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UNDERSÖKNING AV BEHOVET AV MILJÖBEDÖMNING  
Vid framtagande av en ny detaljplan, ändring av en befintlig eller upphävande av en 
detaljplan ska kommunen ta ställning till om genomförandet av planen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Undersökning är den analys som leder fram till ett 
ställningstagande om en strategisk miljöbedömning behöver göras för planen eller inte. 
Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900)(PBL) ska en strategisk miljöbedömning 
göras om planen eller planändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Alla 
nya detaljplaner, oberoende av planförfarande, omfång eller innehåll, omfattas av kravet 
på att en undersökning genomförs enligt 6 kap. 6 § miljöbalken (1998:808)(MB).  

Under undersökningen ska kommunen ge länsstyrelsen Skåne tillfälle att yttra sig. Ett 
motiverat ställningstagande till planens miljöpåverkan ska framgå av såväl planbeskrivning 
som offentliggjorda protokollsutdrag för att uppfylla lagens krav på tillgänglighet för 
allmänheten. 

Undersökningen ska följa de kriterier som listas i miljöbedömningsförordningen (2017:966). 
När undersökningen görs är det vad planen tillåter, planens maximala byggrätt, som ska 
vara utgångspunkten och inte ett specifikt projekt inom planområdet. Det är egenskaperna 
hos de verksamheter, anläggningar och åtgärder som planen avser att medge som ska 
utredas. Grundläggande frågor att utgå ifrån inför varje frågeställning är: 

• Vad kan antas förändras direkt eller indirekt? Vad händer på lång sikt? 

• Vilka kan antas bli berörda av förändringarna? 

• Vad betyder förändringarna för dem som antas bli berörda? 

 

En betydande miljöpåverkan kan anses förekomma då t.ex. etablerade riktvärden, 
nationella, regional och kommunala miljömål åsidosatts. Finns tveksamhet om skada på 
riksintressen och iakttagande av miljökvalitetsnormer behövs en strategisk miljöbedömning 
för att klargöra om så är fallet. Bedömningen bör även innefatta risk för olyckor med 
allvarliga konsekvenser för människor och miljö. Både positiva och negativa 
miljökonsekvenser ska bedömas, men dessa kan inte kvittas mot varandra. Man ska även 
kartlägga och beskriva eventuella sekundära, kumulativa och samverkande effekter som 
ibland kan innebära en mycket större påverkan an vad varje aspekt för sig kan ge upphov 
till.  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planområdet saknar detaljplan. Området används idag för lager, kontor och verkstad. På en 
mindre del har det tidigare bedrivits växthusverksamhet. En del av planområdet är 
obebyggd och består av gräsmatta. Detaljplanen syftar till att utreda om pågående 
markanvändning lämplig och kan utvecklas. Det är särskilt viktig att bebyggelsens 
användning anpassas till sitt sammanhang mellan befintlig bostadsbebyggelse i söder och 
de stora logistikverksamheterna i nordväst.  

Bebyggelsen inom detaljplanen får endast ge begränsad omgivningspåverkan. Detta 
regleras i detaljplanen med användningsbestämmelserna K och Z. Användnings-
bestämmelsen K möjliggör för kontor. Z-bestämmelsen är bred och möjliggör för 
serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Även verksamheter med behov av 
lokaler för material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder 
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hushållsnära tjänster ingår. Serviceverksamheter i mindre skala med begränsad 
omgivningspåverkan som till exempel fordonsservice, bilprovning eller liknande ingår också.  

Handel med varor som produceras inom området ingår i användningen. Det handlar då 
framför allt om partihandel. I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda 
förekomma med varor som producerats i området. Handel med skrymmande varor ingår 
dock inte. Utbildningar med behov av stort utrymme eller med viss omgivningspåverkan, 
som utbildningar inom bygg- eller fordonsteknik inryms också. 

Detaljplanen möjliggör för cirka 4000 kvadratmeter byggnadsarea med en högsta nockhöjd 
om 12 meter.  

 
PLATSENS 
FÖRUTSÄTTNINGAR/ÖP 

Planområdet ligger i en del av Burlövs kommun som är 
utpekad för storskaliga traditionellt motorvägsnära 
verksamheter. Verksamheterna ska anpassas till befintliga 
bostäder. Enligt länsstyrelsens yttrande på 
översiktsplanen kan miljökonsekvensbeskrivning komma 
att krävas vid påverkan på jordbruksmark. I denna 
detaljplan påverkas ingen jordbruksmark. 

SAMMANFATTAD 
BEDÖMNING 

Föreslagen ny bebyggelse för verksamheter med 
begränsad omgivningspåverkan är i linje med 
översiktsplanens intentioner för området. Verksamheten 
ligger mellan de mer storskaliga logistikbyggnaderna i 
nordost och bostadsbebyggelsen i söder och ska därför 
vara av sådan art att endast begränsad 
omgivningspåverkan förekommer. Därmed är den 
samlade bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning 
inte behöver tas fam. 

NUVARANDE 
MILJÖBELASTNING INOM 
PLANOMRÅDET 
 

Idag finns en lackeringsfirma inom detaljplaneområdet. 
De befintliga verksamheterna ger också upphov till en 
mindre mängd trafik. 

NUVARANDE 
MILJÖBELASTNING FRÅN 
OMGIVNINGEN 
 

I detaljplanens närhet finns stora motorvägar som möts i 
Sunnanå trafikplats. Närbelägna logistikverksamheter ger 
upphov till tung trafik. Yttre ringvägen är transportled för 
farligt god. 

DETALJPLANENS 
PÅVERKAN AV ANDRA 
PLANERS GENOMFÖRANDE  

Det pågår ett flertal detaljplanearbeten väster om Yttre 
Ringvägen i både Burlöv och Malmö. Om de genomförs 
kommer denna detaljplan framför allt påverkas genom att 
trafiken i omgivningarna ökar.  
 

NOLLALTERNATIV Att fastigheten fortsättningsvis används som idag, för 
lager, kontor och verkstad och att ingen eller endast 
mindre utbyggnad genomförs. 

LOKALISERINGSUTREDNING Finns ej. 
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CHECKLISTA  
För undersökningen ska följande checklista användas. Även om planens genomförande inte 
bedöms innebära betydande miljöpåverkan, kan checklista ändå tjäna till att identifiera 
frågor som bör utredas i det fortsatta planarbetet.  

Planförslagets tänkbara effekter på miljön inom och utanför planområdet.  

MILJÖFAKTOR PÅVERKAN KOMMENTAR 

Riksintressen enligt 3 och 4 
kap MB 

Ja Nej (Fyll enbart i vid behov) 

Riksintresse för 
naturvården 

 x  

Riksintresse för 
kulturmiljövården 

 x  

Riksintresse för det 
rörliga friluftslivet 

 x  

Område av riksintresse 
för högexploaterad 
kust 

 x  

Område av riksintresse 
för yrkesfiske 

 x  

Område av riksintresse 
för energiproduktion 

 x  

Område av riksintresse 
för försvarsmakten 

 x  

Område av riksintresse 
för infrastruktur 

x  Yttre ringvägen är riksintresse för infrastruktur. 
Ny bebyggelse i motorvägens upptagnings-
område kommer innebära mer trafik på vägen. 
Fastigheten avses i första hand angöras via 
trafikplats Sunnanå där kapaciteten är god.  

Skydd av områden enligt 7 
kap MB 

  Se om det är påverkan i kartan: 
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 

Naturreservat  x  

Kulturreservat  x  

Naturminne  x  

Biotopskyddsområde  x  

Natura 2000  x  

Djur- och 
växtskyddsområde 

 x  

Strandskyddsområde  x  

Vattenskyddsområde  x  
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Påverkan på kulturmiljö    

Fornminne eller plats 
av kulturhistoriskt 
värde 

 x  

Kulturmiljöplan/ 
Bevarandeplan 

 x  

Kulturreservat  x  

Miljökvalitetsmålen    

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) 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, 11) Myllrande 
våtmarker, 12) Levande 
skogar, 13) Ett rikt 
odlingslandskap, 14) 
storslagen fjällmiljö, 15) 
God bebyggd miljö, 16) 
Ett rikt växt- och 
djurliv?  
 

 x  

Miljökvalitetsnormer enligt 7 
kap MB 

   

Påverkas/ överskrids 
miljökvalitetsnormer 
(MKN)?  

x  Detaljplanens recipient Sege å har 
otillfredsställande ekologisk status och uppnår 
ej god kemisk status. Påverkan från denna plan 
förväntas inte medföra försämring av statusen. 
Detaljplanens utbyggnad förväntas inte bidra till 
att MKN för luft överskrids. 
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MILJÖFAKTOR PÅVERKAN KOMMENTAR 

 Positiv Ingen Negativ, kan 
innebära 

miljöbedömning 

BMP, Betydande 
miljöpåverkan, 

innebär 
miljöbedömning 

 

Påverkan på hälsa och säkerhet 

Trafikmiljö, gång- 
cykelväg 

  x  Detaljplanens 
genomförande kan 
innebära mer trafik 
på de omgivande 
vägarna men 
påverkan förväntas 
inte bli betydande.  

Buller, 
vibrationer, ljus 
m.m. 

  x  Detaljplanens 
genomförande kan 
innebära mer trafik 
i området men 
påverkan förväntas 
inte bli betydande.  

Risk för 
elektromagnetiska 
fält och radon 

 x    

Påverkan på 
förorenad mark 

x    Föroreningar som 
upptäcks inom 
plan-området kan 
komma att 
saneras. 

Risk för farligt 
gods 

 x    

Närhet till 
djurhållning 

 x    

Personlig 
säkerhet, trygghet 

 x    

Rekreation  x    

Påverkan på hushållning med naturresurser och andra resurser 

Mark  x    

Vatten  x    

Materiella 
resurser 

 x    

Transporter/ 
Kommunikationer 

 x    

Energiförsörjning  x    
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Stads- och 
landskapsbild 

 x    

Ekosystemtjänster   x  Planens 
genomförande kan 
innebära att större 
del av området 
hårdgörs.  

Växt- och 
djurarter 

 x    

Övrigt 

Finns 
miljöstörande 
verksamheter i 
närheten som har 
negativ inverkan?  
 

  x  Transporter till 
omgivande 
logistikföretag kan 
ge upphov till 
buller. 

Finns andra 
projekt som 
innebär eller kan 
innebära 
miljöpåverkan på 
planområdet?  

x  x  Planområdet ligger 
i ett större 
utbyggnadsområde 
som sträcker sig 
långt in i Malmö. 
Detta kommer 
innebära mer trafik 
i omgivningen. 
Utbyggnaden kan 
även bidra till att 
kollektivtrafiken 
byggs ut i området.   

Kan projektet 
skapa kumulativa 
eller tillfälliga 
effekter? 

  x  Denna utbyggnad 
tillsammans med 
omgivande 
utbyggnad kan 
tillsammans ge 
upphov till ökad 
trafik. 
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MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
Undersökningen visar att detaljplanens genomförande kan ge upphov till ökad trafik i ett 
större område som är under utbyggnad. Fastigheten kan nås från söder via den slingriga 
Tullstorpsvägen eller från öster via Harakroksvägen. Majoriteten av trafiken antas angöra 
via Harakroksvägen som är en rakare och bredare väg med snabbare åtkomst till väg 11 och 
Yttre ringvägen via Sunnanå trafikplats. Där är kapaciteten mycket god.  

Detaljplanens recipient Sege å har otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god 
kemisk status. Detaljplanens utbyggnad förväntas inte medföra en försämring av statusen. 
Detaljplanen kan komma att ge upphov till mer hårdgjorda ytor. Ekosystemtjänster ska 
därför beaktas i det fortsatta arbetet. 

Undersökningens samlade bedömning är att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
tas fram.  

I fortsatt planarbete är det viktigt att följande studeras närmare: 

- Trafik 
- MKN vatten 
- Ekosystemtjänster 

 

MEDVERKANDE 
Planarbetet har utförts av tillväxtavdelningen genom planarkitekt Erik Karlsson på uppdrag 
av kommunstyrelsens planutskott. I arbetet har även miljöstrateg Johan Rönnborg deltagit. 

 

 

 

Elin Tängermyr   Erik Karlsson 

Tillväxtchef    Planhandläggare 

 

 


	undersökning av behovet av miljöbedömning
	PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
	Motiverat ställningstagande
	MEDVERKANDE

