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Hej, 

Med anledning av den planerade verksamheten i Hurva, Hurvapig AB (Länsstyrelsens dnr 
551-27954-2020), vill Hurva byförening yttra sig inom främst tre områden som kan komma 
att påverka byn och byborna, nämligen transport, lukt och vatten.

Först vill dock byföreningen uppmärksamma både Hurvapig AB och Länsstyrelsen på att det 
avstånd till Hurva som verksamheten redovisat i sin ansökan inte är korrekt. I ansökan och 
tillhörande MKB har verksamheten skrivit att platsen för föreslagen verksamhet ligger ca 1,5 
km från Hurva. I sydväst börjar Hurva by, enligt byföreningens uppfattning, i höjd med 
Hurva vägstation, Äspinge 530. Där finns hastighetsskylten som anger 40 km/h vilket brukar 
vara hastigheten inom tätbebyggt område. Närmsta bostad i Hurva by ligger därmed ca 700 
m från den planerade verksamheten, vilket är betydligt närmre än de 1,5 km som 
verksamheten anger. Avståndet på 1,5 km är till den del av Hurva som är detaljplanerad.  

 Transport - Byn har redan bekymmer med ökad trafik med tunga fordon från Svevias 
asfaltverk och Norrvidinges verksamhet, båda på fastigheten Äspinge 5:39. Återkommande 
klagomål från byborna har lämnats, både via Eslövs kommun och via direktkontakt med 
Svevia. Förbättring har utlovats men ej verkställts. Hurvapig AB har redovisat transporterna 
till och från den planerade verksamheten på infartsvägen samt på väg 1119 men har inte 
nämnt något huruvida verksamheten kan medföra transporter genom Hurva by (antingen 
via Riksvägen eller via Eslövsvägen). Oro finns att trafiken genom byn kommer att öka 
ytterligare. Därför vill vi i byföreningen att Hurvapig AB redovisar huruvida det kommer ske 
transporter genom byn, vilken typ av transport det handlar om och i vilken omfattning. Vi 
vill även att verksamheten redovisar om detta kan komma att ändras i framtiden. Om 
transporter från verksamheten genom byn är eller kan bli aktuella, önskar vi att Hurvapig 
AB även redovisar den sammanlagda transportbelastningen genom byn för Hurvapigs 
verksamhet och Svevias/Norrvidinges verksamhet.

 För att minska risken för en ökad belastning med tunga transporter genom byn föreslår vi 
att Hurvapig AB ska få krav ställt på sig (villkor) kring transporter, t.ex.  ”Tunga transporter 
till och från anläggningen/verksamheten får endast undantagsvis gå genom Hurva by (gäller 
både Riksvägen och Eslövsvägen)”. Med undantagsvis avser vi t.ex. vid olycka på E22:an. Vi 
önskar att Eslövs kommun ställer motsvarande krav på Svevia och Norrvidinge.
 
Hurvapig borde även åläggas krav på att, om transporter felaktigt sker genom byn (likt i 
asfaltverkets fall), förebygga och se till att upprepning av felaktiga 
transportvägar/transporter genom byn av felaktiga orsaker inte upprepas (t.ex. om 
transporter går genom byn trots att det inte är olycka på E22:an och detta går mot de 
planerade transportvägarna). Hurva byförening ska inför att Hurvapigs verksamhet kommer 
igång få tydlig information om hur/vart de kan rapporterar felaktiga 



transporter/transportvägar. Dvs. ett fungerande rapporteringssystem ska finnas på plats när 
verksamheten kommer igång.

 

Lukt - Djurstallar och gödsellagring ger alltid ifrån sig lukt. Precis som när det gäller 
transporter finns det klagomål från boende i byn gällande lukt från asfaltverket på Äspinge 
5:39 (Svevias asfaltverk). Förhärskande vindriktning är enligt uppgift i Hurvapigs ansökan 
väst/västsydväst/sydsydväst, vilket är mot byn (olika delar av byn beroende på 
vindriktning). Eftersom lukt från asfaltverket redan är ett problem i byn (klagomål har 
lämnats till Eslövs kommun) finns oro för att ytterligare luktproblem ska uppstå. Vilken blir 
den sammanlagda luktpåverkan på byn från de båda anläggningarna (Hurvapig och Svevias 
asfaltverk), vid vilka situationer är risken för lukt störst och kan risken minskas på något 
sätt?

 Eftersom luktproblem redan föreligger anser Hurva byförening att det är rimligt att bästa 
möjliga teknik, inkl. installation av luftrening, används för att minska risken för lukt i byn. 

 Verksamheten planerar att sätta tak på gödselbrunnarna vilket byföreningen tycker är bra! 
Verksamheten skriver själv att störst risk för lukt från brunnarna är när taket öppnas och 
omrörning sker, vilket kommer att ske ca 1 gång per månad (ca 1 dag per gång utom höst 
och vår då det kommer att röra sig om fler dagar). Finns det fler åtgärder som kan vidtas för 
att ytterligare minska risken för lukt från gödselbrunnarna när taket öppnas? Kan man öka 
lagringskapaciteten i anslutning till anläggningen så att gödsel kan flyttas varannan/var 
tredje månad istället? Att öka lagringskapaciteten behöver nödvändigtvis inte innebära att 
flyttning tar längre tid per gång, det är en fråga om vilken typ av transportmedel som 
används (lastbil vs. gödseltunna) samt hur många fordon som används (t.ex. två lastbilar 
istället för en).
 
De täckta brunnar som planeras kommer inte att räcka för den totala gödselproduktionen 
och satellitbrunnar kommer att upprättas. a) Kommer de att vara täckta? b) Var kommer de 
att placeras? c) Hur många satellitbrunnar planerar man?
 

Vatten – Hurva har en egen vattentäkt och eget vattenverk som förser byn med vatten (VA 
Syd ansvarig). Med anledning av det bevattningsförbud som drabbade Hurva förra 
sommaren (25/6 – 2/9-2020) ställer sig byföreningen frågande kring 
vattenförbrukningen/vattenuttaget. Vad vi kan se utifrån ansökan har VA Syd inte varit 
remissinstans i ärendet, vilket byföreningen anser att de borde varit.

 Vatten till den planerade verksamheten ska tas från Klemedstorps gård. Både den 
planerade verksamheten och Klemedstorps gård ligger utanför vattenskyddsområdet men 
verksamheten har inte redovisat om uttaget av vatten på Klemedstorp sker ur samma 
vattenmagasin som byn får sitt vatten ifrån. Vattenskyddsområdets utbredning stämmer 
inte alltid överens med vattenmagasinets utbredning/vattentäktens influensområde. 
Verksamheten har inte heller redovisat om ett ökat uttag på Klemedstorp kan påverka 
vattentillgången och/eller vattenkvalitén för byn. Detta anser byföreningen behöver utredas 
ytterligare alternativt bör VA Syd få möjlighet att yttra sig i ärendet.

 I en komplettering har verksamheten även skrivit att om det inte finns tillräckligt med 
vatten på Klemedstorp så kan de gräva nya brunnar i anslutning till det nya stallet. Inte 
heller i samband med det har de redovisat om det kan påverka byns vattentäkt (tillgång till 
och/eller kvalitén på byns vatten).



 
Med vänliga hälsningar,
Hurva Byförenings styrelse


