
RAPPORT

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
DETALJPLAN FÖR SUNNANÅ 5:16 M.FL., SUNNANÅ-

KORSHÖG I BURLÖVS KOMMUN

GRANSKNINGSVERSION
2020-04-08



Tyréns AB 205 19 Malmö
Besök: Isbergs gata 15
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

2020-04-08

UPPDRAG 290604, Sunnanå 5:16, Burlöv

Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan för Sunnanå 5:16 m.fl.,
Sunnanå-Korshög i Burlövs kommun

Status: Granskningsversion

Datum: 2020-04-08

MEDVERKANDE

Beställare: Catena AB

Kontaktperson: Jörgen Eriksson

Konsult: Jon Halling

Uppdragsansvarig: Ulf Stanley

Kvalitetsgranskare: Ida Marttila

REVIDERINGAR

Revideringsdatum ÅR-MÅN-DAG

Version: X.Y exv. 1.0

Initialer: Namn, Företag

Uppdragsansvarig:

Datum: ÅR-MÅN-DAG

Handlingen granskad av:

Ida Marttila

Datum: 2020-03-09



2020-04-08
Granskningshandling

3(37)

SAMMANFATTNING

Den här miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har tagits fram för detaljplanen för Sunnanå 5:16
m.fl., Sunnanå-Korshög i Burlövs kommun. Planförslaget innebär en omvandling av ett cirka 16
hektar stort område, som delvis är bebyggd och delvis består av jordbruksmark, till storskalig
lager- och distributionsverksamhet. På en del av detaljplanen möjliggörs en höglagerdel som
tillåts bli 40 meter hög.

Då arbetet med detaljplanen påbörjades före 1 januari 2018 gäller den tidigare lagstiftningen
gällande MKB och strategisk miljöbedömning. Därför har en behovsbedömning om betydande
miljöpåverkan genomförts. Behovsbedömningen visar att det finns risk för betydande
miljöpåverkan vad gäller jordbruksmark, naturmiljö, vattenmiljö och landskapsbild. Ett
avgränsningssamråd har genomförts med Länsstyrelsen 12 mars 2020 vilket bekräftade den
föreslagna avgränsningen.

Alternativa lokaliseringar har undersökts. Då verksamheten som planeras har behov av att ligga
nära det större vägnätet eftersöktes inledningsvis tillgängliga platser längs med E6/E20 (Yttre
ringvägen). Det resulterade i 15 potentiella platser. Av dessa gallrades sju bort då de inte tillåter
ytkrävande lager, tillverkning etcetera i Malmös eller Burlövs översiktsplaner. De åtta
kvarvarande platserna utvärderades utifrån kriterier för miljöpåverkan (exempelvis typ av
markanvändning, körsträcka (klimat), samordningseffekter (klimat), naturmiljö). I stort sett
samtliga platser ligger helt eller delvis på jordbruksmark. Tre platser bedömdes medföra minst
miljöpåverkan, däribland Sunnanå-Korshög. Dessa tre bedöms medföra likartad påverkan.
Sunnanå-Korshög bedöms medföra förutsättningar för minst påverkan, framförallt på grund av
att jordbruksmarken bedöms ha begränsade förutsättningar för ett rationellt brukande, närhet
till annan lager- och logistikverksamhet samt både till E6 och väg 11 innebär förutsättningar för
samordnade och effektiva transporter.

Då jordbruksmark tas i anspråk behöver, utöver att ingen annan plats utgör en bättre
lokalisering, även ianspråktagandet utgöra ett väsentligt samhällsintresse. Behovet av lager- och
logistik är stort idag och kommer att växa i framtiden på grund av att handelsmönstren
förändras. För att lager- och distribution ska fungera på ett effektivt sätt, och på så sätt kunna
begränsa miljö- och klimatpåverkan, behöver de ligga nära de stora godsflödena, nära det större
vägnätet samt nära slutkunderna. En lokalisering nära Yttre ringvägen är därför en förutsättning.
Då jordbruksmarken som tas i anspråk bedöms ha begränsade förutsättningar för rationellt
jordbruk bedöms samhällsintresset av att etablera en logistikterminal på den föreslagna platsen
väga tyngre än intresset av att bevara jordbruksmarken. Etableringen av en logistikterminal i
Sunnanå bedöms därför utgöra ett väsentligt samhällsintresse som inte går att tillgodoses på ett
bättre sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Genomförandet av planförslaget bedöms medföra negativa konsekvenser vad gäller möjligheten
att producera livsmedel. Ytan som tas i anspråk är liten, men påverkan bör ses i ett större
sammanhang där betydande arealer högklassig jordbruksmark i Skåne är under högt
exploateringstryck.

Vad gäller naturmiljö bedöms planförslagets konsekvenser bli begränsade. Det beror framförallt
på att det är jordbruksmarken som exploateras och att de naturvärden som finns, pileallé,
bevattningsdamm (tas bort men ersätts med dagvattendamm) och träddungar, till största delen
bevaras. Beroende på utformning och skötsel av dagvattendammen kan värdena inom området
på sikt öka. Inom planområdet har mindre vattensalamander och tre arter av fladdermöss
observerats. Samtliga är skyddade genom artskyddsförordningen. Fladdermössen bedöms inte
påverkas på ett sådant sätt att artskyddet utlöses. Om bevattningsdammen fylls igen under
vinterhalvåret, när salamandrarna inte uppehåller sig där, bedöms inte heller artskyddet utlösas
vad gäller dem. Skulle dammen fyllas igen under perioden mars-oktober utlöses dock artskyddet
och dispens behövs. En förutsättning för dispens är att bevarandestatusen inte påverkas, och då
mindre vattensalamander bedöms som livskraftig i rödlistan, och är vanlig i trakten kring Malmö,
bedöms bevarandestatusen inte påverkas av åtgärden.

Dagvattnet från planområdet belastar Sege å och i slutändan Lommabukten med näringsämnen
och föroreningar. Båda vattenförekomsterna har måttlig ekologisk status, bland annat på grund
av näringsämnen, samt uppnår ej god kemisk ytvattenstatus på grund av höga halter av
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kvicksilver och bromerade difenyletrar. Omvandlingen av jordbruksmark bedöms innebära att
mängden näringsämnen i dagvattnet minskar. Föreslagna åtgärder för att fördröja och rena
dagvattnet är dagvattendamm samt oljeavskiljare. Genomförs dessa bedöms det medföra att
mängden näringsämnen samt andra föroreningar, som tungmetaller, som når
vattenförekomsterna har förutsättningar att minska.

Planområdet ligger i gränsen där Malmö och Burlöv möter det storskaliga flacka
jordbrukslandskapet. Det flacka landskapet skapar långa utblickar. Upplevelsen av landskapet i
planområdets närhet är i många vyer det storskaliga jordbrukslandskapet. Dock påverkas
upplevelsen i vissa vyer av urbana inslag som skyltar, byggnader, elledningar etcetera.
Genomförandet av planförslaget innebär att bebyggelsen blir betydligt mer märkbar och
påverkar siktlinjer, vilket gör att upplevelsen av det storskaliga jordbrukslandskapet försvagas.
Då logistikterminalens byggnad kan bli 40 meter hög kan den bli synlig på långt håll ute i
jordbrukslandskapet. Genomförandet av planförslaget är en del av en mer omfattande process
där liknande verksamheter planeras längs med stora delar av E6/E20 (Yttre ringvägen). Därför är
det inte bara bebyggelsen i planförslaget som kommer påverka landskapsbilden, utan på sikt
kommer landskapsbilden i jordbrukslandskapet längs med E6/E20 (Yttre ringvägen) vara
betydligt förändrad jämfört med idag.

En avstämning mot relevanta miljömål har gjorts. Relevanta miljömål bedöms vara Begränsad
klimatpåverkan, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett
rikt växt- och djurliv samt Ett rikt odlingslandskap. Genomförandet av planförslaget bedöms
medföra förutsättningar som bidrar till uppfyllande av samtliga miljömål förutom Ett rikt
odlingslandskap eftersom jordbruksmark går förlorad och de naturmiljöer som bevaras inte
längre är knutna till odlingslandskapet.

En avstämning mot de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet Miljöbalken visar att samtliga
relevanta hänsynskrav är uppfyllda.
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Planområdet ligger direkt sydväst om trafikplats Sunnanå, där E6/E20 och väg 11 korsas och
norr om Tullstorpsvägen. Planområdet omfattar fastigheterna Sunnanå 5:16, Sunnanå 1:20,
Sunnanå 1:21 och del av Sunnanå 12:52 som är privatägda. Fastigheterna Sunnanå 1:8 och
Sunnanå 1:12 som skär genom planområdet ägs av Malmö kommun. Planområdets area uppgår
till drygt 16 hektar. I Figur 1 visas planområdets lokalisering.

Planområdet ingår i ett större område som pekas ut som verksamhetsområde i översiktsplanen
för Burlövs kommun, Framtidsplan för Burlöv kommun. Direkt väster om planområdet ligger ett
område för verksamheter som är under utbyggnad, vilket rymmer bland annat DHLs
Malmöterminal. Föreslagen bebyggelse i detaljplan för Sunnanå-Korshög, som denna MKB
omfattar, utgör en fortsättning på verksamhetsområdet som är under utbyggnad.

En stor del av planområdet utgörs idag av åkermark. I den södra delen finns en nedlagd
handelsträdgård med flertalet stora växthus, se Figur 2. Inom planområdet finns naturvärden i
form av en pilallé, mindre grupper med askar och almar med inslag av stora träd, dunge med
inslag av stora träd och död ved samt en bevattningsdamm. Inom planområdet har tre arter av
fladdermöss samt mindre vattensalamander observerats.

Detaljplanen har under hösten 2019 varit ute på samråd. Inför granskningen togs beslutet att en
MKB skulle tas för detaljplanen. Denna MKB utgör en del av detaljplanens
granskningshandlingar.

Figur 1. Grön rektangel visar planområdets lokalisering (Lantmäteriet och egen bearbetning).
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Figur 2. Ortofoto över planområdet samt närliggande områden. Röd streckad linje visar
planområdesgränsen (jkab arkitekter).

1.2 KOMMUNALA PLANER

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.

Området är utpekat i översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun (antagen 2014-04-22
och aktualitetsförklarad 2018-05-02) som verksamhetsområde. I översiktsplanen motiveras
exploatering av jordbruksmarken inom planområdet med att det finns behov att skapa
förutsättningar för ytkrävande verksamheter samt verksamheter som behöver skyddsavstånd.
Det finns också behov av att skapa förutsättningar för att flytta verksamheter från mer centrala
delar i kommunen, exempelvis mellan Västkustvägen och Stockholmsvägen. Planförslaget
bedöms därmed vara förenlig med översiktsplanen.

I länsstyrelsens granskningsyttrande till översiktsplanen uttrycks dock kritik för att
översiktsplanen med tillhörande MKB inte är tydlig vad gäller avvägningar och motiveringar till
varför jordbruksmark behöver tas i anspråk. Kritiken gäller bland annat det område som
föreliggande detaljplaneförslag utgör del av.

1.3 AVGRÄNSNING

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar samma geografiska område som detaljplaneförslaget,
vilket framgår av Figur 2. För vissa aspekter måste miljökonsekvensbeskrivningen dock ha ett
vidare perspektiv. Detta gäller exempelvis för dagvatten och landskapsbild där påverkan kan
sträcka sig utanför planområdet.
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TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING

Förhållandena som beskrivs i denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är avsedda att spegla de
som kan förväntas råda några år efter områdets färdigställande, ungefär år 2025.

AVGRÄNSNING I SAK

Miljökonsekvensbeskrivningen i en strategisk miljöbedömning (som tillhör en plan eller ett
program) ska enligt miljöbalken (6 kap. 12§) ha en omfattning och detaljeringsgrad som är
rimlig med hänsyn till planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
bedömningsmetoder och aktuell kunskap samt var i beslutsprocessen planen eller programmet
befinner sig. Den ska innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande
miljöeffekter som genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra.
Omfattningen ska således stå i proportion till projektets förutsedda miljöpåverkan utifrån ett
kunskapsunderlag som är rimligt med hänsyn till var i planprocessen man befinner sig. Detta
innebär att vissa aspekter blir mer belysta än andra och att aspekter som har liten betydelse kan
behandlas översiktligt eller utelämnas.

Ett avgränsningssamråd genomfördes med länsstyrelsen 12 mars 2020 vilket bekräftade det
förslag till avgränsning som behovsbedömningen resulterade i.

De miljöaspekter som bedömts som relevanta att fokuserar på och att behandla i denna MKB är
följande:

· Landskapsbild – planområdet ligger där det öppna slättlandskapet möter staden och de
stora byggnadsvolymerna som planeras bedöms kunna medföra en betydande påverkan
på landskapsbilden. Påverkan på landskapsbilden hanteras i MKBn.

· Naturmiljö – inom och i anslutning till planområdet finns det mindre naturmiljöer
(pileallé, bevattningsdamm, dagvattendammar, träddungar) som har betydelse för den
biologiska mångfalden då de bidrar med variation i landskapet. Pilevall omfattas av det
generella biotopskyddet och inom området har fladdermöss och mindre
vattensalamander observerats. I ett lokalt perspektiv bedöms naturmiljöerna ha
betydelse varför de hanteras i MKBn.

· Vattenmiljö – dagvattnet från planområdet avrinner till Sege å som är en
ytvattenförekomst enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) och omfattas därför av
regelverket för miljökvalitetsnormer. Sege å är framförallt påverkat av näringsämnen
samt kvicksilver och bromerade difenyletrar. För att undvika risken för påverkan på
miljökvalitetsnormerna för Sege å hanteras vattenmiljö (dagvatten) i MKBn.

· Jordbruksmark – marken inom planområdet utgörs till stor del av jordbruksmark som
hör till den bördigaste i landet. Jordbruksmark är skyddad i 6 kap 4 § miljöbalken. För
att säkerställa att ianspråktagandet av jordbruksmarken följer miljöbalkens regler
hanteras jordbruksmark i MKBn.

Utöver detta görs en avstämning mot aktuella miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer (för vatten)
samt allmänna hänsynsregler.

Andra miljöaspekter som exempelvis friluftsliv, luftmiljö och förorenad mark bedöms inte
påverkas alls eller bedöms påverkas i så ringa omfattning att de inte behandlas i denna MKB:

· Risk – planområdet ligger i direkt närhet till väg E6 och väg 11 som båda är primära
transportleder för farligt gods. Industri räknas som en lågriskkategori. Därtill ligger
planerad lagerbyggnad som en barriär mellan väg E6 och parkering och lastkajer där
människor i huvudsak kommer uppehålla sig. Risk bedöms därför inte utgöra en
betydande miljöaspekt och hanteras inte i MKBn.

· Rekreation och friluftsliv – möjligheten att nyttja området för rekreation och friluftsliv
bedöms påverkas marginellt i utbyggnadsalternativet. Rekreation och friluftsliv bedöms
inte utgöra en betydande miljöaspekt och hanteras inte i MKBn.

· Kulturmiljö – enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök finns inga rapporterade
fornlämningar inom planområdet. En arkeologisk utredning genomfördes under 2018 då
tre fornlämningsområden identifierades. Under 2020 ska dessa undersökas vidare
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genom en arkeologisk förundersökning. MKBn kan behöva uppdateras med information
från förundersökningen och en eventuell undersökning.

· Befolkning och människors hälsa - planområdet ligger i ett mycket bullerutsatt område.
Den bullerutredning som gjorts visar dock på att planförslaget medför mycket små
ökningar av ljudnivåerna på grund av reflektion, cirka 1 dBA, varför buller inte bedöms
vara en betydande miljöaspekt. Det aktuella området ligger i ett fritt och öppet läge
vilket gör att luftföroreningar sprids effektivt. Lagerbyggnaden utgör därtill en skärm
mot trafiken på väg E6 vilket ytterligare begränsar spridningen till de ytor där människor
kan förväntas uppehålla sig. Därför bedöms luftmiljö inte utgöra en betydande
miljöaspekt och hanteras inte i MKBn.

1.4 METOD

Bedömningen av miljökonsekvenser utgår från den berörda platsens förutsättningar och värden,
samt planförslagets förväntade påverkan på dessa. Om ett område med stort värde påverkas i
stor omfattning innebär det oftast stora negativa konsekvenser medan en liten påverkan på ett
område med litet värde normalt innebär små negativa konsekvenser. Positiva konsekvenser kan
uppstå om befintliga värden förstärks och/eller nya värden tillförs.

För de miljöbedömningar som görs i MKB:n används begreppen ”påverkan”, ”effekt” och
”konsekvens”.

Påverkan avser förändring av miljön genom exempelvis fysiskt intrång eller störningar i form av
buller.

Effekt är en förändring i miljön som påverkan medför, som till exempel förlust av värdefulla
naturmiljöer eller förändringar i miljökvalitet som kan mätas, beräknas eller på annat sätt
beskrivas.

Konsekvens är en bedömning av de effekter som uppkommer, den verkan de uppkomna
effekterna har på en viss företeelse, till exempel biologisk mångfald.

Till grund för att bedöma konsekvenserna används där det är tillämpligt underlag
(bedömningsgrunder) i form av exempelvis lagkrav, riktvärden, miljökvalitetsnormer (MKN),
värdebeskrivningar för skyddade/värdefulla områden, miljökvalitetsmål, projektmål,
bevarandeplaner eller dylikt.

1.5 BEHOVSBEDÖMNING

Eftersom arbetet med detaljplanen påbörjades före 1 januari 2018 gäller den tidigare
lagstiftningen för miljökonsekvensbeskrivningar.

En behovsbedömning utifrån bestämmelserna i miljöbedömningsförordning 1998:905 har därför
genomförts för att avgöra om planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Behovsbedömningen visar att detaljplanen medför risk för betydande miljöpåverkan, framförallt
på grund av att högklassig jordbruksmark tas i anspråk och att detta enligt länsstyrelsen inte
hanterats i tillräcklig omfattning i arbetet med översiktsplanen och dithörande MKB. Därtill
bedöms genomförandet av planförslaget riskera medföra påverkan på vattenmiljön i Sege å på
grund av förändrad markanvändning, vilket behöver utredas för att säkerställa att det inte
medför negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN). Ytterligare aspekter som bör
hanteras i en miljöbedömningsprocess är påverkan på naturmiljön och då framförallt hantering
av artskydd samt för att utreda möjliga kompensationsåtgärder för eventuella förluster. Påverkan
på landskapsbilden bör också hanteras inom ramen för miljöbedömningsprocessen.

2 ALTERNATIV
Enligt miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och
geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Även motivering till varför olika
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alternativ har valts eller valts bort under processen ska redovisas i MKB:n. Vidare ska
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs beskrivas, ett så
kallat nollalternativ.

2.1 UTBYGGNADSALTERNATIVET

Planförslaget möjliggör lager och logistik sydväst om trafikplats Sunnanå i anslutning till
befintlig logistikverksamhet. Bebyggelsen i planförslaget omfattar cirka 55 000 m2 och som
planeras att kunna varieras i höjdled. Då det planeras för bland annat höglager, med en höjd om
maximalt 40 meter i vissa sektioner.

Lokaler för lager och logistik är tänkta att placeras mot den östra sidan av planområdet, det vill
säga mot E6, se Figur 3. Lossning och lastning planeras ske på den västra sidan om
lagerbyggnaden, där även parkering sker. In- och utfarter planeras via en befintlig väg i
planområdets sydvästra hörn för att undvika påverkan på pileallén som sträcker sig längs med
planområdets västra gräns. Del av Flansbjersvägen ingår i planförslaget och ansluter till
Toftanäsvägen cirka en kilometer öster om planområdet.

Bebyggelsen i planförslaget tar framförallt åkermark samt tidigare bebyggd mark i anspråk.
Befintlig bevattningsdamm som ligger på den västra sidan av planområdet planeras att fyllas
igen och ersätts med en dagvattendamm i planområdets norra del.

Dagvattnet från planområdet är tänkt att ledas till en dagvattendamm i planområdets norra del.
Efter fördröjning släpps det vidare med ett maxflöde om 18 liter/s genom en ledning till Sege å
cirka 800 meter norr om planområdet. Installation av oljeavskiljare planeras också.

Enligt den trafikutredning som gjorts (Tyrens 2019) beräknas lagerverksamheten generera runt
350 lastbilstransporter per dygn. Därtill tillkommer personbilstrafik och eventuellt cykeltrafik
alstrade av de personer som förväntas arbeta på lagret.

Hur bebyggelsen utformas beror i slutändan på den slutliga hyresgästens behov och önskemål.
Det kan exempelvis röra sig om storlek på lagerbyggnaden samt antal in- och utfarter och var
dessa placeras.
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Figur 3. Situationsplan för planförslaget. Röd streckad linje visar planområdesgränsen (Jjkab arkitekter)

2.2 ALTERNATIV LOKALISERING

I arbetet med detaljplanen har alternativa lokaliseringar för verksamheten identifierats och
utvärderats. Utgångspunkten har varit närhet till storskalig infrastruktur, vilket i stort sett
inneburit platser i närhet till E6/E20 (Yttre ringvägen). Orsaken till detta är att den typ av
verksamhet som det är frågan om, storskalig lager- och logistikverksamhet, har en stor fördel av
att ligga i sådana lägen då stora mängder gods kommer från hamnarna i Trelleborg, Ystad,
Malmö och Helsingborg. Närhet till stora vägar innebär förutsättningar för en effektiv
samordning av godset. En effektiv distribution sparar också tid och därmed kostnader, men
innebär också mindre miljöpåverkan på grund av mindre förbrukning av bränsle. Ur
miljösynpunkt är en samordnad hantering därför att föredra framför alternativet att varje enskild
aktör ska hämta och transportera sitt gods.

En miljöbedömning ska omfatta en identifiering, redovisning och bedömning av rimliga
alternativ. Vid ianspråktagande av jordbruksmark ska också alternativa platser undersökas. För
att uppfylla dessa krav har potentiellt intressanta platser identifierats i Malmö stads och Burlövs
kommuns översiktsplaner. Detta steg resulterade i 15 potentiellt intressanta platser. I Figur 4
visas de olika platserna schematiskt på en karta. En första gallring genomfördes genom att
avgränsa bort de platser som inte är utpekade för markanvändning ytkrävande lager,
tillverkning etcetera, då dessa platser inte kan uppfylla syftet med planen. Denna gallring
resulterade i att sju platser avgränsades bort och åtta platser återstod (namnen på platserna är i
enlighet med översiktsplanerna):

· Sunnanå-Korshög (aktuellt planförslag)
· Fortuna och Hemgården
· Kvarnby och Husie mosse
· Elisedal
· Fosieby
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· Lockarp
· Ingvalla
· Norra hamnen

Nästa steg innebar en utvärdering av de olika platserna utifrån relevanta förutsättningskriterier.
Kriterierna har tagits fram i samarbete mellan plan- och miljöstrateg på Burlövs kommun och
MKB-utredaren på Tyréns. Relevanta förutsättningar bedömdes vara:

· Nuvarande markanvändning – innebär markanvändningen begränsningar?
· Förutsättning för jordbruk – tillgänglighet, närhet till annan jordbruksmark?
· Avstånd och koppling till trafikplats – förutsättningar för effektiva transporter och

därmed minskad miljöpåverkan.
· Närhet till befintlig lager- och distributionsverksamhet – skapar förutsättningar för

samordning av gods och effektivare transporter och därmed minskad miljöpåverkan.
· Storlek – får planerad verksamhet plats?
· Naturvärden inom planområdet – innebär naturvärden begränsningar?

Resultatet av undersökningen av de olika platsernas förutsättningar presenteras i Tabell 1.
Nuvarande markanvändning är på samtliga platser helt eller delvis jordbruksmark, med
undantag för Norra hamnen.

På de flesta platser finns också naturvärden, framförallt i form av biotopskyddade miljöer,
anlagda dammar samt fornlämningar. Biotopskyddade områden och fornlämningar har ett
formellt skydd som behöver beaktas vid planläggning. Vattendrag utgör värdefulla biotoper och
är ofta viktiga för den biologisk mångfalden. Den överlag likartade karaktären på de olika
områdena innebär att oavsett lokalisering kan konsekvenserna förväntas bli likartade.

Av dessa har tre platser av olika skäl bedömts utgöra de minst lämpliga alternativen. Elisedal har
begränsningar eftersom området bedöms vara för litet, redan är planlagt för annat ändamål
samt innebär en sämre trafiklösning på grund av avstånd till E6/E20 (Yttre ringvägen) och att
lastbilar behöver passera genom ett bostadsområde. Ingvalla bedöms som olämplig då närhet till
annan lager- och distributionsverksamhet saknas vilket innebär begränsningar för en effektiv
distributionsverksamhet. Området består därtill av jordbruksmark med goda förutsättningar för
rationellt jordbruk då det ligger i anslutning till hela jordbrukslandskapet söder om Malmö.
Norra hamnen bedöms ha begränsningar då platsen ligger med ett relativt långt avstånd till en
trafikplats vilket innebär längre transportsträckor. Platsen kan ha en fördel då den ligger nära
godset som kommer in med fartyg till Malmö hamn. Dock ligger platsen relativt långt från det
större vägnätet, exempelvis E6, E22, väg 11, där gods från hamnarna i Trelleborg och Ystad
samt från Danmark kommer. Lokaliseringen riskerar därför att hamna långt från godset som ska
hanteras vilket innebär längre körsträckor och ökade utsläpp.

Tre platser har bedömts utgöra något bättre lokaliseringar än de föregående. I Fortuna och
Hemgården pågår redan planarbeten vilket gör det osäkert om marken är tillgänglig. Dessutom
saknas närhet till lager- och distributionsverksamhet vilket gör att synergier och därmed
förutsättningar för en effektivare godshantering saknas. Området utgörs en stor
sammanhängande yta jordbruksmark. Kvarnby och Husie mosse saknar förutsättningar för
effektiva transporter på grund av avståndet till trafikplatser och att koppling till industri- och
lagerverksamhet saknas. Dessutom behöver trafiken passera genom ett bostadsområde vilket
medför trafiksäkerhetsrisker samt påverkan i form av buller och luftföroreningar. Platsen har
dock fördelen att det eventuellt finns möjlighet att undvika exploateringen av jordbruksmark.
Dock bedöms nackdelarna på grund av trafiken överväga fördelarna. Lockarp har fördelen att
Catena har tillgång till marken, men ytan bedöms vara för liten för den verksamhet som
planeras.

De två platser som bedöms ha bäst förutsättningar, Sunnanå-Korshög och Fosieby, ligger båda
helt eller delvis på jordbruksmark. Båda bedöms också medföra förutsättningar för goda
trafiklösningar då de ligger i nära anslutning till trafikplatser. I Fosieby pågår detaljplanearbete
för en del av ytan varför det är osäkert om resterande yta är tillräcklig. Att jordbruksmarken är
inklämd i ett industriområde innebär begränsningar för ett rationellt jordbruk. I likhet med
övriga platser innebär Sunnanå-Korshög att jordbruksmark tas i anspråk, men en del av marken
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redan är exploaterad. Inom området finns biotopskyddade miljöer samt fornlämningar.
Jordbruksmarken är i likhet med Fosieby avskild vilket begränsar förutsättningarna för ett
rationellt jordbruk. Närhet finns till annan lager- och logistikverksamhet varför förutsättningar
finns för en samordnad och effektiv distributionsverksamhet.

Sammanfattningsvis finns det två platser som bedöms som relativt sett likvärdiga. Det är möjligt
att Sunnanå-Korshög innebär en något mer resurseffektiv lokalisering då en del av marken redan
är ianspråktagen, vilket gör att arealen jordbruksmark som behöver tas i anspråk kan begränsas.
Lokaliseringen innebär också förutsättningar för effektiv distributionsverksamhet och effektiva
transporter. En etablering i detta läge kan ge en minskning av det totala transportbehovet lokalt
i Malmötrakten och på så viss bidra till minskad trängsel och minskade utsläpp.

Sunnanå-Korshög bedöms därför utgöra den lokalisering som bedöms som mest lämpad. I
konsekvensbeskrivningen görs översiktliga jämförelser mellan ett genomförande av
planförslaget i Sunnanå-Korshög och ett genomförande i Fosieby. En utveckling av platsen för
lager- och logistikverksamhet är i linje med de behov som Burlövs kommun pekat ut i
översiktsplanen för att kunna utveckla förutsättningarna för ytkrävande verksamheter samt
kunna flytta ut verksamheter från mer centrala delar av kommunen.
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 Tabell 1. Resultat undersökta alternativa platser. Grön markering innebär att platsen är en möjlig lokalisering, gul markering innebär att platsen inte är en lika bra lösning som
grön, röd markering innebär att platsen bedöms inte innebära en bra lösning.
Namn i ÖP Nuvarande

markanvändning
Förutsättning för
jordbruk

Koppling till
trafikplats

Närhet till
befintliga lager

Storlek Naturvärden Riksintressen Bedömning

Sunnanå-
Korshög

Jordbruksmark och
växthus

Ca 7 ha Trp Sunnanå.
Möjlighet till god
lösning

Finns ok Bevattningsdamm och
allé, fornlämningar

Inga Delvis ianspråktagen
mark, relativt begränsade
förutsättningar för jordbruk,
goda förutsättningar för
effektiva transporter och
effektiv logistik

Fortuna och
Hemgården

Jordbruksmark Stor isolerad
sammanhängande yta ca
53 ha

Trp Södra Sallreup.
Möjlighet till god
lösning

Saknas ok Bevattningsdammar,
åkerholmar och liten
allé

Inga Goda förutsättningar för
jordbruk, arbete med
detaljplan pågår varför
oklart om marken är
tillgänglig

Kvarnby och
Husie mosse

Jordbruksmark och
gammal industrimark

Stor isolerad
sammanhängande yta ca
40 ha industri ca 10 ha

Trp Södra Sallerup.
Sämre lösning

Saknas ok I direkt anslutning till
Husie mosse och
åkerholmar, MIFO 2
område

Inga Goda förutsättningar för
jordbruk, begränsade
förutsättningar för effektiva
transporter.
Fördel om mark som inte
är jordbruksmark kan
användas

Elisedal Jordbruksmark Är detaljplanelagd för
annat ändamål

Trp Jägersro.
Sämre lösning

Industri För lite
plats

Åkerholme och allé Kulturmiljö Är detaljplanelagd för
annat ändamål och för lite
plats.

Fosieby Jordbruksmark Ca 16 ha inklämt i
industriområdet

Trp Jägersro.
Möjlighet till god
lösning

Industri ok Åkerholmar, allé,
fornlämningar bl.a.
flera gravhögar

Inga Relativt begränsade
förutsättningar för jordbruk,
goda förutsättningar för
effektiva transporter och
effektiv logistik

Lockarp Jordbruksmark Ca 9 ha + 7 ha Trp Lockarp. Möjlighet
till god lösning

Fosieby på andra
sidan ringvägen

För lite
plats

Inga Kulturmiljö i östra
delen

För liten yta.

Ingvalla Jordbruksmark/odling Stor sammanhängande
yta ca 39 ha + Söderslätt

Trp
Vintrie/Pildammsväge
n. Möjlighet till god
lösning

Saknas ok Allé Kulturmiljö Goda förutsättningar för
jordbruk

Norra
hamnen

Utfyllnad - Spillepengsrondellen.
Långt men möjlighet
till god lösning. Långt
från E6, E22, väg 11
och andra större
vägar.

Industri ok Inga Inga Begränsade
förutsättningar för effektiva
transporter och logistik.
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Figur 4. Schematisk karta över de olika alternativens lokalisering, källa: Burlövs kommun.
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2.3 UTFORMNINGSALTERNATIV

Höjden på lagerbyggnaderna gör att de kommer att synas på långt håll. För att undvika påverkan
på landskapsbilden skulle höjden kunna hållas nere. Det har dock varit en utgångspunkt, att då
det är jordbruksmark som tas i anspråk, att nyttan av exploateringen ska maximeras genom att
exempelvis bygga på höjden.

Samrådsförslaget innehöll en kontorsbyggnad i planområdets norra del. Kontorsbyggnaden har
utgått bland annat på grund av att den typen av bebyggelse inte anses lämplig, bland annat då
det sannolikt innebär ett ökat bilpendlande.

I arbetet med planförslaget har bevattningsdammens bevarande varit en viktig fråga.
Utgångspunkten var att försöka bevara dammen, vilket visade sig vara svårt. Därför beslutades
att ersätta bevattningsdammen med en dagvattendamm i planområdets norra del. Det skiljer sig
från den tidigare planeringen som innebar att utnyttja den intilliggande befintliga
dagvattendammen för hantering av dagvattnet från området.

I tidigare utformningsförslag har det beskrivits in- och utfartsvägar genom den biotopskyddade
pileallén, som går längs med nästan hela planområdets västra gräns. För att visa på ett förslag
som är genomförbart utan att medföra intrång i pileallén har planförslaget ändrats till att endast
beskriva en in- och utfart i planområdets sydvästra hörn, utanför området som omfattas av
biotopskyddet. En genomfart genom pileallén är fortfarande möjlig, om en hyresgäst har det
behovet, då marken är planlagd som kvartersmark. Ett sådant intrång kräver dock dispens från
biotopskyddsbestämmelserna.

2.4 NOLLALTERNATIV

Utbyggnadsförslagets förväntade konsekvenser ska jämförs mot ett så kallat nollalternativ, som
ska utgöra ett jämförelsealternativ till de föreslagna förändringarna. Nollalternativet utgör en
tänkt framtida situation där utbyggnadsförslaget inte realiseras.

Den delen av planområdet som utgörs av jordbruksmark brukas idag. På kortare sikt bedöms det
som troligt att jordbruksmarken fortsätter att brukas. Området är en del av ett större område
som i Burlöv kommuns översiktsplan är utpekat som verksamhetsområde för storskalig
motorvägsnära verksamhet. Större delen av detta område är exploaterat eller håller på att
exploateras för lagerverksamhet. Planområdet utgör den sista delen av detta större område. Den
jordbruksmark som finns kvar, det vill säga inom planområdet, är relativt liten och ligger något
avskild från kringliggande jordbruksmark vilket bedöms försvåra ett rationellt brukande. Utifrån
de förutsättningar som råder för området bedöms det som sannolikt att det kommer exploateras
med någon form av storskalig verksamhet på lite längre sikt.

3 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KONSEKVENSER

3.1 JORDBRUKSMARK

FÖRUTSÄTTNINGAR

Jordbruksmarken är en av våra viktigaste resurser för att producera livsmedel, foder,
energigrödor och andra råvaror. Jordbruksmark kan ses som en ändlig naturresurs då det i
praktiken är omöjligt att återskapa jordbruksmark som exploaterats. Jord- och skogsbruk är
enligt 3 kapitlet 4 § miljöbalken av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får endast
tas i anspråk för anläggningar som tillgodoser väsentliga samhällsintressen och om dessa
väsentliga samhällsintressen inte kan tillgodoses tillfredställande på annan mark.

Jordbruksmarken inom planområdet hör till de bördigaste i landet, klass 10, och uppskattas
omfatta runt sex hektar av planområdet. Jordbruksmarken ligger något isolerad från
omkringliggande jordbruksmark och utgör en rest av ett större sammanhängande område som
numera är bebyggt eller under exploatering för liknande verksamheter som i planförslaget.
Söder om planområdet samt på östra sidan av väg E6 finns jordbruksmark som kan nås via det
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allmänna vägnätet. I Malmös översiktsplan är stora delar av den närliggande jordbruksmarken
utpekade som verksamhetsområden.

KONSKEVENSER UTBYGGNAD AV OMRÅDET

Årligen exploateras brukningsvärd jordbruksmark för olika ändamål, och, inte minst i Skåne och
i synnerhet i närheten av större tätorter är trycket på att exploatera jordbruksmark högt.
Exploateringen av berörd jordbruksmark utgör en del av denna utveckling. Det innebär att
betydelsen av att ta jordbruksmarken i anspråk inte bör ses som en isolerad händelse. Istället
bör den ses som en del av en process där en stor del av jordbruksmarken i direkt närhet till
Malmö kommer vara under ett högt exploateringstryck och sannolikt kommer att exploateras för
liknande ändamål. Den bakomliggande orsaken till planförslaget är att det finns en efterfrågan
på denna typ av verksamhet, särskilt i närheten av större trafikleder och nära städer. Det innebär
att om etableringen inte sker på den här platsen bedöms det som sannolikt att den kommer
etableras någon annan stans. Som redovisningen av alternativ visar utgörs den mark som finns
tillgänglig för exploatering för denna typ av verksamhet framförallt av jordbruksmark.
Genomförandet av planförslaget innebär att runt sex hektar av den bördigaste jordbruksmarken
i landet inte längre kommer kunna användas för produktion av livsmedel och grödor.
Konsekvenserna bedöms bli måttligt negativa på grund av att det rör sig om den bördigaste
jordbruksmarken i landet samt att ytan, trots att den är begränsad och saknar direkt koppling
till närliggande jordbruksmark, till sin form innebär förutsättningar för ett rationellt brukande.
Jämfört med alternativ lokalisering i Fosieby bedöms denna medföra motsvarande negativa
konsekvenser då det sannolikt rör sig om motsvarande ytanspråk och att förutsättningarna är
likartade.

FÖRENLIGHET MED 3 KAP 4§ MILJÖBALKEN

Enligt 3 kap 4§ miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk.

Undersökningen av alternativ, se avsnitt 2.2, visar att Sunnanå bedöms vara den lokalisering
som innebär bäst hushållning med naturresurser och minst klimatpåverkan.

Logistik- och lagerverksamheter är nödvändiga i dagens samhälle. Med tanke på hur
handelsmönster ser ut idag samt antas att utvecklas framöver kommer sannolikt behovet av en
effektiv logistik- och godshantering att öka. Logistikterminaler är effektiva platser för att hantera
och samordna godstransporter, vilket leder till lägre kostnader och mindre miljöbelastningar än
alternativet att varje aktör ska hantera godset var för sig. För att fungera så effektivt som möjligt
bör logistikterminaler ligga i nära anslutning till det större vägnätet samtidigt som avståndet till
slutkunden är så kort som möjligt.

Föreslagen lokalisering av logistikterminalen innebär direkt närhet till E20/E6 och väg 11 samt
närhet till E22 och E65. Platsen ligger också nära slutkunder i Malmö samt andra närliggande
orter. Jordbruksmarken inom området är begränsad till sin yta och ligger relativt avskild från
omkringliggande jordbruksmark, varför förutsättningarna till ett rationellt brukande bedöms
vara begränsade. Vilket lokaliseringsutredningen visar ligger möjliga platser för en etablering av
en logistikterminal nästan uteslutande på jordbruksmark. Det innebär att en lokalisering av en
logistikterminal, som på ett effektivt sätt kan samordna godshanteringen, sannolikt behöver ta
jordbruksmark i anspråk. Baserat på det växande behovet av effektiva transporter för att möta
samhällets behov av leverans av paket och gods, samt behovet av att begränsa miljöpåverkan
från transportsektorn, bedöms samhällsintresset av att etablera en logistikterminal på den
föreslagna platsen väga tyngre än intresset av att bevara jordbruksmarken i det aktuella
området.

Etableringen av en logistikterminal i Sunnanå bedöms därför utgöra ett väsentligt
samhällsintresse som inte går att tillgodoses på ett bättre sätt genom att annan mark tas i
anspråk.
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KONSEKVENSER NOLLALTERNATIVET

På kort sik bedöms jordbruksmarken finnas kvar och därför också möjligheterna att producera
livsmedel. På grund av platsens läge och kommunens intentioner är det troligt på längre sikt
kommer marken att exploateras för någon form av verksamhet. Konsekvenserna bedöms bli
likartade de för utbyggnadsförslaget.

3.2 NATURMILJÖ

FÖRUTSÄTTNINGAR

Med naturmiljö menas växter, djur och andra levande organismer, deras livsmiljö, samt deras
ekologiska funktion och samband. Naturmiljö handlar inte bara om orörda grönområden. Även
miljöer som skapats av människan såsom åkrar, skogsplantager och parker kan räknas in i be-
greppet naturmiljö. Bevarandet av naturmiljöer är en förutsättning för den biologiska mångfald
som är grunden för biologisk utveckling och ekologisk balans. Vi människor lever av naturen och
dess produkter och tjänster. Naturen ger estetiska värden och är viktig för vår rekreation.

Planområdet består till större delen av jordbruksmark och bebyggelse i form av framförallt
växthus. Planområdet är omgiven av motorvägar i norr och öster. Väster om planområdet pågår
exploatering för liknande verksamheter som i planförslaget. Söder om planområdet finns viss
bebyggelse och jordbruksmark. Den naturvärdesinventering som genomfördes under våren
2019 (Ekoll 2019) visar på att det finns en del naturvärden inom och i anslutning till
planområdet. Inom planområdet identifierades fyra objekt (nummer 1, 2, 3 och 4 i Figur 5) med
naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) och ett objekt (nummer 5 i Figur 5) med
naturvärdesklass 4 (visst naturvärde).

Objekt 1 pileallé
Längs med västra kanten löper en gammal pilallé, med inslag av ask, nummer 1 i Figur 5. Det är
framförallt de äldre och ihåliga träden som har stor betydelse för biologisk mångfald och kan
fungera som både livsmiljö och som spridningskorridor. Var hålträden står framgår av Figur 6.
Pilallén bedöms ha påtagliga naturvärden.

Objekt 2 och 4 askar
I norra kanten av planområdet samt i det sydvästra hörnet finns grupper med större och mindre
askar, nummer 2 och 4 i Figur 5. Asken har från att ha varit ett av våra vanligaste ädellövträd
rödlistats som starkt hotad på grund av askskottssjukan, som har inneburit att många askar
dött. Grupperna med askar är värdefulla framförallt på grund av att de är hotade som art och
bedöms ha påtagliga naturvärden.

Objekt 3 dunge med inslag av gamla träd
I det sydöstra hörnet av planområdet finns en samling större träd, höga stubbar med håligheter
och tickor, nummer 3 i Figur 5, och området bedöms ha påtagliga naturvärden. I anslutning till
område 3, fast utanför planområdet, finns en dagvattendamm. I anslutning till område 3 gjordes
flest fladdermusregistreringar.

Objekt 5 bevattningsdamm
I den västra delen, i anslutning till pilallén, finns en bevattningsdamm. I dammen påträffades vid
inventeringen dykarbagge och mindre vattensalamander. Dammen har trivial bottenfauna och
mycket trådalger. I dammen växer också dunört, bredkaveldun och vass. I dammen observerades
gräsand och häckande sothöna. Skäggmes hördes sjunga i vassen. Runt dammen växer
trivialflora, exempelvis hagtorn, fläder och sälg. Bevattningsdammen bedöms ha vissa
naturvärden och bidrar främst till biologisk mångfald då den skapar variation i landskapet.

Skyddade arter
I samband med naturvärdesinventeringen eftersöktes groddjur i bevattningsdammen samt i de
två dammar som finns i anslutning till området. Vid inventeringen påträffades mindre
vattensalamander som är fridlyst och upptagen i 6§ artskyddsförordningen, vilket gör att det
inte är tillåtet att skada eller döda djuren eller deras ägg och yngel.
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En inventering av fladdermöss gjordes under maj 2019 (Naturvårdskonsult Gerell 2019).
Inventeringen gjorde enligt Undersökningstyp Fladdermöss – artkartering, version 1:1, 2017-06-
05 med autoboxar och bärbara ultraljuddetektorer. Vid inventeringen påträffades av
fladdermössarterna vattenfladdermus, nordfladdermus och dvärgpipistrell. Arterna är bland de
vanligaste förekommande i Sverige. Samtliga fladdermusarter är dock fridlysta och upptagna i
artskyddsförordningen och det är inte tillåtet att störa dem, särskilt under dess yngel- och
övervintringsperioder. Pilallén med sina hålträd har potential att fungera som tillhåll, exempelvis
yngelplats, men används sannolikt inte för detta då de är starkt vindpåverkade. Området
används främst för födosök och dammarna är betydelsefulla då de producerar insekter.

Figur 5. Resultat av naturvärdesinventeringen, streckad linje utgör inventerat område (Ekoll 2019).
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Figur 6. Förekomst av hålträd (Ekoll 2019).

KONSKEVENSER UTBYGGNAD AV OMRÅDET

Ur naturvårdssynpunkt hyser naturvärdesobjekten inom planområdet framförallt värden som har
betydelse i ett lokalt perspektiv då de skapar variation i ett högexploaterat och intensivt odlat
landskap.
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Planförslaget innebär att det framförallt är jordbruksmarken samt mark med befintlig
bebyggelse som tas i anspråk. Det är mycket begränsade naturvärden knutna till den brukade
jordbruksmarken.

Utbyggnaden enligt planen innebär att området med naturvärdesobjekt 4, däribland några större
askar, exploateras. Värdena, som främst är knutna till träden, kommer därmed att försvinna.
Som biotop har området litet värde och konsekvenserna beror framförallt på att arterna (ask och
alm) är starkt hotade (EN; rödlistan). Även den biotopskyddade pileallén, naturvärdesobjekt 1,
kan beröras av utbyggnaden. I planförslaget beskrivs en utfart i det sydvästra hörnet av
planområdet utanför området för pileallén. Pileallén planläggs som kvartersmark vilket tillåter att
en väg kan anläggas genom allén om en framtida hyresgäst har behov av det. Beroende på var
in- och utfarter placeras kan pilarna påverkas. Pilträd har ett utbrett rotsystem vilket kan skadas
vid gräv- och schaktningsarbeten i trädens närhet. Det kan också vara så att ett eller flera träd
behöver avverkas för att ge plats åt den tänkta åtgärden. Finns det risk att pilarna skadas eller
behöver avverkas krävs det dispens från länsstyrelsen. Trots visst intrång bedöms pileallén
kunna behålla sin funktion som biotop och som spridningskorridor. Värdena kommer långsamt
att höjas i takt med att träden blir äldre.

Utbyggnaden enligt planen innebär att bevattningsdammen, naturvärdesobjekt 5, i den västra
delen av planområdet exploateras. Det innebär att värdena kopplade till dammen försvinner.
Värdena kopplade till dammen är framförallt att den bidrar med variation i landskapet. Eftersom
en ny dagvattendamm planeras i planområdets norra del bedöms negativa konsekvenser
framförallt uppstå på kort sikt, under byggskedet och en tid därefter. På längre sikt när den nya
dagvattendammen är anlagd och växtligheten kring dammen etablerats kan de biotopens värde
för biologisk mångfald återskapas och, beroende på utformning och skötsel, potentiellt öka.

Exploateringen kan medföra påverkan på de skyddade arterna mindre vattensalamander och
fladdermöss (vattenfladdermus, nordfladdermus och dvärgpipistrell). Det är framförallt
bevattningsdammen som har betydelse för dessa arter då den producerar insekter som utgör
föda för fladdermössen. För den mindre vattensalamandern har dammen betydelse för
fortplantningen och för fladdermössen framförallt då dammen producerar insekter.
Bevattningsdammen är inte det enda vatten som finns i området då det finns två
dagvattendammar i direkt anslutning till planområdet, en i nordväst och en i sydost. Det innebär
att när bevattningsdammen exploateras finns biotopen och dess funktioner fortfarande kvar, om
än i reducerad omfattning, i anslutning till planområdet. I och med att bevattningsdammen
ersätts med en dagvattendamm kommer de värden som försvinner med tiden också att
återskapas och potentiellt öka.

För fladdermössen bedöms påverkan på grund av att bevattningsdammen försvinner bli
försumbar då produktion av insekter fortfarande sker i de kvarvarande dammarna.
Fladdermössen är ljuskänsliga och exploateringen kan medföra ljusstörningar från exempelvis
gatlyktor. Belysning kan medföra att fladdermössen undviker ett område. Eventuella
ljusstörningar bedöms framförallt kunna medföra att det blir mindre attraktivt för fladdermössen
att röra sig längs med pileallén som är ett naturligt ledstråk i området. Ljusstörningar på grund
av exploateringen väster om planområdet kan förstärka denna effekt. I området innebär det
öppna landskapet och de västliga vindarna att området är utsatt för framförallt västliga vindar,
vilket inte gynnar fladdermössen. Utformas den nya dagvattendammen så att vegetation kan
skapa lä kan det gynna fladdermössen i området. Bebyggelsen väster om planområdet kan också
skapa lä längs med pileallén. Samtliga observerade fladdermusarter är livskraftiga enligt
rödlistan och är vanliga i södra Sverige. Någon risk att exploateringen av området skulle leda till
en försämring av arternas bevarandestatus bedöms inte föreligga. Genomförandet av
planförslaget bedöms inte medföra en sådan påverkan att det utlöser skyddet i 4 §
artskyddsförordningen.

Vad gäller mindre vattensalamander uppehåller sig denna och dess yngel i vattnet under vår och
sommar. Under resten av året lever den på land under stenar, stockar och liknande i dammens
närområde. Då det enligt 6§ artskyddsförordningen inte är tillåtet att skada eller döda den
mindre vattensalamandern får inte exploatering av dammen ske då de uppehåller sig i dammen
då det är sannolikt att de individer som då finns i dammen kommer att dödas. Den mindre
vattensalamandern uppehåller sig i dammen vanligtvis under perioden mars till oktober, och
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sker grävarbeten i dammen under den här perioden behövs en dispens från artskyddsdispensen.
För att dispens från artskyddet ska kunna ges enligt 15 § artskyddsförordningen ska det inte
finnas någon annan lämplig lösning. Det kriteriet bedöms vara uppfyllt då ytan där dammen
ligger behövs som angöringsyta för lastbilarna. Det andra kriteriet för att få dispens från
artskyddsförordningen är att åtgärden inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus. Mindre vattensalamander har i samtliga rödlisteundersökningar sedan år 2000
(senast 2015) bedömts som livskraftig. Mindre vattensalamander är dessutom vanlig i och runt
om Malmö och att en mindre population försvinner bedöms inte medföra någon påverkan på
artens bevarandestatus, varken lokalt eller nationellt. Skäl till dispens bedöms föreligga och
dispens söks hos länsstyrelsen om dammen fylls igen under perioden mars-oktober.

Sammantaget bedöms genomförandet av planförslaget medföra små negativa konsekvenser,
framförallt på grund av att lagerbyggnaden kommer utgöra en barriär mellan naturvären i och i
närheten av planområdet. Den nya dagvattendammen har potential att stärka naturvärden
kopplade till vattenmiljö, vilket i det avseendet medför positiva konsekvenser.
Alternativet Fosieby innebär till viss del en liknande påverkan som planförslaget. Vad gäller
artskydd så finns det inget vatten i Fosieby och därför inte heller några grodor eller salamandrar.
Avsaknaden av vatten innebär att det inte är lika troligt att det finns fladdermöss inom området,
men det kan inte uteslutas.

KONSEKVENSER NOLLALTERNATIVET

På kortare sik, när jordbruksmarken finns kvar kommer situationen se ut som idag. Då det på
längre sikt bedöms som sannolikt att området kommer att exploateras på ett liknande sätt som i
planförslaget, bedöms konsekvenserna i nollalternativet bli liknande de som med planförslaget.

FÖRSLAG TILL YTTERLIGARE ÅTGÄRDER

· De träd som måste tas ner kan placeras inom området för att skapa biotoper för arter
som är beroende av död ved.

· Belysning från planområdet bör utformas så att den inte sprider ljus till den
omkringliggande naturmiljön.

· Ett skötselprogram för dagvattendammen bör tas fram för att säkerställa dess funktion
ur naturmiljösynpunkt.

· Ett skötselprogram för pileallén kan tas fram för att bevara och utveckla dess
naturvärden.

Figur 7. Skiss på utformning av dagvattendamm (Jkab arkitekter).
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3.3 VATTENMILJÖ

FÖRUTSÄTTNINGAR

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från hårdgjorda ytor. Det sköljer med sig föroreningar
som kan nå ytvatten, till exempel sjöar och andra vattendrag. Dagvatten kan orsaka lokala
översvämningar. Dagvattenhanteringen i berört område omfattas av Burlöv kommuns
dagvattenstrategi.

Jordlagren utgörs generellt av humushaltig lera/sand eller fyllning på sand följt av lermorän. På
grund av förekomsten av lermorän bedöms möjligheterna till infiltration som begränsade.
Området sluttar svag mot norr och avvattnas via en dagvattenledning under väg 11 till Sege å
som rinner ut i Lommabukten. Då området präglas av intensivt odlad mark innebär det sannolikt
läckage av näringsämnen till Sege å och vidare ut i Lommabukten.

Miljökvalitetsnormen (MKN) för Sege å är God ekologisk status till år 2027 och God kemisk
status. Statusklassningen är otillfredsställande ekologisk status, på grund av fysisk påverkan och
övergödning, och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus på grund av höga halter av kvicksilver
och bromerade difenyletrar. Situationen är liknande för Lommabukten. Miljökvalitetsnormer
anger hur miljön bör vara för att ekologiska och kemiska funktioner i vattenmiljön ska uppnås.
Statusklassificeringen beskriver den befintliga vattenkvaliteten i en vattenförekomst medan
miljökvalitetsnormen beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås och vid vilken tidpunkt det
ska vara gjort. Miljökvalitetsnormen utgör miniminivån vilket innebär att det inte får bli sämre i
samband med fysisk planering. Enligt Burlöv kommuns vattenplan (Burlöv 2018) är den
övergripande åtgärdsstrategin att anlägga våtmarker och dagvattendammar för att minska
tillförseln av näringsämnen och föroreningar till Sege å och Lommabukten.

Som också beskrivs i avsnitt 3.2 finns det en bevattningsdamm i planområdets västra del. I
naturvärdesinventeringen (Ekoll 2019) bedöms dagvattendammen ha visst naturvärde då
biotopen bidrar till att öka den biologiska mångfalden inom området.

KONSKEVENSER UTBYGGNAD AV OMRÅDET

Planförslaget innebär att framförallt jordbruksmark omvandlas och exploateras för
lagerverksamhet. Den nya markanvändningen innebär att stora delar av planområdet hårdgörs
med stora byggnadsvolymer och asfalterade ytor. I planområdet ingår också en del grönytor,
dels runt om i utkanten av hela planområdet samt en lite större sammanhängande yta i norr där
också en dagvattendamm är tänkt att placeras. Se Figur 2 och Figur 3 för en jämförelse. Den
förändrade markanvändningen innebär en ökad avrinning från området samt en förändring av de
föroreningar som följer med dagvattnet. Jordbruksmarken innebär framförallt läckage av
näringsämnen som bidrar till övergödningen av Sege å och i slutändan Lommabukten. I och med
planförslaget kommer tillförseln av näringsämnen att minska. Trafiken till och från planområdet
kommer dock att öka mängden av andra typer av föroreningar, exempelvis kadmium, krom,
koppar, nickel och zink. Även partiklar från asfalt och däck samt läckage av olja, bensin, diesel
och övriga petroleumprodukter är vanliga föroreningar från trafikerade ytor. För att inte belasta
recipienterna Sege å och Lommabukten med ökade mängder föroreningar behöver dagvattnet
omhändertas och renas.

En dagvattenutredning (Tyréns 2020) har tagits fram för planförslaget i vilken beräkning av
flöden, bedömning av påverkan från föroreningar samt förslag på dagvattenhantering
presenteras. Vid utbyggnaden enligt planen föreslås att dagvattnet leds till en ny
dagvattendamm i planområdets norra del, se Figur 3 och Figur 7. Den förändrade avrinningen
från området innebär att dagvattendammen behöver ha en magasinvolym på minst 4100
kubikmeter. Rådande utsläppskrav är 1,5 l/s per hektar, vilket också kommer gälla för
planförslaget. Det innebär att mängden dagvatten som tillförs Sege å vid en given tidpunkt är
samma som i nuläget. Den ökade avrinningen innebär dock att den totala mängden dagvatten
som når Sege å ökar. Hur dagvattenanläggningen utformas regleras i ett exploateringsavtal. För
att hantera föroreningar i fast form som planförslaget medför, så att de inte medför negativ
påverkan på Sege å och Lommabukten, behöver dagvattendammen utformas så att den främjar
sedimentation. En lämplig utformning är en långsmal och timglasformad damm med djupzoner,
se Figur 7 för en skiss på utformning av dammen. En sådan lösning, i kombination med en



2020-04-08
Granskningshandling

24(37)

försedimentationsdamm, tillsammans med den långsamma tömningstakten som utsläppskravet
om 1,5 l/s per hektar innebär, medför långa tömningstider vilket tillsammans med djupzoner
främjar en ökad sedimentation.

För att inte öka föroreningsbelastningen till Sege så behövs också rening av föroreningar som
olja, diesel och andra petroleumprodukter. Därför behöver det installeras antingen oljeavskiljare
eller oljeskärmar vid dagvattendammens inlopp. Det är viktigt att oljeavskiljning sker för alla
parkeringsytor och övriga trafikbelastade ytor innan det når recipienten.

Genomförs de åtgärder som beskrivs i föregående stycken, är bedömningen att mängden
föroreningar i dagvattnet som når vattenförekomsterna Sege å och Lommabukten, minskar i en
sådan omfattning att det inte föreligger någon risk för en statusförsämring av vare sig
ekologiska statusen eller den kemisk ytvattenstatusen. Genomförs de inte bedöms mängden
näringsämnen sannolikt minska men andra föroreningar, exempelvis tungmetaller, att öka.
Anläggandet av en dagvattendamm är i linje med Burlöv kommuns strategi för att minska
mängden näringsämnen och föroreningar som når Sege å och Lommabukten. Genomförandet av
planförslaget bedöms därför medföra förutsättningar för att bidra till möjligheten att nå
miljökvalitetsnormerna för de båda vattenförekomsterna.

Planförslaget innebär att den befintliga bevattningsdammen fylls igen men ersätts av en
dagvattendamm. I avsnitt 3.2 beskrivs bedömda konsekvenser för naturmiljön på grund av
denna förändring.

Ingen av de alternativa lokaliseringarna Fosieby eller Lockarp ligger i närheten av någon
vattenförekomst, dock i utkanten av avrinningsområdet för vattenförekomsten Malmö
hamnområde. Alternativen bedöms därför inte medföra mer än om möjligt en försumbar
påverkan på vattenmiljön.

KONSEKVENSER NOLLALTERNATIVET

På kort sikt kommer nuläget att kvarstå och marken kommer avvattnas på samma sätt som idag.
På lite längre sikt antas planområdet att tas i anspråk för en liknande verksamhet som i
planförslaget, det vill säga någon slags ytkrävande verksamhet. I nollalternativet hårdgörs
jordbruksmarken vilken ökar avrinningen samt mängden föroreningar. Kraven på hantering av
dagvattnet samt regelverket kring påverkan på MKN antas gälla i nollalternativet.
Konsekvenserna jämfört med planförslaget bedöms därför vara likartade.

Vad som händer med bevattningsdammen är oklart. Blir dammen kvar men marken runtomkring
hårdgörs kan dess betydelse för den biologiska mångfalden minska. En exploatering av
planområdet kommer dock att kräva någon form av dagvattenhantering, och på grund av
markens begränsade infiltrationskapacitet är en dagvattendamm en trolig lösning. Därför är det
troligt att en dagvattendamm tillkommer i nollalternativet vilken antingen kompletterar befintlig
damm eller ersätter denna. Nollalternativet bedöms medföra likartade konsekvenser som
planförslaget.

FÖRSLAG PÅ YTTERLIGARE ÅTGÄRDER

· För att säkerställa reningen av dagvattnet bör dagvattendammen utformas i enlighet
med rekommendationerna i dagvattenutredningen, vilket bör regleras i ett
exploateringsavtal.

3.4 LANDSKAPSBILD

FÖRUTSÄTTNINGAR

Området vid trafikplats Sunnanå ligger i ett låglänt odlingslandskap med storskaliga åkrar som
omringar landskapets andra delar, exempelvis byar, lundar och åkerholmar. Det låglänta
odlingslandskapet är böljande och har få inslag av skog vilket skapar långa siktlinjer och
utblickar. De inslag som ändå finns såsom trädrader, alléer och lundar skapar landmärken och är
viktiga för orienteringen av platsen.
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I områdets närhet påverkas landskapet mycket av urban bebyggelse och infrastruktur. Skyltar,
byggnader, elledningar och master är tydliga i synfältet. De större verksamheter som idag finns i
området ligger spridda och är placerade en bit in från vägarna. Från vissa håll är verksamheterna
dolda eller delvis dolda bakom vegetation. Landskapet har en mycket storskalig känsla.

På den berörda platsen upplevs skalan som mindre eftersom detaljeringsgraden ökar då den
innehåller flera vegetationselement. Inom området finns en trädrad och flera buskage som
kantar vägen, samt en damm och ett växthus. Vegetationselementen som är samlade i områdets
ytterkanter skapar ett tydligt definierat öppet rum i mitten, se Figur 8.

Figur 8. Vy ut över området från norrgående körfält på väg E6. Vegetationen i områdets kanter skapar ett
tydligt definierat öppet landskapsrum. Bild: Google Maps.

Från väg E6 i södergående riktning begränsas vyerna av vegetation, i synnerhet på östra sidan
om vägen. Väg E6 och de byggnader som skymtar utgör urbana inslag i det annars utpräglade
odlingslandskapet, se Figur 9. Från väg 11, i höjd med avfarten till väg E6, inger omgivningen en
mycket landsbygdsaktig och nästan småskalig känsla när åkrar blandas med högre vegetation,
se Figur 10.
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Figur 9. Vy från bron över väg 11 på väg E6 sett åt söder. Berört område finns inom orange markering.
Väg E6 bidrar till storskalig känsla i odlingslandskapet. Underlag till bild: Google Maps.

Figur 10. Vy från avfart från väg 11. Berört område syns inom orange markering. De främre träden inom
markeringen ingår i trädraden som avgränsar området i väst. Underlag till bild: Google Maps.
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Figur 11. Rumsskapande vegetation på platsen. Röd punktstreckad linje illustrerar planområdet.

KONSKEVENSER UTBYGGNAD AV OMRÅDET

Genomförandet av planförslaget innebär att i stort sett hela det större öppna landskapsrummet
som finns på platsen idag kommer att ersättas av höga lagerlokaler. Lagerbyggnaderna kommer
att dölja utblickar ut över landskapet och kommer att i berörda vyer påtagligt påverka
upplevelsen av slättlandskapet, se Figur 12-Figur 19. De lågmälda landmärken som vegetationen
i området tidigare skapade, exempelvis pileallén, kommer att döljas. Istället kommer
lagerlokalen bli ett tydligt urbant landmärke i landskapet och på så sätt förändra
landskapsbilden. Höjden och bredden på lagerlokalen gör att den inte enbart kommer att synas
och signalera om stadens närhet från väg E6 och väg 11 utan även utifrån landskapet.
Planförslaget kommer göra stadens närvaro mer påtaglig i det omkringliggande
odlingslandskapet. De nya vegetationselementen som kan tillkomma mellan lagerbyggnaden och
E6/E20 (Yttre ringvägen), se Figur 3, kommer att skapa upplevelsen av mindre rum än vad de
befintliga träden och buskagen gör. Den nya vegetationen kommer inte att upplevas som
kopplade till odlingslandskapet. Sammantaget bedöms planförslaget medföra en stor påverkan
på upplevelsen av landskapsbilden i det berörda området. Då miljön delvis redan är påverkad av
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storskaliga urbana inslag, exempelvis E6/E20, DHL-lagret och handelsområdet Stora Bernstorp,
bedöms konsekvenserna bli små till måttligt negativa.

En lokalisering i Fosieby bedöms medföra en mindre påverkan på landskapsbilden jämfört med
planförslaget eftersom lagerbyggnaden skulle hamna i ett befintligt industriområde.

Figur 12. Befintlig vy sett från bro på Höradskrokvägen över väg E6. Berört område är belagt där pil pekar.
Väg E6 skär tydligt genom det urbana landskapet. Företagsbyggnader skymtar mellan
vegetationselementen och signalerar om närheten till staden. Underlag till bild: Google Maps och egen
bearbetning.

Figur 13. Vy (montage) över utbyggnadsförslaget sett från bro på Höradskrokvägen över väg E6. Den
småskaliga känslan av odlingslandskapet har ersatts mot en mer industriell upplevelse. Bild: Malmö stad.
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Figur 14. Befintlig vy söderut över området sett från väg E6 uppe på bron över väg 11. Underlag till bild:
Google Maps.

Figur 15. Vy (montage) som illustrerar utbyggnadsförslaget. Byggnaden fångar blicken som annars hade
sträckt sig ut i landskapet. Upplevelsen av att färdas i ett odlingslandskap minskar. Kontrasten mellan den
västra och östra sidan av vägen blir stor när den urbana känslan ökar på den västra sidan (höger i bild).
Underlagsbild: Google maps och egen bearbetning.
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Figur 16. Befintlig vy sedd från avfart till väg E6 från väg 11. Träd närmst i bild är sista trädet i trädraden
som begränsar området i väst. Du får som trafikant en upplevelse av att vägen svänger av ut mot
odlingslandskapet. Underlag till bild: Google Maps.

Figur 17. Vy (montage) som illustrerar utbyggnadsförslaget. Orange markering på marken visar området.
Vägen upplevs nu svänga av mot en storskalig urban plats. Underlag till bild: Google Maps och egen
bearbetning.
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Figur 18. Befintlig vy sedd åt nordväst från väg E6. Berört område finns på andra sidan vägen. Befintliga
verksamheter skymtar bakom träd och buskridåer. Upplevelsen av att färdas i ett odlingslandskap
dominerar. Underlag till bild: Google Maps och egen bearbetning.

Figur 19. Vy (montage) som illustrerar utbyggnadsförslaget. Byggnadens placering skapar hög vägg mot
väg E6 och tar bort känslan av odlingslandskapet. Underlag till bild: Google Maps och egen bearbetning.

KONSEKVENSER NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet påverkar inte landskapsbilden på kort sikt. Om liknande utbyggnad blir aktuell
längre fram kommer konsekvenserna jämfört med planförslaget därför vara likartade.

FÖRSLAG PÅ YTTERLIGARE ÅTGÄRDER

· Intrånget i landskapsbilden kan begränsas genom att hålla nere byggnadens höjd.
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· Kopplingen till det omkringliggande odlingslandskapet kan stärkas genom att behålla så
mycket som möjligt av befintlig vegetation och hålla trädraden synlig från flera håll.

· Återplantera med liknande arter och utformning som befintlig vegetation
· Genom att plantera högre vegetation i områdets ytterkanter kan byggnadens dominans i

landskapet minska.

4 AVSTÄMNING MOT MÅL OCH RIKTLINJER

4.1 MILJÖMÅL

Burlövs kommun beskriver relevanta miljömål i Miljöprogram 2009-2015 (fortfarande aktuellt).
Miljömålen utgår från de nationella miljömålen varför avstämningen nedan även gäller
avstämning mot de nationella miljömålen. Följande miljömål är aktuella för Burlövs kommun och
de i fetstil bedöms beröras av genomförandet av planförslaget:

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Ett rikt odlingslandskap
13. God bebyggd miljö
14. Ett rikt växt- och djurliv

1. Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att
den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för
att det globala målet kan uppnås.”

Vald lokalisering av logistikterminalen innebär förutsättningar för en effektiv och samordnad
distribution av gods. Jämfört med en lokalisering som innebär att varje aktör ska hantera och
transportera sitt eget gods, innebär vald lokalisering att antalet transporter kan begränsas
och därmed också klimatpåverkan. Planförslaget kan på så sätt anses bidra till uppfyllelse av
miljömålet.

2. Ingen övergödning
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på

människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.”

Stora mängder kväve och fosfor som dagvattnet tar med sig till Sege å påverkar den ekologiska
statusen både i ån och i Lommabukten. Genomförandet av planförslaget innebär att
jordbruksmark, som bidrar med stora mängder kväve och fosfor, försvinner samt att en
dagvattendamm anläggs. Det innebär att mängden kväve och fosfor som tillförs Sege å
kommer att minska, varför planförslaget bedöms bidra till uppfyllelse av miljömålet.

3. Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska

bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
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landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas.”

4. Sker rening av dagvattnet i enlighet med förslaget i dagvattenutredningen bedöms mängden
föroreningar som annars skulle belasta Sege å och Lommabujten kunna begränsas. Vad gäller
näringsämnen, se 2. Ingen övergödning. Planförslaget bedöms bidra till uppfyllelse av
miljömålet. Myllrande våtmarker

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.”

Idag finns det en bevattningsdamm inom planområdet, där det bland annat observerats mindre
vattensalamander. Planförslaget innebär att bevattningsdammen fylls igen och att en
dagvattendamm anläggs, vilket regleras genom ett exploateringsavtal. Utformas
dagvattendammen som det är tänkt, se Figur 7, bedöms den bidra till den biologiska
mångfalden i området. Genomförandet av planförslaget bedöms därför bidra till uppfyllelse
av miljömålet.

5. Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”

Ianspråktagande av jordbruksmark innebär att markens produktionsförmåga för livsmedel går
förlorad, vilket är negativt för odlingslandskapet i ett hushållningsperspektiv. Till miljömålet
hör också de naturmiljövärden som är knutna till odlingslandskapet. Genomförandet av
planförslaget innebär att markens produktionsförmåga försvinner. Dock bevaras eller
återskapas större delen av de värdefulla miljöer som finns inom planområdet. Emellertid
kommer dessa inte längre vara knutna till odlingslandskapet. Sammantaget bedöms
genomförandet av planförslaget bidra negativt till möjligheten att nå miljömålet.

6. Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och

framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med
rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

Genomförandet av planförslaget innebär att de naturvärden som finns inom planområdet till
största delen bevaras. Bevattningsdammen ersätts med en ny dagvattendamm som ska
utformas särskilt för att gynna biologisk mångfald. Genomförandet av planförslaget bedöms
medföra förutsättningar för att bidra till uppfyllelse av miljömålet.

4.2 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER, 2 KAPITLET MILJÖBALKEN

1§ Bevisbörderegeln - verksamhetsutövaren har bevisbördan.
MKB-processen är ett led i uppfyllelsen av bevisbörderegeln som innebär att
verksamhetsutövaren ska visa att miljöbalkens bestämmelser uppfylls.

2§ Kunskapskravet - man ska veta vad man gör så att man inte stör.
Planprocessen enligt plan- och bygglagen (PBL) borgar för god kunskap om planens
förutsättningar, effekter och eventuella konsekvenser. Utredningar har tagits fram vad gäller
naturmiljö, dagvatten, landskapsbild, arkeologi, buller, trafik, risk samt alternativa platser.
Kunskapskravet bedöms därför vara uppfyllt.

3§ Försiktighetsprincipen - redan risken för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.
Negativa konsekvenser och risk för sådana belyses i MKBn. Åtgärdsförslag för att undvika eller
minska negativa konsekvenser redovisas och/eller har inarbetats i utbyggnadsförslaget.

4§ Produktvalsprincipen - man ska välja sådana kemiska produkter och biotekniska organismer
som är minst skadliga för miljön.
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Ej aktuellt i detaljplaneskedet.

5§ Hushållnings- och kretsloppsprinciperna - man ska hushålla med råvaror och energi.
Ej aktuellt i detaljplaneskedet.

6§ Lokaliseringsprincipen - man ska välja den plats som är lämpligast för miljön.
En undersökning av alternativa platser för att uppnå syftet med detaljplanen har genomförts.
Möjliga platser i närheten av det större vägnätet undersöktes vilket resulterade i tre möjliga
platser. Alla tre platser utgörs av jordbruksmark idag. På grund av närhet till både E6 och väg 11
samt närhet till liknande verksamheter bedömdes lokaliseringen vid Sunnanå ha bäst
förutsättningar för en effektiv och samordnad godshantering vilket är viktigt för att begränsa
mängden transporter och därmed miljö- och klimatpåverkan.

7§ Skälighetsregeln - nyttan av en skyddsåtgärd eller ett försiktighetsmått ska vägas mot
kostnaderna.
De föreslagna skyddsåtgärderna är framtagna utifrån ett skälighetsperspektiv.

8§ Skadeansvar - Det är den som orsakat en skada eller olägenhet som är ansvarig.
Verksamhetsutövaren är ansvarig för skador som verksamheten kan ge upphov till samt att vidta
skadeförebyggande åtgärder.

5 SAMLAD BEDÖMNING
Sammantaget bedöms konsekvenserna av genomförandet av planförslaget medföra negativa
konsekvenser i en begränsad omfattning. De negativa konsekvenserna som bedöms bli mest
påtagliga är ianspråktagandet av jordbruksmarken samt påverkan på landskapsbilden.
Konsekvenserna på grund av genomförandet av planförslaget begränsas av planområdets
storlek. Vad gäller naturmiljö och vattenmiljö bedöms planförslaget medföra små negativa till
potentiellt positiva konsekvenser. Dagvattendammen som planeras bedöms ha potential att
medföra positiva konsekvenser på natur- och vattenmiljön. En dagvattenhantering i enlighet med
dagvattenutredningen bedöms medföra att påverkan på vattenförekomsterna Sege å och
Lommabukten begränsas i en sådan omfattning att någon statusförsämring inte riskerar att
uppstå.

5.1 KUMULATIVA KONSEKVENSER

Konsekvenserna på jordbruksmark och landskapsbild på grund av genomförandet av
planförslaget begränsas av att planområdet är relativt litet. Både ianspråktagandet av
jordbruksmark och påverkan på landskapsbilden kan i det här fallet inte ses enbart som
isolerade händelser.

Stora delar av all mark som ligger i anslutning till E6/E20, som inte är bebyggd idag, är utpekad
i Malmö och Burlöv kommuners översiktsplaner för industriändamål. Betydande delar av denna
mark utgörs idag av högklassig jordbruksmark. Genomförs intentionerna i översiktsplanerna
kommer den typ av verksamhet som planeras i planförslaget sannolikt kommer att återfinnas
längs med stora delar av E6/E20 (Yttre ringvägen) framöver. Det innebär att upplevelsen av
landskapsbilden i hela detta område kan komma att förändras betydligt. Upplevelsen av det
storskaliga flacka jordbrukslandskapet kommer försvagas och upplevelsen av stadens närhet
kommer öka i form av storskaliga verksamhetsområden vilket kommer utgöra en skarp kontrast
till jordbrukslandskapet på utsidan av E6/E20. Känsligheten för påverkan i hela området bedöms
vara måttlig men omfattningen på påverkan innebär att de kumulativa konsekvenserna på
landskapsbilden bedöms bli stora. Vad gäller jordbruksmark innebär översiktsplanernas
intentioner också att stora arealer av den mest produktiva jordbruksmarken inte längre kommer
att kunna användas för att producera livsmedel. Känsligheten bedöms som stor dels då
jordbruksmarken är bland den mest produktiva i landet men också på grund av att behovet av
livsmedelsförsörjning kan komma att öka i framtiden på grund av klimatförändringarna. Detta i
kombination med omfattningen av påverkan bedöms medföra att de kumulativa konsekvenserna
blir stora.
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6 UPPFÖLJNING
I en miljökonsekvensbeskrivning kan inte alla effekter beskrivas fullt ut i detalj. Påverkan kan
vara svårbedömd och kräva ytterligare utredningar för att i ett senare skede kvantifieras.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska därför ses som en fortgående process, för att med åtgärder
kunna minimera anläggningens påverkan på miljön, snarare än som en färdig och avslutad
handling.

Syftet med uppföljningen är också att visa på skillnader mellan bedömda och verkliga
miljöeffekter samt eventuella behov av ytterligare åtgärder. I huvudsak ska uppföljningen i så
stor utsträckning som möjligt inordnas i kommunernas ordinarie tillsynsverksamhet.

För det nu aktuella planförslaget bedöms frågor om dagvattendammens utformning och
funktion vara väsentliga att följa upp inom ramen för kommunens plan-, tillsyns- och
bygglovsarbete. Påverkan på pileallén kan också vara väsentlig att följa upp för att säkerställa att
skyddet efterlevs.
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