.   
I planbeskrivningen framgår att bedömd trafikökning till följd av planen 
uppgår till 233 fordon/dygn varav 12 är tunga fordon enligt prognosår 2040.   
Trafikverket har i samrådsskedet ställt krav på att kommunen skulle utföra 
beräkning av belastningsgrad och flödesfördelning vid den nya anslutningen 
för att kunna bedöma hur anslutningen ska dimensioneras, hur planförslaget 
påverkar det omgivande vägnätet, och vilka åtgärder som krävs på väg 107. 
Trafikverket ser inte att detta har utförts och anser därför att kommunen 
behöver motivera detta ställningstagande. 
Anslutning  
Verksamhetsområdets anslutning mot väg 107 har flyttats enligt 
Trafikverkets synpunkter längre söderut. Vidare har den enskilda 
anslutningen direkt norr om verksamhetsområdet försetts med utfartsförbud. 
Trafikverket ser positivt på dessa justeringar.   
I god tid före genomförandet ska kontakt tas med Trafikverket som ska 
godkänna detaljutformningen för anslutningen. Detta ska framgå av 
detaljplanens genomförandebeskrivning. Trafikverket ställer krav på bl.a. 
anslutningens geometri och bredd, lutning, vattenavrinning etc. 
Anslutningen ska utformas enligt vid tidpunkten för genomförande gällande 
VGU (Vägar och gators utformning).  
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Kontakt med Trafikverket, inför genomförandet, sker via formuläret för 
ansökan om utfart, som du finner på Trafikverkets hemsida 
(www.trafikverket.se). Ange i ansökan i vilken detaljplan anslutningen 
tidigare behandlats samt Trafikverkets ärendenummer.  
Vall utmed statlig väg  
Om en vall ska uppföras utmed statlig väg krävs det att den placeras och 
utformas enligt Trafikverkets krav och gällande regler i VGU (Vägar och 
gators utformning). Kommunen har lagt till en uppmaning i 
planbeskrivningen om att utformningen av vallen ska följa VGU. Placering 
av vallen utanför säkerhetszonen för väg 107, som sträcker sig 7 meter ut 
från asfaltskant, har förordats av Trafikverket i samrådsskedet. 
Trafikverket konstaterar att detta nu medges i plankartan vilket Trafikverket 
ser positivt på. 
 
Kommentar: 

Uppdatering med flödesfördelning och belastningsgrad för väg 107 har 
genomförts. Resultatet bifogas planhandlingarna och sammanfattas i 
planbeskrivningen. Rekommendationerna som anges är att en 
trevägskorsning reglerad med väjningsplikt vara tillräcklig ur en 
kapacitetssynpunkt. 
 

REGIONALA ORGAN 
Räddningstjänsten Skåne enligt skrivelse 2021-04-12. 

Räddningstjänsten har tagit del av samt granskat inkomna handlingar. 
Stadsbyggnadskontoret rekommenderas att beakta följande parametrar.  
 
Brandvattenförsörjning  
Brandvattenförsörjning ska hanteras i samråd med Räddningstjänsten i 
bygglovsskedet.  
 
Information inför byggprocessen  
Åtkomlighet för brandförsvarets fordon  
Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Det 
ska finnas möjlighet för Räddningstjänsten att använda angreppsvägar från 
minst två håll till området.  
Räddningstjänstens höjdfordon har en höjd på 27 m vilket kräver att det 
finns särskilda uppställningsplatser nära fasaden. Detta då utskjutet är 
begränsat upp till den åttonde våningen.  
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Räddningsvägar ska generellt sett minst: 

• ha en körbanebredd om 3,0 m och en vertikalradie om 50  

• ha en innerradie om 9,1 m 

• ha 4 m fri höjd 

• tåla ett axeltryck om 100 kN 

• ha ett hårdgjort ytlager 

• ha en minsta längslutning om 8 % och ett högsta tvärfall om 2 % 

• vinterväghållas 
Uppställningsplats för höjdfordon ska generellt sett minst: 

• vara 5 m bred och 12 m lång med samma bärighet som övriga 
räddningsvägar 

• vara förlagda utanför ytterkanten av de balkonger/fönster som ska 
kunna nås med höjdfordonet (avståndet mellan husvägg och 
fordonets rotationscentrum ska understiga 9 m) 

• inte ha större lutning än 8,5 % i någon riktning 

• kunna nås utan att backa fordonet 

• vinterväghållas 
Avsteg från ovanstående utformning ska ske i samråd med 
räddningstjänsten. 
Insatstider 
Planområdet ligger utanför normal vilket innebär att utrymning av 
byggnader ska kunna ske utan hjälp av räddningstjänsten.  
Notera att räddningstjänsten önskar ta del av de relationshandlingar som 
berör brandskyddet när dessa har blivit upprättade, d v s brandskydds-
dokumentationen med tillhörande ritningar. 
 
Kommentar: 
Uppgifterna noteras och följs upp senare i byggprocessen. 
 

ENSKILDA ORGAN 
E.ON enligt skrivelse 2021-04-22 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i 
ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. 
Det östra området kan anläggas så länge man följer föreskrifterna. Skall 
området inhägnas råder särskilda restriktioner rörande jordning m.m.  
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E.ON noterar i plankartans västra del ”a1 – bygglov får inte ges för 
byggnader eller anläggningar förrän höjning av luftledningar har kommit till 
stånd.[…]” samt en förklaring till detta i plan- och 
genomförandebeskrivningen, vilket vi är tacksamma för. 
Gällande E2-området i plankartan vill E.ON göra ett förtydligande/ 
korrigering. En transformatorstation är inte att betrakta som brännbart 
upplag utan här är det framförallt påverkan vid ett åsknedslag eller fel på 
ledningen som kan orsaka förhöjda spänningar i nätstationen. Vi utgår här 
från telestörningsnämndens rekommendationer, som vid en 50 kV-stolpe 
rekommenderar 20 meter från kraftledningsjord.  
-Med det sagt, så ska transformatorstationen placeras minst 10 meter från 
yttersta fas, men även minst 20-25 meter från vår kraftledningsjord då jord 
kan vara utdragen några meter från stolpe. 
Slutligen går det läsa i planbeskrivningen att det är ” […] 25 meter till 
närmaste bebyggelseområde […]”. Då detaljplanen gäller ett 
upplag/återvinningsstation, så måste det vara minst 30 meter mellan yttersta 
fas på ledningen och upplag. Detta för att minimera risken att kraftledning 
skadas om upplaget skulle fatta eld.  
För övrigt har E.ON inget att erinra.  
 
Kommentar: 

Planbeskrivningen revideras enligt synpunkterna ovan – att 
transformatorstation inte ska placeras närmre 20-25 meter från 
kraftledningsjord samt att det ska vara minst 30 meter mellan yttersta fas på 
ledningen och upplag. Närmsta stolpe för E.ON:s kraftledning finns cirka 
45 meter från område utpekat för transformatorstation i plankartan och 
placeras transformatorstationen slutligt inom det området uppfylls kraven. 
Plankartan förses med bestämmelse m2 - Brännbart upplag får inte placeras 
inom 30 meter från faslina. 
  
Lantbrukarnas riksförbund enligt skrivelse 2021-04-28 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en organisation som företräder 
företagare och personer på landsbygden, som är verksamma inom de gröna 
näringarna. Tillgången på åkermark är en grundläggande förutsättning för 
att kunna bedriva jordbruk. Det sker ingen nyproduktion av åkermark så 
därför bör den behandlas med den ödmjukhet och respekt, som den som 
ändlig resurs förtjänar. All åkermark kommer till att behövas för livsmedels-
produktion och energiframställning, så det är vår plikt att bevara all 
åkermark för kommande generationer.  
Länsstyrelsen i Skåne har en ”nollvision” vad gäller byggnation på 
åkermark, som dessvärre inte efterlevs.  
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I planbeskrivningen till detaljplanen för återvinningscentralen under 
”Förändringar och konsekvenser” sid. 9, konstateras det att den aktuella 
jordbruksmarken är brukningsvärd sett till markens höga kvalitet. Det 
finns dock gott om brukningsvärd jordbruksmark i området. Det känns 
som ett obegripligt argument, för att hårdgöra 7 hektar mark, som aldrig mer 
kommer till att bli åkermark. Vi anser att jordbruksmarkens värde väger 
tyngre än samhällets intresse av att ianspråkta området för återvinnings-
ändamål.  
Vi uppmanar kommunen till att hitta en annan placering för återvinnings-
centralen, gärna i anslutning till befintligt industriområde. Bygg inte på 
åkermark! 
 
Kommentar 

Åstorps kommun delar LRF:s ståndpunkt att bevara åkermarken är en 
grundläggande förutsättning för att kunna bedriva jordbruk och att det är 
vår plikt att bevara den för kommande generationer. Dock är det inte 
möjligt att bevara all jordbruksmark, och ibland måste avvägningar göras 
för att samhället ska kunna växa och utvecklas. 
I 3 kap. 4 § Miljöbalken står att läsa: ” Brukningsvärd jordbruksmark får 
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk.”. Den bedömning som kommunen har gjort är att återvinnings-
centralen av väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på ett 
tillfredsställande sätt på en annan plats. Till grund för denna bedömning 
ligger en lokaliseringsutredning som visar att aktuellt planområde är det 
mest lämpliga utifrån ett antal olika aspekter. 
 

SAKÄGARE 
Fastighetsägare Broby 14:16 enligt skrivelse 2020-04-20 

Som fastighetsägare till Åstorp Broby 14:16 har vi tagit del av 
Granskningshandling 2021-02-25 Samrådsredogörelse gällande detaljplan 
för Återvinningscentral, del av Broby 14:15 samt tillhörande bilagor. 
-Våra synpunkter från samrådsskrivelse 2020-04-20 kvarstår. 
-Krav på kommunal inlösen p.g.a. synnerliga olägenheter av fastigheten 
Åstorp Broby 14:16 kvarstår. 
-Alternativt ekonomisk kompensation för värdeminskning av fastigheten 
samt separat bullerskydd för fastigheten (bullerplank), hela sträckan utmed 
väg 107 samt hela norra fastighets gränsen. 
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- Värdering av fastigheten är utförd av auktoriserad fastighetsmäklare i 
januari 2021. 
Kommentar: 

Under planarbetet har en uppskattning av planförslagets trafikalstring. Utifrån 
detta har det gjorts en beräkning av buller till följd av den ökande trafiken. 
Resultaten för trafikbullerberäkningarna visar att bullernivåerna på väg 107 
inte förändras nämnvärt av tillkommande trafik som genereras av den 
planerade framtida verksamheten. För mer utförlig information, se 
bullerutredningen som tillhör planförslaget. 

Detaljplanen bedöms inte ge upphov till överskridna riktvärden för buller eller 
innebära någon annan störning som resulterar i att Broby 14:16 inte längre är 
lämplig för bostadsändamål. Kommunen gör därmed bedömningen att 
planförslaget inte leder till en så stor skada att det föreligger skäl för 
kommunal inlösen av fastigheten. 

 
Granne 5 Fastighetsägare Broby 16:7 enligt skrivelse 2021-04-27 

I egenskap av sakägare lämnar jag in bifogade synpunkter på förslaget till 
detaljplan i Västra Broby. 
Om planen genomförs så kommer jag att drabbas av högre koldioxidnivåer, 
klimatförändringar, högre matpriser, svältande människor som också dör, 
större växtnäringsförluster ut till yt‐ och grundvatten, sämre kvalitet på 
grödor som måste odlas under sämre förhållande.  
Jag drabbas av högre kostnader av bland annat större kylbehov under varma 
årstiden, större risk för översvämningsskador och stormskador. 
Planen bidrar också till att Sveriges överkonsumtion av naturresurser 
fortsätter med Overshoot day tidigare än 3 april, dvs fortsatt konsumtion 
som om det finns mer än 4 jordklot. Det finns inte mer mark i området (den 
används redan), det blir mindre odlingsbar mark och uppodlingen i 
Amazonas fortsätter. 
(Bilagor återges ej här, men finns att ta del av hos Samhällsbyggnads-
förvaltningen) 
Kommentar: 

Inför val av lokalisering av den nya återvinningscentralen har en 
lokaliseringsutredning genomförts. Vid lokaliseringsutredningen beaktades 
ett antal aspekter, bland annat påverkan på natur- och miljöskyddsområde 
samt avstånd till befintlig bebyggelse. Utifrån lokaliseringsutredningen har 
aktuellt planområde bedömts vara den bäst lämpade lokaliseringen utifrån 
de givna förutsättningarna. Den nya återvinningscentralen kommer att 
utformas så att störningar i form av bilköer, damm, lukt eller skräp som 
flyger omkring inte uppstår.  
I 3 kap. 4 § Miljöbalken står att läsa: ” Brukningsvärd jordbruksmark får 
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
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tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk.”.  
Den bedömning som kommunen har gjort är att återvinningscentralen av 
väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande 
sätt på en annan plats. Till grund för denna bedömning ligger en 
lokaliseringsutredning som visar att aktuellt planområde är det mest 
lämpliga utifrån ett antal olika aspekter. 
 
Fastighetsägare Broby 11:8 enligt skrivelse 2021-04-27 

(Yttrandet har sammanfattats men finns att ta del av hos Samhällsbyggnads-
förvaltningen) 
1. Miljöbalken feltolkas 
4§: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. 
Att bygga en återvinningscentral kan inte ses som ett samhällsintresse på 
den aktuella platsen. Det finns alternativ till att förbruka högvärdig 
åkermark, enligt ovan, nedan och karta sist. 
I konsekvensbeskrivningen av förslaget att förbruka åkermarken har man 
tonat ner eller bortsett från att ta med påverkan av ovanstående paragrafer 
och nedanstående punkter.  
Intill detaljplanelagt område kommer restriktioner för odling av marken 
närmst, tex gödselspridning. Det är ca 1,1 km runt det 70.000 m2 stora 
området. För varje 100 m som restriktionerna sträcker sig ut från området så 
påverkas ytterligare drygt 11 ha åkermark. Att förbruka 7 ha innebär med 
200 m restriktioner att runt 30 ha åkermark påverkas. 
2. Trafiksituationen 
Då väg 107 redan i dagsläget har en hög trafikbelastning anser vi att det är 
olämpligt att öka den ännu mer och dessutom lägga till en korsning. Det 
kommer sannolikt att öka risken för olyckor. Den som har besökt en 
återvinningscentral har upplevt att merparten av besökarna är ovana vid att 
framföra släpvagnar, vilket gör det ännu mer olämpligt att förlägga en 
återvinningscentral in till en så väl trafikerad väg. Närboende kommer att 
störas mer av trafiken eftersom det blir fler inbromsningar och 
accelerationer. 
3. Olämpligt att slå ihop två kommuners återvinningscentral 
Under det senaste har covid-19 härjat och vi har fått lära oss att hålla 
avstånd. Detta har skapat problem på bla återvinningscentralen i 
Helsingborg med långa köer på grund av begränsat antal besökare åt 
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gången. Detta kommer att skapa långa köer även här. Det finns redan två 
fungerande återvinningscentraler idag. 
 
4. Olämpligt att förbruka högklassig åkermark 
Marken borde användas till att producera mat på. Vi behöver öka vår 
självförsörjningsgrad så att vi är självförsörjande vid en framtida kris. Innan 
50-talet var vi i princip självförsörjande men idag importerar vi ca 50 % av 
vår mat. Covid-19 är inte den sista krisen vi kommer att utsättas för och vi 
blir fler och fler hela tiden. På denna åkermark binder fotosyntesen så 
mycket koldioxid att vete kan ge kärna som kan vara mat i ett år till runt 25 
personer med svensk konsumtion. Det innebär att utbudet av vetekärna 
minskar samtidigt som miljontals människor svälter. 
5. Olämpligt läge 
Efter att ha bott på platsen sedan 1998 så vet vi att det blåser i princip varje 
dag här och ofta ganska mycket. Med den vetskapen känns platsen ännu mer 
olämplig. Kringflygande sopor däribland plast som kommer att spridas i 
naturen gör platsen olämplig i högsta grad. 
 
Kommentar: 

1. I all samhällsplanering står olika intressen emot varandra. Tyvärr 
kan inte alla intressen tillgodoses utan det finns intressen som får stå 
tillbaka. Vid bedömningar och avvägningar mellan olika intressen 
används Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Det optimala är att 
hitta en lösning som ger så mycket nytta och så lite skada som 
möjligt. I lokaliseringsutredningen har många aspekter beaktats. En 
bedömning har gjorts och aktuellt planområde bedöms vara det mest 
lämpliga. Den bedömning som kommunen har gjort är att 
återvinningscentralen är av väsentligt samhällsintresse som inte kan 
tillgodoses på ett tillfredsställande sätt på en annan plats. Till grund 
för denna bedömning ligger en lokaliseringsutredning som visar att 
aktuellt planområde är det mest lämpliga utifrån ett antal olika 
aspekter. 

2. Inom ramen för detaljplanen har en trafikutredning genomförts. 
Planförslaget innebär att en ny angöring till området skapas cirka 
200 meter söder om befintlig korsning. Den nya korsningen ska 
utformas enligt Trafikverkets riktlinjer. Trafikbelastningen på väg 
107 bedöms öka men inte så pass att trafiksäkerheten försämras 
eller att det skapas köbildningar. Vidare har en bullerutredning 
genomförts och resultaten visar att bullernivåerna på väg 107 inte 
förändras nämnvärt av tillkommande trafik som genereras av den 
planerade framtida verksamheten. 

3. Anledningen att man vill skapa en gemensam återvinningscentral är 
för att tillgodogöra sig samordningsvinster, förbättra öppettider med 
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mera och därmed erbjuda kommuninvånarna en bättre service. 
Trafikflöden till och från återvinningscentralen har beräknats och 
bedöms inte ge upphov till någon omfattande köbildning.   

4. Åstorps kommun delar ståndpunkten att det är viktigt att bevara 
jordbruksmark och sträva efter en högre självförsörjningsgrad i 
Sverige. Dock är det inte möjligt att bevara all jordbruksmark, och 
ibland måste avvägningar göras för att samhället ska kunna växa 
och utvecklas. 

5. Den nya återvinningscentralen kommer att utformas så att 
störningar i form av skräp som flyger omkring inte uppstår. 

 
Fastighetsägare Broby 52:4, 52:5 och 52:3 enligt skrivelse 2021-04-27 

 “Samhälleligt intresse” är ett ord som man retat sig väldigt mycke på sen vi 
fick Kungörelse om granskning.  
Miljöbalken:  
3 kap. 4 §. Jord- och skogsbruk av nationell betydelse. Jord- och skogsbruk 
är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.  
Anser ni er själva ha tittat på alla möjliga tänkbara förslag? Då mer än att 
ringat in cirka 10% av Bjuv och Åstorps Kommun totala area och valt den 
mest centrala delen mellan Bjuv och Åstorp. Och tittat på några platser inom 
det markerade området och valt den enda som kunde tänka sig att sälja till 
rimligt pris för att bygga en ny ÅVC. Känns som ni lagt för mycket fokus på 
att det ska vara “centralt” geografiskt sett enbart för dem tättbebyggda 
områdena Bjuv och Åstorp. För det ska sparas på miljön för körning etc. 
men Kvidinge, Billesholm och Ekeby? Ur många andra synpunkter vore det 
bättre att ha kvar en åvc i varje kommun så dessa också får det mer centralt, 
och att det finns en chans att folk ska kunna ta sig till dem utan fordon, 
vilket också spar på miljön. Och då utvidgar det lokaliserings området och 
kanske rent av utesluter risken att lägga beslag på jordbruksmark. Så som vi 
förstår det är det bara bjuv som är i behov av att byggas ny. Åstorps 
kommun borde kunna spara pengar på att bygga ut den åvc som redan finns 
istället för att som ni säger återkommande i era kommentarer “tillgodogöra 
en samordningsvinst” med att gemensamt anlägga en ny åvc med bjuv. I 
stället för att ha planerat in bostadsområde i närheten av den befintliga åvc’n 
och sen komma med att det inte går att bygga ut åvc’n pga det ska byggas 
nya bostäder.  
Känns inte som ni som är en stor påverkande faktor tar denna fråga på 
allvar, när vi som enkla lekmän kan med ett par knapptryck på en dator få 
fram information från Lrf, Länsstyrelsen, Smfo m.m att  



 
 
 

 
 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-642 10 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

12(16) 

• Årligen försvinner 600 hektar Jordbruksmark i Sverige, vilken inte 
går att återskapa. 

• Enligt lrf är exploatering av jordbruksmark ett problem de ser i hela 
Europa. Mängden jordbruksmark sjunker med 24 hektar per sekund. 

• Sverige kommer i framtiden behöva ta ett stort globalt ansvar av 
livsmedelsförsörjning. 

• Produktion av livsmedel förväntas om mindre än 50 år vara dubbelt 
så stor som idag. 

• Pga händelser de senaste åren som till exempel torka, stormar, 
bränder ochpandemi behöver vi värna om våra tillgångar för att inte 
vara beroende avimporterade livsmedel. 

• M.M. 
Detta är bara en del saker som är kopierade rakt av med 10 minuter på 
google från ovanstående nämnda. Och vi som förväntar oss att ni ska veta 
bättre än att bara använda er av ett ord, Samhällsintresse. Är det ett vinnande 
koncept att skriva detta ordet för att försäkra er om kunna få tillstånd för att 
bygga en ny ÅVC på högklassig jordbruksmark än säkra vår framtida 
generations överlevnad? Då ni vet att det väger tungt i ett sånt här beslut.  
Ett av Sveriges miljömål är “Ett rikt odlingslandskap” vilket innebär att 
odlingslandskapet och jordbruksmarken ska skyddas. En sak som 
kommunerna kan göra för att detta mål ska uppnås är att ha en långsiktig 
förvaltning av jordbruksmarken för att säkerställa att Sverige har tillgång till 
livsmedel nu och till kommande generationer. Detta är ännu en anledning 
till att inte använda sig av jordbruksmark av hög kvalitet till exploatering av 
industri och företag.  
Sen har vi ett av våra mer privata orosmoment som rör vad åvc’n drar med 
sig, i form av buller, nedskräpning, skadedjur m.m. Det är ingen tröst att 
läsa om era beräkningar och lovord om hur ni ska motarbeta att detta inte 
sker. Ser jättebra ut i beräkningar om att det “bara” kommer vara oljud från 
tex att slänga metallskrot i 30 min/dag sen att det är utspritt under hela 
dagen är inget som syns på era papper. Eller när det rullas runder med 
containrar med hjullastaren vilket för med sig enormt störande ljud. Men det 
finns en risk att detta störande oljud kommer bli vår vardag, och det vare sig 
ni kommer klara era beräkningar som är satta fram till boningshuset eller ej. 
Men att vistas ute kommer hela tiden innebära att vi ska höra en massa 
oljud. Och om mot våra förhoppningar att ni får igenom förslaget, hur 
kommer allt att följas upp och vad kommer vara åtgärder/ersättningar om ni 
inte uppfyller de beräkningar som ni har gjort och de riktlinjer som finns? 
Kommentar: 

I all samhällsplanering står olika intressen emot varandra. Tyvärr kan inte 
alla intressen tillgodoses utan det finns intressen som får stå tillbaka. Vid 
bedömningar och avvägningar mellan olika intressen används Miljöbalken 
och Plan- och bygglagen. Det optimala är att hitta en lösning som ger så 
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mycket nytta och så lite skada som möjligt. I lokaliseringsutredningen har 
många aspekter beaktats. En bedömning har gjorts och aktuellt planområde 
bedöms vara det mest lämpliga.  
Inom ramen för detaljplanen har flera utredningar genomförts för bland 
annat trafikbuller, trafik och miljöaspekter. Dessa utredningar bedöms vara 
tillräckliga för att i detta skede avgöra om platsen är lämplig för en 
återvinningscentral. I samband med bygglovsprövning och annan prövning 
av verksamheten, kommer eventuella störningar undersökas närmare och 
förebyggande åtgärder vidtas. 
 

ÖVRIGA 
Privatperson 1 enligt skrivelse 2021-04-24 

Att anlägga en sopanläggning på 7 ha av god åkermark anser jag vara en 
riktigt dålig idé. Har väl en etablering skett är ju risken stor att fler kommer 
efter. Åstorps kommun borde inse att åkermarken är en ändlig resurs, och 
handla därefter. 
Dessutom kan man undra över placeringen, mitt i ett öppet 
jordbrukslandskap. Är en sopanläggning på första parkett verkligen vad 
Åstorps kommun vill visa upp? En mer undanskymd plats går säkert att 
hitta? 
Varför inte använda ett av de nerlagda grustagen i Kvidinge där platsen är 
undanskymd, och ingen brukningsvärd mark tas i anspråk. 
Själv är jag dessutom bekymrad över att sopor kommer att blåsa hit på min 
åkermark. Kommer detta att hända ger det upphov till faktura till 
kommunen. 
Varför planerar Åstorps kommun att ta hand om både sopor och avlopp från 
Bjuv, det borde ligga på deras ansvar att lösa själva!. 
 
Kommentar: 

Då både Bjuv och Åstorp är i behov av nya återvinningscentraler har 
kommunerna tillsammans med NSR AB beslutat att anlägga en gemensam 
återvinningscentral för att tillgodogöra sig samordningsvinster, förbättra 
öppettider med mera. Inför val av lokalisering av den nya återvinnings-
centralen har en lokaliseringsutredning genomförts. Vid lokaliserings-
utredningen beaktades ett antal aspekter, bland annat påverkan på natur- 
och miljöskyddsområde samt avstånd till befintlig bebyggelse. Utifrån 
lokaliseringsutredningen har aktuellt planområde bedömts vara den bäst 
lämpade lokaliseringen utifrån de givna förutsättningarna. Den nya 
återvinningscentralen kommer att utformas så att störningar i form av 
bilköer, damm, lukt eller skräp som flyger omkring inte uppstår.  
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Privatperson 2 enligt skrivelse 2021-04-27 

Hur kan ni ge förslag på att bygga en ”Tipp” i V.Broby där det ligger en 
massa hus och gårdar i närheten. Det kommer att bli en massa oljud, dålig 
lukt, ohyra råttor mm, ökad trafik och att hus priserna sjunker men det står 
kanske ni för. 
Det måste finnas en bättre plats att lägga den på. Och att den ska läggas vid 
en så trafikerad väg, hur blir det. Varför inte bygga ut den tippen vi har idag 
eller vid Biogas anläggningen i Norra Wram där det inte finns några hus och 
där luktar ändå ”skit”. Ni som har kommit på detta bor troligtvis inte i 
V.Broby. Nu får ni tänka om och hitta någon annan plats. 
 
Kommentar: 

Inför val av lokalisering av den nya återvinnings-centralen har en 
lokaliseringsutredning genomförts. Vid lokaliseringsutredningen beaktades 
ett antal aspekter, bland annat påverkan på natur- och miljöskyddsområde 
samt avstånd till befintlig bebyggelse. Utifrån lokaliseringsutredningen har 
aktuellt planområde bedömts vara den bäst lämpade lokaliseringen utifrån 
de givna förutsättningarna. Den nya återvinningscentralen kommer att 
utformas så att störningar i form av bilköer, damm, lukt eller skräp som 
flyger omkring inte uppstår.  
En av anledningarna till att kommunen planerar en ny återvinningscentral är 
att den befintliga återvinningscentralen ska avvecklas. Den nya återvinnings-
centralen kommer att utformas så att störningar i form av bilköer, damm, lukt 
eller skräp som flyger omkring inte uppstår. Gällande eventuella störningar 
från lukt är anläggningen av den typ att den inte bedöms medföra några sådana 
störningar. I det fall kompostering av park- och trädgårdsavfall kommer att ske 
bedöms eventuell lukt inte uppstå av den karaktär att den kommer upplevas som 
störande för de närboende. 
 

Privatperson 3 enligt skrivelse 2021-04-27 

Eftersom åvc kommer att placeras inte långt ifrån min fastighet vill jag 
framföra mina åsikter om placeringen. Den kommer att medföra mycket 
stank, buller o ohyra (råttor etc) Så än en gång INGEN 
ÅTERVINNINGCENTRAL! 
För att inte glömma miljö aspekten att förstöra fin åkermark för en avc är 
helt horribelt. Marken ska användas för att producera föda till befolkningen. 
Det finns säkert bättre platser för att placera en återvinningscentral.  
Det är beklämmande att Åstorps Kommun inte är mera mån om sina 
invånare som blir besvärade av den påtänkte återvinningscentralen. Det är 
min förhoppning att kommunen tänker om och placerar en åvc på en mera 
lämplig plats. 
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Kommentar: 

Inför val av lokalisering av den nya återvinningscentralen har en 
lokaliseringsutredning genomförts. Vid lokaliseringsutredningen beaktades 
ett antal aspekter, bland annat påverkan på natur- och miljöskyddsområde 
samt avstånd till befintlig bebyggelse. Utifrån lokaliseringsutredningen har 
aktuellt planområde bedömts vara den bäst lämpade lokaliseringen utifrån 
de givna förutsättningarna. Den nya återvinningscentralen kommer att 
utformas så att störningar i form av bilköer, damm, lukt eller skräp som 
flyger omkring inte uppstår.  
 
Privatperson 4 enligt skrivelse 2021-04-28 

Vi motsätter oss anläggning av ÅVC söder om vårt boende å det 
bestämdaste.  
lnvallning kommer ej att hjälpa fullt ut så buller, damm och  flygande avfall 
kommer att drabba oss som bor intill ÅVC:n.  
ÅVC:n kommer att bli stor enbart Astorp och Bjuv 35000 inv. 
Trafiken kommer att öka tidvis katastrofalt. 
Broby byaväg vid vilken vi bor är enskild väg, kommer troligtvis att belastas 
och skitas ner av tappat avfall, något som vi boende inte vill städa upp. 
Vägen underhålls av oss boende och är redan idag belastande. 
 Att anlägga en ÅVC på fin åkermark är otidsenligt och ogenomtänkt. 

Det finns en ÅVC i Nyvång fortsätt att utveckla denna. NSR äger inte 
Åstorp. 
 
Kommentar: 

Inför val av lokalisering av den nya återvinningscentralen har en 
lokaliseringsutredning genomförts. Vid lokaliseringsutredningen beaktades 
ett antal aspekter, bland annat påverkan på natur- och miljöskyddsområde 
samt avstånd till befintlig bebyggelse. Utifrån lokaliseringsutredningen har 
aktuellt planområde bedömts vara den bäst lämpade lokaliseringen utifrån 
de givna förutsättningarna. Den nya återvinningscentralen kommer att 
utformas så att störningar i form av bilköer, damm, lukt eller skräp som 
flyger omkring inte uppstår.  
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SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR 
Utredningar 

• En trafikutredning har genomförts 

 
Plan- och genomförandebeskrivning 

• Planbeskrivningen förtydligas gällande den förväntade 
trafikökningen och flödesfördelning på den statliga vägen. 

• Planbeskrivningen revideras enligt yttrande från E.ON. 
 

Plankarta 

• Plankartan förses med administrativ bestämmelse om enskilt 
huvudmannaskap 

• Plankartan förses med bestämmelse m2 - Brännbart upplag får inte 
placeras inom 30 meter från faslina. 

 
Därutöver har endast mindre redaktionella ändringar gjorts i plan- och 
genomförandebeskrivning och plankarta. 
 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Granskningsutlåtandet har upprättats av Ola Eriksson och Ina Andersson, 
planarkitekter, tillsammans med Viktor Ljungström, planarkitekt Metria AB. 
 

 

Samhällsförvaltningen 
Åstorp 2021-10-18 
 
 

Ina Andersson 

Planarkitekt 
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