
 
 

 

 

 

 

Östra industriområdet i Svedala 
Bedömning av olycksrisker och hälsorisker inför beslut 
om ändring av detaljplan 

 

12 februari 2016 

Slutrapport 

  



 

Dokumenthistorik 

Projektnummer: 2012251  

Version Beskrivning av syfte Original Granskad Datum  

Vers 1.0 Förhandskopia/utkast MALO/MAHI  2015-01-15  

Vers 1.1 Leverans MALO/MAHI ELMI 2016-02-04  

Vers 1.2 Mindre revideringar MAHI ELMI 2016-02-12  

      

 

Beställare Svedala kommun, Anna Cedergren 

 

Projekt Riskanalys - Östra industriområdet, Svedala 

 

Dokument titel Östra industriområdet i Svedala. Bedömning av olycksrisker och hälsorisker inför beslut 
om ändring av detaljplan 

 

Projektnummer 2012251 

 

 

Medverkande 

Svedala kommun 
Anna Cedergren, beställare 

Atkins Sverige AB 
Magnus Hillberg, uppdragsledare  

Maria Lööf, handläggare 

Elin Miörner, granskning 

FSD Malmö AB 
Johan Sjölin, handläggare 

Magnus Wall, granskning 

  



  
Atkins   Östra industriområdet i Svedala. Bedömning av olycksrisker och hälsorisker inför beslut 

om ändring av detaljplan│Version 1.1 │4 februari 2016 3 
 

Innehållsförteckning 

 

1. Bakgrund och syfte 4 

2. Metod och begrepp 5 

2.1. Metod    5 

2.2. Begrepp    5 

3. Förutsättningar 8 

4. Riskbedömning 9 

4.1. Olycksrisker    9 

4.2. Hälsorisker  13 

5. Rekommendationer för detaljplanearbetet 17 

5.1. Grundläggande krav  17 

5.2. Detaljplanen  17 

6. Principer för nyetablering 19 

6.1. Allmängiltiga principer  19 

6.2. Nya riskkällor  19 

6.3. Nya verksamheter eller ändring av befintliga  20 

6.4. Arbetsgivarens ansvar  20 

7. Konsekvenser 22 

8. Slutsatser  23 

9. Referenser 26 
  



  
Atkins   Östra industriområdet i Svedala. Bedömning av olycksrisker och hälsorisker inför beslut 

om ändring av detaljplan│Version 1.1 │4 februari 2016 4 
 

1. Bakgrund och syfte 

Svedala kommun utreder förutsättningarna för att etablera restaurang, handel med dagligvaruhandel och 
kontor inom västra delen av Östra industriområdet i Svedala tätort. 

Området är idag planlagt för industri och gränsar i väster till väg 108 och norr om området finns väg E65. 
Båda dessa vägar är utpekade som vägar med farligt godstransport. Delar av etableringsområdet ligger 
bland annat i närheten av en Seveso-anläggning med tillverkning av formgjuten polyuretanskum. 

Syftet med denna rapport är att utreda 

 om etablering av restaurang, handel och kontor är möjlig med hänsyn till olycksrisker och hälsorisker 
 

 konsekvenser för pågående markanvändning 

Rapporten kommer att utgöra underlag för politiskt beslut om att ändra befintlig detaljplan. Rapporten vänder 
sig även till berörda markägare och verksamheter som har intresse av en eventuell planförändring.  

De delar av denna rapport som hanterar olycksrisker baseras på rapporten Riskanalys. Östra 
industriområdet, Svedala, upprättad 2016-01-29 av FSD Malmö AB, och benämns här som 
riskanalysrapporten. 
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2. Metod och begrepp 

2.1. Metod 
Utredningen har genomförts genom studier av befintligt underlag samt genom platsbesök. För att omfatta 
även risker från omgivningen är inventeringsområdet (se figur 1) större än det område som studeras för 
etablering av restaurang, handel och kontor, d v s etableringsområdet. Underlag har inhämtats från Svedala 
kommun, Länsstyrelsen, Räddningstjänsten och Trafikverket samt från företagens hemsidor.  

Befintliga verksamheter inom området har inventerats genom platsbesök 2015-12-15 (riskinventering) och 
2016-01-12 (hälsoriskinventering) samt genom studier av befintligt underlag och verksamheters hemsidor. 
Under platsbesöken antecknades bland annat förekomst av brandfarlig vara, aktuella verksamheter och 
förekommande potentiella miljöfaktorer utomhus. Aktuell lagstiftning och gällande regler, riktvärden och 
gränsvärden med avseende på olycksrisker och hälsorisker har beaktats. 

Olycksrisker har bedömts genom en grovanalys (steg 1), riskberäkningar för säkerhetsrisker (steg 2), och 
riskbedömning (steg 3). I riskanalysen har antagits en persontäthet på 4100 personer/km2, vilket motsvarar 
533 personer inom det aktuella etableringsområdet. Med anledning av pågående drivmedelsförsäljning och 
att restaurang kan komma att prövas har förutsatts att stadigvarande vistelse pågår över hela dygnet. 
Samtliga personer bedöms befinna sig 10 % av tiden utomhus och 90 % av tiden inomhus. En noggrannare 
metodredovisning återfinns i riskanalysrapporten. Hälsoriskanalysen har begränsats till att omfatta brukarna 
av området, d v s företagsanställda eller egna företagare, kunder och tillfälliga besökare (t ex leverantörer 
eller fotgängare och cyklister som passerar området). Omkringboende omfattas därmed inte av studien. 

Det har inte genomförts några luftemissionsberäkningar inom ramen för studien och äldre beräkningar har 
inte funnits att tillgå. Bedömningar av hälsopåverkan har därför gjorts utifrån tillgänglig information om 
aktuella verksamheter samt utifrån en erfarenhetsbaserad bedömning av de miljörisker som sådana 
verksamheter medför. Arbetsmiljöverkets föreskrifter Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) har använts för 
bedömning av luftföroreningar i de fall uppgifter om utsläpp funnits att tillgå.  

Risken för påverkan från förorenad mark har bedömts som låg. Östra industriområdet var fram till 1970-talet 
jordbruksmark och eventuella föroreningar i marken antas därför härröra från de verksamheter som etablerat 
sig i området. De typer av föroreningar som kan förekomma består sannolikt av oljeföroreningar från 
läckande (transport)fordon samt kemikaliespill från de verksamheter som hanterar kemikalier. Sannolikheten 
för att marken i Östra industriområdet skulle vara så förorenad att det skulle medföra hälsopåverkan bedöms 
som liten.  

Påverkan från belysning och ljusstörning har inte utretts vidare. Stark eller felaktigt inställd belysning kan 
visserligen upplevas som störande men bedöms inte som någon betydande hälsorisk för områdesbrukarna. 
Ljusstörningar är dessutom i regel relativt lätta att åtgärda. När verksamheterna i området inventerats och 
deras inriktning och processer klarlagts kunde hälsopåverkan från damning också avfärdas. Ingen av de 
verksamheter som idag är aktiva i området har processer eller aktiviteter som förväntas orsaka damning. 

2.2. Begrepp 
Med olycksrisker avses oönskade händelser som kan medföra omkomna eller svårt skadade människor. 
Riskbegreppet omfattar dels konsekvensen av en händelse och dels hur frekvent den kan inträffa.  

Med hälsorisker avses olägenhet för människors hälsa genom störning som enligt medicinsk eller hygienisk 
bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig (miljöbalkens definition). 
Störningar kan orsakas genom exempelvis luftförorening, buller, skakning, ljus eller andra olägenheter som 
omfattas av 9 kap. miljöbalken. De miljöfaktorer/emissioner som har studerats är luftföroreningar, lukt- och 
ljusstörning, damning samt förorenad mark. Hälsorisker genom buller, vibrationer och elektromagnetiska fält 
har inte ingått i uppdraget. 

I rapporten förekommer ett antal olika olycksriskbegrepp. De viktigaste förklaras här. 

10-5 eller 10-7: matematiskt uttryck för 0,00001 och 0,0000001 vilket är samma uttryck för ”en på 100 000” 
eller ”en på 10 000 000”. Frekvens (eller sannolikhet) kan uttryckas som ”en gång på 100 000 år” eller ”en 
gång på tio miljoner år”. 
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Individrisk: mått på den risk en enskild individ som kontinuerligt befinner sig inom ett definierat område 
utsätts för. I denna rapport används för individrisker riskmåttet 10-5, som övre gräns för område där risker 
under vissa förutsättningar kan tolereras och riskmåttet 10-7 som övre gräns för område där riskerna kan 
anses små. En individrisk på exempelvis 10-5 innebär att sannolikheten för att en händelse gör att en individ 
inom området förolyckas är 10-5 per år (d v s en gång på 100 000 år). Individrisken är platsspecifik och tar 
inte hänsyn till hur många människor som kan utsättas för händelsen. 

ALARP: område där risken kan anses vara ”As Low As Reasonably Practicle”. Risker ovanför ALARP-
området anses vara oacceptabla, oavsett kostnader för eventuella åtgärder. Inom ALARP-området kan 
risker accepteras om kostnaden för åtgärderna är orimligt höga eller då riskerna av andra orsaker kan anses 
vara acceptabla, samt att risker under den lägre gränsen anses vara acceptabla utan åtgärder. I normalfallet 
vidtas riskreducerande åtgärder vid risknivåer inom ALARP-zonen, för att skapa en acceptabel risknivå. 

Samhällsrisk: mått på den risk som en grupp av människor inom ett område utsätts för. Till skillnad från 
individrisk tar måttet hänsyn till den befolkningssituation som råder i riskområdet. Samhällsrisken anger 
sannolikheten för ett visst antal förolyckade inom ett område till följd av en oönskad händelse och 
presenteras ofta i form av en F/N-kurva. F/N-kurvan anger förhållandet mellan frekvensen av eller 
sannolikheten för en händelse (F) och antalet förolyckade (N). Kurvan lutar snett nedåt höger eftersom 
sannolikheten för en händelse med många förolyckade är mindre än och en händelse med få förolyckade. 
Ofta används logaritmiska skalor då frekvenserna och antalet förolyckade normalt sträcker sig över flera 
tiopotenser. 

Riktsam: projektet ”RIKTSAM”, RIKTlinjer för riskhänsyn i SAMhällsplaneringen, ledd av Länsstyrelsen i 
Skåne med projektdeltagare från kommunerna Malmö, Hässleholm, Helsingborg och Lund samt från 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, Vägverket och Banverket. Projektet resulterade i en rapport 
som används vid riskanalyser inom samhällsplanering. 
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Figur 1. Karta över området med inventeringsområden för olycksrisker och hälsorisker samt etableringsområde. 



  
Atkins   Östra industriområdet i Svedala. Bedömning av olycksrisker och hälsorisker inför beslut 

om ändring av detaljplan│Version 1.1 │4 februari 2016 8 
 

3. Förutsättningar 

Det område som är föremål för prövning av restaurang, handel och kontor – etableringsområdet – ligger 
mellan väg 108 och Norra Ellenborgsvägen och begränsas i söder av Börringevägen och i norr av Norra 
Ellenborgsvägens anslutning till cirkulationsplatsen norr om området. Områdets utbredning framgår av figur 
2. 

Det aktuella området regleras idag genom tre detaljplaner, framtagna år 1971 (Dp 43), 1976 (Dp 56) och 
2006 (Dp 140). Den tillåtna markanvändningen är industri (J). Tillåten byggnadshöjd är i den södra delen 7 
meter (Dp 43) och i den norra 9 meter (Dp 56). Svedala kommun har dock för detta uppdrag meddelat att 9 
meter ska gälla för hela området för att kunna rymma byggnader i två plan. Befintliga byggrätter ligger som 
närmst 30 meter från väg 108, men centralt i området är avståndet längre, uppemot 60 meter.  

Den planändring som nu utreds är att bibehålla befintliga byggnadsrätter och komplettera dessa med 
markanvändningen restaurang, handel och kontor (vanligtvis H och K) utöver markanvändningen J (industri). 

Ovanstående förutsättningar har legat till grund för riskbedömningen. Vid förslag till riskreducerande åtgärder 
har förutsatts att ny bebyggelse inte kommer att tillåtas närmare väg 108 än 30 meter samt att en 
planförändring medför att restaurang, handel och kontor får uppföras till som mest två våningar. Det innebär 
att persontätheten i området 0-30 meter från väg 108 antas vara 0 och i övriga delar 4100 personer/km2. 

 

Figur 2. Gällande detaljplaner, ungefärlig utbredning. 
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4. Riskbedömning 

4.1. Olycksrisker 
Följande avsnitt är en sammanfattning av rapporten Riskanalys. Östra industriområdet, Svedala, FSD Malmö 
AB, 2016-01-29. I riskanalysrapporten finns en utförligare beskrivning av bland annat inventeringen, 
problemidentifiering, sannolikheter och konsekvenser samt en känslighets- och osäkerhetsanalys. 

4.1.1. Riskkällor 
Inom inventeringsområdet har bedömts att följande riskkällor behöver omfattas av en fördjupad riskanalys. 
(se 4.1.2): 

 Väg 108 (farligt godsled) 

 E65 (farligt godsled) 

 din-X, på fastigheten Svedala 100:177 (hantering av brandfarlig vara) 

 KS Maskiner AB, på fastigheten Svedala 126:2 (hantering av brandfarlig vara) 

 Foam Construction, på fastigheten Svedala 126:15 (hantering av brandfarlig vara och farliga 
kemikalier) 

 

Figur 3. Riskobjekt identifierande i grovanalysen. 

Ytterligare verksamheter har identifierats inom inventeringsområdet, bland annat AB Ljungkvist & Blomberg 
(Svedala 126:5) och Svenska Statoil AB (122:71). Dessa riskkällor har dock kunnat avföras från vidare 
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utredning på grund av tillräckligt långt skyddsavstånd till etableringsområdet (Statoil) eller ringa 
hanteringsmängder (Ljungkvist & Blomberg).  

På fastigheterna Svedala 126:12 (Hedbergs Ringservice) och Svedala 126:9 (Svedala lågprisdäck) lagras 
däck utomhus. Det finns inget lagstiftat skyddsavstånd framtaget för däckslager, dock är en eventuell brand i 
däcklager svårsläckt vilket kan påverka omkringliggande fastigheter. Enligt Räddningsverkets 
informationsblad 96/11 rekommenderas det att däck lagras på ett avstånd av minst 15 meter till 
grannfastighet. Detta är inget lagkrav utan en rekommendation som uppkommit från erfarenheter med större 
släckinsatser. Verksamheten utreds inte vidare. 

4.1.2. Fördjupad riskanalys och sammanvägd riskbedömning 

Väg 108 

Individrisken på olika avstånd är beräknad för väg 108 och illustreras i figur 4 nedan. Individrisken minskar 
med avståndet från vägen. En övervägande del av risken inom 20 meter från vägen är risken för frätskador 
vid en farligt godsolycka med gods i klass 8 (frätande ämnen). Skillnaden mellan individrisk inomhus och 
utomhus på detta avstånd förklaras av att personer som befinner sig inomhus inte omkommer av ett utsläpp 
av frätande ämnen. På avståndet 20 till 40 meter från vägen är värmestrålning från en pölbrand den 
dominerande risken. Acceptabel individrisknivå för kontor i två plan (1 x 10-7 per år) uppnås vid 38 meter från 
vägen. Då gällande detaljplaner medger byggrätter 30 meter från vägen behöver riskreducerande åtgärder 
vidtas, se avsnitt 4.1.3.  

 

 
Figur 4. Individrisk på olika avstånd från väg 108. 

Samhällsrisken för vistelse på olika avstånd från väg 108 är också beräknad. F-N diagrammet nedan visar 
att samhällsrisken för etablering av kontor i två plan på ett avstånd om 30 meter från väg 108 är acceptabel 
med hänsyn till Riktsams kriterier (d v s lägre än 1 x 10-5 till 1 x 10-9 per år). 
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Figur 5. Samhällsrisk om kontor i flera plan etableras 30 meter från väg 108. 

E65 

Individrisken, som illustreras i figur 6 nedan, minskar med avståndet från vägen. Acceptabel individrisknivå 
för kontor i två plan underskrids på ett avstånd om ca 40 meter från väg E65. Då avståndet mellan 
etableringsområdet och E65 beräknas till ca 120 meter utgör E65 som farligt godsled inget hinder för den 
tänkta etableringen. Den låga individrisken på detta avstånd innebär att samhällsriskberäkningar inte anses 
nödvändiga. 

 

Figur 6. Individrisk på olika avstånd från väg E65. 
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din-X och KS Maskiner 

din-X och KS Maskiner har tillstånd att hantera nedanstående mängder brandfarlig vara. 

Objekt Farlig vara, per slag Mängd, 
liter 

Schablonavstånd till  
Kontor etc, meter 

din-X Vätska Klass I (cistern under mark) 27 500 25* 

din-X Vätska Klass III (cistern under mark) 7 500 25* 

KS Maskiner Vätska Klass I 12 000 50 

KS Maskiner Vätska Klass IIb 200 12 

KS Maskiner Gas i lös behållare inomhus 400 3** 
 
Tabell 1. Brandfarliga varor, din-X och KS Maskiner. 
* Från lossningsplats vid cisterner under mark. 
**Med avskiljning i lägst brandteknisk klass EI 60 får avstånden minskas till hälften. 

Gällande schablonavstånd är hämtade från Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om 
cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas. din-X har lossningsplats för cisterner 
under mark mot Norra Ellenborgsgatan. KS Maskiner har en cistern ovan mark i det sydöstra hörnet av 
fastigheten. Schablonavstånden bedöms som lämpliga skyddsavstånd. Det innebär att byggnadsfritt område 
ska hållas 25 meter från lossningsplats vid din-X och 50 meter från cisterncontainer vid KS Maskiner. 
Avstånden kan minskas genom riskreducerande åtgärder. 

Foam Construction 

Foam Construction hanterar olika farliga kemikalier varav den största mängden utgörs av en form av 
isocyanat. Av denna anledning räknas verksamheten som en Sevesoanläggning och omfattas av lagen om 
skydd mot olyckor. Verksamheten är prövad hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen och har fått 
tillstånd att bedriva sin verksamhet. 

För att beräkna risknivån för objektet har LC50-värde för isocyanat har ansatts till 219 ppm. LC står för 
”Lethal Concentration” och LC50 är den koncentration av en kemikalie som medför att hälften av individerna 
skulle omkomma. Det olycksscenario som bedömts är att en förvaringstank rämnar och att utspilld mängd 
sedan antänds. Detta skulle kunna innebära risk för människors liv i närområdet. Sannolikheten för att detta 
ska hända bedöms som liten. Tanklagret är utformat i brandklass A 60. Vidare uppträder det 
dimensionerande LC50-värdet först efter en timmes exponering, varvid det bedöms som högst troligt att 
räddningstjänst eller annan myndighet inom denna tid hunnit varna och vid behov evakuera området. Med 
dessa ingångsvärden har spridningsberäkningar genomförts vilket genererat ett riskavstånd på 81 meter. 
Beräkningarna bedöms som konservativa. Eftersom etableringsområdet ligger 90 meter från Foam 
Constructions fastighet bedöms risken för tredje man som acceptabel med hänsyn till aktuellt avstånd. 

 

Figur 7. Bedömt skyddsavstånd kring din-X, KS Maskiner och Foam Construction, 25, 50 respektive 81 meter. 
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4.1.3. Förslag till riskreducerande åtgärder 

Väg 108 

En förutsättning för riskbedömningen är att kontor i två plan ska kunna uppföras som närmast 30 meter från 
väg 108, eftersom byggrätter inom gällande detaljplaner medger detta. Acceptabel risknivå för kontor i två 
plan uppnås först vid 38 meter från vägen, varför riskreducerande åtgärder behöver vidtas. 

För att nå ned till acceptabel individrisknivå föreslås följande åtgärder: 

 Krav på obrännbar brandklassad fasad (inklusive dörrar och fönster) i som lägst brandteknisk klass 
EI30, samt möjlighet till utrymning bort från väg 108, alternativt 
 

 Krav på obrännbar brandklassad fasad (inklusive dörrar och fönster), mellan fasadhöjden 6-9 meter, 
i som lägst brandteknisk klass EI30, kombinerat med skyddsvall med en höjd på 4 meter över 
vägbanan, samt möjlighet till utrymning bort från väg 108.  

Dimensionerande för åtgärder är infallande värmestrålning eller direkt flampåverkan orsakat av pölbränder, 
jetflammor eller motsvarande. Möjlighet till utrymning bort från väg 108 bedöms vara en enkelt vidtagen 
åtgärd som höjer säkerheten generellt. Ensamt är dock åtgärden otillräcklig. För att klara infallande 
strålningsnivåer krävs att hela fasaden ut mot väg 108 utförs i brandteknisk klass EI30, eller att delar av 
fasaden klarar kravet, kombinerat med en skyddsvall utmed väg 108. Då beräkningarna generellt visar på 
flamhöjder över 15 meter är det dock svårt att konstruera en vall som ensamt hanterar risken. Bedömningen 
görs att en vall med en höjd på 4 meter med krönet cirka 8 meter från vägkant kan hantera infallande 
värmestrålning för den nedre delen av fasaden (0-5,9 m) samt att resterande del (6-9 m) utförs 
brandklassad. Önskas en lägre vall medför det att större delar av fasadytorna behöver brandklassas.  

Din-X och KS Maskiner 

För att möjliggöra byggnader inom skyddsavstånd från din-X och KS Maskiner (25 respektive 50 meter) 
behöver riskreducerande åtgärder vidtas. Fasader inom skyddsavstånden ska då utföras i som lägst 
brandteknisk klass EI 30 (inklusive dörrar och fasader). Utrymningsvägar bör om möjligt förläggas så långt 
som möjligt bort från riskkällan. 

4.2. Hälsorisker 

4.2.1. Verksamheter inom utredningsområdet 
Tabellen nedan är en sammanställning av de verksamheter som identifierats inom utredningsområdet. 
Företagsnamn, fastighetsbeteckning och typ av verksamhet anges samt om verksamheten bedöms utgöra 
en hälsorisk. Fastigheternas belägenhet redovisas i figur 8. 

Nuvarande verksamheter inom inventeringsområdet bedöms inte innebära några betydande hälsorisker för 
nuvarande eller framtida brukare av etableringsområdet. De utsläpp av föroreningar som sker till luft bedöms 
som begränsade och avstånd mellan emissionskällor och mottagare samt förutsättningar för avluftning i 
området bedöms ge föroreningshalter som inte leder till några hälsorisker. Övriga emissioner från 
verksamheterna i form av ljus- och luktstörningar, damning, buller, vibrationer etc bedöms inte vara i den 
omfattningen att de kan påverka hälsan menligt. 

 Företag/Fastighet Verksamhetsbeskrivning Hälsorisker 

1 Motorcity/Mazda 
Center/Suzuki Center 
SVEDALA 100:13 

Bilverkstad och tvätt, bilförsäljning. 
Lackeringsverksamhet förekommer i 
mycket liten omfattning. 

Mycket små utsläpp av lösningsmedel 

2 Stråheds 
SVEDALA 126:16 

Byggserviceföretag med fokus på 
fokuserad på renoveringar, 
ombyggnationer och tillbyggnader. 

Nej 

2 DEKORrech 
SVEDALA 126:16  

Dekorativ puts och kakel Nej 

3 Gert Strand AB 
SVEDALA 126:1 

Tillverkning av aromer för kolsyrat 
vatten och kaffe samt tillverkning av 
rengöringsmedel. B-verksamhet. 

Nej, inga flyktiga ämnen används och 
emissioner till luft bedöms inte 
förekomma 
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 Företag/Fastighet Verksamhetsbeskrivning Hälsorisker 

4 Foam construction AB 
SVEDALA 126:15 

Tillverkning av formgjutet 
polyuretanskum. B-verksamhet och 
Seveso-anläggning. 

Nej, men utsläpp till luft förekommer: 
Isocyanater <0,1 kg/år, lacknafta 7 
ton/år, aminer 100 kg/år 

5 Valliant 
SVEDALA 100:82 

Grossist för värme- och 
ventilationssystem. Utför även service. 

Nej 

6 Svedala Tak & Bygg AB 
SVEDALA 100:84 

Byggföretag samt verkstadssnickeri för 
specialsnickerier.  

Nej 

7 KS Maskiner 
SVEDALA 126:2 

Försäljning av entreprenad-maskiner. 
Försäljning av drivmedel 

Små utsläpp av lättflyktiga kolväten 

8 Svedala bensin och service 
SVEDALA 100:79 

Bilverkstad. Lackeringsverksamhet 
förekommer i mycket liten omfattning. 

Mycket små utsläpp av lösningsmedel 

8 Snickeri Companiet AB 
SVEDALA 100:79  

Byggföretag med mindre verkstad Nej 

8 Anjas tapetserarverkstad 
SVEDALA 100:79 

Tapetserarverkstad med bland annat 
lackning och poleringsarbete av möbler 

Nej 

9 din-X/Svedala Biltvätt AB  
SVEDALA 100:177 

Biltvätt och drivmedelshantering Små utsläpp av lättflyktiga kolväten 

10 Wanjet 
SVEDALA 100:80 

Tillverkningsverkstad. Mycket 
begränsad användning av 
lösningsmedel (ca 10-15 l/år) 

Mycket små utsläpp av lösningsmedel 

11 SVEDALA 100:90 Ledig lokal Nej 

12 SVEDALA 126:3 Ledig lokal Nej 

13 Miljögården outlet samt lediga 
lokaler, SVEDALA 126:4 

 Nej 

14 Ljungqvist & Blomberg AB 
SVEDALA 126:5 

Grovplåtslageri. Legotillverkning inom 
plåt och smide. Svetsning sker. 

Nej, viss risk för buller i samband med 
lastning och arbeten utomhus. Svetsrök 
utgör ingen hälsorisk för omgivande 
fastigheter. 

15 Besikta Bilprovning 
SVEDALA 126:18  

Bilbesiktning Nej 

15 Bilfixaren 
SVEDALA 126:18 

Bilverkstad. Lackeringsverksamhet 
förekommer i mycket liten omfattning. 

Mycket små utsläpp av lösningsmedel 

16 Svedala bildemontering AB 
SVEDALA 126:6 

Bildemontering Nej, viss risk för buller 

17 House of Saki 
SVEDALA 126:7 

Grossistföretag kläder, 
lagerverksamhet  

Nej 

18 Prima Food Group 
SVEDALA 126:8 

Kontor, lager samt lediga lokaler Nej 

19 Svedala lågprisdäck 
SVEDALA 126:9 

Försäljning av bildäck och fäljar, samt 
mindre bilverkstad 

Nej 

    

20 Glastjänst i Svedala AB 
SVEDALA 126:10 

Glasmästeri Nej 

21 Ditec 
SVEDALA 126:11 

Bilrekonditionering, lackkonservering 
och mindre service. 
Lackeringsverksamhet förekommer i 
mycket liten omfattning. 

Mycket små utsläpp av lösningsmedel 

21 Tomas Måleriservice AB 
SVEDALA 126:11 

 Nej 

21 Verbalux 
SVEDALA 126:11 

Partihandel med järnhandelsvaror Nej 

21 HC Design 
SVEDALA 126:11 

Hobbyprodukter, lagerbutik Nej 

22 Hedbergs Ringservice Firststop 
Bandag 
SVEDALA 126:12 

Däckverkstad samt regummering av 
lastbilsdäck 

Viss risk för störande lukt inom den 
egna fastigheten (vulkrök), dock ingen 
påverkan på hälsa 

23 Svedala block och pennor 
SVEDALA 126:13 

Tryckeri för affärstryck på block och 
pennor. Begränsad användning av 
organiska lösningsmedel, 150 l/år. 

Mycket små utsläpp av lösningsmedel 

24 Svedala Trade Center 
SVEDALA 126:14 

Företagshotell, kontorslokaler Nej 

Tabell 2. Tabell över identifierade verksamheter vid platsbesök 2016-01-12 
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Figur 8. Numrering av fastigheter med verksamheter 

4.2.2. Fördjupad hälsoriskanalys 

Foam Contruction (4) 

Inom utredningsområdet, öster om etableringsområdet, ligger företaget Foam Construction som har tillstånd 
att släppa ut isocyanater, aminer och lacknafta till luft. Utsläppen av isocyanater (som är cancerogent) 
uppgår enligt företagets tillståndsansökan till miljöprövningsdelegationen (MPD) till mindre än 0,1 kg/år. Vid 
företagets egna mätningar har halterna varit så låga att isocyanat inte kunnat detekteras. Företaget har även 
relativt stora utsläpp av lacknafta (7 ton/år), som är ett lättflyktigt ämne som i höga halter gör att man bli 
dåsig och omtöcknad. Utsläppen blandas dock snabbt ut i luften och halterna bedöms därför bli låga i 
omgivningen. Aminer är förenklat ett derivat av ammoniak och kan ge arbetshygieniska besvär i form av 
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huvudvärk, klåda i ögonen, besvär i övre luftvägarna och allergiska hudreaktioner. I koncentrerad form är 
vissa aminer starkt allergena, vid inandning och/eller hudkontakt. Produktionen är försedd med en utsug som 
mynnar 9 meter över taket. Vid tillståndsprövningen bedömde MPD att utsläppen till luft inte påverkar 
omgivningen avseende lukt eller hälseoffekter. Mot denna bakgrund samt att aktuellt avstånd till 
etableringsområdet är 90 meter, bedöms utsläppen av isocyanat, lacknafta och aminer inte utgöra någon 
risk inom etableringsområdet.  

Hedbergs Ringservice (22) 

I södra delen av etableringsområdet ligger Hedbergs Ringservice som utför regummering av lastbilsdäck. I 
samband med vulkningen avgår s k vulkrök som är en komplex blandning av olika råvarukemikalier och 
reaktionsprodukter i gas- eller aerosolfas. I de studier som gjorts när det gäller vulkrökens innehåll och 
miljöegenskaper har framkommit att halterna i närmaste omgivningen till en gummifabrik är så låga att risken 
för hälsoeffekter torde vara försumbara (Boverket, 1995). Det har förekommit klagomål från omkringboende 
på gummilukt från företaget 2006 och 2011, men luktproblemen har kunnat åtgärdas genom modifiering av 
luftfilter och installation av ny cyklonavskiljare. Något skyddsavstånd kring verksamheten anses inte behövas 
runt fastigheten.  

din-X (7) 

Det sker utsläpp av lättflyktiga kolväten vid bensinstationer i samband med tankning. Mätningar (Chalmers 
tekniska högskola, 1987) av kolväten på tre meters avstånd i vindriktningen från en tankande bilist (på 
bensinstationer utan överbyggnad/tak samt med återföringssystem) visade som exempel halter på 0.09 
mg/m3 toluen och 0,07 mg/m3 xylen. Nivågränsvärdet (hygieniskt gränsvärde för exponering under en 
arbetsdag, normalt 8 timmar) är för toluen 192 mg/m3 och för xylen 221 mg/m3 (Arbetsmiljöverket).  

Det mest hälsofarliga kolvätet i bensinångor anses vara bensen som är cancerframkallande och orsakar 
skador på blodet. Sedan 2009 får all bensin inom EU max innehålla 1 volymprocent bensen, vilket har fått till 
följd att utsläppen av bensen har minskat kraftigt. Denna förändring gör att mätningarna i den refererade 
studien visar högre bensenhalter än vad som kan förväntas i nuläget. 1987 uppmättes 0,06 mg/m3 bensen. 
Nivågränsvärdet för bensen är 1,5 mg/m3 (Arbetsmiljöverket). 

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang kan konstateras att även om det sker utsläpp av 
lättflyktiga kolväten vid bensinstationer i samband med tankning så är halterna så pass låga att det inte har 
någon påverkan på anställda eller besökare i området. Det framtagna skyddsavståndet för olycksrisker, 25 
meter, är tillräckligt även för att utesluta hälsorisk. 

I en tidigare gällande rapport från Boverket, Bättre plats för arbete, föreslogs ett skyddsavstånd mellan 
bensinstationer och bostäder på 100 meter. Avståndet baserades på att fordonstrafik kan vara omfattande 
såväl tidigt som sent på dygnet och även nattetid, med ljud- och ljusstörningar som följd. Eftersom 
planändringen inte omfattar bostäder eller sovande befolkning anses det tidigare skyddsavståndet inte vara 
relevant. Något objektspecifikt skyddsavstånd kring verksamheten anses inte nödvändigt. 

KS Maskinservice (9) 

Företaget säljer, förutom trädgårdsmaskiner, även drivmedel på dunkar och har tillstånd att totalt hantera   
12 000 liter brandfarlig vätska. Varorna förvaras i en låsbar container i fastighetens sydöstra del. Tankning 
sker efter kontakt med personal, men är tillgängligt för alla kunder. Ett liknande resonemang som för 
bensinstationen din-X kan tillämpas för KS Maskiner angående hälsopåverkan. Drivmedelsförsäljningen 
antas dessutom vara av betydligt mindre omfattning än vid din-X. 

4.2.3. Förslag till riskreducerande åtgärder 
Vid etablering nära Hedbergs Ringservice, din-X och KS Maskiner bör friskluftsintag placeras på oexponerad 
sida från verksamheterna, eller om luften tas från tak, så långt bort som möjligt. Effekten av denna åtgärd 
minskar om det finns andra öppningar i fasad, som öppningsbara fönster och dörrar. Åtgärden kan vara 
lämplig att reglera i detaljplan. 
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5. Rekommendationer för 
detaljplanearbetet 

5.1. Grundläggande krav 
Plan- och bygglagen (2010:900) anger följande: 

”Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till: 1. människors hälsa och 
säkerhet…” (2 kap. 5§). 

”Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till: 2. skydd mot uppkomst och 
spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser…” (2 kap. 6§). 

I PBL utgör hälsa och säkerhet en av prövningsgrunderna för länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska enligt 12 kap 
1 § PBL pröva kommunens beslut att anta detaljplanen om det kan befaras att beslutet innebär att en 
bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och de övrigas hälsa eller till skydd mot 
olyckshändelser. 

När en kommun upprättar en detaljplan ska en miljöbedömning göras, om planens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. I ett tidigt skede av planprocessen bör ett ställningstagande göras 
som visar på om behov av miljöbedömning finns. I denna så kallade behovsbedömning ska riskerna för 
människors hälsa eller för miljön beaktas. Görs bedömningen att en detaljplan sammantaget kan ge upphov 
till betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Lagstiftningen innebär att 
ställningstaganden måste göras vad gäller hantering av risker i den fysiska planeringen. En riskbedömning 
utgör ett bra exempel på beslutsstöd i dessa sammanhang. 

5.2. Detaljplanen 

5.2.1. Genomförandetid 
Den pågående markanvändningen inom etableringsområdet regleras idag genom tre detaljplaner. 
Genomförandetiden har passerats för samtliga berörda detaljplaner. Detta medför att detaljplanerna kan 
ersättas, ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Det 
innebär i sin tur att markägare inte har möjlighet att begära ersättningsanspråk för förlorad byggrätt.  

Bygglov, rivningslov och marklov som är förenliga med planen måste dock beviljas även efter att 
genomförandetiden upphört.  

5.2.2. Markanvändning 
Gällande detaljplaner tillåter markanvändningen industri (J). Det innebär att all slags industri kan etableras i 
området utan att nekas bygglov, eftersom industri är förenlig med detaljplanen. Det kan t ex handla om 
livsmedelsindustri, textilberedning, träbearbetning, grafisk industri, plastbearbetning, läkemedelsindustri, 
gummivaruindustri, färgindustri, gjuteri, verkstadsindustri, bilverkstäder, skrothantering och kemtvätt. 

Vid markanvändning som tillåter såväl J, H som K inom ett och samma planområde brukar man normalt 
begränsa industriverksamheterna till ”icke störande industri” eller ”småindustri”, detta för att undvika 
störningar verksamheter sinsemellan och olägenheter för människors hälsa. Bestämmelsen har stöd enligt 
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, som anger att J bör preciseras med 
hänsyn till eventuella störningar.  

Det är även möjligt att inom ett planområde föreskriva såväl tekniska skydd mot störningar och risker som 
högsta tillåtna nivå på störningar. Därmed bestäms direkt eller indirekt hur mycket störningar som får utgå 
från en viss verksamhet innanför eller utanför planområdesgränsen. Sådana egenskapsbestämmelser bör 
kombineras med administrativa bestämmelser om villkor för lov eller villkor för startbesked. Bestämmelser 
om högsta tillåtna nivåer på störning kan endast tillämpas om det finns särskilda skäl och bör endast 
tillämpas om nivåerna på störningarna inte är reglerade i annan lagstiftning.  
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För att lämpliggöra t ex kontor och handel inom skyddsavstånden till väg 108, din-X och KS Maskiner kan 
exempelvis följande planbestämmelse användas: ”Fasad i gräns mot Fastigheten X, ska utföras i som lägst 
brandteknisk klass EI30” 

Att använda detaljplanen för att begränsa hälsorisker medför dock större svårigheter, eftersom det inom 
etableringsområdet inte finns någon verksamhet med några särskilda utsläpp. Det går heller inte att förutse 
framtida emissioner. En utväg kan dock vara att tillämpa en mjuk formulering, såsom ”verksamhet får inte 
vara störande för omgivningen”, även om det finns tveksamheter vid tolkningen av en sådan bestämmelse. 
Risken finns att tolkningen skiljer sig beroende på vem som tolkar planen.  

I detta sammanhang kan även nämnas möjligheten att införa preciserade bestämmelser som riktar sig mot 
”tillståndspliktiga verksamheter” enligt exempelvis lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
och miljöbalken. Detta för att begränsa omfattning av brandfarliga vara eller större tillståndspliktiga 
verksamheter såsom A- och B-verksamheter. Genom exempelvis riskreducerande åtgärder, försiktighetsmått 
och begränsningsvärden kan dock tillståndspliktiga verksamheter bedrivas utan risker eller hälsopåverkan, 
varför denna formulering noga bör övervägas innan den används. 

Planbestämmelser om ”småindustri” och ”högsta tillåtna nivå för störningar” har tillämpats tidigare i 
kommunen, bland annat för Dp 148 (för fastigheten Svedala 126:1, tidigare Moltex). Detaljplanen innehåller 
preciseringen J1 m med innebörden ”icke störande småindustri” och ett förtydligande om att ”verksamheten 
inte får vara störande för omgivningen”. Detta med anledning av närheten till befintliga bostäder söder om 
fastigheten. Det har inom uppdraget inte gjorts någon utvärdering av tillämpningen av dessa 
planbestämmelser. 

5.2.3. Planprocessen 
Hälsa och säkerhet ska beaktas så tidigt som möjligt i detaljplaneprocessen. Genom en väl belyst och 
gediget genomförd detaljplaneprocess finns möjligheter att inhämta synpunkter som kan bidra till planens 
utformning och markanvändning, som vid behov kan preciseras för delar av området. Befintliga markägare 
och verksamheter kommer att få ”ge sig till känna” och för egen del bedöma hur deras verksamhet påverkas 
av nya grannar i form av nya restauranger, handel eller kontor.  

Om programsamråd väljs bör det i detta skede visas att riskhanteringsprocessen påbörjats. Vissa delar av 
riskbedömningen kan redovisas fullt ut medan andra delar endast beskrivs kortfattat med en redogörelse för 
hur man avser att gå vidare längre fram i planprocessen. Det viktiga är att det tydligt visas hur riskfrågorna 
kommer att hanteras. 

I plansamrådet bör en riskbedömning vara genomförd. Riskfrågan bör vara så pass utredd att den kan 
utgöra ett beslutsunderlag för att avgöra om risken anses tolerabel eller inte. Oavsett om risknivån bedöms 
som tolerabel eller inte bör slutsatserna av riskbedömningen föras in i planhandlingarna för att visa att ett 
ställningstagande har gjorts. Krävs riskreducerande åtgärder för att nå en tolerabel risknivå ska dessa om 
möjligt föras in som planbestämmelser på plankartan. Åtgärder som inte omfattas av detaljplanen bör 
befästas på annat sätt, till exempel genom avtal.  

Om sakägare vänder sig mot planförslaget måste orsakerna till detta utredas. Uppstår behov av 
riskreducerande åtgärder, t ex i form av brandklassade fasader, krav på hantering av brandfarlig vara eller 
placering av friskluftsintag bör detta lyftas under planprocessen för att allokera kostnader. Kommunen kan 
nyttja möten, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande för att tydliggöra innebörden av planändringen 
och vad gällande lagstiftning i praktiken redan innebär för befintliga verksamheter.  

I utställningsskedet ska riskfrågan vara färdigutredd. Eventuella kompletteringar av riskbedömningen kan 
redovisas för att utgöra det slutliga beslutsunderlaget inför antagande av detaljplanen. 

En väl genomförd detaljplaneprocess underlättar sannolikt de första etableringarna av eventuella 
restauranger, handel eller kontor i området. Då kommer planprocessen vara aktuell hos befintliga företagare. 
Efter hand byts dock företagare ut i området och nytillkomna markägare och företagare som etablerar sig i 
området kommer då att få acceptera de förutsättningar som den nya detaljplanen innebär, utan att ha 
möjlighet att påverka innehållet. Detta innebär att verksamheter noggrant bör kontrollera förutsättningarna i 
detaljplanen innan de tar beslut om att etablera sig. 
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6. Principer för nyetablering 

6.1. Allmängiltiga principer 
All nyetablering i området kommer att omfattas av lovplikt enligt plan- och bygglagen. Ansökningar om 
bygglov, rivningslov och marklov handläggs och beslutas av kommunens byggnadsnämnd. Det krävs 
generellt bygglov för nybyggnader, tillbyggnader och liknande samt rivningslov för att riva byggnader eller 
delar av byggnader. Marklov kan krävas för bland annat schaktningar och fyllningar.  

Lovplikten ger byggnadsnämnden möjlighet att ”fånga upp” nyetableringar av såväl industriverksamheter 
som restaurang, handel och kontor, och sannolikt även en del av de (produktions)förändringar som sker 
inom befintliga industriverksamheter. Då Svedala kommun har en sammanslagen nämnd för byggnads- och 
miljöfrågor ger det dessutom miljökontoret att via internt remissförfarande lämna synpunkter och få god insyn 
i förändringar i området. 

För åtgärder som är planenliga, d v s inte strider mot gällande detaljplan, ska lov beviljas av 
byggnadsnämnden. Detta utan att inhämta grannars synpunkter. Det är först vid åtgärder som avviker mot 
detaljplan som kända sakägare och hyresgäster ska underrättas om åtgärden. Detta medför att 
lovprövningen i detta skede har begränsade möjligheter att fånga upp och korrigera situationer som riskerar 
att leda till hälsorisker, i synnerhet för s k U-verksamheter som inte omfattas av förprövning enligt miljöbalken 
(se 6.3 nedan). Här får ett remissförfarande med miljökontoret ingen inverkan, eftersom planenliga åtgärder 
måste beviljas.  

Av denna anledning bedöms det som angeläget att nuvarande planbestämmelse J (industri) inom befintliga 
detaljplaner ändras så att innebörden blir ”småindustri” eller ”icke störande industri”, enligt förslaget i 5.2.2. 
Då skapas bättre förutsättningar att styra rätt verksamheter till etableringsområdet, och för 
byggnadsnämnden att neka uppenbart omgivningspåverkande verksamheter. 

Om en lovansökan för en åtgärd också kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken ska 
byggnadsnämnden upplysa sökanden om detta (se mer om prövning enligt miljöbalken nedan). Om en 
lovansökan (eller ett förhandsbesked) avser en C-anmälan enligt miljöbalken ska kommunikations- och 
remissförfarandet ske samordnat och berörda myndigheter, organisationer och enskilda parter få tillfälle att 
yttra sig i ett sammanhang i båda ärendena. Dessutom ska beslut i ärendena meddelas i ett sammanhang. 

6.2. Nya riskkällor 
Då etableringsområdet idag är planlagt för industri, och fortsättningsvis kommer vara det, innebär detta att 
nya riskkällor i form av hantering av brandfarliga vara sannolikt kommer att tillföras i området (detta även om 
markanvändningen ändras till småindustri enligt förslaget i 5.2.2 ovan).  

Hantering av brandfarlig vara (över vissa mängder som beskrivs i MSBFS 2013:3) är tillståndspliktig. Vid 
tillståndsgivningen kommer den tillståndssökande att behöva beakta de aktuella fysiska skyddsobjekt som 
förekommer i omgivningen (t ex nya kontor), och hantera det riskbidrag som den egna hanteringen ger 
upphov till. Detta görs genom en verksamhetsspecifik riskutredning, i enlighet med 7 § i lagen om 
brandfarliga och explosiva varor. Däremot behöver inte den aktuella markanvändningen beaktas, d v s den 
markanvändning som detaljplanen kan komma att medge, t ex kontor och handel. Detta innebär i princip att 
den som kommer sist till platsen ensamt får bära kostnader för de eventuella riskreducerande åtgärder som 
anses nödvändiga utifrån förekommande riskkällor och skyddsobjekt.  

Om exempelvis kontor har uppförts på fastighet A och tillstånd för brandfarliga vara söks på 
grannfastigheten B, måste ägaren till fastigheten B genomföra de riskreducerande åtgärder som anses 
nödvändiga enligt riskutredningen, genom t ex val av plats, mängder, brandskydd osv. I det motsatta fallet, 
när kontor på fastigheten A ska etableras invid befintlig hantering av brandfarliga vara på fastigheten B, är 
det i istället ägaren till fastigheten A som blir skyldig att vidta de åtgärder som behövs. Detta med stöd av 
den brandskyddsdokumentation som byggherren är skyldig att upprätta enligt plan- och bygglagen (via 
BBR). 

Ett sätt att fördela kostnader mellan den som utgör en risk och den som utgör skyddsobjekt kan vara att 
genom detaljplan ställa krav på brandtekniska åtgärder eller reglera omfattningen av tillstånd för brandfarliga 
vara (se 5.2.2).  



  
Atkins   Östra industriområdet i Svedala. Bedömning av olycksrisker och hälsorisker inför beslut 

om ändring av detaljplan│Version 1.1 │4 februari 2016 20 
 

6.3. Nya verksamheter eller ändring av befintliga 
Östra industriområdet är till sitt verksamhetsinnehåll ett typiskt småindustriområde och man kan förvänta sig 
etablering av liknande verksamhetstyper även framöver. Det innebär att tillkommande verksamheter i de 
flesta fall inte kommer att störa sin omgivning. Principiellt innebär detta samtidigt att de heller inte omfattas 
av förprövning enligt miljöbalken, eftersom de normalt räknas som mindre s k U-verksamheter. U-
verksamheter omfattas inte av prövningsplikt eftersom de vanligen har en mycket begränsad påverkan på 
miljön och sin omgivning. Skulle störningar eller olägenheter orsakat av en U-verksamhet ändå uppstå, har 
miljönämnden möjligheter att genom tillsyn beivra olägenheten. 

Verksamheter, med normalt sett lite större omgivningspåverkan, omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 
enligt miljöbalken (9 kap. 6 §). Syftet med prövningen är att skapa kontroll över verksamheterna och att 
skapa rättstrygghet för dem som är närmast berörda av verksamheterna.  

Större tillståndspliktiga s k A-verksamheter prövas av miljödomstol medan mindre tillståndspliktiga s k B-
verksamheter söker tillstånd hos miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Tillståndet reglerar ofta 
högsta tillåtna hanteringsmängder och begränsningsvärden, baserade på bland annat yttre förutsättningar 
och kostnaderna för åtgärder. Tillståndet redovisar i vilken omfattning verksamheten har rätt att påverka sin 
omgivning genom exempelvis utsläpp till luft och vatten, en rättighet som utan en ny tillståndsprocess inte 
kan påverkas av tillsynsmyndigheten, även om t ex störningar eller hälsorisker föreligger. Anmälningspliktiga 
verksamheter s k C-verksamheter anmäler sin verksamhet till miljönämnden hos kommunen och erhåller 
beslut om försiktighetsmått som företagaren måste iaktta för att få bedriva verksamheten.  

Gemensamt för förprövningen av verksamheter är att verksamhetens art och omfattning bedöms och 
regleras med hänsyn till kända förutsättningar och verksamhetens omgivning. Gemensamt är även att 
berörda sakägare kommer att behöva höras under prövningen. Detta ger möjligheter för t ex ”icke-störande” 
verksamheter att lämna synpunkter på ”störande” verksamheter. För tillståndspliktiga verksamheter gäller 
dessutom, enligt miljöbalken 2 kap 6 §, att tillstånd inte får meddelas i strid med gällande detaljplaner. Det 
innebär att sådana verksamheter och prövningsmyndigheten måste ta hänsyn till om detaljplanen omfattar 
restaurang, handel och kontor. 

Exempel på tillstånd- eller anmälningspliktiga verksamheter är livsmedels- och foderproduktion, 
trävaruhantering, hantering av kemiska produkter, gummi- och plastvaruproduktion, metall- och 
plastytbehandling, hantering av elektriska artiklar, metallbearbetning, förbrukning av organiska 
lösningsmedel, fordonsservice och drivmedelshantering. 

I förprövningen av nya miljöfarliga verksamheter som påverkar etableringsområdet blir det särskilt viktigt att 
beakta: 

 gällande planförutsättningar, d v s K och H inom etableringsområdet, i synnerhet för tillståndspliktiga 
verksamheter 

 pågående markanvändning (t ex eventuella nya restauranger, kontor och butiker) 

 begränsningsvärden (utsläppsvärden) som tar hänsyn till pågående och framtida omgivning för att 
undvika olägenheter 

 kontroll av begränsningsvärden, d v s hur de ska kontrolleras 

 att begränsningsvärden, utan starka skäl, inte kan ändras utan ny prövning, även om olägenheter 
föreligger. 

 rätt sakägarkrets, så att berörda grannar får chans att lämna synpunkter 

Kontrollsystemet för att säkerställa att miljöfarliga verksamheter följer miljöbalken och de tillstånd och villkor 
som meddelats med stöd av den, utgörs av miljöbalkens krav på egenkontroll samt genom 
tillsynsmyndighetens kontroller, d v s tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynsmyndigheten har framför allt för mindre 
miljöfarliga verksamheter (C- och U-verksamheter) långtgående möjlighet att beivra pågående olägenheter. 
För tillståndspliktiga verksamheter kan pågående utsläpp inte påverkas av tillsynsmyndigheten, utan en ny 
tillståndsprocess.  

6.4. Arbetsgivarens ansvar 
På samma sätt som samhället genom plan- och bygglagen och miljöbalken har ett ansvar att säkerställa 
människors säkerhet och hälsa, har varje arbetsgivare ett ansvar att via arbetsmiljölagen förebygga ohälsa 
och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lagen gäller varje verksamhet i vilken 
arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. Arbetslokalerna ska vara lämpliga från 
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arbetsmiljösynpunkt. Luft-, ljud-, vibrations- och ljusförhållanden samt andra liknande arbetshygieniska 
förhållanden ska vara tillfredsställande. Hygieniska gränsvärden är ett värdefullt hjälpmedel i arbetet med 
arbetsmiljön. Gränsvärden kan fastställas för till exempel luftföroreningar. Man bestämmer då att det i den 
luft som en arbetande andas in under arbetet får finnas högst en viss genomsnittshalt av ett ämne under en 
arbetsdag eller kortare tid. Gränsvärden ska också kunna gälla temperatur, strålning, buller, vibrationer med 
mera. 

Arbetsgivarens ansvar gäller endast de egna arbetstagarna. En arbetsgivare är därför inte skyldig att vidta 
åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för personal i andra företag i omgivningen. Något ansvar finns således 
inte för exempelvis personalen hos andra företag med lokaler i närheten eller hos anlitade entreprenörer. 
Arbetsgivaren måste däremot skydda sin personal från andra arbetsgivares störningar, t ex luftföroreningar, 
genom att hindra att föroreningarna kommer in i lokalerna eller skydda personalen på annat sätt. Det innebär 
att t ex en arbetsgivare/markägare med kontorslokaler kan bli skyldig att anordna reningsfilter i fastighetens 
ventilationssystem för att minska olägenheter av exempelvis luftförorening. Denne kan sedan ställa krav på 
det störande företaget eller hyresvärden med hjälp av till exempel fastighets-, hyres- eller 
hälsoskyddslagstiftningen. Om problemet inte går att lösa på annat sätt kan arbetsgivaren ytterst bli tvungen 
att flytta verksamheten till andra lokaler för att hindra att personalen skadas. Innan det går så långt bör 
normalfallet vara att uppkomna olägenheter kan hindras genom miljönämndens tillämpning av miljöbalken. 
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7. Konsekvenser 

En planändring som innebär att restaurang, handel och handel med daglivaruinriktning samt kontor kan 
etableras inom området bedöms som genomförbar utan stora negativa konsekvenser för pågående 
verksamheter eller deras möjligheter att utvecklas i området.  

Den stora förändringen torde ligga i värderingen av marken. Istället för tung industri tillåts istället kontor och 
handel med dagligvaruförsäljning. Det har inte gjorts någon ekonomisk analys av detta slag inom ramen för 
uppdraget. En ändring från industri till småindustri bedöms dock inte medföra några betydande negativa 
konsekvenser för markägarna, eftersom befintliga verksamheter redan idag kan räknas som småindustri. En 
ny planbestämmelse får heller ingen direkt rättsverkan för befintliga verksamheter, utan får effekt först när 
verksamheten vidtar åtgärder som är lovpliktiga. 

En utökning av befintliga verksamheter, d v s en produktionsökning med nuvarande innehåll, bedöms 
fortfarande som möjlig även vid en ändring av detaljplanen. Detta antagande baseras på att verksamheter 
och fastigheter är små samt att nuvarande produktion inte är störande för omgivningen.  

Undantag från denna bedömning gäller Foam Construction, vars bedömda skyddsavstånd ligger utanför 
men nära etableringsområdet. En kraftigt ökad produktion och ökad hantering av isocyanater skulle kunna 
komma att begränsas av en ny detaljplan som tillåter publika verksamheter i etableringsområdet. Då en ökad 
hantering kräver nytt tillstånd enligt MB skulle detta komma att prövas i samband med tillståndsprocessen.  

Undantag från bedömningen gäller även för däckhanteringen vid Hedbergs Ringsservice och Svedala 
lågprisdäck. En kraftigt ökad produktion vid Hedbergs Ringsservice skulle potentiellt kunna begränsas av 
omgivande kontor och handel, om rening- och filteranordningar anses för dyra. För bägge verksamheterna 
gäller även att den nuvarande hanteringen av däck utomhus kan komma att beläggas med restriktioner i 
form av lokalisering av upplag och upplagens storlek etc. Upplag är bygglovspliktigt enligt PBL. 

Ett blandat verksamhetsområde bedöms även medföra ökade kostnader för de verksamheter som hanterar 
brandfarliga vara (idag din-X och KS Maskiner) eller har för avsikt att göra det. Detta gäller även befintlig 
hantering då tillstånden är tidsbegränsade och behöver förnyas. Ökade kostnader kan komma att uppstå om 
hänsyn måste tas till nya skyddsobjekt i omgivningen så att riskreducerande åtgärder krävs, t ex i form av 
omlokalisering, brandskydd etc. Dessa kostnader får den sökande bära själv. Ett sätt att fördela kostnader 
mellan de som hanterar brandfarliga vara och den som utgör skyddsobjekt kan vara att i detaljplanen införa 
skyddsbestämmelser som innebär att befintliga riskkällor måste beaktas vid nyetablering. Trots detta 
bedöms det som sannolikt att planförändringen långsiktigt kommer att medföra merkostnaderna för hantering 
av brandfarlig vara.  
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8. Slutsatser 

Risker 

Inom och utanför etableringsområdet bedöms nedanstående objekt/verksamheter utgöra en olycks- eller 
hälsorisk för områdesbrukare: 

 Väg 108 

 din-X 

 KS Maskiner 

 Hedbergs Ringservice 

För att kunna etablera kontor i två plan inom gällande byggnadsrätter utmed väg 108 erfordras 
riskreducerande åtgärder i form av brandklassad fasad eller en kombination av brandklassad fasad och 
skyddsvall utmed väg 108. Möjlighet till utrymningsvägar riktade bort från väg 108 ökar säkerhet ytterligare 
och förordas oavsett val av alternativ. Åtgärderna anses möjliga att införa som krav i detaljplanen. Området 
inom 30 meter från väg 108 kan utföras som parkering, teknisk anläggning eller liknande verksamhet med 
tillfällig vistelse. 

din-X och KS Maskiner hanterar brandfarliga varor och kräver ett skyddsavstånd till nya byggnader för 
kontor, handel m.m. på 25 respektive 50 meter. Detaljplanen bör reglera byggrätterna närmast dessa objekt 
så att tillkommande bebyggelse måste ta hänsyn till riskkällorna på ett sådant sätt att kostnader för 
riskreducerande åtgärder belastar byggherren, och inte tillståndshavarna. Trots en sådan planbestämmelse 
är det sannolikt att verksamheter som hanterar brandfarliga vara i området kan drabbas av merkostnader vid 
eventuella förändringar av hanteringen, främst vid omlokaliseringar av brandfarliga vara inom den egna 
fastigheten eller vid ökade hanteringsmängder.  

din-X och KS Maskiner utgör även en liten hälsorisk för sin omgivning med anledning av den 
drivmedelsförsäljning som verksamheterna bedriver. Påverkan utgörs av små utsläpp av lättflyktiga ämnen 
till luft. Det framtagna skyddsavståndet för olycksrisker, 25 meter, är tillräckligt även för att utesluta hälsorisk. 
Vidare bör friskluftsintag placeras på oexponerad sida från verksamheterna, eller om luften tas från tak, så 
långt bort som möjligt från objekten. 

Det finns en viss risk för luktstörningar kring Hedbergs Ringservices anläggning, men störningarna bedöms 
inte som betydande utanför den egna fastigheten. Om fastigheten delas eller om delar av byggnaden hyrs ut 
till kontorsplatser föreligger dock risk för störningar. Dessa anses kunna hanteras genom 
arbetsmiljölagstiftning eller miljöbalken. Något behov av reglering genom detaljplan anses inte föreligga.  

Detaljplanearbetet 

I PBL utgör hälsa och säkerhet en av prövningsgrunderna för länsstyrelsen. När en kommun upprättar en 
detaljplan ska en miljöbedömning göras, om planens genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.  

Även om det finns lagliga möjligheter att undvika störningar verksamheter emellan och skydda människors 
och anställdas säkerhet och hälsa (genom bland annat lagen om brandfarliga och explosiva varor, 
miljöbalken och arbetsmiljölagen), förordas att gällande markanvändning J (industri) ändras till ”icke 
störande industri” eller ”småindustri” (Jm), om restaurang, handel och kontor ska tillåtas i området. Skälet är 
att en sådan planbestämmelse måste beaktas vid lovprövning av framtida etableringar i området, vilket ger 
byggnadsnämnden möjlighet att sovra bort verksamheter med stor omgivningspåverkan. En ändrad 
detaljplan till småindustri måste även beaktas vid tillståndsprövning enligt miljöbalken. 

Vidare bör möjligheten att inom planområde föreskriva såväl tekniska skydd mot störningar och risker som 
högsta tillåtna nivå på störningar användas inom etableringsområdet. Grannfastigheter till hantering av 
brandfarlig eller verksamheter med utsläpp till luft (t ex vulkrök) kan beläggas med krav på brandklassade 
fasader respektive krav på placering av friskluftsintag. Likaså kan en mjuk bestämmelse om att 
verksamheter inte får vara störande för omgivningen tillämpas. Att reglera bort ”tillståndspliktiga 
verksamheter” rekommenderas dock inte, eftersom sådana verksamheter med rätt förutsättningar kan 
bedrivas utan risker för sin omgivning. 
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Konsekvenser 

Den stora förändringen torde ligga i värderingen av marken. Istället för tung industri tillåts istället kontor och 
handel med dagligvaruförsäljning. En ändring från industri till småindustri bedöms dock inte medföra några 
betydande negativa konsekvenser för markägarna, eftersom befintliga verksamheter redan idag kan räknas 
som småindustri.  

En utökning av befintliga verksamheter, d v s en produktionsökning med nuvarande innehåll, bedöms 
fortfarande som möjlig även vid en ändring av detaljplanen. Detta antagande baseras på att verksamheter 
och fastigheter är små samt att nuvarande produktion inte är störande för omgivningen. Undantag från 
denna bedömning gäller Foam Construction, som vid en eventuell produktionsökning kan komma att 
begränsas av en ny detaljplan som tillåter publika verksamheter i etableringsområdet. Det samma anses 
gälla Hedbergs Ringsservice och Svedala lågprisdäck. En kraftigt ökad produktion vid Hedbergs 
Ringsservice skulle potentiellt kunna begränsas av omgivande kontor och handel, om rening- och 
filteranordningar anses för dyra. För bägge verksamheterna gäller även att den nuvarande hanteringen av 
däck utomhus kan komma att beläggas med restriktioner i form av lokalisering av upplag och upplagens 
storlek etc. Upplag är bygglovspliktigt enligt PBL. 

Även hantering av brandfarliga vara anses kunna drabbas av merkostnader om etableringsområdet får ett 
mer blandat innehåll. Ökade kostnader kan komma att uppstå om hänsyn måste tas till nya skyddsobjekt i 
omgivningen så att riskreducerande åtgärder krävs. Ett sätt att fördela kostnader mellan de som hanterar 
brandfarlig vara och den som utgör skyddsobjekt kan vara att i detaljplanen införa skyddsbestämmelser som 
innebär att befintliga riskkällor måste beaktas vid nyetablering. Trots detta bedöms det som sannolikt att 
planförändringen långsiktigt kommer att medföra merkostnaderna för hantering av brandfarlig vara.  
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Figur 9. Riskkällor och skyddsavstånd, grovt utsatta. För väg 108 redovisas två skyddsavstånd för kontor i två plan; utan 
riskreducerande åtgärder (38 meter) och med riskreducerande åtgärder (30 meter) 
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