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Naturvärdesbedömning inför detaljplanering av Lidl 
 

Miljöstrateg besökte fastigheten 2019-04-02.  

 

Platsen med omgivningar 

Området omges av trafikytor i alla riktningar och tangeras av väg 108 österut, Hyltarpsvägen söderut , E65 norrut  och en 
tankstation/industriområde i väster. Vid platsen där den tilltänkta butiken är markerad finns idag gräsmark med inslag av ek (2 st, ca 10 
cm stamomfång), lind (5 st.), nyponros, och några oidentifierade törnbuskar.  

Vid platsen där ett antal nya p-platser är utritade vid den sluttande ytan NO om dammen står idag tre uppväxta björkar, vide/sälg m fl. 
arter. Vid dammens kant har arter som kaveldun och sälg börjat etablera sig i den grova makadamen.  

Ekosystemtjänster i området är framför allt; pollination, flödesreglering, temperaturutjämning, grundvattenbildning, kolinlagring och 
habitat för våt- och gräsmarkslevande insekter, kräldjur och smådjur.  

Några hundra meter österut finns Svedalas tidigare vattentäkt som kommunen har ett ansvar att skydda, dels för att ev. kunna tas i 
bruk i en bristsituation. 

 

Riksintressen 

Riksintresse för rörligt friluftsliv. (Men i praktiken saknar detta betydelse då området omringas av trafikinfrastruktur). 
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Biotoper och rödlistade arter 

Området omfattas inte av något generellt områdesskydd 
enligt miljöbalken. Dock har artinventering ännu inte 
genomförts så vi saknar information om ifall området hyser 
rödlistade arter eller arter upptagna i artskyddsförordningen.  

 

Övriga naturvärden och kulturvärden 

Naturmarken inom planområdet präglas av gräsmark med 
inslag av yngre ädellövträd samt buskage. 

 

 

 

 

 

 

   
Hur kan vi bättre nyttja de hårdgjorda ytorna som redan finns i anslutning till planområdet?  Kan p-ytor samutnyttjas och kan vi 
minimera de hårdgjorda ytorna till där kundvagnar och rullstolar behöver kunna framföras? 

Förenklad landskapsanalys 

• Stråk – omgärdat av trafikapparaten  
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• Barriärer – vägarna och trafikytorna utgör barriärer i alla riktningar. 
• Nod- när det gäller platsens naturvärden så kan dagvattendammen och träddungen sägas utgöra noder som attraherar 

vattenlevande organismer och pollinerande insekter under sin blomningstid.  
Dammen (som framförallt är byggd för dagvattenändamål) utgör del av ett sankmarksstråk med vattenfyllda dammar och 
sankmarker som finns väster och öster om planområdet och som omges av trafikytor med vissa passager i form av grodtunnlar. 

• Distrikt- närområdet präglas av industritomter med inslag av extensivt skött naturmark. 
• Landmärke- inom planområdet utgör postens och bensinmackens lokaler.  
• Utsiktsplatser/vyer inga tillgängliga  
• Rumsskapande element: dammen med träd, väg 108 löper högt ovan området västerut. 
• Läsbarhet och tidsdjup– exploaterad omgivning som förlorat mycket av läsbarheten.  
• Kulturmiljövärden- inga synliga spår av kulturmiljövärden finns att skönja på platsen. 
• Natur- & vildmarkskänsla- området upplevs som relativt otillgängligt och inklämt mellan trafikytor. Sinnesintryck utgörs av buller 

från motorvägen och de omgivande trafikytorna. En plats med grönyta som dämpar något av upplevelsen av omgivningens 
buller. 
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Landskapsvärden 

Tabell 1 Landskapsvärden avseende naturvärde och biotopområde 

Naturvärde/ 
Biotop-
område 

Ekosystem-tjänster 
enl. utredningen 
”Ekosystemtjänster i 
Svedala, Bara och 
Klågerup” 

Omfattning/ 
Kvantitet 

Värde-
kärnor 
För EST 

Livsmiljö  flora & 
fauna  
Låg /måttlig /hög 

Natur-
värde 
Skala 1-3 
(1=visst 
värde, 3= 
högt värde) 

Påverkas av 
exploatering-en? 

Gräsmark 
med inslag av 
träd, buskar 
och 
dagvattendam
m 

biologisk mångfald 2 ekar, 
5 lindar, 
Ca 8 
nyponbuskar/
törnbuskar 
3 björkar 
5 sälg 

 låg 1 Ja 

bullerdämpning  1 ha   3 Ja 
pollinering Ffa. 

busk/trädskik
t, blommor 

  2 Ja 

flödesreglering 1 ha   2 Ja 
Vattenrening 1 ha   2 Ja 
Klimatreglering 1 ha   1 Ja 

 

Tabell 2 Landskapsvärden avseende kulturmiljö och rekreativt värde 
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Kultur-miljö/ 
rekreativt värde 

EST Brukarvärden Omfattning/ 
Kvant-
ifiering 
(kvm/antal) 

Värdekärnor 
för EST 

Dokumenterat Kulturvärde Påverkas av 
exploateringen? 

Gräsmark/damm - - 1,5 ha? nej nej - ja 
 

Tabell 3 ANALYS och ÅTGÄRD för ökad balansering 

Naturvärde/ 
biotopområde 

Brukarvärden Landskapsvärde 
(samlad 
bedömn/värdering 
av natur resp. 
kulturhistoriska 
värden (1-3 där 1 
är visst värde och 
tre är högt värde) 

Skydd 
(lagstiftn., 
riksintresse, 
lokala krav och 
bestämmelser 

Ingrepp 
och 
påverkan 
genom 
planförslag 

Balansering Balans 
(Beroende på vilket 
alternativ av 1 - 3 som 
väljs i 
balanseringsrutan så 
fås olika färg på 
slutresultatet. 

1. Gräsmark 
med 
buskar 
och träd 

1 1 LAV – Lagen om 
Allmänna 
Vattentjänster 
reglerar 
kommunens ansvar 
för att ordna 
vattenförsörjningen. 
VA-huvudmannen 
ansvarar för att 
identifiera och 
skydda 
vattentillgångar för 
nuvarande och 
framtida behov 
samt att minimera 
den påverkan som 
samhället och de 
verksamheter som 
är anslutna till 
allmänna 

 Vattenrening & klimatreglering 
Planförslaget medger ytterligare 
hårdgöring av ytor i nära anslutning till 
de kommunala dricksvattenborrorna 
vilket kan försvåra ett framtida 
inrättande av skyddsområde för detta. 
 1. undvik, dvs. utnyttja redan 
hårdgjorda ytor istället för gräsytan  
2. minimera andelen hårdgjorda ytor 
genom att optimera för 
cykel/lastcykelinköp samt anlägga 
infiltrerbara ytor där kundvagnar och 
rullstolar inte kommer användas. 

           
            
 
 
 
      alternativt 
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vattentjänster gör 
på miljön. 
  
Enligt Svedalas 
ABVA – Allmänna 
Bestämmelser för 
vatten och avlopp, 
”måste arbetet med 
dagvatten 
fokuseras på 
förebyggande 
åtgärder; det vill 
säga se till att 
föroreningarna inte 
hamnar i 
dagvattnet.” 

3. balansera för förlorad infiltration 
genom att ersätta motsvarande asfalt 
med grönytor inom plan (ex. grönt tak, 
borttagning av motsv. hårdgjord yta 
utanför plan)  
 
Bullerdämpning kan främjas genom 
att 1. Spara träd och buskar mot E65 
samt anpassa byggnationen för att 
främja tysta transporter som 
elbilsladddning, elcykelladdning, GC-
vägar osv. 
2. genom att etablera minst 
motsvarande antal nya träd norr om 
planområdet intill rondellen samt 
mellan planområdet och omgivande 
trafikytor. 
 
Ang. biologisk mångfald: 1. 
Bevara/flytta träd och buskar.  
2. Minimera skadan genom att minst 
ersätta träden och buskarna inom 
planområdet,  
3. Ersätt motsvarande antal utanför 
planområdet- exempelvis genom att 
plantera motsvarande växter runt 
dammen. 
 
Ang. pollinering 
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1.Bevara pollinatorarter och anlägg 
insektshotell 
2. Ersätt inom planområdet, ex. fler 
hägg, rosor, pil, sälg, ängsblommor, 
vegetativa tak osv. 
3. ersätt med motsvarande arter 
utanför planområdet, t ex intill 
dammen. 
 

Kulturvärde/ 
kreativt värde 

 0-1 Området 
omfattas av RI 
för rörligt 
friluftsliv, men 
är i praktiken i 
princip utan 
värde för det 
rörliga 
friluftslivet då 
det omgärdas 
av trafikytor 

 2. Minimera andelen hårdgjord yta så 
att vissa rekreativa värden möjliggörs. 
Sätta upp bänkar och bord intill 
dammen för att höja 
upplevelsevärdena. 
3. Ersätt träd/buskar i planområdets 
ytterkanter/mellan p-platser 
 

 
 
 
     Alternativt 
 

 

Gällande planer och program 

Enligt Svedala kommuns dagvattenstrategi ska hårdgöring i första hand undvikas, 

Enligt miljömålsprogrammet   

-s. 48 ska ”grundvattentäkter för dricksvattenförsörjning och reservvattentäkter förses med tillräckligt skydd för att långsiktigt trygga en 
god dricksvattenkvalitet” 
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-s. 55 ”Större träd ges bevarandestatus vid detaljplaneläggning” 

-s. 57 ”I planarbetet ska Svedala kommun ta hänsyn till och bevara värdefulla biotoper och utföra kompensation för biotoper som 
skadas eller försvinner i samband med planläggning och exploatering” 

 

Slutsats 

Skrivs först efter genomgången balanseringsprocess… 

 

 

ENHETEN FÖR STRATEGISK PLANERING 

 

 

Linda Wolski 
Miljöstrateg  

 

För fortsatt samråd med planarkitekt, exploatering mfl. 
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