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BAKGRUND OCH PLANENS SYFTE  
I anslutning till Malmö Flygplats och med god tillgänglighet till det regionala vägsystemet samt med 
närhet till golfbana och natur avser Sturup Park att skapa attraktiva arbetsplatser. Sturup Park är 
lokaliserad till Malmö Flygplats närhet för att dra fördel av flygplatsen och dess infrastruktur. Inom 
Sturup Park etapp 2 föreslås en företagspark med kontor och verksamheter i högst i 2 plan. Sturup 
Park är även företagsnamnet på både golfbana och företagsparken. 
 
Sturup Park var under mitten av 1990-talet föremål för parallella uppdrag, där Månsson Dahlbeck 
arkitektkontor AB fick arbeta vidare med sitt förslag. I fördjupning av översiktsplanen för Sturup (FÖP 
Sturup 93) delades det tilltänkta verksamhetsområdet in i 3 etapper med varierande 
planeringshorisonter. De två första etapperna, D2.2 och D2.3 planerades inom en tioårsperiod 
medan område D3.2 planerades på längre sikt. Under 1994 antog kommunen en detaljplan för 
område D2.2. Program för område D2.3, som avser detta planområde, togs fram och var på 
samråd årsskiftet 2008/2009. Framtagning av detaljplan avvaktades då det parallellt pågick ett 
arbete med att ta fram en ny fördjupning för Sturupsområdet. Efter att arbetet med en ny fördjupning 
för Sturups-området lades ner, återupptogs arbetet med att ta fram en detaljplan för Sturup Park 
etapp 2. 
 
Syftet med planen är att pröva lämpligheten att bygga en företagspark innehållande kontor och 
småindustri som ej är tillståndspliktig, d.v.s. enbart C-verksamhet tillåts, samt lager. Syftet är också 
att säkerställa levnadsmiljöer och rörelsestråk för större vattensalamander och groddjur enligt 
artskyddsförordningen och att inte försämra vattenkvaliteten i befintliga våtmarker inom planområdet 
där fynd av större vattensalamander är inventerade. Övriga fuktmarker inom planområdets 
lågpunkter kommer att utökas och nyttjas för dagvattenhantering. Ny våtmark föreslås söder om väg 
816 och i planområdets västra del. 
 

 
Orienteringskarta över de tre delområdena i Sturup Park enligt FÖP Sturup 93. Planområdet (D2.3) är 
markerat med rosa linje. 
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Plandata 

Lägesbestämning 
Planområdet ligger ca 1 km väster om Malmö Flygplats. Det är beläget väster om väg 813 och 
huvudsakligen norr om väg 816. Planområdet omfattar delar av fastigheterna Sturup 1:129, Sturup 
1:173 och marksamfällighet Håkanstorp S:1 (1:1, 2:1, 3:1 och 4:1). 

Areal 
Planområdets areal uppgår till ca 13,4 ha. 

Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet är i privat ägo där Sturup Park AB äger fastighet Sturup 1:129. 
Fastighet Sturup 1:173 ägs av Swedavia AB, fastighet Ebbesjö 1:1 och marksamfällighet 
Håkanstorp S:1, (Håkanstorp 1:1, 2:1, 3:1 och 4:1) ägs av Börringe kloster. 
 

 
Vy över planområdet med ägogräns och inslag av fuktiga sänkor och vegetationsdungar. 
  



ANTAGANDEHANDLING 
2015-12-01  
  

 Sidan 5 av 33 

PLANFÖRSLAG 

Områdets gestaltning och disposition 
Planområdets omfattning och intentioner utgår i stora drag från förslaget av Månsson Dahlbeck 
arkitektkontor AB. Byggnaders utformning och gestaltning ska anpassas till landskapet och de natur-, 
kultur- och ekologiska värden som finns i området. Området föreslås ha karaktären av en kontorspark 
med inslag av småindustri.  
 
Den grundläggande tanken med att uppföra en företagspark inom Sturup Park är att i första hand 
utgå från det landskap som ger området dess unika karaktär. Småvatten, vegetationsdungar och 
stenmurar sparas och bildar naturområden och ekostråk mellan kvarteren. Området, som är en del 
av det sydskånska backlandskapet, karaktäriseras främst av: 

• En mjukt kuperad terräng 
• Småvatten och sänkor med vegetationsdungar 
• Vegetationsridåer i äldre ägogränser med stenmurar 

 
Gatu- och bebyggelsestrukturen planeras utefter de topografiska förutsättningarna så ett naturligt 
dagvattenflöde erhålls. Hänsyn tas till riksintresset för natur där bebyggelse och vägar anpassas till 
den rådande topografin så att landskapets karaktär kan avläsas med mjukt böljande kullar och 
vegetationstäta sänkor. Diagonalt genom området bevaras den gamla ägogränsen med stenmur 
och trädridå. Den totala höjden för byggnader ska bl.a. med hänsyn till landskapsbilden inte 
överstiga 9 meter. 
 

 
Månsson och Dahlbäcks vinnande tävlingsförslag för Sturup Park – Företagspark. 
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Föreslagna åtgärder 
Planförslaget innefattar: 

• ca 25 624 m2 byggnadsarea för kontor och verksamheter i 2 
plan, totalt ca 51 248 m2 byggnadsarea 

• 2 st parkeringshus med totalt ca 600 parkeringsplatser i 3 plan 
• Markparkering som inte får bebyggas 
• våtmarker och svackdiken för rening och fördröjning av 

dagvatten 
• våtmarker för djurliv 
• skyddsåtgärder (faunatunnlar, faunadike, sidobarriärer) för 

vattensalamander och groddjur 
• bevarandebestämmelser för stenmurar 

 

 
Illustrationsskiss över Sturup Park etapp 2, Sweco. 
 

Bebyggelse 

Kontor och verksamheter 
Inom planområdet föreslås en företagspark med kontor och verksamheter som består av småindustri, 
som ej är tillståndspliktig, d.v.s. enbart C-verksamhet tillåts, samt lager. Bebyggelsen har en 
byggnadsarea som kan bebyggas med högst ca 25 624 m2 i högst 2 plan, d.v.s. totalt högst ca 
51 248 m2 byggnadsarea. Bebyggelsen antas utgöras av ca 75 % kontor och ca 25 % 
verksamheter. Byggnaderna regleras till en totalhöjd på högst 9,0 meter. För ny bebyggelse 
föreslås fasader i tegel med inslag av glas och skivmaterial. Byggrätten för bebyggelsen begränsas 
till högst 50 % av tomtytan. 
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Byggnader föreslås placeras på sluttningar och höjdpunkter inom området, något som kan 
innebära att det blir nödvändigt med suterränghus. Bebyggelsen bör utformas enhetligt i fråga om 
materialval och detaljer så att området erhåller en sammanhållen karaktär. Föreslagen bebyggelse 
utmed väg 816 ligger ca 25 meter från vägkant och som minst ca 12 meter från vägområdet.  
 
En äldre tvålängad gård/torp från sekelskiftet i planområdets östra del rivs för föreslagen 
bebyggelse.  
 

Grönstruktur och vattenområden 
Planområdets naturvärden med fuktmarker och träddungar bevaras i planen som naturområde och 
blir naturliga platser och stråk för groddjurs fortplantning och övervintring. Svackor och lågpunkter 
föreslås nyttjas för dagvattenhantering, som utjämnar och renar dagvattnet från planområdet. 
Försiktig röjning i våtmarker ska utföras för att skapa en mer gynnsam miljö för skyddade arter. 
 

 
Småvatten, fuktområden och stenmurar inom planområdet, Sweco. 
 
I detaljplanen skyddas befintligt småvatten, biotop, (1 och 9) som är skyddsvärda med naturvärden 
och innehåller särskilt skyddsvärda arter. Runt våtmarkerna föreslås en oexploaterad zon på ca 20 
meter, för att skydda levnadsförhållana för skyddsvärda arter och för att våtmarken ska kunna 
översvämmas. För att hindra djuren att gå i fel riktning byggs sidobarriärer/ledstrukturer utmed 
groddjurens rörelsestråk mot omgivande hårdgjorda ytor. Barriärerna ska vara lägst 20 cm höga 
och utformade med ett överhäng så att groddjuren inte kan klättra över. För att groddjur och 
vattensalamander ska kunna röra sig mellan våtmarkerna 1 och 9 föreslås ett gräsklätt stråk med ett 
grunt dike som avgränsas med sidobarriärer/ledstrukturer mot omgivande kvartersmark och 
lokalgata. Dessa korridorer ska vara minst 4 meter breda och minst 0,5 meter djupa. 
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Faunatunnlar/passager för groddjur och vattensalamander föreslås under industrigatan mellan 
våtmarkerna och under väg 816 mot fuktområde söder om planområdet. Söder om väg 816 (10) 
och i planområdets västra del (5) föreslås nya dagvattendammar. Befintliga vegetationsridåer med 
stenmurar, biotoper, (4 och 11) i tidigare ägogränser bibehålls och skyddas i plan. För träd vid 
biotoper - småvatten och stenmurar samt tidigare ägogränser krävs utökad lovplikt för trädfällning, 
då dessa träd är viktiga för den biologiska mångfalden samt skyddade groddjur. 
 

 
Karta över åtgärder för särskilt skyddsvärda arter. Dispens för biotopskydd har ansökts för småvatten 2 och 9 
som påverkas av föreslagen gata och planområdets dagvattenhantering, Sweco. 
 
Länsstyrelsen beviljar i beslut 2015-11-24 dispens från bestämmelserna om biotopskydd enligt 7 
kap. 11 MB för att anlägga sedimentationsdammar samt en väg i anslutning till befintliga 
våtmarker benämnda som objekt 2 samt 9 på fastigheten Sturup 1:129 i Svedala kommun.  
Som villkor för dispens gäller att:  

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

2. Röjning av träd och buskar får endast ske under perioden 1 augusti – 1 april. 
3. Lämpliga övervintringsmiljöer för större vattensalamander så som fintliga upplag, stubbar med 

håligheter samt liggande död ved eller stensamlingar ska skyddas från markarbeten under 
perioden 1 november - 1 april. 

4. Överskottsmassor ska jämnas ut mjukt och inte läggas upp i markerade vallar eller högar. 
5. Strandslänternas lutning ska hållas flacka.  
6. De biotopskyddade stenmurarna inom området får inte beröras av åtgärderna.  
7. I den mån buskar eller träd kommer att planteras, ska lokala sorter användas av arter som 

naturligt förekommer i trakten.  
8. Död ved får inte avlägsnas utan ska läggas upp som faunadepåer i anslutning till de aktuella 

objekten.  

2 

9 
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9. Som kompensationsåtgärd samt för att säkerställa att områdets värden för större 
vattensalamander samt andra groddjur bibehålls ska: 

• gräsmarkerna inom som minst 10 meters radie från objekt 2 samt 9 skötas som 
ängsmark vilket innebär att insådd och skötsel som gräsmatta inte får förekomma.  

• död ved får inte tas bort från området utan ska lämnas kvar där det faller alternativt 
läggas i solbelysta faunadepåer i anslutning till biotoperna. 

10. Om sprängsten används i projektet ska stenen täckas med avrundad natursten, eller alternativt 
tumlad sprängsten i ett tjockt lager på minst 30-40 cm. 

11. Fisk eller kräftor får inte planteras ut i dammarna.  
12. Den som utför åtgärder inom området ska ha kännedom om beslutets innehåll.  
13. Rutiner, utrustning och beredskap ska finnas för att förhindra spridning av driv-, hydraul-, 

kylnings- och smörjprodukter vid olyckor eller läckage, samt ska endast driv-, hydraul-, 
kylnings- och smörjprodukter som är så oskadliga för vattenmiljön som möjligt användas. 

 
Ett beslut om dispens upphör att gälla om åtgärderna inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
tio år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
 

Trafik 

Gatunät och gång- och cykeltrafik 
Planområdet försörjs via två tillfartsvägar, väg 813 och väg 816. Trafiken leds in i området via 
östra infarten från väg 813 och från väg 816 via ett femte ben i cirkulationsplatsen. Trafiken leds ut 
från området via den östra infarten från väg 813. Föreslagen bebyggelse bedöms ge en ökad 
trafikmängd på ca 3000-4000 fordon/åmd. Gatorna inom området föreslås utformas med sex 
meter breda körbanor så att två lastbilar kan mötas i reducerad hastighet. Hastigheten föreslås vara 
begränsad till max 40 km/h inom området. På vardera sidan av gatan föreslås gångbanor 
och/eller ledningsstråk och/eller belysningsstolpar på minst 1,5 meter. Gator ska utformas enligt 
Svedala kommuns normbeskrivning för allmänna anläggningar. Området ansluter befintligt 
cykelstråk via väg 813 och väg 816, mot Svedala och norrut. 
 

 
Sektion över gata i planområdet med gräsklätt dike med sidobarriärer för groddjur. 
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För att bibehålla landskapets terräng har vägarna i området lutningar upp till 10 %. Vägprofilerna 
ligger i vissa lägen en bit över befintlig mark pga. närheten till vattensamlingar eller lägen för 
vattentrummor. 

 
Sektion A-A over planområdet i väst-ostlig riktning, Sweco. 
 

Parkering 
Parkeringen inom området anordnas inom egen tomt samt inom föreslagna parkeringshus. Inom den 
egna tomten ska tillgängligheten utformas så att lutningen på parkeringsplatser, gångstråk och 
ramper vid entréer ej överstiger 1:12 med erforderliga vilplan. I planområdets östra del föreslås två 
markparkeringar för speciella engagemang. 
 

 
Sektion D-D, Sweco. 
 
Vid full utbyggnad av planens byggrätter behövs ca 1800 parkeringsplatser inklusive besöksplatser 
varav 1650 parkeringsplatser för kontor och ca 150 parkeringsplatser för industri.  
Två parkeringshus anläggs inom området. Parkeringshusen som föreslås uppföras i 3 plan rymmer 
ca 100 parkeringsplatser/plan vilket ger totalt ca 600 parkeringsplatser. I parkeringshusen föreslås 
elförsörjda laddstationer. 
 
Följande planeringsnormer för parkering bör tillämpas enligt Svedalas förslag till policy för 
parkering: 
Kontor: 30 p-platser + 3 p-platser för besökande per 1000 kvm  
Industri: 15 p-platser + 2 p-platser för besökande per 1000 kvm  
 

Teknisk försörjning 

Energiförsörjning 
Inom planområdet föreslås individuell uppvärmning. Uppvärmning bör ske med miljövänliga 
energikällor. Teleledningar inom kvartersmark säkras i detaljplanen med ett 4 meter brett u-område. 
Inom u-området får det inte förekomma plantering av träd, men mindre buskar accepteras. 
Plantering av träd bör ej ske närmare ledningar än 3,0 meter. För att minska risken för skador på 
träd i samband med eventuella arbeten med ledning rekommenderas att träd i närheten förses med 
rotskydd. 
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Vatten och avlopp 
Planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten samt dagvatten. 
Väster och söder om planområdet finns befintlig ledning för kommunalt vatten och spillvatten. 
Planområdet ska anslutas till befintliga vatten och spillvattenledningar. VA ska utformas enligt 
Svedala kommuns normbeskrivning för allmänna anläggningar. Vattenreservoar och 
pumpanläggning ska anläggas för att täcka områdets behov av släckvatten med brandposter. För 
brandvatten erfordras brandposter som kan försörjas med 20-30 l/s. I angränsande antagen 
detaljplan för Sturup 1:129 m.fl. ”Sturup Park” finns mark reserverat för dessa anläggningar. 

Dagvattenhantering 
Dagvattenutredning är utförd av Sweco Enviroment AB, 2014-03-14, reviderat 2015-06-11 och 
Tyréns Infrakonsult AB, 2000-09-20. Dagvattnet från planområdet leds via gräsklädda diken och 
ledningar till anlagda, befintliga våtmarker och diken i områdets lågpunkter. (Se kartbild nedan.) 
Slutlig recipient är Fjällfotasjön.  
 

 
Avrinningsområde för dagvatten inom planområdet, Sweco. 
 

A. Ny dagvattendamm föreslås i avrinningsområde A.  

B. För avrinningsområde B behandlas dagvattnet i sedimentationsdammar med utflöde genom 
filtervall innan dagvattnet når befintligt småvatten som utgör en skyddsvärd biotop.  

C. Inom avrinningsområde C bibehålls befintligt småvatten som är en skyddsvärd biotop i sin 
nuvarande utformning. Dagvatten från detta område leds istället i en trumma som 
dimensioneras för ett 20-års regn under väg 816 till en ny dagvattendamm söder om 
vägen.  
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D. I avrinningsområde D byggs befintligt småvatten, som är en biotop med låga naturvärden 
och utan särskilt skyddsvärda arter, om och delas i två delar på vardera sida om föreslagen 
gata. Minde småvatten i västra respektive i östra delen av avrinningsområdet kommer inte 
att nyttjas för dagvattenhantering. Detaljplanen reglerar ett svackdike som är en öppen 
dagvattenhantering och tar hand om ytvatten från stora regnmängder. Ytvattnet leds från en 
lågpunkt vid planerad gata norr om dammen till våtmarken.  

E. För avrinningsområde E och F föreslås svackdiken för rening och fördröjning av dagvatten. 

Länsstyrelsen beviljar i beslut 2015-11-24 tillstånd om vattenverksamhet för att anlägga dammar för 
dagvattenhantering med föreläggning med stöd av 23 § första stycket 2a förordningen 
(1998:1388) om vattenverksamhet m.m. och 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) att vidta följande 
försiktighetsmått i samband med utförandet av anmälda vattenverksamheter:  

1. Öar ska inte anläggas. 
2. Arbetsföretaget ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga grumling och 

sedimentation.  
 
Ett beslut om dispens upphör att gälla om åtgärderna inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
tio år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
 

 
Djupområden och ytavrinning enligt ytkartering 2015. 
 
Anlagda våtmarker är dimensionerade för ett 20-års regn med ett utgående flöde av 1,5 l/s * ha. 
Avrinningskoefficient för området har ansatts till 0,65. Dagvattenledningar dimensioneras för 10 
årsregn. Dagvattendammarna är beräknade till ett djup på 1,5 meter och med en vattennivå på 
0,8 m vid ett 20 årsregn. Då regn som är kraftigare än ett 20 års-regn inträffar finns 0,7 meter kvar 
innan marknivån nås. Utredningen visar att det finns kapacitet i föreslagna dammar för att 
omhänderta 100 årsregn. 
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Våtmark inom område B, som är en skyddsvärd biotop, bedöms sannolikt att översvämmas vid ett 
100-års regn vid full utbyggnad av både gällande detaljplan norr om planområdet och av denna 
detaljplan. Fördröjningsbehov vid ett 100-årsregn är ca 3650 m3 vid full utbyggnad av bägge 
detaljplanerna och befintlig volym i våtmarken är ca 2700 m3. Dammens botten ligger på nivån ca 
+64,8. På nivån +66,0 blir våtmarkens yta något större. Då våtmarken innehåller 3650 m3 ligger 
vattennivån på ca +66,3 . Sedimentationsdammarnas vattenyta varierar något med inkommande 
flöde. Maxnivån bör i dessa ligga på ca +66,5 . Högsta dämning i dräneringssystemet kommer 
att vara +67,0 vid fastigheterna närmast våtmark B. Vid fastigheten lägst österut kommer högsta 
dämning att vara +68,0 . Marknivån vid föreslagen bebyggelse inom område B ligger mellan 
+66,5 och +69,5. Marknivån vid föreslagen bebyggelse bör ligga lägst +67,0 . 
 
Inom område C finns ett djupområde som kan översvämmas vid större regnmängder (se kartbild 
ovan över djupområden och ytavrinning). En detaljerad undersökning bör göras inför projektering 
av byggnader eller senast i samband med bygglovsansökan. 

Renhållning 
Sopkärl med fraktioner föreslås inom respektive tomtmark. 

Transformatorstation 
Inom planområdet föreslås en transformatorstation i områdets östra del. Vid dagvattendammen norr 
om planrådets finns en befintlig transformatorstation. Enligt Högspänningshandboken SS 421 01 
01 ska avståndet mellan transformatorbyggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag 
uppgå till minst 5 meter. 

Ledningar 
Inom planområdet finns en luftburen kraftledning som påverkas av föreslagen bebyggelse. 
Kraftledningarna som är fördelningsledningar på 20 kV har ett skyddsavstånd på ca 20 meter på 
ömse sidor av luftledningen. Inom planområdet finns det även el- och teleledningar som berörs av 
föreslagen bebyggelse. Exploatören bekostar kablifiering/flytt av berörda ledningar och 
upphävande av avtalsservitut för kraftledningar (1263 IM 01/19360). 
 
Sydvatten har följande allmänna krav vid byggnation vid deras ledningar: 

• Innan markarbete ska utföras i närheten av Sydvattens ledningar ska Sydvatten kontaktas för 
genomgång av genomförandet samt för ledningsutsättning.  

• Handgrävning ska ske 0,5 m över hjässan med där det ska vara en yrkesarbetare i 
gropen, max 20 tons grävmaskin och "handgrävingen" ska ske diagonalt över ledningen, 
ej längs ledningen och skopan ska vara utan tänder.  

• Schakt eller fyllning får ej förekomma närmare än 5 m från ledningen utan att Sydvatten 
meddelas och ger tillstånd.  

• Tunga transporter får ej ske över ledningen utan att Sydvatten godkänner skyddsåtgärder. 
Ändrad markanvändning och byggnation över ledningen måste godkännas av Sydvatten.  

• Vibrerande maskiner får ej användas. 

Lovplikt 

Marklov 
Inom område betecknat med ”a1” gäller, i enlighet med 9 kap 12 § PBL, utökad lovplikt för 
trädfällning av träd som 1,3 meter ovan mark har större omkrets än 50 cm.   
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KONSEKVENSER 

Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen 
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i 
planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om 
man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en 
betydande miljöpåverkan. Detaljplan som medger att området tas i anspråk för industriändamål 
enligt PBL 4 kap 34§ omfattas av krav på miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 6- 7§§. 
Dessutom berörs riksintressen för naturvård MB 3 kap 6§, rörligt friluftsliv MB 4 kap 2§, 
flygändamål och järnvägstrafik MB 3 kap 8§.  
 
Bygg och miljö bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivning att 
planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 § 
MB och i 4 kap 34§ PBL. Behovet av miljötillsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför 
i en miljöbedömning enligt 6 kap 12-13 §§ MB. Sweco har upprättat miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). Miljökonsekvensbeskrivningen är i sin helhet en separat handling.  
 

Sammanfattning av miljökonsekvenserna 

Riksintressen 
Upprättad miljökonsekvensbeskrivning visar att riksintresse för turism och friluftsliv samt naturmiljö inte 
påverkas negativt av planförslaget. Riksintressenas kärnvärden ligger utanför planområdet. 
Kärnområden definieras som de områden där naturreservat, Natura 2000, och de högst klassade 
områdena i kommunens och i länsstyrelsens naturvårdsprogram eller rekreationsområden ligger 
inom. Planområdet ligger idag inom brukad mark och är därmed i princip inte allemansrättsligt 
tillgänglig, det vill säga området är av begränsat värde för turismen och det rörliga friluftslivet. 
Östersjöleden och Skåneleden ligger öster om planområdet och påverkas inte av planförslaget. 
 
Vidare anses inte riksintressen för kommunikationer avseende allmänna vägar och framtida 
järnvägsförbindelse påverkas negativt. Planförslaget tangerar korridor för framtida 
järnvägsförbindelse. Detaljplaneförslaget påverkar inte möjligheten att förverkliga Sturupspendeln 
negativt inom i järnvägsutredningen redovisad korridor. Utpekat riksintresset för en eventuell 
framtida parallellbana som ligger norr om föreslagen bebyggelse kan påverkas av föreslagen 
bebyggelse. Precisering av riksintresset för luftfart som gjorts av Trafikverket år 2013 har avstyrkts 
av Svedala kommun, då riksintresset påverkar kommunens möjlighet att utveckla 
verksamhetsområdet för Sturup Park. Dessutom anser Svedala kommun att prognoserna i 
riksintressepreciseringen inte tydligt visar behovet av en ny landningsbana inom överskådlig framtid. 

Skyddade områden 
I området finns biotoper för småvatten och stenmurar som har generellt skydd enligt MB 7 kap samt 
förekomst av arter enligt art- och habitatdirektivet. Biotoperna har inventerats och kommer att 
bevaras som de är eller som en del i en strategi för hantering av områddets biotoper och groddjurs 
rörelsemönster som till en del också omfattar dagvattenhantering. Därmed bedöms biotopernas 
värde som livsmiljö för biologisk mångfald bestå.  
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Stenmurar, biotoper, skyddas i plan samt skyddsvärda småvatten med särskilt skyddsvärda arter. 
Åtgärder föreslås även i plan för särskilt skyddsvärda arters förflyttning mellan småvatten där fynd 
har hittats av vattensalamander och ätlig groda.  
äg 813 
Påverkan på yt- och grundvatten har bedömts vara obetydlig med ovannämnda hänsynsåtgärder 
för ytvattenberoende biotoper. 

Hälsa och säkerhet 
Vägtrafikbuller 
I samband med utbyggnad av cirkulationsplatsen 813/816 gjordes översiktliga bullerberäkningar 
för närbelägna bostäder. Bullerberäkningarna byggde på betydligt högre trafikökningsprognoser 
än de som nu förväntas. Inga närbelägna byggnader beräknas utsättas för högre ekvivalent 
ljudnivå än 59 dBA (Vägverket Region Skåne). Denna bedömning gäller med marginal inklusive 
den av planen alstrade trafiken. Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit 
riktvärden för vägtrafikbuller för befintliga bostäder.  
 
Riksdagens riktvärden för buller från vägtrafik för befintliga bostäder 
Befintlig bostäder Ekvivalentnivå 

dB(A) 
Maximalnivån 
dB(A) 

Ute (frifältsvärde) 65 - 
 
Arbetslokaler, tyst verksamhet, omfattas inte av några bullerriktvärden. I Naturvårdsverkets 
övergångsvägledning har tidigare riktvärden för externt buller utgått för arbetslokaler med tyst 
verksamhet. En rimlig vägledning kan dock vara att inomhus ska omgivningsbuller inte överstiga 40 
dBA. Inga byggnader inom planområdet bedöms att utsättas för omgivningsbuller över denna nivå. 
 
Farligt gods 
Utmed väg 813 där transport av farligt gods (flygbränsle) sker har ett skyddsavstånd på 50 meter 
tillämpats utifrån en översiktlig riskbedömning avseende olycksrisker relaterade till Malmö Flygplats 
utförd av WUZ risk consultancy AB. Utredningen visar att brinnande flygbränsletransporter är 
dimensionerande influensområde för riskbedömning av olyckor med farligt gods.  
 
Byggnadsfritt avstånd 
Föreslagna byggnader utmed väg 816 anses inte inverka negativt på trafiksäkerheten på väg 816 
genom till exempel skymd sikt eller att fasta, oeftergivliga, föremål placeras i vägens säkerhetszon. 
Ledstrukturer för groddjur inom vägens säkerhetszon kommer att utformas på ett trafiksäkert sätt. 
 
Brandfarlig och explosiv vara 
Vid förvaring av brandfarlig och explosiv vara ska, förutsatt att mängderna är tillräckligt stora, 
tillstånd för förvaringen finnas. Det är räddningstjänsten som ska ge ut tillståndet. Vid brand eller 
olycka kan släckvatten komma att samlas upp i områdets system för hantering av dagvatten. 
Systemet omfattar magasin med fördröjning vilket skapar viss tid för sanerning innan släckvatten 
eller andra föroreningar sprids vidare utanför planområdet. Detta kan påverka biotoper inom 
planområdet negativt, men effekten bedöms vara tillfällig då föroreningar saneras eller neutraliseras 
på naturlig väg. I händelse av en sådan i sig mycket ovanlig olyckshändelse bedöms det som 
mycket osannolikt att spridning av släckvatten och andra föroreningar till berörda biotoper skulle 
uppnå sådana proportioner att berörda arter och biotoper skulle komma till bestående skada. 
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Mark, luft och vatten 
Markradon 
Enligt översiktlig undersökning av markradon i Svedala kommun, juni 1990 ligger planområdet 
inom normalriskmark för radon. Även marken i angränsande detaljplan i norr klassificeras som 
normalriskmark enligt radonmätning som utfördes i samband med planarbetet.  
 
Vid låg- och normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. Vid högriskmark ska 
byggnader utföras radonsäkrade. Boverkets klassning av mark ur radonsynpunkt är för lågriskmark 
0-10 kBq/m3, normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark >50 kBq/m3. Tillräckliga 
skyddsåtgärder ska utföras i de fall halterna överskrider tillåtna gränsvärden. Radonhalt ska 
undersökas senast i samband med bygglovsansökan. 
 
Markföroreningar 
Planområdet, som huvudsakligen utgörs av vallodling/jordbruksmark, bedöms inte innehålla 
föroreningar. Undersökning av ev markföroreningar samt erforderlig sanering ska redovisas i 
samband med bygglovsansökan. Om man i samband med schaktarbeten påträffar förorenad jord 
ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten för miljö i Svedala kommun som ska godkänna hur dessa 
massor ska användas eller omhändertas. Massor som ska användas för utfyllnad ska motsvara 
lokala bakgrundshalter alternativt uppfylla kriterier för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets 
handbok 2010:1. Anmälan krävs om halt och lakningsnivåer i massorna innebär ringa 
föroreningsrisk. Om massor som avses användas inte uppfyller kriterier för mindre än ringa risk krävs 
en prövning enligt miljöbalken i varje enskilt fall. 
 
Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken får ej överskridas för svaveldioxid, 
bly, kväveoxid, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10,) (PM2,5 år 2015) och bensen 
samt ska eftersträvas för ozon, PM2,5, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 
 
Enligt Bygg och miljös beräkningar överskids inte miljökvalitetsnormerna inom Svedala kommun. 
Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. Planområdet ligger inom 
öppet landskap med god genomluftning. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget 
innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.  
 
Dagvattenhantering 
Utbyggnadsförslaget bedöms inte ha någon betydande negativ miljöpåverkan på Fjällfotasjön, 
varken genom några fysiska förändringar eller på vattenkvaliteten. Anläggning av våtmark kommer 
att innebära Vattenverksamhet enligt 9 och 11 kap Miljöbalken vilket aktualiserar anmälningsfrågor 
och samråd med nuvarande dikningsföretag i området. 
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Dikningsföretag ”Sturup nr 1 av år 1907. 
 
Båtnadsområde för dikningsföretaget ”Sturup nr 1 av år 1907” ligger till viss del inom planområdet 
och avvattnar delar av planområdet till Fjällfotasjön enligt VISS, VattenInformationsSystem Sverige, 
Länsstyrelsen 2014. Det utgående flödet från våtmarkerna kommer att vara 1,5 l/s ha och bedöms 
inte påverka befintliga vattendrag. ”Dikningsföretaget nr 1 Sturup av år 1907” är omprövat genom 
”Sturups dikningsföretag år 1965”. 1965-års företag innebar kulvertering av det öppna diket som 
ingick i det äldre företaget. Samråd om rubricerade detaljplans förändring har skett med 
dikningsföretaget där Sturup Park AB c/o Börringe kloster AB, Statens Luftfartsverk och Malmö 
kommun är delägare. 

Sociala konsekvenser 
Arbetsplatser 
Föreslagen förestagspark förväntas ge ca 1500 nya arbetstillfällen i kommunen. 
 
Tillgänglighet 
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för 
funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 1§ PBL (byggnader) samt 8 kap 
9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och 
markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning och anmälan.  
 
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas. En anpassning av 
exploateringen till de rådande topografiska förhållandena ställer höga krav på god tillgänglighet 
för funktionshindrande personer som arbetar eller besöker Sturup Park. Främst gäller detta ytorna 
mellan parkeringsplatserna och fastigheterna, men även möjligheten att röra sig inom området.  
 
Inom fastigheterna bör handikapplatserna placeras på ett sådant sätt att det möjliggör att en ramp 
och/eller en asfalterad yta avsedd för rullstol kan angöras mellan parkeringsplatsen och entrén till 
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fastigheten. Lutningen på rampen och/eller den asfalterande ytan bör i enlighet med 
rekommendationer från Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning) vara 1:20 eller 
1:12 med erforderliga vilplan där flackare lutning inte är möjligt. 
 

 
Principskiss på hur tillgänglighetskraven för handikappade kan tillgodoses, Sweco. 
 
Säkerhet och trygghet 
Trygghet skapas genom att gator och gångvägar i området ska vara väl upplysta. Samtliga gator 
samt gångvägar utformas trafiksäkert för oskyddade trafikanter 
.  
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GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN 

Organisatorisk och ekonomiska genomförandefrågor  

Ansvarsfördelning 
Sturup Park AB är markägare och huvudexploatör. 

Huvudmannaskap för allmänna platser 
Kommunen är inte huvudman för allmänna platser då planområdet är avsett för industriområde och i 
detaljplanelagd tidigare etapp, Sturup Park 1, finns enskilt huvudmannaskap sedan tidigare. 
 
Staten är väghållare för den allmänna vägen 816 och ansvarar för drift och underhåll. 
 

Avtal 

Exploateringsavtal 
Befintligt exploateringsavtal finns upprättat 2001-12-19 mellan Svedala kommun och Sturup Park 
AB. För etapp 2 har det upprättats ett tillägg till exploateringsavtalet mellan Svedala kommun och 
Sturup Park AB. Huvudsyftet ska vara att exploatören åtar sig att utföra en i princip komplett 
exploatering. Utöver arbeten på kvartersmark ska även ingå arbeten på allmän mark såsom gator, 
gångvägar, natur, våtmark, diken, faunatunnlar för vattensalamander och groddjur samt allmänna 
ledningar för VA och dagvatten  

Övriga avtal 
Utbyggnad av föreslagen tunnel för vattensalamander och groddjur regleras genom särskilt avtal 
mellan Trafikverket och exploatören. 
 
Befintligt VA-avtal finns upprättat 1994-07-06 respektive 1994-04-26  med ett tillägg 2001, 
undertecknat 2001-08-06 respektive 2001-09-24 mellan Svedala kommun och Sturup Park AB. 
För etapp 2 ska det upprättas ett tillägg till VA-avtalet mellan Svedala kommun och Sturup Park AB. 

Servitut, ledningsrätt 
Avtal ska tecknas mellan exploatör Sturup Park AB och E.ON Elnät om att befintlig 
högspänningsledning ovan mark ska kablifieras eller flyttas innan berörd del av detaljplan 
genomförs. Kablifiering eller flytt av högspänningsledning bekostas av exploatören. Upphävande 
av avtalsservitut för luftkraftledningar (1263 IM 01/19360) bekostas av exploatören. 
 

Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 10 år, från det datum den vinner laga kraft. Före 
genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen ändras eller 
upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte 
kunnat förutses vid planläggningen. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller 
upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 39§ PBL). 
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Tidplan 
Planförslaget beräknas antas i kommunfullmäktige februari 2016. 

Tekniska genomförandefrågor 

Utbyggnad av allmänna anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: 

• Gator och gångvägar 
• Naturområden 
• Våtmarker, svackdiken, sedimentationsdammar 
• Allmänna ledningar och belysning 
• Faunatunnlar, faunadike och sidobarriärer 
• Vattenreservoarer med pumpanläggningar  

 
Ledningar och servitut för ledningar som påverkas av exploateringen flyttas och bekostas av 
exploatören. Exploatören initierar och bekostar erforderliga lantmäteriförrättningar. Luftledning ska 
förläggas i mark. 
 
En detaljerad geoteknisk utredning och markundersökning avseende markradon och 
markföroreningar ska bekostas och tas fram inför detaljprojektering av byggnader eller senast i 
samband med bygglovsansökan av exploatören. 
 
En detaljerad utredning avseende översvämningsrisk vid större regnmängder i planområdets 
djupområden ska bekostas och tas fram inför detaljprojektering av byggnader eller senast i 
samband med bygglovsansökan av exploatören. 
 
Brandvattenförsörjningen ska anordnas i planområdet. Vid detaljprojektering ska antalet 
brandposter och sprinklersystem utredas för att bedöma vattentillgången. Vattenreservoar med 
pumpanläggning ska anläggas för att täcka områdets behov av släckvatten med brandposter. För 
brandvatten erfordras brandposter som kan försörjas med 20-30 l/s. I angränsande antagen 
detaljplan för Sturup 1:129 m.fl. ”Sturup Park” finns mark reserverat för dessa anläggningar. 
Exploatören ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med 
bygglovsansökan. Tillträdet till räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Gator ska 
vara dimensionerade för utryckningsfordons framkomlighet. 
 
Massor som ska användas för utfyllnad ska motsvara lokala bakgrundshalter alternativt uppfylla 
kriterier för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1. Anmälan krävs om halt 
och lakningsnivåer i massorna innebär ringa föroreningsrisk. Om massor som avses användas inte 
uppfyller kriterier för ”mindre än ringa risk” krävs en prövning enligt miljöbalken i varje enskilt fall.  
 
Skyddsåtgärder och faunatunnlar för vattensalamander och groddjur ska utföras mellan småvatten 
(biotoper) 1 och 9 och mot fuktmark söder om väg 816, vilket regleras i detaljplan. För att hindra 
djuren att gå i fel riktning byggs sidobarriärer/ledstrukturer mot omgivande tomtmark och lokalgator 
samt mot faunatunnlarnas mynningar. Faunastråk utförs som gräsklädda grunda diken som 
avgränsas med sidobarriärer mot omgivande hårdgjorda gator och tomtmarker. Åtgärder på 
allmän väg ska utformas i samråd med och godkännas av Trafikverket. Trafikverket som är 
sakägare och bevakar trafikbelastningen på det allmänna vägnätet hörs av kommunen vid bygglov 
för uppgörande av ny eller väsentlig ändring av byggnad. 
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Innan bygglov ges ska för bygglovet erforderliga gator, anläggningar, ledningar, 
våtmarker/svackdiken/sedimentationsdammar och VA-ledningar vara anlagda. Samt ska 
skyddsåtgärder och faunatunnlar för skyddade arter vara utförda inom erforderliga gator och 
tomtmark. Faunatunnlar utförs när berörd gata anläggs. Skyddsåtgärder i form av gräsklädda 
grunda diken och sidobarriärer/ledstrukturer för skyddade arter utförs när berörd gata eller tomt 
anläggs. Inom område B och D ska befintlig luftledning vara förlagd i mark innan bygglov ges för 
berörda fastigheter. 
 
Erforderliga våtmarker och svackdiken som krävs för respektive tomt anges i nedanstående matris.  
Matrisen redovisar de olika avrinningsområden A-F för bebyggelsens dagvattenhantering.  

• Vid bygglovsansökan inom avrinningsområde A ska ny föreslagen våtmark inom området 
anläggas.  

• Vid bygglovsansökan inom avrinningsområde B ska föreslagna sedimentationsdammar 
anläggas med utflöde genom filtervall innan dagvattnet når befintligt småvatten. 

• Vid bygglovsansökan inom avrinningsområde C ska ny föreslagen våtmark anläggas söder 
om väg 816. 

• Vid bygglovsansökan inom avrinningsområde D ska dagvatten ledas till befintliga 
våtmarker. Samt ska föreslagit svackdike anläggas vid bygglovsansökan i 
avrinningsområdets östra del. 

• Vid anläggning av parkeringsytor i avrinningsområde E respektive F ska föreslagna 
svackdiken anläggas inom respektive område. 

 

 
Matris som redovisar vilka våtmarker och svackdiken som krävs för respektive tomt, Sweco.  
 
VA ska anslutas till befintliga vatten- och spillvattenledningar som ligger väster samt söder om 
planområdet. 
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Villkor för dispens från bestämmelse om biotopskydd enligt 7 kap 11 MB för att anlägga 
sedimentationsdammar samt väg i anslutning till befintlig våtmark benämnda som objekt 2 och 9 i 
MKB ska beaktas. 
 
Försiktighetsmått i samband med anläggning av nya våtmarker i planområdets östra del och söder 
om väg 816 ska beaktas. 
 

Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser 

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning ska motsvara detaljplanens indelning i en gemensam fastighet för allmän 
platsmark för gata och natur. För kvartersmark bör en exploateringsfastighet bildas. 
Exploateringsfastigheten avstyckas till enskilda tomter efter behov. 

Ledningsrätt mm. 
Rätt att framdra ledningar inom planområdet regleras med ledningsrätt eller servitut. Det gäller såväl 
befintliga som nya ledningar. 

Gemensamhetsanläggning 
Delar av fastigheter Sturup 1:129, Sturup 1:173, Ebbesjö 1:1 och marksamfällighet Håkanstorp 
S:1 som utgör allmän platsmark bildar en gemensamhetsanläggning för skötsel och drift av 
gatumark, natur med våtmarker, allmänna ledningar för VA och dagvatten samt faunatunnlar och 
skyddsåtgärder för vattensalamander och groddjur. Allmänna platser i denna detaljplan och i 
befintlig antagen detaljplan för del av Sturup 1:129 m.fl. Sturup Park, Svedala kommun (laga kraft 
1995-01-12) ska hanteras i samma gemensamhetsanläggning. Anläggningen ska vara gemensam 
för de fastigheter som bildas inom kvartersmarken.  

Fastighetsindelningsbestämmelser 
Fastighetsbildningen bedöms kunna ske utan stöd av fastighetsplan. Skulle fastighetsplan erfordras 
så kan den upprättas vid detta tillfälle. 

Ansökan om fastighetsbildning m m 
Sturup Park AB bekostar och ansöker om fastighetsbildning för allmän platsmark. Det ankommer på 
berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten ansöka om erforderlig fastighetsbildning 
eller upplåtelse av ledningsrätt. 

Inlösen, ersättning 
Mark som enligt en detaljplan ska användas för allmän platsmark kan tas i anspråk för bildande av 
gemensamhetsanläggning utan att avtal föreligger med fastighetsägaren. Ersättning för marken 
bestäms enligt reglerna i expropriationslagen (1972:719) om ingen annan överenskommelse 
träffas. 
 
Mark inom fastighet Sturup 1:129, Sturup 1:173, Ebbesjö 1:1, och marksamfällighet Håkansstorp 
S:1 som ska nyttjas för allmän platsmark inlöses vid inrättande av gemensamhetsanläggning. 
Berörd del av privatägd fastighet Sturup 1:173 omfattar ca 1770 m2.  
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Konsekvenser av fastigheterna 
Fastighet Sturup 1:129 
Fastigheten är privatägd. En del av fastigheten utgörs av kvartersmark. Fastighetsreglering bör ske 
så att gränserna anpassas till kvartersmarken. Nya fastigheter bildas inom kvartersmark för kontor, 
småindustri, lager, parkeringshus och markparkering som bildar en egen fastighet. 
 
Där planen tillåter, och behov finns, för gemensamma anläggningar exempelvis gatumark, natur 
med våtmarker, vatten- och avloppsledningar samt skyddsåtgärder för vattensalamander och 
groddjur, kan gemensamhetsanläggningar bildas. 
Ledningar för tele, el och luftburen högspänningsledning finns inom området. Befintliga eller nya 
ledningar inom kvartersmark eller ledningar som kan komma att flyttas kan tryggas genom att 
servitut eller ledningsrätt bildas. Nätstationer ska tryggas med ledningsrätt eller servitut. 
 
Fastighet Sturup 1:173 
Fastigheten är privatägd och berörs av inlösen av mark som i detaljplan ska utgöras av allmän 
platsmark i form av naturmark och industrigata. 
 
Fastighet Ebbesjö 1:1 
Fastigheten är privatägd och ska utgöras av allmän platsmark i form av genomfartsgata och 
naturmark.  
 
Fastighet Håkanstorp S:1 
Samfälligheten ägs av Börringe kloster. Del av samfälligheten berörs av inlösen som i detaljplanen 
ska utgöra allmän platsmark i form av naturmark.  
 

 
Konsekvenser för fastigheter med arealer (m2).  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Markanvändning 
Området är inte detaljplanelagt. Marken används för vallodling/jordbruksmark förutom föreslagen 
våtmark söder om väg 816 som utgörs av en vegetationsridå. Inom planområdet finns fuktiga 
sänkor med vegetationsdungar och trädridåer i äldre ägogränser.  
 

Geoteknik 
Planområdet utgörs huvudsakligen av morän och sand enligt SGU:s jordartskarta. För planområdet 
är det utfört en översiktlig geoteknisk utredning 1990. Grundvatten eller sjunkvatten förekommer 
inom de lägre partierna på ett djup av 0,5-2,0 m under markytan. De grundläggningstekniska 
förutsättningarna för bebyggelse är inom större delen av området goda/mycket goda med lokala 
undantag. Områdets stora nivåvariationer gör dock att större terrasseringar måste ske lokalt. 
Byggnader kan grundläggas utan extraordinära kostnader inom större delen av området i naturligt 
lagrat material av lermorän eller på denna godkänd fyllning. Byggnader, med eller utan källare, 
ska dräneras och fuktskyddas normalt. Undersökningen är av översiktlig karaktär och lokala 
avvikelser kan förekomma och därför bör en detaljerade undersökningar göras inför projektering av 
byggnader eller senast i samband med bygglovsansökan. 
 

 
Jordartsklasser enligt SGU, copyright Lantmäteriet. 

Bebyggelse 

Bostäder 
Inom planområdet finns ett äldre hus från sekelskiftet som hyrs ut av Sturup Park som bostad. 
Gården/torpet utgörs av en huvudbyggnad och en ekonomibyggnad. Det är en byggnad 
i 1,5 plan med vita putsade fasader och sadeltak. 
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Bostadshus inom planområdet. 

Verksamheter 
Utanför planområdet ligger Sturup Parks verksamhetsområde etapp 1, Sturup Parks golfbana, 
Malmö Flygplats, Sturup Raceway och Malmö motorcross. Inom Sturup Parks verksamhetsområde 
etapp 1 i planområdets norra gräns finns en kontorsbyggnad i två plan med röda tegelfasader. 
Kontorsbyggnaden är från 2000-talet.  
 

 
Kontorsbyggnad norr om planområdet 
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Grönstruktur och vattenområden 
Planområdet tillhör det sydskånska backlandskapet som karakteriseras av en varierad topografi med 
höjder och sänkor, skapade av den senaste istiden. Topografin varierar mellan ca +60 och +75 
m. Planområdet utgörs av vallodling/jordbruksmark av klass 6 (där klass 10 är högst). I lågpunkter 
finns kärr och märgelgravar som omgärdas av vegetationsdungar med träd och buskar 
innehållande bl.a. al, fläder och ask. Småvatten norr om väg 816 (1), i planområdets norra del (9) 
och vid diagonal ägostruktur (2 och 3) har en vattenyta under en större del av året och anses vara 
biotoper. Småvatten (1 och 9) har höga naturvärden med särskilt skyddsvärda arter. 
 

 
Vy över planområdet med mjuka böljande kullar och vegetationsdungar 
 
I äldre ägogränser finns stenmurar (biotoper) samt vegetationsridåer med träd som utgörs av bl.a. 
björk, ask, rönn, vildapel och hagtorn. Bostadshuset omgärdas av en trädgård med planteringar. 
 

 
Ägogräns med träd och delvis synlig stenmur, foto Sweco. 
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En inventering av hänsynskrävande och/eller rödlistade växter och djur har utförts av Rana konsult 
under våren/försommaren 2013 och 2014. Vid inventeringen påträffades ask som är rödlistad 
som ”sårbar”. Inom planområdet påträffades även sånglärkan som är en rödlistad fågel. Större 
vattensalamander som är upptagen i artskyddsförordningen under kategori N inventerades inom 
planområdet. Ätlig groda som är upptagen i artskyddsförordningen under den lägre kategorin F 
inventerades också inom planområdet. 
 
Förslag till åtgärder för att gynna groddjur inom planområdet har tagits fram av Rana Konsult 
2014. En zon på 5-10 meter närmast dammarna föreslås för att våtmarkerna ska förbli 
oexploaterade. Förbindelse/korridor föreslås mellan småvattnen (biotoperna). De kan utformas som 
ett grunt dike med sidobarriärer utformade med ett överhäng så att groddjuren inte kan klättra över. 
Det är viktigt att barriärerna hålls fria från vegetation, som salamandrar kan klättra på. Dessutom 
bör marken intill barriärerna göras jämn och plan så att det är lätt att komma intill med gräsklippare 
eller trimmer för att hålla vegetationen nere. 
 
Barriärer som avgränsar småvatten från omgivande tomter med hårdgjord mark kan övervägas. 
Alternativt tillåts groddjuren fritt passerar väg 816 som de förmodligen hittills har gjort. Inom 
planområdet anses trafiken vara måttlig nattetid, då djuren främst förflyttar sig. Det är ett större 
problem om groddjuren kan förirra sig in på hårdgjord mark närmast småvattnen och torkar ut. 
Fördelen med barriärer jämfört med staket är att barriärer ger djuren en möjlighet som har hamnat 
på fel ”sida” att återkomma rätt.  
 

 
Vegetationsdungar runt kärr och märgelgravar. 
 
För Fjällfotasjön finns gällande miljökvalitetsnorm (MKN). Ekologiska statusen 2009 har 
klassificerats till dålig och Vattenmyndigheten har bestämt att det finns skäl att fastställa 
miljökvalitetsnormen till god ekologisk status med tidsfrist 2027 p.g.a. bl.a. övergödning och 
påverkan från Malmö Flygplats utsläpp och dagvatten. Kemiska statusen har klassificerats till god 
kemisk ytvattenstatus. Kvalitetskravet är god kemisk ytvattenstatus 2015. 
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Trafik 

Biltrafik 
Väg 816 mot Lund/Staffanstorp trafikeras av ca 2470 fordon/åmd varav 7 % är tung trafik (mätår 
2003) och har en hastighetsbegränsning på 90 km/h. Väg 813 mot E65 och Malmö trafikeras av 
ca 5490 fordon/åmd varav varav 7 % är tung trafik (mätår 2003) och har en hastighets 
begränsning på 70 km/h. Norr om cirkulationsplatsen trafikeras väg 813 av ca 4270 
fordon/åmd. Väg 811 mot Häckeberga/Genarp/Dalby trafikeras av ca 115 fordon/åmd varav 
8 % är tung trafik (mätår 2012) och har en hastighets begränsning på 70 km/h. 
 
För samtliga vägar är Trafikverket väghållare. Väg 813 och 816 är av riksintresse. Väg 813 är 
även transportled för farligt gods. 

Gång- och cykeltrafik 
Befintlig cykelled finns mot Svedala samt norrut och mot Bara/Klågerup. 
 

 
Karta över cykelleder i Svedala kommun, källa Svedala översiktsplan 2010. 

Kollektivtrafik 
Till planområdet går det idag inga regionbussar däremot går det flygbussar från Malmö, Lund och 
Svedala till Malmö Flygplats. Under en period har en busspendel mellan Lund, Staffanstorp, 
Klågerup, Sturup, Börringe och Skurup kört med 30 minuters trafik. Denna busspendel är inte längre 
i drift. Varken flygbussarna eller busspendeln ingår i Skånetrafiken. Närmsta busshållplats ligger vid 
Malmö Flygplats, ca 1000 meter från planområdet.  
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Byggnadsfritt avstånd 
Det är enligt väglagen 47 § förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd uppföra byggnader närmare 
än 12 m från ett vägområde. Avståndet kan efter beslut av länsstyrelsen utökas upp till högst 50 m. 
Enligt föreskrift från Länsstyrelsen i Skåne län (12FS 2005:247) gäller utökat byggnadsfritt avstånd 
till 30 m från vägområdet utmed vägarna 816 och 813. Syftet med det byggnadsfria avståndet är 
trafiksäkerheten. 
 

Riksintressen och förordningar 

Riksintresse för naturvården och friluftsliv 
Västra delen av planområdet berörs av riksintresseområdet för naturvård N87, Backlandskapet 
söder om Romelåsen enligt 3 kap 6§ miljöbalken. Det är ett av de mest välutvecklade landskapen 
med dödistopografi i landet. Backlandskapet är beläget över den s.k. Alnarpssänkan, en 
förkastningsdal i bergrunder, orienterad i nordväst/sydostligt riktning. I området finns rika typer av 
lövskog, torr- och fuktängar, rik- och fattigkärr. Området har en mycket rik fauna. Det är viltrikt med 
bl.a. kronhjort och dovhjort samt har en rik häckfågelfauna. Det är även ett huvudsakligt 
utbredningsområde i landet för ätlig groda. Hyby backar, Häckeberga och Börringesjön är 
representativa odlingslandskap. 
 
Hela planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv, Sjö- och åslandskapet kring 
Romelåsen i Skåne enligt MB 4 kap 2§ miljöbalken. Inom området ska turismens och friluftslivets 
intressen, särskilt det rörliga friluftslivet, beaktas. Östersjöleden som följs av Skåneleden ligger öster 
om planområdet. 
 

 
Riksintresse och förordningar avseende riksintresse för naturvård, kärnvärde länsstyrelsen - högsta naturvärde, 
tätortsnära natur – skyddsområde/rekreation, Skåneleden samt Östersjöleden. 
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Riksintresse för flygplats, flygväg och hinderfrihetsområde för flyg  
Området omfattas av riksintresset för luftfart, Malmö Flygplats, enligt 3 kap 8§ miljöbalken. 
Föreslagen landningsbana för en parallellbana ligger norr om planområdet. 
 

 
Riksintresse för luftfart 

Riksintresse för järnväg och allmänna vägar 
Planområdets östra del tangerar riksintresse för järnväg, Sturups Pendeln, enligt 3 kap 8§ 
miljöbalken. Alternativa lägen för spår i upprättad järnvägsutredning ligger utanför planområdet. 
För Sturups Pendeln pågår ett arbete med en åtgärdsvalsstudie. 
 
Väg 813 och 816 är av riksintresse för väg enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Vägarna ansluter till 
Malmö Flygplats som är kommunikationsanläggning av riksintresse och väg E65, som ingår i det 
nationella stamvägnätet. 
 

 
Öster om planområdet ligger Malmö Flygplats. 
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Riksintresse för väg och järnväg med banalternativ 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
Enligt Svedala ÖP 2010 gäller FÖP Sturup från 1993 tills den nya fördjupningen av 
översiktsplanen för Sturup antas (s 96). Planarbetet med fördjupning av Sturupsområdet är avbrutet 
efter beslut i Svedala kommun 2013-03-18. Sturup Park är redovisat under utbyggnadsområden 
som pågående planer (s 27). 
 
I FÖP Sturup 93 (laga kraft 1994-11-24) är området utpekat som förändringsområde och ska 
användas för verksamhetsområde. Verksamhetsområdet beskrivs enligt följande: 
Verksamhetsområdet planeras i syfte att åstadkomma ett nytt koncept för kreativ arbetsmiljö. Stora 
krav ställs på gestaltning och anpassning till landskapet och de miljövärden som finns i området. 
Verksamhetsområdet avser att utnyttja de infrastrukturella fördelarna som finns inom storflygplatsen 
med god kollektivtrafikförsörjning och biltillgänglighet. 
 
Revidering av översiktsplan Svedala 2010 är påbörjad och bedöms vara klart 2017. 

Detaljplaner 
Området är huvudsakligen inte tidigare planlagt.  
 
För del av planområdet, våtmark söder om väg 816, gäller detaljplan för del av Rävstad1:1, 
Ebbesjö 1:1, och Björkesåkra 1:1 m fl., Sturup Golf, Svedala kommun. Berörd del av gällande 
detaljplan kommer att ersättas av framtagen detaljplan. Detaljplanen vann laga kraft 1994-09-26 
och genomförandetiden har gått ut. Berört område har markanvändning – Golfbana med 
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egenskapsbestämmelse – skyddszon utmed väg där golfanläggning, skyltar, flaggor o.d. inte får 
förekomma. 
 
För del av planområdet, våtmark/biotop i norra delen gäller detaljplan för del av Sturup 1:129 
m.fl. Sturup Park, Svedala kommun. Berörd del av gällande detaljplan kommer att ersättas av 
framtagen detaljplan. Detaljplanen vann laga kraft 1995-01-12 och genomförandetiden har gått 
ut. Berört område har markanvändning vattenområde för djur och rekreation. 

Planprogram för planområdet 
Planprogram för ”Sturup Park 2” upprättat 2008-11-19, varit föremål för samråd under tiden 12 
december 2008 – 16 jan 2009. Detaljplanen följer planprogrammets intentioner med 
företagspark innehållande kontor och småindustri.  
 

Kulturmiljö och arkeologi 

Historik 
Sturups by har funnits sedan medeltiden. När Malmö Flygplats anlades 1969-72 revs större delen 
av den gamla byn Sturup och flera av de omkringliggande gårdarna och torpen. Enligt ”Gamla 
Svedala” Kulturmiljöer i Svedala kommun, 1993 finns det ingen värdefull bebyggelse att bevara av 
den bebyggelse som finns kvar inom Sturupsområdet. Sturup by låg öster om planområdet, inom 
Malmö Flygplats. 
 

 
Ekonomiska kartan från 1914 med pålagd nutida gatustruktur i grått. 

 

Väg 811 

Väg 816 

Väg 813 
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Arkeologi 
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. En arkeologisk utredning för 
planområdet har utförts av Wallin år 2008 – ”Arkeologis utredning Sturup 1:129 Börringe”. Enligt 
utredningen rekommenderas inga ytterligare åtgärder. Det är dock önskvärt att hänsyn tas till 
ägogränser med stenmurar vid en exploatering. 
 
Enligt riksantikvarieämbetets fornminnesregister finns det tre registrerade fyndplatser inom 
planområdet, Börringe 205, 206 och 207. Fyndplatserna består av härdar och är idag 
undersökta och borttagna. Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa, i 
enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Detaljplanen utförs med normalt planförfarande. Genomförandetiden är satt till 10 år från det 
datum planen vunnit laga kraft. 
 

Medverkande 
I planarbetet har Sweco tagit fram illustrationer och sektioner i samarbete med kommunen.  
 
BYGG OCH MILJÖ I SVEDALA 
 
 
 
Lena Gerdtsson  Jeanette Widén Gabrielsson 
samhällsbyggnadschef  planarkitekt 
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