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Särskild sammanställning för miljöbedömning - detaljplan för del 
av fastighet Sturup 1:129 m fl, "Sturup Park etapp 2", i Svedala 
kommun, Skåne län 
 
När en plan eller program, vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska 
antas ska kommunen enligt 6 kap. 16 § Miljöbalken upprätta en särskild sammanställning. Den är en 
utvärdering av arbetet med miljöbedömningen. Av denna ska det framgå: 

1) hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet, 

2) hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats, 

3) skälen till att planen eller programmet har antagits istället för de alternativ som var föremål för 
överväganden, och 

4) de åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. 

1 Hur miljöaspekterna har integrerats i planen 
Miljöaspekter har integrerats i hela planprocessen i behovsbedömning, undersökningar, utredningar 
och miljökonsekvensbeskrivning, där de viktigaste miljöfrågorna har identifierats och integrerats i 
detaljplanen. De viktigaste miljöfrågorna som har behandlats i miljökonsekvensbeskrivningen har varit 
riksintressen för kommunikationer, naturmiljö och rörligt friluftsliv, naturmiljö inklusive biotopskydd och 
förekomst av skyddade arter, kulturmiljö, dagvattenhantering, bullerstörningar, risk och säkerhet samt 
påverkan på landskapsbilden. 

Riksintressen 
Riksintresset för det rörliga friluftslivet (MB 4:2) Sjö- och ås landskapet vid Romeleåsen påverkas inte 
negativt av den valda lokaliseringen invid vägarna 813 och 816. Riksintresset för naturmiljön har 
beaktats genom att omfattande hänsynsåtgärder till naturmiljön har integrerats i planen. 
Riksintresseområdet för järnvägsförbindelse till flygplatsen (Sturupspendeln) har beaktats genom att 
ingen bebyggelse har placerats inom den redovisade järnvägskorridoren. 

Naturmiljö och skyddade arter 
Området ligger i det småkulliga backlandskapet och utgörs av huvudsakligen av jordbruksmark. I 
området förekommer skyddade groddjur och generellt skyddade biotoper i form av småvatten, 
våtmarker och stenmurar. Biotoperna utgör viktiga livsmiljöer för växter och djur och bidrar till den 
biologiska mångfalden i landskapet. Biotoperna har inventerats och kommer att bevaras som de är 
eller ingå i områdets plan för dagvattenhantering.  

En särskild åtgärdsstrategi för att bevara områdets funktion som livsmiljö för groddjur har tagits fram 
och utgör en integrerad del av detaljplanen. Strategin integrerar en sammanhängande grön 
infrastruktur i området med syfte att säkerställa groddjurens livsmiljöer och rörelsemönster och även 
andra naturvärden. Ledstrukturer, gräsklädda diken och faunapassager i planen leder groddjuren 
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mellan förekommande småvatten och deras sommarhabitat. Åtgärder vidtas för att inte försämra 
vattenkvaliteten i befintliga våtmarker inom planområdet där fynd av större vattensalamander har 
gjorts. Stenmurar skyddas som gröna stråk i planen. För planområdet som helhet kommer de 
fördröjningsmagasin, småvatten och våtmarker som tar emot dagvatten, samt övriga biotoper som 
kommer att ingå i områdets gröna infrastruktur, bidra till att områdets biologiska mångfald upprätthålls.  

Kulturmiljö  
I planförslaget bevaras de stenmursförsedda ägogränserna i områdets grönstruktur. För att 
stenmurarna ska utgöra ett tilltalande grönstråk genom området krävs skötsel i form av röjning och 
rensning av vegetation. 

Landskapsbild 
Planförslaget har tagit hänsyn till det småkulliga backlandskapet som ger området dess unika karaktär 
genom att bygghöjden regleras i planen till en totalhöjd på högst 9,0 meter. Suterränglösningar kan bli 
aktuella som anpassning till topografin. För att bibehålla landskapets terräng har vägarna i området 
kraftiga lutningar, upp till 10 %. För ny bebyggelse föreslås fasader i tegel som anpassning till traktens 
byggnadsstil. 

Hur kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade ska tillgodoses avgörs i 
samband med byggnads- och markprojekteringen. 

Dagvattenhantering 
Planförslaget innebär en ökad mängd hårdgjorda ytor, en minskad naturlig markinfiltration och en ökad 
mängd dagvatten. För att förebygga höga flöden och spridning av dagvattenföroreningar kommer 
dagvatten att omhändertas lokalt och öppet via fördröjning i områdets småvatten och öppna diken 
samt nyskapade vattenmagasin. 

Bullerstörningar 
I planens MKB har konstaterats att planerade verksamheter inte kommer att generera störande buller. 
Inte heller kommer trafik på angränsande vägnät, inklusive den trafik som genereras av planområdet, 
att generera buller som leder till överskridanden av riktvärden i omgivningen.  

Risk och säkerhet 
En översiktlig riskbedömning har visat att flygbränsletransporter är dimensionerande för 
riskbedömning (brand) av olyckor med farligt gods. Ett skyddsavstånd på 50 meter rekommenderas. 
Planförslaget har med hänsyn till risker förknippade med flygbränsletransporter på väg 813 anpassats 
så att ingen bebyggelse finns < 50 m från väg 813.  

2 Hur miljökonsekvenser och synpunkter från samråd har beaktats 
I upprättad programsamrådsredogörelse daterad 2014-09-11, samrådsredogörelse daterad 2015-06-
11 och granskningsutlåtande daterat 2015-12-01 framgår vilka ändringar som har gjorts efter varje 
skede och hur synpunkterna beaktats.  

Slutsatser från programsamrådet  
De yttranden som framgår av programsamrådsredogörelse daterad 2014-09-11 och som ansetts 
beröra framtagen MKB för program har främst gällt: 

Länsstyrelsen: 
”Planområdet ligger inom det område som Transportstyrelsen gör anspråk på som 

riksintresseområde, det vill säga mark som direkt används eller kan komma att användas för 
luftfartens behov. Den föreslagna markanvändningen får inte skada flygplatsens funktion på lång sikt. I 
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det fortsatta planarbetet kan det exempelvis bli aktuellt med restriktioner vad gäller byggnadshöjder 
samt att man behöver genomföra analyser av risker vid låga inflygningar över arbetsplatser. En fortsatt 
dialog kring eventuell påverkan på riksintressets värden är nödvändig”. 

”Sturup Park omfattas inte av verksamhetsområde för VA. Bortledande av dagvatten via ledningar 
eller diken från viss eller vissa fastigheter omfattas av bestämmelserna om markavvattning. Om 
utsläpp sker till dikessystem ska samråd ske med dikningsföretaget. Dikningsföretaget har ingen 
skyldighet att ta emot vatten om de inte har kapacitet till det. Det är lämpligt att ompröva 
dikningsföretag om fler delägare tillkommer och när vattenförhållanden ändras i området. Om det finns 
tillräcklig kapacitet i diket bör avtal upprättas med dikningsföretaget”. 

”Länsstyrelsen förutsätter (avseende trafik) att kommunen i det fortsatta planarbetet för en dialog med 
Vägverket kring utformning och finansiering.” 

Transportstyrelsen och Luftfartsverket Malmö flygplats:  
Framför snarlika synpunkter angående riksintresset för luftfarten som länsstyrelsen. 

Segeå Vattendragsförbunds samrådssynpunkter: 
Förbundet understryker betydelsen naturvårdshänsyn avseende biotoper, amfibier och vattenkvalité 
och kvantitet. 

Sammanfattning i punktform av de ändringar av planförslaget/MKB som programsamrådet 
föranleder: 
 

• I MKBn föreslås byggnadshöjder regleras för anpassning till topografin. Föreslagna 
byggnaders totalhöjd har reglerats i plan. 

• En riskbedömning avseende transporter med farligt gods har utförts och visat på behov av ett 
säkerhetsavstånd om 50 m mellan byggnader och väg 813 med hänsyn till risker förknippade 
med flygbränsletransporter. Efter samrådssynpunkterna har planen anpassats till 
säkerhetsavståndet med hänsyn till flygbränsletransporter så att ingen bebyggelse finns < 50 
m från väg 813. 

• Skriftligt samråd har inletts med berörda dikningsföretag genom brevkontakt i juli 2015. Inga 
invändningar har framförts. 

• Förekomst av skyddade biotoper och rödlistade arter och arter enligt artskyddsförordningen 
har inventerats och beaktats i planarbetet.  

• Dagvattenfrågor har utretts och resulterat i en dagvattenhanteringsstrategi som bygger på 
fördröjning och infiltration inom området i befintliga och nyskapade vattenmagasin. 

Slutsatser från samrådet 
De yttranden som framgår av samrådsredogörelse daterad 2015-06-11 och som ansetts beröra 
framtagen MKB för planen har främst gällt: 

Länsstyrelsen: 
Riksintresse för luftfart: 
Se föregående avsnitt om programsamrådet. 

Riksintresse för järnväg: 
”Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att man – i det här skedet – med säkerhet kan säga 
att planförslaget är förenligt med en framtida tågutbyggnad inom riksintressekorridoren för 
Sturupspendeln. Länsstyrelsen anser därför att den del av bebyggelsen som ligger inom 
riksintressekorridoren ska undantas från detaljplanen”. 

Risk för olyckor: 
”Länsstyrelsen anser att Väg 813 ska fortsätta att behandlas som en primär transportled för farligt 



SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING FÖR MILJÖBEDÖMNING 
2015-12-01 

  4(8) 

gods till dess att beslut har fattats om något annat. Det måste särskilt visas att bebyggelsen är förenlig 
med farligt godstransporter på Väg 813 utifrån det faktum att vägen är klassad som en primär led för 
farligt godstransporter.”  

Skydd av djur och natur samt biotopskydd:  
Länsstyrelsen understryker betydelsen av naturvårdshänsyn avseende generellt skyddade biotoper, 
amfibier och vattenkvalité och kvantitet, dispensfrågor avseende arter och biotoper, m m. 

Kommunal förvaltning, miljö och teknik, VA-enheten Svedala: 
Framför att det är viktigt att tänka på avrinningsmöjligheter för spill- och dagvatten vid höjdsättning och 
vägdragning. 

Sammanfattning i punktform av de ändringar av planförslaget/MKB som samrådet föranleder 
 

• Efter samråd har planen ytterligare anpassats till riksintresset för kommunikationer 
”Sturupspendeln” så att den del detaljplanen som ligger inom riksintressekorridoren för 
Sturupspendeln samt inom skyddsavstånd till farligt gods utmed väg 813 undantas från 
bebyggelse och föreslås istället markanvändning parkering utan byggrätt. 

• En särskild åtgärdsstrategi för att bevara områdets funktion som livsmiljö för groddjur har 
tagits fram och utgör en integrerad del av detaljplanen. Den särskilda åtgärdsstrategin syftar 
till att bevara områdets funktion som livsmiljö för groddjur, med särskild hänsyn tagen till 
förekomsten av större vattensalamander.  

• Planhandlingarna kompletteras med åtgärder för skyddade arter såsom ledstrukturer som 
leder groddjuren längs gräsbeklädda ytor mellan småvatten som bevaras i planen och genom 
grodtunnlar under de större vägarna i området. Åtgärderna syftar till att bevara groddjurens 
rörelsemönster och tillgång till övervintringsplatser och sommarhabitat. Åtgärder har inarbetats 
i planen.  

• Erforderliga biotopskyddsdispenser har ansökts hos länsstyrelsen. Befintliga stenmurar 
skyddas i planen. 

• I MKBn föreslås att en försiktig röjning i våtmarker ska utföras för att skapa en mer gynnsam 
miljö för skyddade arter. Planhandlingarna kompletteras med denna text. 

• Planhandlingarna har kompletterats med text om på vilka grunder jordbruksmark kan 
ianspråktas. 

Slutsatser från granskningen 
De yttranden som framgår av granskningsutlåtande daterat 2015-12-01 och som ansetts beröra MKB 
för planen har främst gällt: 

Länsstyrelsen:  
Länsstyrelsen anser att det saknas motiv att på oexploaterad mark med obefintlig kollektivtrafik 
detaljplanelägga ytterligare ett område inom berörda riksintressen. 

Trafikverket: 
Trafikverket avstyrker planen med hänsyn till riksintresset för kommunikationer avseende 
preciseringen av en parallellförlagd landningsbana vars förlängning med banljusanläggning berör 
aktuellt planområde. I övrigt instämmer Trafikverket i MKB:ns bedömning att bebyggelsens placering 
vid väg 816 är acceptabel och påpekar att planerad faunapassage under väg 816 bekostas och driftas 
av kommunen. Trafikverket undrar även hur väg 816 påverkas av närliggande vattendammar.  

Kommunal förvaltning, Miljö och teknik, VA-enheten Svedala: 
För område B där dammen med översvämningsområde inte beräknas klara ett 100-årsregn är det 
viktigt att förhållandet framgår för ägare till intilliggande fastighet så att konstruktionen och 
höjdsättningen anpassas för detta. 
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Kommunal förvaltning, Räddningstjänsten 
Efterlyser en särskild riskinventering. 

Kommunal förvaltning, Tillsynsgruppen samt miljöstrategi, Bygg och miljö: 
”Håller inte med om slutsatsen som i planen dras utifrån MKB om att "biotopernas värde som livsmiljö 
för biologisk mångfald kommer att bestå". Trots insatser som tunnlar och passager och 
skyddsbestämmelser i planen så ser vi en stor risk med vägdragningar och byggnation som medför 
fragmentering av området och vad denna kan medföra för de skyddsvärda arterna. 

De nya dammar som avses anläggas inom planen kommer framöver enligt Länsstyrelsen Skånes 
tillsynsvägledning 2015:13 att innefattas av generellt strandskydd (100 m) fram tills att Länsstyrelsen 
beslutar om annat. 

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. 

Kan bestämmelserna utformas ytterligare genom taklutning anpassad för solenergi så att en minimal 
energianvändning främjas? 

Med hänsyn till att ett s.k. 100-årsregn i ett ytterligare förändrat klimat förväntas återkomma i 
genomsnitt vart 20:e år, så är det lämpligt att dagvattenhanteringen utgår ifrån100-årsregn vid 
dimensioneringen, om man vill uppnå vad man i dagsläget anser ska klara en, med 20- årsintervaller, 
återkommande belastning. Om planen så som beskrivs, medför att 1500 arbetstillfällen skapas så är 
det av särskild vikt att området förses med kollektivtrafik i direkt närhet. Miljögruppen föreslår att 
planen föreskriver elförsörjda laddstationer på p-platser”. 

Sammanfattning i punktform av de ändringar av planförslaget/MKB som granskningen föranleder 
 

• I planens MKB har påverkan på förekommande riksintressen analyserats. Analysen har 
resulterat i bedömningen att riksintressena för naturvården enligt 3 kap MB samt rörligt 
friluftsliv 4 kap MB inte skadas av planen.  

• Riksintresset enligt 3 kap MB för kommunikationer avseende utredningsområde för 
järnvägsförbindelse till flygplatsen har beaktats genom anpassning av planens bebyggelse.  

• Av MKBn framgår att preciseringen av riksintresset enligt 3 kap MB för kommunikationer kan 
ifrågasättas dels med avseende på kapacitetsbehov samt med avseende på den exakta 
lokaliseringen av landningsbanan, d v s det bör finnas alternativa sätt att tillgodose luftfartens 
riksintresse som inte förhindrar det aktuella planförslagets genomförande. Ett arbete med 
revidering av översiktsplanen har inletts av Svedala kommun, bland annat med syfte att 
behandla riksintresset för flygändamål. 

• I MKB:n har trafiksäkerheten för bebyggelse utmed väg 816 analyserats och bedömts 
tillräcklig. Påverkan av närbelägna dammar på väginfratruktur har bedömts att inte förorsaka 
problem för väganläggningen. 

• För område B, där dammen med översvämningsområde inte beräknas klara ett 100-årsregn, 
har VA-utredningen kompletterats med en särskild utredning avseende golvhöjd vilket har 
beaktats i planläggningen. 

• MKBn har identifierat anmälningspliktiga vattenverksamheter och dispenspliktiga biotoper. 
MKBn och planarbetet har tagit ett samlat grepp om detta och utvecklat en särskild strategi för 
bevarande av livsmiljöer och rörelsestråk mellan habitat. Strategin, bilaga till MKBn, har utgjort 
en viktig del av de anmälningar om vattenverksamheter och ansökningar om dispenser från 
det generella biotopskyddet som beviljades av länsstyrelsen enligt beslut 2015-11-24.  

• Planhandlingar har kompletterats med att strandskyddet ska upphävas för nya dammar som 
anläggs inom Sturup Park 2. 
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• Enligt framtagen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer planens genomförande inte att 
innebära någon betydande förlust av värdefull jordbruksmark.  

• Planhandlingarna kompletteras med att elförsörjda laddstationer föreslås på p-platser. 

• Planbeskrivningen föreslår att uppvärmning bör ske med miljövänliga energikällor. Taklutning 
har inte reglerats i detaljplanen. 

• Enligt Svedala kommuns riktlinjer är våtmarker för dagvatten dimensionerade för ett 20-års 
regn. Dagvattenutredning utförd av Sweco Enviroment 2014 och rev 2015 visar att det finns 
kapacitet i våtmarkerna att omhänderta ett 100-års regn. Den norra våtmarken som även är 
en biotop bedöms översvämmas vid ett 100-års regn vid full utbyggnad av Sturup Park etapp 
1 och 2. Föreslagen bebyggelse öster om våtmarken föreslå ligga på en högre marknivå, 
vilket framgår av tekniska genomförandefrågor i planbeskrivningen. 

3 Skälen till att planen/programmet har antagits i stället för de alternativ 
som var föremål för överväganden 
Planförslaget har i miljökonsekvensbeskrivningen jämförts med ett nollalternativ. Nollalternativet 
innebär att verksamhetsområdet inte kommer till stånd vilket sannolikt innebär att den pågående 
markanvändningen som jordbruksmark fortsätter. Ett alternativt scenario för nollalternativet är att 
flygplatsen utvecklas genom att området som avsatts som riksintresse för luftfarten tas i anspråk för 
landningsbana, ledljus samt eventuellt andra anläggningar och restriktioner som behövs för 
flygplatsverksamheten. Ett sådant scenario bedöms avsevärt påverka hela områdets natur- och 
kulturvärden. 

I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas ett alternativt lokaliseringsalternativ, som ligger norr om 
huvudalternativet. Marken i området utgörs huvudsakligen av jordbruksmark som idag ligger i träda. 
Delar av marken används som betesmark. Det alternativa området saknar skyltläget vid 
cirkulationsplatsen och förberedd infrastruktur i form av anslutande vägar som huvudalternativet har. 
Varken huvudalternativet eller den alternativa lokaliseringen av verksamhetsområdet är förenligt med 
förslaget till placering av ny parallell landningsbana i preciseringen av riksintresset för luftfarten.  

Följande skäl för val av huvudalternativet jämfört med alternativet framhålls: 

• Planförslaget är mer fördelaktigt ur kommunikations- och exponeringssynpunkt. 

• Planförslaget har befintliga anslutningar till de allmänna vägarna 813 och 816. 

• Alternativet kräver att mark behöver tas i anspråk för utbyggnad av vägar och anslutningar till 
det allmänna vägnätet. 

• Alternativet ligger längre ifrån det allmänna vägnätet och längre ifrån ursprungsorter för såväl 
personal som varor vilket innebär längre transporter och ökade koldioxidutsläpp.  

• Det alternativa området, som ligger mer avskilt från trafik och bedöms därför vara av större 
värde att bevara än utbyggnadsalternativet intill huvudvägarna till flygplatsen.  
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4 De åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen/programmet 
medför 
För uppföljning och övervakning av planförslagets betydande miljöpåverkan bör kommunen upprätta 
ett kontrollprogram avseende nedanstående punkter:  

1) God tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade ska säkerställas i samband med 
byggnads- och markprojekteringen. 

2) Att gatunät anläggs enligt föreslagen standard och utformas enligt Svedala kommuns 
normbeskrivning för allmänna anläggningar. 

3) Att försiktiga röjningar i befintliga småvatten för att skapa en mer gynnsam miljö för de 
skyddade arterna utförs fackmannamässigt i samråd med biolog/ekolog. 

4) Att entreprenör informeras om att avbryta markarbeten och underrätta länsstyrelsen vid 
påträffande av fornlämningar. 

5) Att stenmurar sköts genom röjning och rensning av vegetation i tillräcklig omfattning för att de 
ska utgöra ett tilltalande inslag i miljön. 

6) Att dagvattendammar anläggs enligt föreslagen standard och dimensionering. 

7) Att den särskilda åtgärdsstrategin för att bevara områdets funktion som livsmiljö för groddjur 
förverkligas.  

8) Uppföljning av att krav efterlevs enligt dispensbeslut 2015-11-24 innebärande att 
nedanstående punkter bevakas genom okulär besiktning vid platsbesök; 

o Schaktning och grävning/ restaurering av dammar får endast utföras under perioden 1 
november -1 april. 

o Röjning av träd och buskar får endast ske under perioden 1 augusti – 1 april. 

o Befintliga upplag, stubbar med håligheter samt liggande död ved eller stensamlingar 
ska skyddas från markarbeten under perioden 1 november - 1 april. 

o Överskottsmassor ska jämnas ut mjukt och inte läggas upp i markerade vallar eller 
högar. 

o Strandslänternas lutning ska hållas flacka. 

o Stenmurarna inom området får inte beröras av åtgärderna. 

o Lokala sorter av arter som förekommer naturligt i trakten ska användas vid nyplantering 
i anslutning till dammar och stenmurar. 

o Gräsmarkerna inom 10 meters radie från objekt 2 samt 9 (småvatten) ska skötas som 
ängsmark vilket innebär att insådd och skötsel som gräsmatta inte får förekomma. 

o Död ved får inte tas bort från området utan ska lämnas kvar där det faller alternativt 
läggas i solbelysta faunadepåer i anslutning till biotoperna/fördröjningsmagasinen. 

o Sprängsten ska täckas med avrundad natursten eller tumlad sprängsten i ett lager på 
minst 30-40 cm. 

o Fisk eller kräftor får inte planteras ut i dammarna. 

o Öar ska inte anläggas i dammarna. 

o  Den som utför åtgärder inom området ska ha kännedom om dispensbeslutets (2015-
11-24) innehåll. 
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o Under byggtiden ska rutiner, utrustning och beredskap finnas för att förhindra spridning 
av föroreningar. 

o Miljövänliga produkter prioriteras i byggverksamheten. 

o Arbetsföretaget ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga grumling 
och sedimentation. 

 

Ansvar för uppföljning 
• Bygg- och miljö ansvarar för bygglovsprövning. 

• Exploatör och verksamhetsutövare ansvarar för att utbyggnaden sker enligt riktlinjerna. 

• Miljötillsyn ansvar för uppföljning av föroreningshalter och påverkan på djur och växter i 
biotoperna.  

 
BYGG- OCH MILJÖ I SVEDALA 
 
 
 
Lena Gerdtsson  Jeanette Widén Gabrielsson 
Samhällsbyggnadschef  Planarkitekt 
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