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Datum 

2019-11-15 
Kommunförvaltningen 
Strategisk planeringsenhet 
Joakim Axelsson, planarkitekt 
 
Diarienummer 
2019-000099 

 
 
 
 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN KAN ANTAS FÖR  

Detaljplan för fastigheten Svedala 122:71 ”Lidl m m” i Svedala tätort i Svedala 
kommun 

SYFTE 
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras eller upphävs ska kommunen göra 
en undersökning om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt MB 6 kap 5–6§§ och miljöbedömningsförordningen (2017:966) 
5§. Om undersökningen kommer fram till att planens genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra 
resurser ska det genomföras en strategisk miljöbedömning genom att upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt MB 6 kap 3§ och PBL 4 kap 34§ med 
beaktande av miljöbedömningsförordningen (2017:966) 3§.  
 
Om detaljplanen inte bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan räcker 
redovisningen av konsekvenser i planbeskrivningen. Skäl till varför planen inte ska 
genomgå en strategisk miljöbedömning ska motiveras i planen enligt PBL (2010:900) 3 
kap 4§ och 4 kap 33b§. 
 
Beslut om bedömd miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 7§ tas av myndigheten eller 
kommunen. 
 

SLUTSATS OCH STÄLLNINGSTAGANDE 
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att genomförande av detaljplan för 
fastigheten Svedala 122:71 ”Lidl m m” i Svedala tätort i Svedala kommun inte bedöms 
kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i MB 6 kap 11–12§§. Motivet 
till ställningstagandet grundas på att fastigheten redan till största delen är ianspråktagen 
och exploaterad. 
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En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas för rubricerande detaljplan. 
 

DETALJPLANDENS SYFTE OCH BAKGRUND 
Inom planområdet gäller idag markanvändningen fordonsservice, volym och 
sällanköpshandel samt småindustri, hantverk och restaurang. Servicehandel och 
detaljhandel får upppföras, men ej som fristående verksamhet. Uppställningsytor, kontors- 
och lagerverksamhet får förekomma, men inte utgöra huvudanvändning. Livsmedelsbutik 
får ej uppföras. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra Syftet med planen är att pröva 
möjlighet till markanvändning för H (Detaljhandel, inklusive livsmedel), G 
(Drivmedelsförsäljning), K (Kontor) och Z (Verksamheter). 
 

ÖVERRENSSTÄMMER MED KOMMUNALA RIKTLINJER 
Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens 
granskningsutlåtande. 
 

MILJÖCHECKLISTA 
Miljöchecklistan nedan utgör grunden i undersökningen om genomförandet av detaljplan 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Miljöchecklistan är ett underlag för en 
samlad bedömning av den effekt som detaljplaneringens genomförande bedömd medföra 
på miljön. Bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny kunskap 
tillförs detaljplanen. 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Undersökningen har upprättats av Joakim Axelsson, planarkitekt i samverkan med Linda 
Wolski, miljöstrateg. 
 
 

STRATEGISK PLANERINGSENHET 
 
 
 
Joakim Axelsson 
Planarkitekt 
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I följande miljöchecklista har bedömningar gjorts av miljöpåverkan vid planernas 
genomförande. 

Betydande miljöpåverkan Ja 
Innebär 

miljöbedömning 

Nej 
Innebär ingen 

miljöbedömning 

Kommentar 

Betydande miljöpåverkan på Natura 2000 område 
enligt MB 7 kap 28§  

 ×  

Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet eller 
åtgärd enligt Miljöbedömningsförordningen 6§  

 × 
Detaljplan för verksamheter enligt 
Miljöbedömningsförordningens bilaga och PBL 4 
kap 34§ 

 × 

 
PLATSEN 
1 Gällande regleringar och skyddsvärden 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap MB 
Berör planen 

Ja Nej Risk 
för 
BMP 

Kommentar 

Område av riksintresse för naturvård   × 
 Planområdet ligger perifert i 

riksintresseområdet för det rörliga 
friluftslivet. Skyddet saknar i 
praktiken betydelse eftersom 
planområdet är omgivet av större 
vägar (E65, väg 108 och 
Hyltarpsvägen) samt till större delen 
är exploaterat. 

Område av riksintresse för kulturmiljövård  × 
 

Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet × 
  

Område av riksintresse för friluftsliv  × 
 

Område av riksintresse för kommunikation  × 
 

Område av riksintresse för energiproduktion  × 
 

Område av intresse för försvarsmakten  × 
 

Områdes skydd 
Berör planen 

Ja Nej Risk 
för 
BMP 

Kommentar 

Natura 2000  × 
  

Naturreservat, naturminne  × 
 

Biotopskydd enl 7 kap MB (allé, källa, pilevall, åker-
holme, odlingsrösen, stenmur, småvatten, våtmark) 

 × 
 

Nyckelbiotop eller biotop enligt Skogsstyrelsen  × 
 

Sumpskog enligt Skogsstyrelsen  × 
 

Rödlistade arter eller arter enligt 
artskyddsförordningen (2007:845) 

 × 
 

Strandskyddsområde  × 
 

Vattenskyddsområde  × 
 

Landskapsbildskydd  × 
 

Natur- och vattenmiljö 
Berör planen 

Ja Nej Risk 
för 
BMP 

Kommentar 

Jordbruksmark, jordbruksblock  × 
 Berör dikningsföretagen ”Segeån 

genom och från ägor till Brännemölla, 
Aggarp, Nygård, Svedala med fler” 
samt ”St. Svedala 3, 16 och 23”. 
 
Marken inom aktuell fastighet, vid 
servicestation/drivmedelsförsäljning 
har förorenats av petrokemiska 

Länsstyrelsens naturvårdsprogram  × 
 

Kärnområde Länsstyrelsens högsta naturvärde  × 
 

Kommunens naturvårdsprogram  × 
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Ekologiskt känsliga områden ESKO (3 kap 3§ MB)  × 
 produkter vilket föranlett ett 

kontrollprogram som fortfarande är 
aktivt. 
 
 

Är området opåverkat (oexploaterat, bullerfri zon, 
närrekreation)  

 × 
 

Övriga LST intressen? (Äng och 
hagmarksinventering, våtmarksinventering) 

 × 
 

Småvatteninventering, lämpliga våtmarkslägen 
m.m. 

 × 
 

Förorenade områden × 
  

Dikningsföretag × 
  

Kulturmiljö 
Berör planen 

Ja Nej Risk 
för 
BMP 

Kommentar 

Fornminne  × 
  

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram  × 
 

Byggnadsminne  × 
 

Svedala kommuns kulturmiljöprogram  × 
 

Kärnområde rekreation, Översiktsplanen  × 
 

 
PLANEN 
2 Förändringar i samband med ny detaljplan 

 Ja Nej Risk 
för 
BMP 

Kommentar 

Förändrad markanvändning  × 
  Detaljhandel ska tillåtas, vilket 

innebär att även handel med 
livsmedel är tillåten. 
En ny gång- och cykelväg inom 
naturområdet föreslås. 

Ökad exploateringsgrad × 
  

Behov av följdinvesteringar (infrastruktur) × 
  

 
EFFEKTER PÅ MILJÖN 
3 Planens påverkan/effekter  

Påverkan på naturmiljö och naturvård Positiv Ingen Neg. 
1 viss 
2 stor 

Risk 
för 
BMP 

Kommentar 

Riksintresse för naturmiljövård   × 
   

Natura 2000-område  × 
  

Naturreservat/naturminne  × 
  

Strandskydd  × 
  

Biotopskydd  × 
  

Sumpskog  × 
  

Vattenskydd  × 
  

Annan värdefull natur  × 
  

Påverkan på kulturmiljö Positiv Ingen Neg. 
1 viss 
2 stor 

Risk 
för 
BMP 

Kommentar 
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Riksintresse för kulturmiljövård  × 
   

Fornminne  × 
  

Byggnadsminne  × 
  

Stadsbild/Landskapsbild  × 
  

Andra kulturhistoriska värden  × 
  

Påverkan på rekreation/friluftsliv 
 

Positiv Ingen Neg. 
1 viss 
2 stor 

Risk 
för 
BMP 

Kommentar 

Riksintresse för rörligt friluftsliv  × 
   

Riksintresse för friluftsliv  × 
  

Andra värdefulla områden för rekreation/friluftsliv  × 
  

Påverkan på/från mark och vatten Positiv Ingen Neg. 
1 viss 
2 stor 

Risk 
för 
BMP 

Kommentar 

Markföroreningar  × 
  Enligt geoteknisk utredning 

måste organisk jord 
bortföras inför grundläggning 
för nya byggnader. I marken 
finns fyllnadsmassor som 
innehåller kol, asfalt och  
tegel. Om dessa massor 
ersätts med kontrollerade 
massor är det positivt. 
 
Befintlig dagvattendamm 
bidrar till att minska riskerna 
för översvämning, lokalt, 
inom planområdet. 
 
Om pålning används vid 
grundläggning kan 
grundvattentäkten skadas. 

Markens stabilitet/erosion  × 
  

Geologi  × 
  

Radon  × 
  

Översvämningsrisk   1  

Skyddsområde för vattentäkt   1  

Dagvatten/spillvatten  × 
  

Yt- och grundvattnets kvalitet och nivå  × 
  

Dikningsföretag     

Påverkan på luft och klimat Positiv Ingen Neg. 
1 viss 
2 stor 

Risk 
för 
BMP 

Kommentar 

Luftkvalitet  × 
  Etableringen av en 

livsmedelsbutik om 1300 m2 
beräknas alstra trafik 
motsvarande 500 
fordon/vardagsdygn till 
området. 

Utsläpp från transporter och energianvändning   1  

Påverkan på växt och djurliv Positiv Ingen Neg. 
1 viss 
2 stor 

Risk 
för 
BMP 

Kommentar 

Vegetation/grönstruktur  × 
   

Djurliv  × 
  

Rödlistade arter eller arter enligt 
artskyddsförordningen 

 × 
  

Påverkan på hushållning med naturresurser och 
andra resurser 

Positiv Ingen Neg. 
1 viss 
2 stor 

Risk 
för 
BMP 

Kommentar 
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Ianspråktagande av jordbruksmark  × 
   

Dricksvatten  × 
  

Materiella resurser  × 
  

Kommunikationer  × 
  

Energiförsörjning  × 
  

Påverkan på hälsa och säkerhet Positiv Ingen Neg. 
1 viss 
2 stor 

Risk 
för 
BMP 

Kommentar 

Trafikmiljö × 
   Trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter kan 
förbättras med detaljplanens 
genomförande. 

Buller, vibrationer, ljus  × 
  

Risker (farligt gods)  × 
  

Magnetfält  × 
  

Påverkan på sociala hållbarhet Positiv Ingen Neg. 
1 viss 
2 stor 

Risk 
för 
BMP 

Kommentar 

Nationellt folkhälsomål  × 
  Tillgängligheten och 

trafiksäkerheten förbättras 
för oskyddade trafikanter, 
barn och rörelsehindrade. 

Jämställdhet  × 
  

Tillgänglighet × 
   

Barnperspektiv × 
   

Miljöpåverkan/miljöproblem Positiv Ingen Neg. 
1 viss 
2 stor 

Risk 
för 
BMP 

Kommentar 

Påverkan från miljöstörande verksamheter i 
närheten som har negativ inverkan 

 × 
   

Miljöproblem från planen    × 
   

Negativ påverkan 1=liten, 2= stor 
 



  7(8) 

 
 
 

UTVÄRDERING 
4 Sammanvägd bedömning och summering av planens påverkan 
 

Utvärdering Ja Kanske Nej Kommentar 

Främjar planförslaget en hållbar 
utveckling 

 × 
  

Innebär förslaget tydliga motsättningar 
mellan olika intressen? 

  × 
 

Påverkar planen möjligheten att följa 
miljölagstiftningen 

  × 
 

Överskrids några miljökvalitetsnormer för 
luft och vatten? 

  × 
 

Påverkas skyddade områden eller arter 
enligt artskyddsförordningen 

  × 
 

Kan ett genomförande av planen innebära 
negativ effekt inom enskilda områden 
miljön, hälsan eller hushållningen med 
mark, vatten eller andra naturresurser? 

  × 
 

Berörs något av de 16 nationella miljömål 
som ska ligga till grund för all planering. 1 
Begränsad klimatpåverkan, 2 Frisk luft, 3 
Bara naturlig försurning, 4 Giftfrimiljö, 5 
Skyddande ozonskikt, 6 Säker strålmiljö, 
7 Ingen övergödning, 8 Levande sjöar och 
vattendrag, 9 Grundvatten av god kvalitet, 
10 Hav i balans, 11 Myllrande våtmarker, 
12 Levande skogar, 13 Ett rikt 
odlingslandskap, 14 Storslagen fjällmiljö, 
15 God bebyggd miljö, 16 Ett rikare växt 
och djurliv 

 × 
  

Är effekterna vanliga, varaktiga eller 
irreversibla? 

  × 
 

Är det sannolikt att allvarliga negativa 
effekter uppkommer? 

  × 
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Bedömningsmodeller 
 

 Stor +/- 
förändring 

Måttlig +/-  
förändring 

Liten +/- 
förändring 

Stort 
miljövärde 

Mycket stor 
konsekvens 

Stor 
konsekvens 

Måttlig 
konsekvens 

Måttligt 
miljövärde 

Stor konsekvens Måttlig 
konsekvens 

Liten konsekvens 

Måttligt 
miljövärde 

Måttlig 
konsekvens 

Liten 
konsekvens 

Mycket liten 
konsekvens 

 
 
Grad av konsekvens Förklaring 

Mycket stor negativ 
konsekvens 

Stor påverkan på högsta värde som exempelvis Natura 
2000-område, riksintresse, naturreservat, skyddsvärda 
arter och liknande. 
 
Påverkan bedöms så omfattande att den har avsevärda 
effekter på värdet i området. Värdet försvinner eller 
påverkas i mycket hög grad. Många människor drabbas. 
 

Stor negativ konsekvens Stor påverkan på exempelvis riksintresse, naturreservat, 
skyddsvärda arter och liknande. 
 
Påverkan bedöms så omfattande att den har stora 
effekter på värdet i området. Värdet försvinner inte men 
påverkas i hög grad. Många människor drabbas. 
 

Måttlig negativ 
konsekvens 

Begränsad påverkan på exempelvis område i kommunalt 
naturvårdsprogram och liknande. 
 
Påverkan bedöms medföra måttliga negativa effekter för 
värdet i området. Värdet försvinner inte men minskar i 
omfattning eller kvalitet. Relativt få människor drabbas. 
 

Liten eller mycket liten 
konsekvens 

Liten påverkan på exempelvis skogsbacke i närhet till 
bostäder. 
 
Påverkan bedöms medföra små negativa effekter för 
värdet i området. Värdet försvinner inte, men kan 
påverkas något vad gäller kvalitet eller omfattning. Få 
människor drabbas. 
 

Positiv konsekvens Förbättrad situation för miljövärde eller intresse. 
 
Påverkan kan vara i skalan liten, måttlig stor. Värdet ökar 
i omfattning att exempelvis en brist byggs bort, 
tillgängligheten till värdet ökar avsevärt eller liknande. 
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