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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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7 - 9
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§84 Ärendenr ALL.2020.15

Val av justerare

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Christer Hovbrand (S) och Tommy Lövgren (C) att
justera protokollet.
_________

Sammanfattning
Enligt kommunens reglemente ska samhällsbyggnadsnämndensprotokoll justeras av
ordföranden samt två ledamöter.

3(49)



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§85 Ärendenr ALL.2020.6

Föredragningslista 2020-07-02

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med följande ändringar:

Ärende BYGG.2020.1328 - Ansökan om förhandsbesked för ändrad anvädning från butik till förskola
- Korpen 11 har tillkommit efter arbetsutskottets beredning.

Ärende BYGG.2020.1042 - Ansökan - Tillfälligt lov för ändrad användning del av
Storkskolan till fritidsgårdsverksmhet, kulturskola och hemtjänst - Blentarp 10:39, utgår då
ansökan har återkallats.
_________

Sammanfattning
Föredragningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen (bilaga).
Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§86 Ärendenr ALL.2020.2

Budgetredovisning per den 31 maj 2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av internbudget för
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet per den 31 maj 2020 och överlämna utfallsprognosen till
ekonomiavdelningen.
__________

Stadsbyggnadsförvaltningen har 2020-06-10 skickat upp redovisningen gällande månadsuppföljning
maj till kommunstyrelsens arbetsutskott, då nämndens sammanträde inte är förrän den 2 juli.

Sammanfattning
Uppföljning av internbudget för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet per den 31 maj 2020 och
utfallsprognos ska redovisas.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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Analys av periodens resultat 
Nämnden har beslutat att få detaljerade månatliga redovisningar avseende det ekonomiska läget 
under 2020.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden intäkter 

      

(tkr) 
Budget helår 
2020  

Utfall Jan - Maj 
2020  

Budget Jan - Maj 
2020  

Återstår Jan - Maj 
2020  

Återstår helår 
2020  

Verksamhet           
Miljö- och 
hälsoskyddsverksamhet 2 461 454 1 025 -571 -2 007 

Plan- och byggverksamhet 3 534 2 017 1 472 545 -1 517 

Summa verksamhet 5 995 2 471 2 497 -26 -3 524 
 
 
 
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 
För perioden har det fakturerats 454 tkr vilket är 571 tkr mindre än budgeterat. Årsavgifterna är inte 
periodiserade i resultatet som motsvarar 591 tkr (exkl. taxehöjning). Inkluderas årsavgifterna i 
resultatet uppvisar miljö- och hälsoskyddsverksamheten ett överskott på intäkterna för perioden (20 
tkr). Historiskt sett avviker inte intäkterna för perioden. 
 
 

Plan- och byggverksamhet 
För perioden har 2 017 tkr fakturerats avseende plan- och byggverksamheten. Utfallet är 545 tkr bättre 
än budgeterat. I tabellen nedan redovisas historiska intäkter vilket indikerar på att under 2020 har det 
varit ett bra inflöde på antal ärenden. Framförallt är det bygglovsavgifter som inkommit under 
perioden. Den senaste veckan har det inkommit färre antal ärenden men det är för tidigt att säga om 
det är något bestående.   
 

Byggenheten intäkter 
 
Intäkter ackumulerat (tkr) 

År (Jan - maj) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Bygglovsavgift 248 697 781 416 705 689 1 190 792 398 

Bygganmälan 31 78 121 321 95 621 107 237 -130 

Sanktionsavgifter 31 0 28 12 0 0 83 42 41 

Summa 310 775 930 749 800 1 310 1 380 1 071 309 

                    

Årsintäkt, utfall 1 533 2 487 2 195 2 762 2 855 2 533 2 507*     

Årsbudget 1 241 1 130 1 500 2 200 2 344 2 544 2 570     

* Prognos          
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Samhällsbyggnadsnämnden kostnader 

      

(tkr) 
Budget helår 
2020  

Utfall Jan - Maj 
2020  

Budget Jan - Maj 
2020  

Återstår Jan - Maj 
2020  

Återstår helår 
2020  

Verksamhet           

Politisk verksamhet -636 -251 -270 19 385 
Miljö- och 
hälsoskyddsverksamhet -8 848 -3 169 -3 841 672 5 679 

Plan- och byggverksamhet -8 011 -3 418 -3 386 -32 4 593 

Summa verksamhet -17 495 -6 838 -7 497 659 10 657 

 
Politisk verksamhet 
För perioden uppvisar den politiska verksamheten ett överskott om 19 tkr. 
 
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 
För perioden uppvisar kostnaderna ett överskott om 672 tkr. Kävlingeåns årsavgift ingår inte i 
resultatet med 341 tkr. Kostnaderna är låga för personal på grund av sjukskrivning. Budgeten för 
kurser och konferenser är inte utnyttjad på grund av Covid-19. I april beviljades en tillfälligt utökad 
budgetram motsvarande 500 tkr i tre år (2020–2022) för Biosfärområde Vombsjösänkan. Detta 
förbättrar periodresultatet med 172 tkr. 
 
 

Plan- och byggverksamhet 
För perioden uppvisar kostnaderna ett underskott om 32 tkr. Personalkostnaderna är höga men 
kompenseras av lägre kostnader för bland annat kurs och konferensavgifter. I budgeten var det 
budgeterat att föräldraledigheterna skulle börja senare och med mindre tjänstgöringsgrad än vad det 
faktiskt blev. 
 
 
Sammanfattande bedömning/prognos 
Periodens resultat uppgår till 883 tkr i överskott vilket är något bättre än delårsrapport ett. Merparten 
av överskottet beror på högre intäkter än budgeterat. Beslutet om Biosfärområde Vombsjösänkan 
bidrar med 172 tkr. Prognosen vid årets slut indikerar på ett nollresultat. Även om intäkterna är höga 
för perioden har inte ens hälften av intäkterna inkommit för året. Osäkerheten med hur stor påverkan 
Covid-19 får för verksamheterna kvarstår.    



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§87 Ärendenr ALL.2020.2

Budgetredovisning per den 30 juni och utfallsprognos för 2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per den 30 juni 2020, samt
redovisa en detaljerad månadsuppföljning för verksamheten per den 30 juni 2020 och överlämna
prognosen till ekonomiavdelningen.
__________

Sammanfattning
Budgetuppföljning för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet per den 30 juni och utfallsprognos för
2020.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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Analys av periodens resultat 
Nämnden har beslutat att få detaljerade månatliga redovisningar avseende det ekonomiska läget 
under 2020.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden intäkter 
      
      

 

(tkr) 
Budget helår 
2020  

Utfall Jan - juni 
2020  

Budget Jan - juni 
2020  

Återstår Jan - juni 
2020  

Återstår helår 
2020  

Verksamhet           
Miljö- och 
hälsoskyddsverksamhet 2 461 617 1 231 -614 -1 844 

Plan- och byggverksamhet 3 534 2 595 1 767 828 -939 

Summa verksamhet 5 995 3 212 2 998 214 -2 783 

      
 
 
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 
För perioden har det fakturerats 617 tkr vilket är 614 tkr mindre än budgeterat. Årsavgifterna är inte 
periodiserade i resultatet som motsvarar 713 tkr (exkl. taxehöjning). Inkluderas årsavgifterna i 
resultatet uppvisar miljö- och hälsoskyddsverksamheten ett överskott på intäkterna för perioden (99 
tkr). Historiskt sett avviker inte intäkterna för perioden. 
 
 
Plan- och byggverksamhet 
För perioden har 2 595 tkr fakturerats avseende plan- och byggverksamheten. Utfallet är 828 tkr bättre 
än budgeterat. I tabellen nedan redovisas historiska intäkter vilket indikerar på att under 2020 har det 
varit ett bra inflöde på antal ärenden. Framförallt är det bygglovsavgifter som inkommit under 
perioden.  
 
 

Byggenheten intäkter 
 
 
Intäkter ackumulerat (tkr) 

År (Jan - juni) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Bygglovsavgift 573 1 125 1 080 558 1 075 947 1 556 950 606 

Bygganmälan 41 103 146 375 114 719 135 285 -150 

Sanktionsavgifter 31 0 89 12 0 76 106 50 56 

Summa 645 1 228 1 315 945 1 189 1 742 1 797 1 285 512 

                    

Årsintäkt, utfall 1 533 2 487 2 195 2 762 2 855 2 533 2 507*     

Årsbudget 1 241 1 130 1 500 2 200 2 344 2 544 2 570     

* Prognos          
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Samhällsbyggnadsnämnden kostnader 
      

 

(tkr) 
Budget helår 
2020  

Utfall Jan - juni 
2020  

Budget Jan - juni 
2020  

Återstår Jan - juni 
2020  

Återstår helår 
2020  

Verksamhet           

Politisk verksamhet -636 -304 -326 22 332 
Miljö- och 
hälsoskyddsverksamhet -8 848 -3 803 -4 570 767 5 045 

Plan- och byggverksamhet -8 011  -4 150 -4 068 -82 3 861 

Summa verksamhet -17 495 -8 257 -8 964 707 9 238 
 
 
 
Politisk verksamhet 
För perioden uppvisar den politiska verksamheten ett överskott om 22 tkr. 
 
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 
För perioden uppvisar kostnaderna ett överskott om 767 tkr. Kävlingeåns årsavgift ingår inte i 
resultatet med 409 tkr. Kostnaderna är låga för personal på grund av sjukskrivning. Budgeten för 
kurser och konferenser är inte utnyttjad på grund av Covid-19. I april beviljades en tillfälligt utökad 
budgetram motsvarande 500 tkr i tre år (2020–2022) för Biosfärområde Vombsjösänkan. Detta 
förbättrar periodresultatet med 219 tkr. 
 
 
Plan- och byggverksamhet 
För perioden uppvisar kostnaderna ett underskott om 82 tkr. Personalkostnaderna är höga men 
kompenseras av lägre kostnader för bland annat kurs och konferensavgifter. I budgeten var det 
budgeterat att föräldraledigheterna skulle börja senare och med mindre tjänstgöringsgrad än vad det 
faktiskt blev. 
 
 
Sammanfattande bedömning/prognos 
Periodens resultat uppgår till 1 225 tkr i överskott vilket är betydligt bättre än maj månad. Merparten av 
överskottet beror på högre intäkter än budgeterat. Prognosen vid årets slut indikerar på ett nollresultat. 
Trots att intäkterna var höga under det första halvåret är det svårt att avgöra vilket inflytande Covid-19 
kommer att ha på verksamheten under det andra halvåret. 
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Sjöbo kommun

Samhällsbyggnadsnämnden
Uppföljning Juni månad 2020
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Drift:  

Prognos

för helåre

t 2020

Kommun-

bidrag

helåret

2020

Prognos-

tiserat

resultat

2020

    Verksamhet

        Politisk verksamhet 636 636 0

        Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 6 087 6 387 300

        Plan- och byggverksamhet 4 777 4 477 -300

    Summa Verksamhet 11 500 11 500 -0

Politisk verksamhet

Prognosen för året indikerar på ett nollresultat för den politiska verksamheten. Under 2020 är det inte inplanerat några extra utbildningsinsatser.
Utfallet för perioden är i paritet med budget.

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Prognosen för året indikerar på ett överskott om 0,3 mnkr. Framförallt är det de beslutade taxehöjningarna som står för merparten av överskottet.
Taxehöjningarna ger cirka 0,3 mnkr mer i intäkter årligen. Under delar av året kommer en tjänst vara vakant och inte ersättas varav ett överskott
uppstår. En tjänst har varit utlånad till vård- och omsorgsförvaltningen som avlastning för Covid-19 under en månad. Det är osäkert om medlen
gällande naturvård inom verksamheten miljö- och hälsoskydd kommer att räcka och därmed har prognosen ändrats.

Plan- och byggverksamhet

Prognosen indikerar på ett underskott om 0,3 mnkr. Anledningen är att planavdelningen troligen inte kommer att uppnå de budgeterade intäkterna.
Mycket av arbetstiden för året kommer att gå till översiktsplanen och parkeringsstrategier samt detaljplaner som inte kan debiteras fullt ut 2020 då de
antingen är i uppstartsskede eller beräknas antas först 2021. Bygglovsavdelningen prognosticerar ett mindre underskott. Det har varit ett bra inflöde
av ärenden under förstahalvåret men en viss osäkerhet råder kring vilka konsekvenser Covid-19 får för verksamheten. Under några veckor i juni var
antalet registrerade ärenden lägre än trenden och detta kan vara en indikation på att det kommer att ske en minskning av antalet ärenden under
resten av året. Från och med 1 juni höjdes N-faktorn från 0,9 till 1,0 vilket ger cirka 0,2 mnkr mer på årsbasis. Även om både inflödet av antal ärenden
är högt och den beslutade taxehöjningen har en mindre justering gjorts på intäktssidan om 0,1 mnkr.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§88 Ärendenr PLAN.2016.1315

Beslut gällande ej betydande miljöpåverkan samt antagande av detaljplan
för Björka 18:1 m fl, Sjöbo golfklubb, i Sjöbo, Sjöbo kommun

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att efter genomförd undersökning har bedömningen
gjorts att genomförandet av denna detaljplan inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan, så som menas i Miljöbalken 6 kap. samt

att Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen.
_________

Sammanfattning
I nuläget gäller detaljplanen P 133 (laga kraft 2002-10-28) för Sjöbo golfklubbs 18-håls
golfbana. Centralt i området finns klubbhus med restaurang, maskinhall och förrådsbyggnader
mm. Sjöbo golfklubb har sökt att stycka av och införskaffa en bit av marken, där byggnaderna
idag finns. Gällande detaljplan tillåter dock inte detta, utan har en planbestämmelse som säger
att hela planområdet ska utgöras av en enda fastighet.

Nytt detaljplaneförslag har därför upprättats för att möjliggöra fastighetsindelning inom
området. Byggrätterna har utökats för att kunna bygga ut vissa delar av golfklubbens
verksamhet, t ex det befintliga klubbhusets restaurang samt en korrigering av byggrätten för
verksamhetens maskinhall. Det har även tillskapats nya byggrätter för att möjliggöra
uppförandet av tio övernattningsstugor och ett mindre hotell/vandrarhem, knutet till
golfklubbens besöksverksamhet.

För att förtydliga kommunens tidigare bedömning om att betydande miljöpåverkan inte
föreligger, så bifogas miljökonsekvensbeskrivning till planhandlingarna inför antagandet.

Beskrivning av ärendet
Ny detaljplan upprättas för att möjliggöra fastighetsindelning inom befintligt detaljplanelagt
område. Fastigheten Björka 18:1 ska delas i två fastigheter, där Sjöbo golfklubb avser köpa
den avstyckade mindre fastigheten, med syfte att skapa byggrätter för bl a framtida
övernattningsstugor och hotell/vandrarhem knutna till dess besöksverksamhet. Utbyggnad av
befintliga byggnader, såsom klubbhus, restaurang samt maskinhall, möjliggörs även.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Syftet med detaljplanen är att anknyta de nya byggnaderna i materialval och utformning till
bebyggelsen i den närbelägna Björka, vilken är utpekad som särskilt värdefull kulturmiljö.

Vidare är syftet att bevara skogskaraktären och den biologiska mångfalden inom området
genom en varsam placering av de nya byggnaderna. Det ursprungliga syftet med
skogsplanteringen var bland annat att binda sanden, men träden har nu även en viktig funktion
att skapa lä och gynnsammare lokalklimat vilket kan förlänga golfsäsongen.

Länsstyrelsen har i sina yttranden gällande planen efterfrågat en miljökonsekvensbeskrivning,
för att säkerställa att detta förslag till detaljplan inte riskerar medföra negativ påverkan på
miljökvalitetsnormerna för vatten. Stadsbyggnadskontoret har tidigare redovisat sin
miljöbedömning, med motivering, i planhandlingarna. För att förtydliga ställningstagandet att
denna detaljplan inte antas medföra betydande miljöpåverkan, redogörs detta för i en
miljökonsekvensbeskrivning, där undersökningen och motiveringen fördjupas och tydliggörs.
Miljökonsekvensbeskrivningen bifogas antagandehandlingarna och ett särskilt beslut tas i
Samhällsbyggnadsnämnden enligt Miljöbalken 6 kap 7§.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-07-02 att godkänna planförslaget för samråd.
Samrådsförslaget, daterat 2019-07-02, var ute på samråd under perioden 2020-04-09 t o m
2020-05-06.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-05-26 att godkänna förslaget för granskning.
Detaljplaneförslaget var ute på granskning under perioden 2020-06-03 till 2020-06-17.

Förändringar efter granskning
Följande justeringar av planhandlingarna har skett efter granskning:

 FASTIGHET A har beskrivits under planbestämmelser i legenden på plankartan

 Legenden till grundkartan har redigerats

 En planbestämmelse gällande toaletter, servicebyggnader och miljöhus tas bort

 Befintlig prickmark har utökats inom planområdet

 Skärper den befintliga planbestämmelsen n4 och utökar den i plankartan

 Förtydligar planens intention genom att lägga till två planbestämmelser, a3 (krav på
oljeavskiljare) och b1 (marken får inte hårdgöras), som hitintills endast varit beskrivna
i planbeskrivningen, men som nu skärps genom att införas som planbestämmelser

 En miljökonsekvensbeskrivning har sammanställts för att förtydliga kommunens
bedömning att denna detaljplans genomförande inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan, så som menas i Miljöbalken 6 kap. Denna
miljökonsekvensbeskrivning bifogas planhandlingarna inför antagandet.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Miljökonsekvensbeskrivning

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Marie Rosdahl
Åsa Bjurström
Ingrid Nilsson (berörda sakägare)
Sjöbo GK (Lena Torstensson)
Rickard Wollberg (kontaktperson Sjöbo GK)

9(49)



 

DETALJPLAN för Björka 18:1 m fl, Sjöbo golfklubb, i Sjöbo, Sjöbo kommun, 
Skåne län 
 
PLANBESKRIVNING 
 
ANTAGANDEHANDLING 
 
 
 

 
 
 
Upprättad 2020-07-02 



 2(18) 

Detaljplan för Björka 18:1 m fl                Planbeskrivning  Antagandehandling 20200702                          
Sjöbo GK, i Sjöbo, Sjöbo kommun 

HANDLINGAR 
 
Planförslaget omfattar följande handlingar.  
 

• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning med genomförandefrågor 
• Samrådsredogörelse 
• Grundkarta 
• Fastighetsägarförteckning 
• Granskningsyttrande 
• Miljökonsekvensbeskrivning 

 
 
 

 
Planområdet angivet på ortofoto. 
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Ny detaljplan upprättas för att möjliggöra fastighetsindelning inom befintligt detaljplanelagt område. 
Fastigheten Björka 18:1 ska delas i två fastigheter, där Sjöbo golfklubb avser köpa den avstyckade 
mindre fastigheten (på plankartan benämnd ”Fastighet A”), med syfte att skapa byggrätter för bl a 
framtida övernattningsstugor och hotell/vandrarhem knutna till dess besöksverksamhet. Utbyggnad 
av befintliga byggnader, såsom klubbhus, restaurang samt maskinhall, möjliggörs även. 
 
Syftet med detaljplanen är att anknyta de nya byggnaderna i materialval och utformning till 
bebyggelsen i den närbelägna Björka, vilken är utpekad som särskilt värdefull kulturmiljö. 
 
Vidare är syftet att bevara skogskaraktären och den biologiska mångfalden inom området genom en 
varsam placering av de nya byggnaderna. Det ursprungliga syftet med skogsplanteringen var bland 
annat att binda sanden, och träden har nu även en viktig funktion att skapa lä och gynnsammare 
lokalklimat vilket kan förlänga golfsäsongen.  

HUSHÅLLNING MED MARK 3, 4 och 5 KAP MILJÖBALKEN 
Detaljplanen är förenlig med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken om hushållning med mark- och 
vattenområden.  

PLANDATA 

Lägesbestämning 
Planområdet är beläget öster om allmänna vägen nr 979 från väg 11 norrut mot Björka by, c:a 2,5 km 
väster om samhället Sjöbo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Bild 1. Orienteringskarta                          Bild 2. Planområdet 
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Areal 
Planområdet omfattar c:a 7 ha. 

Markägoförhållanden 
Marken är privatägd. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen och regionala intressen 
Söder om planområdet ligger ett riksintresse för kommunikation. 
 
Norr om planområdet finns ett område utpekat av Länsstyrelsen som särskilt värdefull kulturmiljö, 
Björkaområdet. Det bevarandevärda i Björkaområdet är Björka, som representerar 1800-talets små 
kyrkbyar och oregelbundna placering av husen. Även översilningsområdet längs med Björkaån är av 
stort värde. Under den period ängavattning bedrevs var Övedsklosters verksamhet mest omfattande 
i Skåne. Få system finns bevarade idag och översilningssystemet längs Björkaån bör därför värnas. 

Översiktsplan 
Av gällande översiktsplan för Sjöbo kommun, antagen 2009, framgår det att söder om planområdet 
är av riksintresse för kommunikation (järnväg), samt att hela planområdet ligger inom riksintresse för 
försvaret.  

Detaljplaner 
Detaljplan P 133 (Laga kraft 2002-10-28) med utgången genomförandetid. 

Bedömning av miljöpåverkan 
Enligt 5 kap 18 § PBL ska de bestämmelser om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar 
av planer och program som finns i 6 kap 11, 18 och 22 §§ MB tillämpas om detaljplanens 
genomförande kan antas medföra en omfattande miljöpåverkan. Stadsbyggnadsförvaltningen 
bedömer att genomförande av denna detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Ingen större förändring sker i markanvändningen, jämfört med nuläget. Planområdet är i dag planlagt 
för golfverksamhet, och föreslås så vara även i denna nya detaljplan. Utökningen av befintlig 
verksamhet är relativt blygsam, med maximalt 10 stugor och ett mindre hotell/vandrarhem med 15-
16 rum, samt en smärre utbyggnadsmöjlighet av befintligt klubbhus och befintlig maskinhall (dvs 
garage för verksamhetens fordon). All föreslagen byggnation föreslås ske i anslutning till befintlig 
bebyggelse för golfverksamheten och vid befintlig infart-/utfartsväg.  
Planförslagets omfattning bedöms inte vara av den storlek eller karaktär som medför betydande 
miljöpåverkan. Marken är redan planlagd för golfbana, och lämplighetsbedömningen för markens 
ändamål är därmed redan gjord sedan tidigare (2002). Vad detta planförslag innefattar är en 
möjlighet till avstyckning av en egen fastighet till golfverksamheten, samt en framtidssäkring av 
verksamhetens utveckling på sikt, med möjlighet att bygga 10 övernattningsstugor och ett 
hotell/vandrarhem med 15-16 rum. 
För utförligare och mer information se bilaga ”Undersökning av betydande miljöpåverkan – en 
miljökonsekvensbeskrivning”, bifogat denna planbeskrivning. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Bakgrund 
Området detaljplanerades för anläggning av golfbana med tillhörande byggnader i början av 2000-
talet. 
 
Golfklubben vill utöka sin verksamhet genom att skapa byggrätter för olika former av 
övernattningsmöjligheter inom området. Golfklubben vill även häva administrativ bestämmelse som 
hindrar en avstyckning. 

Pågående markanvändning 

Natur 
Mark och vegetation 
Vegetationen är relativt homogen och består av planterad tall, med visst inslag av lövträd, t ex björk, 
ek och hassel. Åldern på tallskogen är mellan 20 och 90 år. Mindre granbestånd förekommer också. I 
undervegetationen finns inslag av lövträd, bland annat rönn, björk, bok och ek. Fältskiktet består av 
en torrängsflora bestående av bland annat kruståtel och ljung. 
 

 
Bild 3. Grusväg genom tallskogen i golfbaneområdet 
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Den befintliga vegetationen har i stor utsträckning bevarats och på ett naturligt sätt inlemmats i 
banan och bör ges fortsatta förutsättningar till att utvecklas till variationsrika bestånd mellan 
banorna. Banorna ingår dock inte i denna detaljplan utan är planlagda sedan tidigare med 
detaljplanen P133, vilken även i fortsättningen kommer att gälla för större delen av golfbanan. 
 
Området är med undantag för greenerna allemansrättslig mark. Det finns möjlighet till promenader 
på befintliga och anlagda stigar mellan golfbanans olika ytor. Även ridning är tillåten på en anlagd 
ridslinga. Inom planområdet finns plats för hästekipage att parkera för i- och utlastning.  
 
Skyddsplantering 
Inom området närmast den allmänna vägen Björkavägen, samt längs med riksväg 11, finns idag 
bibehållen vegetation som fungerar som skyddsplantering. Skyddszonen är planlagd redan i befintlig 
detaljplan från 2002, och har mellan vägkant och verksamhetens närmsta byggnad en bredd av 30m. 
Skyddsplanteringen går dock inte ända ut till vägkant, utan löper i fastighetsgränsen till Björka 18:1 
(och framtida ”Fastighet A”), vilken ligger ca 7 m in från Björkavägens vägkant. Skyddsplanteringen 
ligger därför utanför vägzonen på 5 m med krav på fri sikt, och påverkar inte anslutningen negativt.  
 
Fauna 
Klövvilt, rådjur och dovhjort finns i närområdet samt även en rik fågelfauna. Djurlivet är aktivt på alla 
delar av golfbanan förutom inom planområdet i nära anslutning till bebyggelsen. 
 
Golfbanans utformning 
Placeringen av banorna stämmer inte helt överens med utformningsförslaget enligt illustration till 
gällande detaljplan från 2002. 18-hålsbanan har bland annat tagit den föreslagna 9-hålskortbanans 
ytor i anspråk. Idag finns följaktligen ingen 9-hålskortbana på området.   
 
Topografi 
Inom planområdet är det små höjdvariationer då marken är relativt plan och ligger på ca +45 m ö h.  
 
Geotekniska förhållanden 
Marken inom planområdet består till huvuddel av lätt sandjord. Behovet av geoteknisk undersökning 
prövas i samband med bygglov. 

Beskrivning av miljökvalitetsnormer för vatten (MKN vatten) inom planområdet 
Björkaån/Åsumsån är nationellt utpekad som särskilt värdefullt vatten med en population av 
tjockskalig målarmussla och en värdefull stam av öring. Ån har, enligt klassning gjord utifrån EU:s 
vattendirektiv, måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att den ska ha nått god ekologisk status till 
år 2021. 

För att inte riskera påverkan på vattendraget i området när dagvattenmängden beräknas öka något 
pga en mindre andel ökade takytor, samt att inte hindra att kvalitetskraven för Björkaån/Åsumsån 
uppnås, ställs alltid krav på att dagvatten fördröjs med t.ex. genomsläpplig markbeläggning, 
fördröjning/utjämningsmagasin, gröna tak, säkrande av gräsytor eller busk- och trädplanteringar.  

I denna detaljplan säkras detta bl a genom planbestämmelse för grusbeläggning på körslingor och 
eventuella uppställningsplatser. Planförslaget medför alltså ingen ökning av asfalterade ytor från 
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nuläget. Vidare finns en befintlig dagvattendamm/uppsamlingsmagasin strax norr om planområdet, 
gott om befintliga träd och buskplanteringar (samt säkring av den vegetationsklädda skyddszonen på 
30 m med planbestämmelse), och gott om genomsläppliga gräsytor för lokal infiltration vid och kring 
den föreslagna exploateringen. För att säkra att större delen av ytorna inom planområdet förblir 
obebyggda och inte beläggs med parkeringsytor, samt att de även i fortsättningen kvarstår som 
genomsläppliga grönytor för infiltrering av dagvatten, så är en stor del av planområdet skyddat 
genom prickmark: Marken får inte förses med byggnad, parkering får ej anordnas. 

Planbestämmelsen b1 – Marken får inte hårdgöras  – tydliggör ytterligare att dessa ytor ska lämnas 
orörda och gröna, tillgängliga för dagvatteninfiltration i den genomsläppliga sandiga jorden. 

För att ytterligare säkra att MKN vatten inte påverkas negativt så har detaljplanen en 
planbestämmelse om villkor av lov, för byggnationen av både stugorna och vandrarhemmet/hotellet. 
Bygglov för dessa två utbyggnader kan inte fås förrän redovisning av planerad ökad vattenförsörjning 
och hantering av spillvatten, presenterats och kommit till stånd av 
exploatören/verksamhetsutövaren.  

Planområdet bedöms ligga utanför influensområdet för närmsta grundvattentäkt. 

För utförligare och mer information se bilaga Undersökning av betydande miljöpåverkan – en 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Kultur 
Fornlämningar 
Det finns inte några kända fornlämningar inom området. Under mark dolda stenåldersplatser kan 
dock påträffas med hänsyn till närheten till Björkaån och det sandiga underlaget. Fornlämningar kan 
uppträda som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager mm. De planerade 
markingreppen i denna detaljplan är av begränsad omfattning, och en arkeologisk undersökning 
bedöms därför inte vara nödvändig. I det fall under mark dolda fornlämningar (stenpackningar, 
härdar, skelettdelar etc) skulle framkomma i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 
kap 10 § Lagen om kulturminnen mm, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 
Kulturmiljö 
Planområdet ligger i nära anslutning till den unika kulturmiljön i Björka som innehar höga 
kulturmiljövärden. Detaljplanen ska ta hänsyn till dessa värden genom att söka liknande kvaliteter 
hos den nya bebyggelsen som uppkommer, genom fasadmaterial, typ av tak osv.  
Även översilningsområdet längs med Björkaån är av stort kulturhistoriskt värde. Under den period 
ängavattning bedrevs var Övedsklosters verksamhet mest omfattande i Skåne. Få system finns 
bevarade idag och översilningssystemet längs Björkaån bör därför värnas. Det är den sammantagna 
historiska kulturmiljön som ska värnas och tas hänsyn till. 
 
Landskapsbild 
Strukturen i landskapet som omgärdar planområdet varierar med en öppen-sluten karaktär med 
vegetation mellan hålen som ger en rumslig uppbyggnad. Trädbeståndet består till största del av tall. 
För att skapa en mer varierad landskapsbild bör lövträden gallras fram och därmed skapa en högre 
andel lövträd. I vissa sydvända bryn finns en del ekar där fina exemplar bör gynnas och friställas för 
att på sikt kunna utvecklas till stora ”sparbanksekar”. 
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Ekosystemtjänster 
”Ekosystemtjänster är ett begrepp som försöker fånga alla de produkter, tjänster och värden som vi 
får av naturen. Luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter, mediciner, bränslen, pollinering, men 
också de immateriella och känslomässiga värden vi får av naturen – allt kan räknas in bland 
ekosystemtjänsterna. Många av dessa naturens gratistjänster är omöjliga att ersätta med hjälp av 
teknik.” (WWF:s definition av ekosystemtjänster)  
 
Genom att få in varierad vegetation i så stor omfattning som möjligt skapas bättre förutsättningar för 
olika djurarter att trivas. För att till exempel få en bra pollinering av frukt och bär behövs det många 
olika insektsarter. För att de största pollinerarna bin och humlor ska frodas, så behövs blommande 
växter och träd. Detta bör man tänka på vid planteringar i planteringsbäddar mm kring klubbhuset 
och vid de övriga befintliga samt framtida byggnaderna. Blommorna får gärna ha en öppen blomma 
med synliga ståndare och pistiller, så att bina och humlorna kommer åt pollen/födan. 
 

PLANFÖRSLAG 

Tillfällig vistelse 
I användning av kvartersmark innehåller detaljplanen två olika användningsbestämmelser; 
R1 – Golfbana med tillhörande klubbhus och servicebyggnader och miljöhus, med ’tillfällig vistelse’; 
såsom hotell/vandrarhem, övernattningsstugor samt uppställningsplatser för husbilar (PBL 4kap 5§ 
p.3) 
och 
R2 - Golfbana, ej ’tillfällig vistelse’ (PBL 4kap 5§ p.3) 
Boverket anger under användningen R – Besöksverksamhet (här i denna planen specificerat som 
Golfbana), att hotell, vandrarhem och liknande som är avsett för tillfällig vistelse också ingår om de 
tillhör besöksanläggningen. Denna detaljplan har begränsat den huvudsakliga byggnationen, inklusive 
´tillfällig vistelse’ dvs övernattningsmöjligheter, till de centrala delarna av golfbanan, i anslutning till 
befintlig bebyggelse.  

Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse 
Idag är den befintliga bebyggelsen koncentrerad till den centrala delen av golfbanan och den består 
av ett klubbhus med lokaler för omklädning, servering, administration mm, byggt i två plan med en 
byggnadshöjd på 3,5 m och en byggnadsarea (BYA) på 382 m2. Maskinhall i en våning med högsta 
byggnadshöjd på 4,5 m och 680 m2 byggnadsarea. Nyligen uppfördes en förrådsbyggnad 190 m2, och 
ett annat förråd revs.  
 
Framtida bebyggelse 
Golfklubben önskar expandera och vill därmed kunna erbjuda besökande golfspelare 
övernattningsmöjligheter i form av hotell/vandrarhem, övernattningsstugor, samt uppställningsplats 
för husbilar.  
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För befintligt klubbhus önskas en utbyggnadsmöjlighet, främst för restaurangen och eventuellt 
tillskapandet av en konferenslokal i anslutning till klubbhuset. Utökad byggrätt tillskapas även till viss 
del för maskinhallen, för förrådsbyggnader samt för miljöhus. 
 
Byggrätt 
Utnyttjandegraden har reglerats genom e-bestämmelser om största byggnadsarea (BYA) inom 
respektive egenskapsområde, samt bestämmelse om högsta byggnadshöjd (m). Byggrätterna är 
förlagda till den centrala delen av golfbanan, i anslutning till befintlig bebyggelse och är som följer: 
Klubbhus: byggrätten för klubbhus, med tillhörande restaurang och eventuellt framtida 
konferenslokal, utökas till att omfatta totalt 700 m2 BYA. Byggnadshöjd max 4.0m. 
Hotell/vandrarhem: byggrätten omfattar 450 m2 BYA, med möjlighet att bygga i två våningar med en 
max byggnadshöjd på 6.0m. 
Stugor: byggrätten omfattar totalt 550 m2 BYA för stugområdet, fördelat på 10 stugor, där den 
största storleken för en stuga är 55 m2 BYA. De avses uppföras i en våning, med max byggnadshöjd 
3.0m. Inlämnade förslag på stugutformning, från exploatörens sida, redovisar en stuga på 51m2 BYA. 
Om detta hålls, så blir det byggrätt över till ett litet miljöhus, som kan uppföras vid behov i framtiden.  
Maskinhall: den totala byggrätten med den redan byggda hallen blir 1 100 m2 BYA, i ett våningsplan, 
max byggnadshöjd 4.5m. 
Förråds-/garagebyggnader: en total utbyggnad av förråd/garage till sammanlagt 500 m2 på området, 
med max byggnadshöjd 3.5m. 
Miljöhus: finns ett vid klubbhuset, som behöver byggas ut, vilket möjliggörs i planen. En framtida 
placering av ett litet miljöhus i stugområdet och/eller eventuellt på husbilsuppställningsområdet 
möjliggörs även. 
Befintlig studio: max 5.0m byggnadshöjd och möjliggörande av framtida väderskyddande 
utslagsplatser till driving rangen. Möjliggör även flytt av bollautomat. Byggrätten begränsas med 
planbestämmelsen b2 – Minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig.  
 
Villkor för bygglov 
Följande två bestämmelser för villkor för bygglov gäller för byggnation av stugorna samt för 
byggnation av hotell/vandrarhem:  
a1 – Bygglov får inte ges för nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell förrän redovisning av planerad 
ökad vattenförsörjning, och hantering av spillvatten, presenterats och kommit till stånd av 
exploatören/verksamhetsutövaren.  
Denna planbestämmelse är satt för att säkra att den framtida exploateringen inte medför någon 
negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten.  
 
a2 – Bygglov får inte ges för nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell förrän ansökan om ändring av 
anslutning har inlämnats av verksamhetsutövaren och godkänts av Trafikverket. 
Denna planbestämmelse finns till för att säkra att utformningen av den befintliga infarts-
/utfartsvägen till golfverksamheten ses över, innan utbyggnaden av stug- och hotell/vandrahem-
verksamheten kan komma till stånd. 
 
Följande bestämmelse för villkor för bygglov gäller för alla om- eller eventuella tillbyggnader av 
maskinhallen:  
a3 – Bygglov får inte ges för till- eller ombyggnad av maskinhall förrän oljeavskiljare installerats. 
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Placering 
Plats anvisas för uppställning av husbilar (placeringsbestämmelser), med maximalt 19 platser där 
varje plats har en storlek av 10x6 m samt ett skyddsavstånd på minst 4 m mellan varje husbil. 
Illustrationen nedan visar uppställningsplatserna som 10x10m för att innefatta de 4 meterna i 
avstånd mellan fordonen. 

 
Bild 4. Illustrationsskiss uppställningsområdet för besökande husbilar 
 
Övernattningsstugorna ska uppföras med minst 4 meter mellan varje stuga, av hänsyn till 
brandtekniska skäl. De nås via en körslinga i grus. Slingan får ej beläggas med asfalt. Samma 
bestämmelse gäller för körslingan inom ovan nämnda husbilsuppställningsområde, inklusive 
uppställningsplatserna. Illustrationsskissen nedan visar föreslagen placering av de 10 stugorna, med 
ett avstånd på 4 meter mellan varje, och den möjliga placeringen av ett mindre miljöhus vid 
in/utfarten till stugområdet.  

                                   
Bild 5. Illustrationsskiss stugområdet 
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Tillgänglighet 
Byggnader ska uppfylla tillgänglighetskraven enligt gällande lagstiftning, vilken bevakas i samband 
med bygglovshandläggning.   
 
Gestaltning 
Byggnaderna bör harmoniera med den för trakten traditionella byggnadstraditionen med material av 
trä, puts eller tegel och husen bör ha en lämplig takvinkel. Denna bedömning kommer att göras i 
samband med bygglovsprövningen. 
För att säkra en passande utformning av den framtida bebyggelsen och ge stöd i bygglovskedet, har 
planen därför en planbestämmelse som lyder: Byggnader ska utformas på ett sätt som passar in i 
miljön, samt uppföras med lämpligt fasadmaterial, typ stenmaterial (puts/tegel) eller trä, med 
hänvisning till områdets närhet till värdefull kulturmiljö. 
 
De tio övernattningsstugorna ska uppföras med sadeltak, likaså den nya 
hotellbyggnaden/vandrarhemmet. Klubbstugan har sadeltak, och det blir ett bättre helhetsuttryck 
med en karaktär som bättre passar in i miljön när även stugorna och hotellbyggnaden har sadeltak. 
Taken inom planområdet ska inte utföras i koppar, bly eller zink. 

Markens vegetation 

Detaljplanen innehåller bestämmelsen n1 - Plantering ska finnas. Befintlig vegetation ska bibehållas 
som skyddsplantering. Det gäller det befintliga området närmast den allmänna vägen, där ett 30 
meter brett vegetationsbälte redan idag är planlagd som skyddsplantering. Planbestämmelsen b1 – 
Marken får inte hårdgöras, i kombination med prickmark – Marken får inte förses med byggnad, 
parkering får ej anordnas, säkrar stora grönytor kring de egenskapsområden som innehåller byggrätt. 

Gator och trafik 
Trafikytor 
Området har en infart från den allmänna vägen till Björka. Denna infart/utfart kan komma att behöva 
ändras i sin utformning, och en ansökan gällande ändrad anslutning ska därför göras till Trafikverket, 
innan byggnation av stugorna och/eller vandrarhemmet/hotellet kommer till stånd. För att säkra 
detta finns en planbestämmelse om villkor för lov på plankartan; a2 – Bygglov får inte ges för 
nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell förrän ansökan om ändring av anslutning har inlämnats av 
verksamhetsutövaren och godkänts av Trafikverket. 
 
Vegetationsbältet med skyddsplantering i detaljplanen går inte ända ut till vägkant, utan löper i 
fastighetsgräns (Björka 18:1, framtida ”Fastighet A”), vilken ligger ca 7 m in från Björkavägens 
vägkant. Vägzonen på 5 m med krav på fri sikt, ligger därför utanför detaljplanens område, och 
skyddsplanteringen påverkar därmed inte anslutningen negativt. 
 
Biltrafik 
Biltrafiken beräknas öka till en mindre del på grund av den utökade verksamheten med 
övernattningsmöjligheter. De totalt 10 stugorna och 15-16 hotellrummen medför endast en måttligt 
ökad trafikalstring. En parkeringsräkning/inventering har skett i samband med planen. Befintligt antal 
parkeringsplatser bedöms vara tillräckligt även efter utbyggnaden. 
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Tung trafik 
Detaljplanen kommer inte att generera något större antal av tung trafik. Det kommer främst att röra 
sig om sophämtning och varutransporter. 
 
Parkering 
All parkering för golfbanans behov ska ske på ytan avsedd för parkering centralt inom planområdet. 
Parkeringen är planlagd som n3. I dagsläget är endast en körslinga inom parkeringsområdet 
asfalterad. Parkeringsplatserna är grusbelagda. För att säkra att detta förblir så även fortsättningsvis, 
så gäller bestämmelsen b2 – Minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig, för hela parkeringsytan. 
 
Kollektivtrafik 
Närmsta busshållplats ligger cirka 1200 m från golfklubbens klubbhus och restaurang. 
 
Gång- och cykelvägar 
En trafiksäker möjlighet för oskyddade trafikanter att ta sig fram på småvägarna från tätorten (2,5 
km) till golfbanan bör säkras. Det finns förråd på golfbanan där golfutrustning kan förvaras, vilket 
förenklar för cykling till och från aktiviteten. 

Teknisk försörjning 
Vatten/avlopp 
Vattenförsörjningen sker kommunalt. Omhändertagande av avlopp sker med hjälp av enskilda 
anläggningar. Ingen ny påkoppling till befintliga anläggningar får ske. Ny/nya avloppsanläggning/ar 
ska uppfylla gällande reningskrav och tillstånd sökas hos Samhällsbyggnadsnämnden. 
Vattenuttag för bevattning av greenerna ska ske på ett sådant sätt att det inte påverkar befintliga 
vattendrag runtomkring banan. En planbestämmelse om villkor för lov; ”a1 - Bygglov får inte ges för 
nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell förrän redovisning av planerad ökad vattenförsörjning, och 
hantering av spillvatten, presenterats och kommit till stånd av exploatören/verksamhetsutövaren”, 
finns på plankartan. För mer information om enskilda avlopp se bilaga Undersökning av betydande 
miljöpåverkan – en miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Dagvatten 
Dagvatten ska fördröjas och infiltreras inom planområdet. Detta beräknas kunna ske utan problem, 
då större delen av planområdet består av genomsläppliga gröna ytor, med sandig lätt infiltrerbar 
jord. Det finns även en befintlig anlagd damm nordost om klubbhuset, strax utanför planområdet 
innan Björkaån, som fungerar som dagvattenuppsamling och regnvattenmagasin vid större 
nederbörd, och används för bevattning. Dammen är tät och är klädd med duk. 
Vid eventuell förekomst av föroreningar i dagvatten från hårdgjorda ytor (asfalterade ytor för 
lagring/uppställning av fordon eller material som kan ha någon form av skadlig miljöpåverkan), ska 
detta avskiljas från dagvattnet med t.ex. oljeavskiljare och/eller för ändamålet godkänd rening. 
a3 – Bygglov får inte ges för till- eller ombyggnad av maskinhall förrän oljeavskiljare installerats, är 
satt för att skydda marken och MKN vatten från eventuellt förorenad regnvattenavrinning från en av 
planområdets få hårdgjorda ytor. 

Andelen hårdgjorda ytor inom planområdet är dock ytterst liten. För att säkerställa att de körslingor 
och uppställningsplatser för husbilar som planeras att anläggas utförs i genomsläpplig grus, finns 
planbestämmelsen ”n4 –körslinga och uppställningsplatser i grus, ej asfalt” på plankartan. 
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Tillgängliga gröna ytor inom planområdet bedöms vara tillräckliga för att möjliggöra lokal infiltration 
av det svagt ökade flödet av dagvatten från de tillkommande takytorna vid maximal exploatering 
inom planområdet, totalt ca maximalt 1500 kvm BYA. För att säkra genomsläppliga gröna ytor inom 
planområdet så har bestämmelsen b1 – Marken får inte hårdgöras införts på befintliga 
vegetationsklädda områden och b2 – Minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig har införts på 
den planlagda parkeringsytan. För mer utförlig hantering av dagvattenfrågan se bilaga Undersökning 
av betydande miljöpåverkan – en miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Uppvärmning 
Fastigheten ansvarar för sin egen värmeförsörjning. Möjlighet till solceller på tak ska finnas. 
Utformning och placering av dessa sker i samband med bygglov. 
 
El 
Befintligt elnät kan kopplas på. 
 
Avfall 
Avfallshantering ska ske enligt renhållningsförordningen. Fastighetsägaren svarar för sitt avfall och 
sin källsortering. Eventuellt farligt avfall ska omhändertas enligt gällande lagar och förordningar.  
Ett mindre miljöhus finns i anslutning till klubbhuset. Detta behöver byggas ut. Byggrätten har därför 
i detta detaljplaneförslag utökats. Detaljplanen möjliggör även byggnation av ett par nya mindre 
miljöhus för källsortering, som kan uppföras vid behov i framtiden. 
 

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET 
Buller 
Det finns inga permanentboende i närheten av de delar av verksamheten som framkallar buller, d v s 
maskinhall, klubbhus, parkering och tillfart. Bebyggelsen planeras och utformas så att riksdagens 
fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som eventuellt kan krävas 
(bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 
 
Skyddsavstånd 
Skyddsavståndet mellan golfbanans verksamhet och de allmänna vägarna hålls till 30 meter. Det 
planläggs genom en byggfri zon där endast plantering får finnas. ”Befintlig vegetation ska bibehållas 
som skyddsplantering”.  (På själva golfbanan, utanför planområdet, är avståndet ca 100 meter mellan 
närmsta bana i söder och riksväg 11. De två sydligaste banorna har dessutom slagriktning längs med 
eller bort från riksvägen.) 
 
Radon 
Enligt ”Radonprogrammet för Sjöbo kommun” (2006) utgör planområdet lågriskområde för radon. 
 
Barnperspektivet 
För barn och ungdomar är den viktigaste aspekten i denna plan hur trafiksituationen ser ut, och 
trafiksäkerhet. Cykelpassager över vägar ska vara tydligt markerade. Det finns en lämplig väg att ta 
sig hit på cykel, via småvägarna från Sjöbo tätort (2,5 km), ända fram till golfbanan. Det hade gynnat 
alla besökare, inte bara barn och unga, om denna väg hade markerats ut/skyltats i samarbete mellan 
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de olika fastighetsägarna. Som nämnt tidigare i dokumentet så finns förråd på golfbanan där 
golfutrustning kan förvaras, vilket förenklar för cykling till och från aktiviteten, speciellt för barn och 
unga. 
 
Hälsokonsekvenser 
Golf är en sport som innebär rörelse och motion, och har därför hälsobefrämjande effekter. Denna 
detaljplan är en del av golfklubbens expansionsplaner och förhoppningsvis blir en av konsekvenserna 
att det kan locka fler till golfen och till rörelse.  
Inga negativa hälsoeffekter förväntas uppstå i och med genomförandet av denna detaljplan. 
 

PLANENS KONSEKVENSER 
Ekologiska konsekvenser 
Inga större negativa ekologiska konsekvenser beräknas uppstå i och med utbyggnaden som medges i 
denna detaljplan. Vissa träd kommer att behöva fällas i direkt anslutning till de nya byggnadernas 
fotavtryck. Uppförandet samt den exakta placeringen av byggnadskropparna ska göras med varsam 
hand och med hänsyn till de specifika förhållandena på platsen. På så sätt minimeras påverkan på 
naturmiljön i området. För Miljökonsekvenser se bilaga Undersökning av betydande miljöpåverkan 
– en miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Detaljplanen innehåller en fastighetsindelningsgräns som möjliggör avstyckning av fastigheten Björka 
18:1. Denna gräns blir tvingande i och med antagandet av detaljplanen. Det innebär att en 
ekonomisk konsekvens av denna detaljplan kommer att bli att en 
lantmäteriförrättning/avstyckning/fastighetsbildning ska ansökas om och bekostas av sökanden. 
 
Sociala konsekvenser 
En utökning av golfklubbens verksamhet stärker klubben och dess chanser till att bibehålla eller 
expandera sin servicenivå, med konsekvensen att förutsättningarna för det sociala umgänget och 
gemenskapen för medlemmar, såväl som andra golfbesökare, bibehålls och förbättras.  
Golf är en jämställd sport som utövas av både kvinnor och män, flickor och pojkar. Genomförandet 
av denna detaljplan kan därför räkna hem positiva sociala effekter, inkl goda förutsättningar för ökad 
folkhälsa. 
 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Planen beräknas antas till sommaren år 2020. 
 
Planprocessen 
Planen genomförs med standardförfarande. Detta planförslag kommer att vara ute på samråd under 
våren, varpå alla inkomna synpunkter sammanställs, beaktas och bemöts. Sedan kommer ett 
reviderat planförslag ut på granskning, under cirka 2 veckor, då man får tillfälle att tycka till och yttra 
sig en andra gång. Efter detta antas detaljplanen i Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen vinner 
laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet kungjorts av kommunen.  
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Markförvärv 
Kommunalt markförvärv erfordras ej.  
Sjöbo Golfklubb kommer att förvärva en avstyckad del av fastigheten Björka 18:1, på plankartan 
utsatt som ”Fastighet A”, en nybildad fastighet, efter planens genomförande. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är satt till 10 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft. 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 

Det finns ingen allmän platsmark inom planområdet, så varken kommunalt eller enskilt 
huvudmannaskap är aktuellt i detta fall. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Inom detaljplanen ska en ny fastighet bildas, på plankartan benämnd ”Fastighet A”, som ska utgöras 
av markområdet innanför dragen fastighetsindelningsgräns. Fastigheten Björka 18:1 ska delas i två 
fastigheter, där Sjöbo golfklubb avser köpa den avstyckade mindre fastigheten, som idag bl a 
innehåller besöksverksamhetens klubbhus, maskinhall och förrådsbyggnader. I lämplighetsprövning 
anses båda de framtida fastigheterna uppfylla 3 kap. 1 § Fastighetsbildningslagen.  
Inga nya servitut bedöms behöva bildas för att både stamfastigheten (Björka 18:1) och den nya 
fastigheten (Fastighet A) ska fungera bra som självständiga fastigheter. Den nya fastigheten har t ex 
direktkontakt med Björkavägen där befintlig in- och utfart till Sjöbo golfklubbs verksamhet sker. 
Fastigheterna som bildas/ombildas blir alltså lämpliga för sina respektive ändamål, vilket här 
klargörs, då fastighetsindelningsbestämmelsen har en bindande verkan. 
 
Detaljplanen innehåller en fastighetsindelningsbestämmelse, vilken är bindande för 
fastighetsägaren/-na och vars gräns/sträckning inte är justerbar efter att denna planen vunnit laga 
kraft: Ny fastighet ska bildas och avstyckning ska ske utefter fastighetsindelningslinjens dragning 
´(PBL 4kap 18§ andra stycket p.1) 
Fastighetsindelningsbestämmelser har använts för att huvudsyftet med denna detaljplan är att 
möjliggöra avstyckning av stamfastigheten, och både ägare och köpare är överens om den exakta 
gränsen, som anses viktig att slå fast i denna detaljplan. Nuvarande fastighetsägare och framtida 
införskaffare av Fastighet A, är informerade om och införstådda med att denna linje är bindande och 
ej justerbar när detaljplanen väl vunnit laga kraft. 
 
Samfälligheten s:2, (en äldre samfälld väg som löper genom delar av Björka-området), är upplöst 
inom stora delar av fastigheten Björka 18:1. Däribland dess forna sträckning över den framtida 
fastigheten ”Fastighet A”. Samfälligheten s:2 löper alltså ej genom eller över det markområde som 
omfattas av fastighetsindelningsgränsen och som ska bli en ny fastighet. 
 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Exploatören/Byggherren står för samtliga kostnader i samband med upprättande och hantering av 
detaljplanen. Byggherren bekostar samtliga utredningar som erfordras för planens framtagande, och 
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senare i bygglovskedet. Planavtal har upprättats i januari 2019 mellan byggherren Sjöbo Golfklubb AB 
och Sjöbo kommun, genom dess Samhällsbyggnadsnämnd. 

Allmän platsmark 
Allmän platsmark saknas inom planområdet. 
 
Teleledningar 
Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion 
ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren. 
 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 
Vidare utredningar, t.ex. geoteknisk undersökning eller projektering, utförs inte av kommunen. 
 
Exploatören behöver lämna in uppgifter till kommunens VA-enhet gällande förväntad ökad 
vattenförbrukning, till följd av verksamhetens utbyggnad. Eventuellt behöver kapaciteten i 
kommunala ledningsnätet ökas, i och med den planerade utökningen av besöksverksamheten. Vidare 
dialog mellan exploatören och kommunens VA-enhet måste ske i samband med att bygglov sökes för 
planerad utbyggnad. Gällande VA-avtal kan behöva tecknas om.  
 
Befintliga ledningar i mark 
Anslutning till elnät och kommunalt vatten sker i befintliga serviser.  
 
Skanova har kabelanläggningar inom och i anslutning till planområdet enligt nedan. 
 

 
Bild 6. Skanovas ledningsnät i området 
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Gator, belysning 
Tillfartsvägen är asfaltbelagd, men har inte gatubelysning. Belysningsstolpar finns dock centralt 
placerade på verksamhetens parkeringsyta. Ett par stycken ljuspollare finns även utanför klubbhuset 
i riktning mot golfbanans första utslagsplats. 

VA-anläggningar 
Vattenförsörjningen sker kommunalt. Omhändertagande av avlopp sker med hjälp av enskilda 
anläggningar. Ingen ny påkoppling till befintliga anläggningar får ske. Ny/nya avloppsanläggning/ar 
ska uppfylla gällande reningskrav och tillstånd sökas hos Samhällsbyggnadsnämnden.  
För nyetableringar och bygglovspliktiga förändringar ska tvättanläggningar och spolplattor ha 
oljeavskiljare före inkoppling till avloppsanläggning. För verksamhet där fettavskiljare krävs för att 
minska risk för utsläpp av fett, ska typgodkänd fettavskiljare som är dimensionerad för den 
verksamhet som bedrivs, vara installerad. För mer information se bilaga Undersökning av betydande 
miljöpåverkan – en miljökonsekvensbeskrivning. 
 

MEDVERKANDE 
Planförslaget har tagits fram av Marie Rosdahl och Åsa Bjurström, i samråd med tjänstepersoner på 
Stadsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Konsultfirman Sigma Civil har ritat 
plankartan. 
 
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen Sjöbo kommun 
 
 
Henrik Larsson  Marie Rosdahl 
Tf Enhetschef Strategienheten Planarkitekt 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Golfbana med tillhörande klubbhus och servicebyggnader och

miljöhus, med "tillfällig vistelse"; såsom hotell/vandrarhem,

övernattningsstugor samt uppställningsplatser för husbilar

R

1

Golfbana, ej tillfällig vistelse

R

2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 1100 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Största byggnadsarea är 20 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

3

Största byggnadsarea är 150 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

4

Största byggnadsarea är 550 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

5

Största byggnadsarea är 450 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

6

Största byggnadsarea är 350 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

7

Största byggnadsarea är 700 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad, parkering får ej anordnas,  4

kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p

1

Stugor ska placeras minst 4 meter från varandra,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p

2

Inom egenskapsområdet får maximalt 19 uppställningsplatser för

husbilar placeras. Platserna bör ha storleken 10 x 6 meter,  4 kap. 16 §

1 st 1 p.

Utformning

f

1

Klubbhus/restaurang/servicebyggnad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Hotell/vandrarhem,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Endast förråds-/garagebyggnad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

4

Endast miljöhus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

5

Uppställningsplats för husbilar. Miljöhus får uppföras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

6 Övernattningsstugor,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

7

Maskinhall/garage/förrådsbyggnad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

8

Byggnad ska uppföras med sadeltak,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

9

Byggnader och anläggningar för golfbanans behov får uppföras,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

Byggnader ska utformas på ett sätt som passar in i miljön, samt uppföras med lämpligt

fasadmaterial, typ stenmaterial (puts/tegel) eller trä, med hänvisning till områdets närhet till

värdefull kulturmiljö,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter

v

1

Maximalt 10 stugor á 55 m

2

 BYA/stuga

,  4 kap. 11 § 1 st 3 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Plantering ska finnas. Befintlig vegetation ska bibehållas som

skyddsplantering,  4 kap. 10 §

n

2

Anlagd väg för fordonstrafik,  4 kap. 10 §

n

3

Parkering får finnas,  4 kap. 10 §

n

4

Körslinga och uppställningsplatser i grus, ej asfalt,  4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för lov

a

1

Bygglov får inte ges för nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell

förrän redovisning av planerad ökad vattenförsörjning, och

hantering av spillvatten, presenterats och kommit till stånd av

exploatören/verksamhetsutövaren,  4 kap. 14 §

a

2

Bygglov får inte ges för nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell

förrän ansökan om ändring av anslutning har inlämnats av

verksamhetsutövaren och godkänts av Trafikverket,  4 kap. 14 §

a

3

Bygglov får inte ges för till- eller ombyggnad av maskinhall förrän

oljeavskiljare installerats,  4 kap. 14 §

Fastighetsindelning

Områdets indelning i fastigheter,  4 kap. 18 § 2 st 1 p.

Den nya fastigheten är utmärkt på plankartan som FASTIGHET A

18:1
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PLANKARTA MED BESTÄMMELSER

DETALJPLAN FÖR BJÖRKA 18:1 mfl

"SJÖBO GOLFKLUBB"

i Sjöbo, Sjöbo kommun, Skåne län

HANDLINGAR

Till planen hör följande handlingar:

Grundkarta Plankarta med bestämmelser                         

Fastighetsförteckning Planbeskrivning

Beslut om detaljplanen Datum

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden

Vunnit laga kraft

Tillhör Samhällsbyggnadsnämnden i Sjöbo beslut,

Jörgen Ny

Ordförande, Samhällsbyggnadsnämnden

PLANKARTA

Samrådsredogörelse

Koordinatsystem: Sweref 99 13 30

Höjdsystem: RH 2000

100 m9080706040 503020100

SKALA 1:1000 (A1)

FASTIGHET A

Granskningsutlåtande

Miljökonsekvensbeskrivning

b2

Marken får inte hårdgöras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig, 4 kap.16 § 1 st 1 p

b2

b2
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ANTAGANDEHANDLING               
2020-07-02 

Dnr 2016-M1315 
 
 
 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
DETALJPLAN  
för fastigheten Björka 18:1 m fl, Sjöbo 
golfklubb, i Sjöbo, Sjöbo kommun, Skåne län 
 
 
Efter Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-05-26 enligt 5 kap 
Plan- och bygglagen har förslaget till rubricerad detaljplan, daterad 
2020-05-26, varit föremål för granskning under tiden 2020-06-03 t.o.m. 
2020-06-17. 
 
Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse. 
 
 
Yttranden  
9 yttranden har inkommit. Följande har inte haft något att erinra: 
 
Tekniska nämnden 
Lunds kommun 
E.ON Energidistribution AB 
Räddningstjänsten SÖRF 
Region Skåne 
 
 
Sammanfattning och kommentarer 
Länsstyrelsen 
Yttrande över granskning av detaljplan för Björka 18:1 m.fl, Sjöbo 
kommun, Skåne län 
Redogörelse för ärendet 
Planhandlingarna anger att detaljplanens syfte är att möjliggöra 
fastighetsindelning inom befintligt detaljplanelagt område. Fastigheten 
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Björka 18:1 ska delas i två fastigheter, där Sjöbo golfklubb avser köpa 
den avstyckade mindre fastigheten, med syfte att skapa byggrätter för 
bl a framtida övernattningsstugor och hotell/vandrarhem knutna till 
dess besöksverksamhet. Utbyggnad av befintliga byggnader, såsom 
klubbhus, restaurang samt maskinhall, möjliggörs även. 
 
För planområdet finns en gällande detaljplan (laga kraft 2002 10-28) 
där ändamålet är Y1: Golfbana, området får ej bebyggas annat än där 
byggrätt särskilt anges. Området (utom greenerna) är tillgängligt för 
allmänheten enligt allemansrätten. Högsta tillåtna byggnadsyta i 
gällande detaljplan är 800 kvm. För området gäller översiktsplan för 
Sjöbo kommun 2009. Enligt översiktsplanen är området utpekat som 
befintlig golfbana. Kommunen har inte tagit ställning i planhandlingen 
om planförslaget är förenligt med översiktsplanen. Kommunen tar fram 
planförslaget med standardförfarande. Kommunen gör bedömningen 
att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i 6 kap. MB. 
 
Planförslaget har varit på samråd mellan 2020-04-09 och 2020-05-06.  
I samrådsskedet yttrade sig Länsstyrelsen angående 
miljökvalitetsnormer för vatten och artskyddsförordningen. 
Planområdet har sedan samrådsskedet avgränsats till att enbart 
innefatta markområdet som avses avstyckas.  
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder 
enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten och artskyddsförordningen 
Länsstyrelsen hade synpunkter i samrådsskedet gällande 
miljökvalitetsnormer för vatten och artskydd relaterat till tjockskalig 
målarmussla.  
 
Länsstyrelsens synpunkter delgivna i samrådsskedet kvarstår i 
granskningsskedet. Detta oaktat att planområdet sedan 
samrådsskedet minskats och enbart gäller markområdet som avses 
avstyckas. 
 
Om planen inte säkerställer att vattenförekomsten nedströms 
planområdet inte påverkas negativt kan Länsstyrelsen med hänsyn till 
miljökvalitetsnormerna för vatten komma att överpröva planen enligt 
11 kap PBL. 
 
Länsstyrelsens rådgivning  
Information om artskydd 
Länsstyrelsen informerade i samrådsskedet att en sökning i 
artportalen ger träffar på hedblomster och blåsippa som båda är 
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fridlysta arter och skyddade enligt artskyddsförordningen. Även vilda 
fåglar är skyddade enligt artskyddsförordningen. 
 
Länsstyrelsen ger även fortsättningsvis rådet att genomföra en 
naturvärdesinventering för att utröna förekomst av skyddade arter och 
komplettera kommande planhandlingar med tydlig redogörelse för 
eventuella skyddade arters förekomster. Där skyddade arter berörs 
bör det framgår för hur respektive skyddad arts miljöer och fortlevnad 
påverkas och i vilken omfattning de kan komma att beröras av 
detaljplanens genomförande. Hur påverkan i så fall ser ut, vilka 
åtgärder som planeras att vidtas för att undvika skada och klargöra i 
de fall dispensprövning enligt artskyddsförordningen kommer att 
krävas eller alternativt om anmälan för skyddsåtgärder enligt 12 kap 6 
§ miljöbalken ska göras. 
 
Länsstyrelsen vill påminna om att artskyddet alltid gäller, även om en 
detaljplan har vunnit laga kraft. Kan inte dispens från artskyddet 
lämnas riskerar planen att inte bli genomförbar. I ett samråd enligt 12 
kap 6 § miljöbalken får Länsstyrelsen besluta att den 
anmälningsskyldige ska vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för 
att begränsa eller motverka skador på naturmiljön. 
 
Information om fornlämning 
I samrådsskedet framhöll Länsstyrelsen kan komma att ställa krav på 
en arkeologisk utredning och att Sjöbo kommun därför behöver 
inkomma med en begäran om samråd. Sjöbo kommun hänvisar i 
samrådsredogörelsen till att området redan är detaljplanelagt och 
används som golfbana/för golfbaneverksamhet och att inga kända 
fornlämningar finns inom området. Vid framtagande av gällande 
detaljplan i början av 2000-talet konstaterade Länsstyrelsen att det 
inte finns några kända fornlämningar och att 
miljökonsekvensbeskrivningens redogörelse för planerade 
markingrepp inte gör det befogat att ställa krav på arkeologisk 
utredning inom området, men att det i texten i planbeskrivningen under 
”Fornminnen” skall göras ett tillägg om vad som karakteriserar 
fornlämningar.  
 
Länsstyrelsen vill påminna om att detaljplaneläggning innebär en ny 
prövning utifrån dagens lagstiftning och kunskap samt platsens 
förutsättningar. Förslag till ny detaljplan innebär att ny mark inom 
planområdet kommer att tas i anspråk för byggnation, från 1400 kvm i 
idag i gällande plan till cirka 3400 kvm. Därtill kommer ytor för 
parkering och enskilda avlopp, där parkeringen redan är anlagd. 
Vilken typ av markingrepp det handlar om liksom omfattningen av 
dessa framgår inte av planförslaget. 
Då detaljplanen omfattar ett större markområde (ca 7 hektar) och då 
det med hänsyn till den kända fornlämningsbilden i närområdet och 
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golfbanans läge i Björkaåns dalgång finns en förhöjd potential för 
fornlämningar dolda under mark, kvarstår Länsstyrelsens bedömning 
från samrådet att Sjöbo kommun bör inkomma med en begäran om 
samråd till Kulturmiljöenheten. Syftet med samrådet är att klargöra 
omfattningen och karaktären av planerade markingrepp inom området 
vid nybyggnationen, detta som underlag för Länsstyrelsens 
bedömning om en arkeologisk utredning behöver genomföras. 
Syftet med en arkeologisk utredning, enligt 2 kap 11 § 
Kulturmiljölagen, är att ta reda på om tidigare ej kända fornlämningar 
finns inom exploateringsområdet och kan komma att beröras av 
arbetsföretaget. Utredningen ska utgöra ett underlag för avvägningen 
mellan bevarande och förändring. Utredningsresultaten ger 
företagaren förutsättningar för att kunna omdisponera sitt 
arbetsföretag och minimera eventuella ingrepp i fornlämningarna. 
Resultaten används också av undersökningarna i den fortsatta 
processen om underlag vid framtida undersökningar. Om planerat 
arbetsföretag innebär att ett större markområde tas i anspråk (större 
än 10 000 kvm) ska kostnaden för utredningen betalas av företagaren. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att marken inte är lämplig för 
föreslagen markanvändning med hänsyn till miljökvalitetsnormer för 
vatten. Länsstyrelsen menar att planhandlingarna inte visar att 
markens lämplighet för föreslagen bebyggelse säkerställts. Mot 
bakgrund av detta kan Länsstyrelsen komma att kalla in planen för 
prövning enligt 11 kap. PBL. 
 
Kommentar: Kommunen sammanställer en 
miljökonsekvensbeskrivning (enligt Miljöbalken 6 kap) efter 
undersökning (tidigare kallad behovsbedömning) visat att betydande 
miljöpåverkan inte kan antas.  
 
Kommunen står fast vid sin bedömning att genomförandet av denna 
detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, så som 
menas i Miljöbalkens 6 kap. För att påvisa markens lämplighet för 
föreslagen bebyggelse och för att visa med säkerhet att föreslagen 
bebyggelse inte medför negativa effekter på miljökvalitetsnormer för 
vatten, eller för den artskyddade tjockskaliga målarmusslan, så 
redogör kommunen för sin motivering samt för förslagets 
miljökonsekvenser i miljökonsekvensbeskrivning, vilken bifogas 
antagandehandlingarna. 
 
Kommunen tar ett särskilt beslut i frågan om planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan eller inte, enligt Miljöbalken 6 
kap. 
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För att ytterligare säkra att planförslaget inte påverkar Björkaån (MKN 
vatten) och därmed möjligtvis den tjockskaliga målarmusslan 
(artskyddet) negativt, så har plankartan inför antagande justerats enligt 
följande:  
 
- Den tidigare planbestämmelsen ”Inom planområdet medges, utöver 
angiven byggrätt, uppförande av ett begränsat antal mindre 
servicebyggnader med toalett, (max 15 m2 BYA/byggnad), samt 
uppförande av ett begränsat antal mindre miljöhus (max 15 m2 
BYA/byggnad). Denna bestämmelse gäller ej inom område som 
omfattas av prickmark, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.”, har tagits bort.  
Detta innebär en minskad byggrätt och minskad flexibilitet för 
exploatören inför antagandet, med en skärpning gällande byggnation 
av toaletter, servicebyggnader och miljöhus, med minskad hårdgjord 
yta som följd. Eventuella tillkommande miljöhus får placeras i 
anslutning till föreslagen bebyggelse och rymmas inom samma 
byggrätt i BYA, endast inom de angivna områdena i planen där 
byggnation är tillåtet. 
- Befintlig prickmark har utökats inom planområdet, för att förtydliga att 
ingen byggnation eller parkeringsyta får anläggas utanför angivna ytor.  
- Den befintliga planbestämmelsen n4 skärps med utökningen av ordet 
uppställningsplatser, för att säkra att ingen ytterligare asfaltyta 
tillkommer i framtiden. Planbestämmelsen utökas dessutom till att 
omfatta egenskapsområdena för förråd/garage samt 
hotell/vandrarhem. 
- Planens intention förtydligas genom att lägga till tre 
planbestämmelser; a3 (krav på oljeavskiljare) och b1 (marken får inte  
hårdgöras) samt b2 (minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig), 
som hitintills endast varit beskrivna i planbeskrivningen, men som nu 
skärps och förtydligas genom att införas som planbestämmelser i 
plankartan. För utförligare beskrivning se miljökonsekvensbeskrivning. 
 
 
Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar i granskningskedet, 
(daterade 2020-05-26 har följande noterats: 
Lantmäteriet vill framföra, såsom framfördes vid samrådet, att ingen 
lämplighetsprövning (enligt FBL 3 kap) av Fastighet A eller Björka 18:1 
redovisas i planhandlingarna. Det bör anges att fastigheterna som 
bildas/ombildas blir lämpliga för sina respektive ändamål då 
fastighetsindelningsbestämelsen har en bindande verkan. Möjligen 
kan även skälen till att fastighetsindelningsbestämelser används 
redovisas tydligare. Detta då planens möjlighet till genomförande 
snävas åt så dramatiskt av fastighetsindelningsbestämelser, men 
detta skulle påtalats i samrådsskedet.   
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FASTIGHET A i plankartan bör motsvaras av en förklaring under 
planbestämelser. 
Enligt teckenförklaringen(legenden) till grundkartan finns utökat 
strandskydd inom planområdet. Lantmäteriet finner inte den linjen 
inom plankartans utbredning. Det verkar även vara andra detaljer som 
finns med i legenden som inte återfinns i kartredovisningen. Dessa tas 
med fördel bort från legenden.   
 
Kommentar: Tillför text i planbeskrivningen gällande 
lämplighetsprövning enligt FBL 3 kap. 
FASTIGHET A förklaras i plankartans legend och grundkartans legend 
redigeras. 
 
 
Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat 
ärende och anser att tidigare lämnade synpunkter har blivit 
tillgodosedda. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget.  
 
En ny detaljplan för Björka 18:1 möjliggör inte bara för ett större 
hälsofrämjande genom att fler kommer ges möjlighet till motion, 
rörelse och frisk natur utan också för en ökad besöksnäring och ökad 
tillväxt där Sjöbo kommun får möjlighet att visa upp sitt fina ekosystem 
för möjliggörandet av ökad attraktivitet.  
Planen går helt i linje med Sjöbo kommuns vision om en attraktiv 
kommun och kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till 
förslaget. 
 
 
Samlad bedömning 
Följande justeringar av planhandlingarna skrivs in: 

• Tillför text i planbeskrivningen gällande lämplighetsprövning 
enligt FBL 3 kap. 

• FASTIGHET A förklaras i plankartans legend 
• Grundkartans legend redigeras 
• En planbestämmelse gällande toaletter, servicebyggnader och 

miljöhus tas bort 
• Befintlig prickmark har utökats inom planområdet 
• Skärper den befintliga planbestämmelsen n4 och utökar den i 

plankartan 
• Förtydligar planens intention genom att lägga till tre 

planbestämmelser, a3 (krav på oljeavskiljare) och b1 (marken 
får inte hårdgöras) samt b2 (minst 50 % av marken ska vara 
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genomsläpplig), vilka hitintills endast varit beskrivna i 
planbeskrivningen, men som nu skärps genom att införas som 
planbestämmelser. 

• En miljökonsekvensbeskrivning har sammanställts för att 
förtydliga kommunens bedömning att denna detaljplans 
genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan, så som menas i Miljöbalken 6 kap. Denna 
miljökonsekvensbeskrivning bifogas planhandlingarna inför 
antagandet. 

 
 
 
 
 
2020-07-02 Sjöbo kommun 
 
 
 
 

Henrik Larsson   Marie Rosdahl 
Tf Enhetschef  Strategi   Planarkitekt 

 



Undersökning av betydande miljöpåverkan 
- en MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING med fokus MKN vatten och artskyddet, 

gällande förslag till detaljplan för Björka 18:1 m fl fastigheter, Sjöbo golfklubb, 

Sjöbo kommun, Skåne län 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02 

Undersökningsområdet 

Björkaån 



 

2 

INLEDNING 

”För att ta reda på om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan ska kommunen göra en undersökning enligt 
miljöbalken.”  

”För att syftet med miljöbedömningar ska uppnås ska kommunen 
integrera undersökningen och den eventuella miljöbedömningen i arbetet 
med att upprätta en detaljplan. Undersökningen ska därför genomföras 
inom ramen för detaljplanesamrådet. En eventuell miljöbedömning bör 
påbörjas tidigt i planprocessen. Avsikten är att resultatet av 
undersökningen och den eventuella miljöbedömningen ska påverka 
detaljplanens utformning så att den negativa miljöpåverkan blir så liten 
som möjligt.” 

(Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11 a §) 

 

I plan- och bygglagen finns en inbyggd rätt till pågående användning  

Befintlig bebyggelse får finnas kvar i strid mot bestämmelser i en ny 
detaljplan. Det går därför inte att kräva omedelbar efterlevnad av en 
planbestämmelse så fort beslutet att anta planen vunnit laga kraft. Krav 
på att planen följs kan ställas först då någon förändring ska ske, till 
exempel när någon ansöker om lov. 

Denna miljökonsekvensbeskrivning riktar därför främst in sig på 
förändringen i föreslagen detaljplan och dess två helt nya byggrätter – de 
max 10 övernattningsstugorna och hotellet/vandrarhemmet med max 16 
rum. Verksamheten som bedrivs idag, golfverksamheten, hade alltså 
kunnat fortsätta bedriva sin verksamhet (inom ramen för vad den 
pågående markanvändningen tillåter, vilket är golfbana och 

golfverksamhet med tillhörande byggrätter), oavsett vad vi planlägger 
marken till i nuläget. De hade däremot inte kunnat utveckla verksamheten 
och söka bygglov för någon utbyggnad.  

För att göra en helhetsbedömning av befintlig situation plus 
detaljplaneförslaget i fullt utbyggt skede, så är det dock de sammanlagda 
effekterna av befintligt och nytt, samt de kumulativa miljökonsekvenserna 
av hela planförslaget, som presenteras i denna 
miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Beskrivning av förslaget till detaljplan och den befintliga 
golfverksamheten 

Området detaljplanerades för anläggning av golfbana med tillhörande 
byggnader i början av 2000-talet. Verksamhetsutövaren, Sjöbo golfklubb, 
vill utveckla sin verksamhet genom att skapa byggrätter för 
övernattningsmöjligheter inom området. Syftet med den nya detaljplanen 
är även att häva en administrativ bestämmelse som hindrar en 
avstyckning. 
 
I nuläget gäller detaljplanen P 133 (laga kraft 2002-10-28) för Sjöbo 
golfklubbs 18-håls golfbana. Centralt i området finns klubbhus med 
restaurang, maskinhall och förrådsbyggnader mm. Sjöbo golfklubb har 
sökt att stycka av och införskaffa en bit av marken, där byggnaderna idag 
finns. Gällande detaljplan tillåter dock inte detta, utan har en 
planbestämmelse som säger att hela planområdet ska utgöras av en enda 
fastighet. 
Nytt detaljplaneförslag har därför upprättats för att möjliggöra 
fastighetsindelning inom området. Byggrätterna har utökats för att kunna 



 

3 

bygga ut vissa delar av golfklubbens verksamhet, t ex det befintliga 
klubbhusets restaurang samt en korrigering av byggrätten för 
verksamhetens maskinhall. Det har även tillskapats nya byggrätter för att 
möjliggöra uppförandet av tio övernattningsstugor och ett mindre 
hotell/vandrarhem, knutet till golfklubbens besöksverksamhet. 
 
Spillvatten 
Verksamhetsutövaren förbrukar ca 1000 m3 vatten per år. En dag med 
maximerat antal gäster inklusive medlemmar, kan handla om ca 180-200 
unika besökare. I snitt har Sjöbo golfklubb under högsäsong ca 100 unika 
spelare per dag, hälften gäster och hälften medlemmar. Högsäsong räknas 
från maj till mitten av september. 

Med ett fullt utbyggt planförslag uppskattas årsförbrukningen (efter 
gjorda schablons-beräkningar ca 480 m3/år) till en ökning av maximalt ca 
50 % från nuläget. Det innebär att den nya enskilda avloppsanläggningen 
som ska installeras för att den nya bebyggelsen ska kunna komma till 
stånd, bör ha en kapacitet för att hantera ca 500 m3 spillvatten per år. 
Förbrukningen är högre under högsäsong, d v s på sommaren. Det är 
också på sommaren som reningen i de flesta typer av enskilda 
avloppsanläggningar rent tekniskt fungerar bäst.  

Dagvatten 
Det föreligger inga problem med dagvattenavrinning inom planområdet 
idag. Det finns inte många befintliga hårdgjorda ytor; endast infartsvägen, 
del av befintliga parkeringen och del av uppställningsytan utanför 
maskinhallen i planområdets sydvästra del, är asfalterade. Takytor på 
befintlig bebyggelse är inte stora, sammanlagt ca 1700m2. Det finns gott 
om befintliga grönytor med lätt infiltrerbar sandjord, precis invid och 

runtomkring alla befintliga samt framtida byggnader, där lokal infiltration 
av regnvattnet naturligt sker i nu och även fortsättningsvis. 

Beräknat ökat dagvattenflöde från en ökad andel hårdgjord yta i ett fullt 
utbyggt förslag anses mycket litet.  De nytillkommande exploateringarna 
är 10 stugor à max 55 m2 (tillsammans 550 m2) och ett hotell/vandrarhem 
på max BYA 450 m2. Korrigering av befintliga byggrätter inklusive 
möjligheten att bygga till befintlig klubbstuga tillför takyta från ytterligare 
maximalt 500 m2. Ingen ytterligare asfaltering kommer att tillkomma. De 
nya körslingorna och uppställningsplatserna till husbilarna ska utföras 
med grusbeläggning. 
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               Karta: Planområdets omfattning och placering centralt på golfbanan, samt dess förhållande till Björkaån 

Björkaån 

Uppsamlingsdamm 

In-/utfart 
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MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) FÖR VATTEN 

Miljökvalitetsnormerna (MKN) för Björkaån redovisas nedan. Efter de angivna normerna ( = kvalitetskrav - den status som vill uppnås), följer på nästa sida en 
tabell på den befintliga statusen i vattendraget.  
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MKN vatten kan påverkas av två betingelser i detta förslag till detaljplan; 
dagvattenavrinningen (dvs ökad avrinning från ökad andel hårdgjorda ytor 
i samband med föreslagen exploatering) samt utsläppen/infiltrationen 
från de enskilda avloppsanläggningarna. Detta bemöts och hanteras 
genom åtgärdsförslag (främst planbestämmelser) i detta dokument. 
Åtgärdsförslagen har förts in i förslaget till detaljplan. Se plankarta här 
bredvid. För fullständig redovisning av åtgärdsförslagen se avsnitt 
Resultatet av undersökningens påverkan på detaljplanens utformning. 

 

Strategiska åtgärdsförslag gällande Vattenanvändning i ÖP´n 

I den kommunala översiktliga planeringen arbetas mot att MKN vatten 
uppnås inom satt tid, bland annat genom åtgärdsförslag gällande de olika 
vattendragen i kommunen (däribland Björkaån), som arbetats in i förslag 
till Översiktsplan 2040. Många av åtgärdsförslagen är desamma som i 
VISS. Förslag till översiktsplan är i skrivande stund ute på samråd och kan 
läsas digitalt på www.sjobo.se/OP2040 

 

http://www.sjobo.se/OP2040
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Enskilt avlopp 

Befintlig situation 

Idag finns två befintliga enskilda avloppsanläggningar inom planområdet, 
för placering av dessa se kartor under avsnitt GIS-stöd för planering och 
tillsyn av små avlopp. De två enskilda avloppen är en infiltrationsbädd 
och ett biologiskt reningsverk. Verksamhetsutövaren är i process att 
eventuellt förbättra sitt biologiska reningsverk-system ytterligare, med 
växtbädd, som ett ytterligare steg efter växtmodulen, vilket sannolikt 
kommer att förbättra reningsgraden och minska eventuella risker med 
utsläpp av näringsämnen. 

Det nyaste systemet (anläggningen) är den för klubbstugan och 
restaurangen, som är från 2015. I och med att Björkaån klassas som 
nationellt särskilt värdefull samt har måttligt ekologisk status, så krävs en 
reningseffekt motsvarande ”hög miljöskyddsnivå” (minst 90 % reduktion 
av fosfor och minst 50 % reduktion av kväve), i enlighet med 
Naturvårdsverkets Allmänna Råd NFS 2006:7.  

Infiltrationsanläggningen (från 2010) som tar hand om spillvattnet från 
maskinhallen och personalutrymmen, har slamavskiljare och infiltrations-
bädd. För att minska fosforutsläppen ska endast tvätt- och diskmedel 
samt hushållskemikalier utan fosfor eller med låg fosforhalt användas i 
verksamheten. (Fosforn bidrar till övergödningen av sjöar, vattendrag och 
hav). Det huvudsakliga problemet för Björkaån när det gäller utsläpp och 
negativ påverkan är dock lantbruket. Inte enskilda avlopp. 

Framtida situation 

Detaljplanen fastställer att ingen ny påkoppling till befintliga anläggningar 
får ske. Nya avloppsanläggningar ska uppfylla gällande reningskrav och 
tillstånd sökas hos Samhällsbyggnadsnämnden. Det nya systemet blir BAT, 
”best available technique”, så detaljplanen anger inte exakt vilken teknik 
som ska användas. 

Avloppsrening i väldimensionerade infiltrations- och vegetationsbäddar, 
ger en god reningseffekt av BOD och kväve. Dels genom nedbrytning av 
mikroorganismer och dels genom näringsupptag av växtligheten. 

Den biologiska aktiviteten, alltså reningseffekten i en avloppsanläggning 
är generellt högre sommartid då den gynnas av högre temperaturer. 
Detta är en fördel då sommartid är den tid då golfklubben förväntas ha 
högst belastning och därmed också störst flöden till avloppsanläggningen 

För verksamhet där fettavskiljare krävs för att minska risk för utsläpp av 
fett, ska typgodkänd fettavskiljare som är dimensionerad för den 
verksamhet som bedrivs, vara installerad. 

Vattenuttag för bevattning av greenerna ska ske på ett sådant sätt att det 
inte påverkar befintliga vattendrag runtomkring banan. 

Sjöbo kommun har en infiltrationsanläggning för avloppsvattnet från 
Sjöbo reningsverk en bit från golfklubben. Avståndet mellan kommunens 
infiltrationsbäddar och närmsta meander i Björkaån är ca 250 meter och 
man har där kommit fram till att det tar ca 1 år för det infiltrerade vattnet 
att nå ån. Avståndet mellan det närmsta enskilda avloppet inom 
planområdet (reningsverket) och närmsta meander i samma vattendrag 
är ca 300 meter. Markförhållandena är likvärdiga. Slutsatsen av detta blir 
att det uppskattningsvis kommer att ta mer än ett år för det renade 
vattnet att färdas mot recipienten Björkaån – under vilken tid det kommer 
att hinna renas ytterligare. 

Placeringen av det tillkommande enskilda avloppet kommer att fastslås i 
bygglovskedet, i anslutning till den redovisning gällande spillvatten som 
ska tillhandahållas av exploatören, enligt planbestämmelse i detaljplanen. 

”Hög miljöskyddsnivå” gäller på de allra flesta enskilda avlopp i 
kommunen, vilket bevakas och följs upp av Miljöenheten. Eventuella 
provtagningar och kontroller lämnas in till kommunens Miljöenhet. 
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Jämförelse med kommunens infiltrationsbäddar 

Sjöbo kommun har en stor infiltrationsanläggning för allt spillvatten från 
Sjöbo reningsverk (tillstånd till 14 300 pe som årsmedel) belägen sydost 
om planområdet. Därav görs mätningar i närliggande recipienten Björkaån 
för att kontrollera kvävepåverkan på recipienten. Dessa två punkter är 
uppströms och nedströms både GK:s avloppsanläggning och kommunens 
infiltrationsanläggning. Dessutom gör Kävlingeåns vattenråd 
recipientkontroll i mätpunkt något längre nedströms vid Björka. Det bör 
också påtalas att föroreningsmängderna från det enskilda avloppet är 
relativt små i förhållande till de mängder som infiltreras från kommunens 
infiltrationsanläggning. 

Sjöbo kommun har genom utredningar och bedömningar av 
infiltrationsanläggningens påverkan på grundvatten och närliggande 
vattendrag visat att det tar ca 1 år för kommunens infiltrerade 
avloppsvatten att nå recipienten Björkaån. Den långa transporten 
säkerställer en god rening av partiklar då vattnet både filtreras och renas i 
marken. I marken sker även nedbrytning av kväveföreningar. Även vattnet 
från den enskilda avloppsanläggningen kommer att få viss fördröjning och 
rening på väg mot slutrecipient. 

Den totala utökningen av spillvatten från det enskilda avloppet är relativt 
låg, idag ca 1000 m3 med en ökning på max 500 m3, att det med aktuell 
rening blir en mindre utsläppsökning relaterat till den ökande 
belastningen. Påverkan på Björkaån till följd av det utökade 
avloppsutsläppet bedöms som försumbar. Speciellt i förhållande till den 
kommunala infiltrationsanläggningen som infiltrerar ca 1 500 000 m3 
vatten per år. Därav bedöms det utökade utsläppet i förhållande till det 
befintliga utsläppet ej försämra levnadsmiljön för målarmussla 
(artförordningen). 

Markens beskaffenhet 

Se avsnitt GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp med kartbilder 
visande geologisk risk, retentionspotential (upptagningsförmåga fosfor 
och/eller kväve), samt ingen risk för påverkan på vatten inom 
delavrinningsområde. 

 

Miljökonsekvenser och åtgärdsförslag 

Denna miljökonsekvensbeskrivning hanterar de kumulativa 
konsekvenserna som kan antas uppstå från båda de befintliga enskilda 
avloppsanläggningarna, plus den förväntade ökade 
spillvattenproduktionen som uppstår med en fullt utbyggd detaljplan. 

För nyetableringar och bygglovspliktiga förändringar ska tvättanläggningar 
och spolplattor ha oljeavskiljare före inkoppling till avloppsanläggning. 
Denna åtgärd säkras med planbestämmelse i plankartan; a3 -  

En åtgärd i form av planbestämmelse om villkor för lov; ”a1 - Bygglov får 
inte ges för nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell förrän redovisning av 
planerad ökad vattenförsörjning, och hantering av spillvatten, 
presenterats och kommit till stånd av exploatören/verksamhetsutövaren”, 
finns på plankartan. Detta är för att säkra att det inte blir påverkan på 
MKN vatten från de enskilda avloppsanläggningarna. 
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GIS-STÖD FÖR PLANERING OCH TILLSYN AV SMÅ AVLOPP 
    
        = reningsverk 

        = infiltration 

 

Geologisk risk 

Geologisk risk baseras på ett förhållande mellan jordarternas sårbarhetsklassning samt jorddjupet. I jordarter där infiltrationshastigheten är lägre klassas 
sårbarheten som låg, det vill säga att avloppsutsläppet kommer att transporteras långsammare och mer fosfor, kväve eller hälsofarliga ämnen eller 
organismer som fastläggs naturligt i marken innan det når grundvattnet. 
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Retention 

Lokal retentionspotential (se kartskikt LR1) är en bedömning av risken att fosfor eller kväve når ytvatten inom ett DARO (delavrinningsområde) och är en 
sammanvägning av hydrologisk och geologisk risk.  
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Fosfor 

Risk för påverkan på vatten inom delavrinningsområde 

Hög risk innebär att recipientens känslighet tillsammans med retentionsförhållandena gör att fosforbelastning från ett avlopp riskerar att påverka 
recipienten. 

 

Slutsats 
Risken att enskilt avlopp (befintliga och planerade nya) påverkar vattendraget är minimal, då de geologiska förutsättningarna och retentionen i området är 
mycket bra. Avloppens placering är på väsentligt avstånd från vattendraget och ligger inom ”ingen risk”-område gällande påverkan på vatten inom 
delavrinningsområde.
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Dagvattenhantering  

Befintlig situation 

Dagvattenhanteringen i Sjöbo kommun brukar inte vara problematisk, då 
kommunen har lätta sandiga jordar och många grönytor insprängda i 
bebyggelsen. När det gäller verksamhetsområden eller större fastigheter 
med stor andel hårdgjord yta, så arbetar vi med fördröjningsmagasin, 
planlagda infiltrationsytor eller dagvattendammar. I denna detaljplan 
behöver vi inte anlägga särskilda infiltrationsytor då större delen av 
detaljplanen består av vegetationsbeklädda områden främst i form av 
skogsmark och gräsytor. Andelen hårdgjord mark är i dagsläget mycket 
liten. Detaljplanen riktar därför in sig på att bevara och skydda så mycket 
av den befintliga infiltrerbara marken som möjligt, så att regnvattnet även 
fortsättningsvis har någonstans att naturligt infiltreras. Detaljplanen 
säkrar även att ingen ytterligare asfaltering kommer till stånd. 

Den befintliga detaljplanen som gäller runtomkring det nu föreslagna 
planområdet, täcker de omkringliggande 103ha och är planlagd golfbana 
vars grönyta är skyddad genom en bestämmelse att ”bebyggelse får 
endast ske inom angivna byggrätter”. I kvarvarande planyta finns det inga 
byggrätter kvar. Hela området är således skyddat från exploatering eller 
anläggande av hårdgjorda ytor. Tillgång till ytterligare infiltrerbar mark 
kring den nu föreslagna tillkommande bebyggelsen är alltså mycket god. 

Uppsamlingsdammen mellan planområdet och Björkaån är duktäckt med 
branta slänter och är en tät anlagd uppsamlingsdamm för regnvatten, 
belägen i den lägsta lågpunkten på golfbanans område. Dammen ligger 
utanför planområdet, mellan bebyggelsen och Björkaån. Den används 
som regnvattenmagasin/bevattningsdamm för greenerna, så har inget 
utlopp och således inget flöde till Björkaån. 

Maskinhallen, som innehar den enda större hårdgjorda ytan idag, har en 
infiltrationsbädd för spill och dagvattenavrinningen. Infiltrationsbädden 
ligger placerad strax söder/sydväst om uppställningsytan, mot det 

planterade skyddsbältet ut mot Björkavägen och marken lutar åt detta 
håll. 

Tillsyn av verksamheten sker vart fjärde år och nästa gång blir år 2022. 
Tidigare utfördes tillsynen av Sjöbo kommuns Miljöenhet, men för att 
effektivisera tillsynen gjordes inspektionerna 2014 och 2018 av Ystad- och 
Österlenregionens miljöförbund. Det finns nämligen bara en golfbana i 
Sjöbo kommun samtidigt som det finns tre inom miljöförbundets område, 
d v s de tre kommunerna Tomelilla, Simrishamn och Ystad. 

 

Framtida situation 

Tillgängliga ytor inom planområdet bedöms vara tillräckliga för att 
möjliggöra infiltration av det ökade flödet av dagvatten från de 
tillkommande takytorna vid maximal exploatering inom planområdet, 
totalt ca 1500 kvm BYA.  

Vid eventuell förekomst av föroreningar i dagvatten från hårdgjorda ytor 
(asfalterade ytor för lagring/uppställning av fordon eller material som kan 
ha någon form av skadlig miljöpåverkan), ska detta avskiljas från 
dagvattnet med t.ex. oljeavskiljare och/eller för ändamålet godkänd 
rening. Detta är säkrat genom planbestämmelse om villkor av lov. 

Det 30 meter breda planteringsbältet som i planen är belagd med 
prickmark, mellan vägen och byggrätterna, fungerar som en bra 
infiltrationsyta för eventuellt överflödigt regnvatten från de centrala 
delarna av planområdet. Marken sluttar svagt åt vägen här, så det 
dagvatten som kommer att komma från de nya takytorna, kommer att 
söka sig i riktning mot planteringsbältet. 

Kommunen gör bedömningen att dagvattnet som kommer från de 10 
stugorna och det mindre hotellet/vandrarhemmet kommer att få 
tillräcklig rening genom naturlig infiltration i mark, då det inte riskerar att 
vara förorenat i någon högre grad. Taken ska inte utföras i koppar, bly 
eller zink. 
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Markens beskaffenhet 

Se avsnitt GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp med kartbilder 
visande geologisk risk (infiltrationsförmåga), retentionspotential 
(upptagningsförmåga fosfor och/eller kväve), samt ingen risk för påverkan 
på vatten inom delavrinningsområde. 

Markens infiltrationsförmåga och de stora grönytorna i och kring 
planområdet, bedöms tillsammans att utgöra goda förutsättningar för 
lokal infiltration av dagvatten. Det förekommer inte problem med 
dagvattenhanteringen idag och det beräknas inte heller uppkomma 
problem i framtiden, efter fullt utbyggt planförslag, då markens 
beskaffenhet är sådan som redovisats i denna 
miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Miljökonsekvenser och åtgärdsförslag 

Denna miljökonsekvensbeskrivning hanterar de kumulativa 
konsekvenserna som kan antas uppstå från all hårdgjord yta idag (dvs 
infartsvägen, del av befintlig parkeringsyta samt befintliga takytor), plus 
den förväntade ökade dagvattenavrinningen som uppstår med en fullt 
utbyggd detaljplan. Andelen hårdgjorda ytor som kan tillkomma i en fullt 
utbyggd detaljplan består av en ökning av takyta i och med de föreslagna 
byggrätterna. Inga tillkommande asfaltytor beräknas tillkomma, då större 
delen av planområdet täcks av planbestämmelser som hindrar asfaltering 
av ytor.  

Detaljplanen innehåller bestämmelsen n1 - Plantering ska finnas. Befintlig 
vegetation ska bibehållas som skyddsplantering. Det är det befintliga 
området närmast den allmänna vägen, där ett 30 meter brett 
vegetationsbälte redan idag är planlagd som skyddsplantering och som 
skyddas mot exploatering även i fortsättningen. Vegetationsbältet 
fungerar bra för naturlig infiltrering av regnvattnet från de centrala 

delarna av planområdet, bl a där de nya byggnaderna ska uppföras, då 
marken lutar svagt från mitten av planområdet åt vägen till.  

Planbestämmelse om oljeavskiljare har införts på plankartan för villkor av 
lov. 

Andelen hårdgjorda ytor inom planområdet är ytterst liten, men för att 
säkerställa att de körslingor som planeras anläggas utförs i genomsläpplig 
grus, så har planbestämmelse om ”n4 –körslinga och uppställningsplatser i 
grus, ej asfalt” införts på plankartan. På den befintliga gemensamma 
parkeringen för verksamheten, så är endast körslingan i asfalt, men själva 
parkeringsplatserna är belagda med grus. För att inte möjliggöra 
ytterligare asfaltering inom den planlagda ytan för parkering, så införs 
planbestämmelse om ”Minst 50% av marken ska vara genomsläpplig”, 
vilket säkrar dagens förhållanden. Denna bestämmelse läggs även till 
inom egenskapsområdet för driving-rangen. 

Kommunen uppmuntrar och informerar verksamhetsutövaren, men inför 
inte tvingande planbestämmelse (för att det inte bedöms nödvändigt för 
att påvisa markens lämplighet för ändåmålet), om dagvattenhantering i 
öppna system. 

Genom att leda dagvatten i öppna system blir vattnet synligt och kan 
bidra till ett estetiskt värde i området. Dagvattnet kommer växterna och 
området till nytta, samtligt som dagvattenflödet minskar och fördröjs. 
Dessutom genomgår dagvattnet en naturlig rening genom sedimentation, 
filtrering i marken och växtupptag, (vilket visserligen redan sker på 
området idag). Omhändertagande av dagvatten i öppna system kan 
medföra ytterligare mervärden i området - såsom ekologiska och 
biologiska. 

Rain gardens kan även utformas för att ta emot takvatten direkt i 
anslutning till utkastaren. 

En speciellt utpekad plats för en särskild vegetationsbädd eller 
dagvattendamm för framtida byggnation anser inte kommunen behövs 
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anvisas i detta skede. Regnvatten (även efter större ihållande regn) och en 
naturlig lokal infiltration bedöms inte utgöra ett problem inom 
planområdet. Byggnationen är omgiven av lätta jordar med knappt någon 
hårdgjord yta alls, gräsbeklädd eller skogsbeklädd yta runtomkring sig. 
Träd dricker mycket vatten och är utmärkta att ha som hjälp till att ta 
hand om och binda vatten. 

Om verksamhetsutövaren i framtiden vill anlägga en vegetationsbädd och 
leda dagvattnet hit, eller skapa ett öppet system för dagvattenhantering 
inom fastigheten, så kan de givetvis göra det. Men kommunen anser inte 
att det är en åtgärd som måste vara tvingande i planen, för att säkra lokal 
infiltration och undvika påverkan på Björkaån. Kommunen bedömer efter 
denna utredning att planområdet har mycket goda möjligheter till lokalt 
omhändertagande av dagvatten på de stora och lättpermeabla ytor som 
redan finns att tillgå, både i dagsläget men även efter utbyggt förslag. Det 
är därför ett trubbigt instrument med en särskilt anvisad plats för t ex en 
infiltrationsbädd, då större delen av planområdet redan fungerar som en. 
Kommunen har därför riktat in sig på att säkra dessa befintliga 
infiltrerbara ytor i detaljplanen, genom åtgärder i plankartan som skyddar 
dem mot hårdgörande eller exploatering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN 

Om MKN vatten skulle påverkas negativt, så kan det i sin tur påverka den 
artskyddade tjockskaliga målarmusslans habitat så att arten påverkas 
negativt. 

 

Naturvärde och översiktlig naturvärdesinventering 

På den del av fastigheten Björka 18:1 som planområdet berör finns inga 
naturvärden utpekade i Länsstyrelsens naturvårdsprogram för f.d. M-län.  

Vid översiktlig inventering utförd av naturvårdskonsulterna Gerell inför 
framtagandet av Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Sjöbo 
kommun, antaget 2014, finns inga inventeringsobjekt upptagna.  

I Jordbruksverkets databas TUVA för betesmarker finns inga inventerade 
eller beskrivna objekt.  

Björkaån är utpekat som särskilt värdefullt vatten och ån finns också med i 
Länsstyrelsens utredning om tätortsnära natur. Västra delen av 
golfbanans sandmarker finns upptaget i Länsstyrelsens framtagna plan 
Grön infrastruktur (berör dock ej planområdet). 

Vid sökning över rödlistade arter i Artportalen fanns fågelarterna 
sommargylling (EN), entita (NT), talltita (NT) och spillkråka (NT) 
registrerade samt oxtungssvamp (NT). Alla registrerade 2008 och någon 
endast förbiflygande. Vid fältbesök av platsen registrerades inga boplatser 
eller häckning. 

I Björkaån finns tjockskalig målarmussla (Unio crassus) som är starkt hotad 
(EN) och skyddad enligt artskyddsförordningen. Arten förekommer främst 
i rinnande vatten, i huvudsak på sand- och grusbottnar. Artens ekologiska 
krav överensstämmer med flodpärlmusslans och båda livnär sig genom 
filtrering. Hotbilden består i försämring av vattenkvalitén på olika sätt; 
försurning, eutrofiering (förorening) samt förstörning av sand- och 
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grusbottnar (bl.a. genom felaktiga vattendomar som ålägger muddring 
och rensning). Med de åtgärder för det enskilda avloppet och dagvattnet 
som planeras i samband med utbyggnaden, kommer inte vattenkvaliteten 
i Björkaån att försämras avseende eutrofiering och/eller andra 
föroreningar. 

 

Miljökonsekvenser och åtgärdsförslag 

Denna miljökonsekvensbeskrivning hanterar de kumulativa och 
sammanlagda konsekvenserna som kan antas uppstå för den artskyddade 
tjockskaliga målarmusslan från all dagvattenavrinning och all emission 
från enskilda avloppsanläggningar, som denna detaljplan medför, både 
gällande befintlig samt framtida byggnation. 

Samma åtgärdsförslag som för MKN vatten, då det handlar om att 
säkerställa att vattenkvalitén och därmed den tjockskaliga målarmusslans 
habitat ej påverkas negativt. (För fullständig redovisning av åtgärder i 
detaljplanen se avsnitt ”Resultatet av undersökningens påverkan på 
detaljplanen”. 

 

Kontrollfunktion på plats 

Kävlingeåns vattenråd har provtagning nedströms i Björkaån, närmare 
Björka. Sjöbo kommun har två kontrollpunkter Y3 o Y6 uppströms och 
nedströms från planområdet. Utvecklat kontrollsystem av 
vattenförekomsten och dess kvalitet finns alltså på plats. På detta sätt kan 
den tjockskaliga målarmusslans livsmiljö hållas under uppsikt. 

 
 
 
 
 

SAMMANVÄGNING MILJÖKONSEKVENSER 

En sammanvägning har gjorts av förslagets förväntade konsekvenser på 
miljön, både på MKN vatten och för artskyddet. Den samlade 
bedömningen är att påverkan på miljön är av så ringa art, att risk för 
negativ påverkan på MKN vatten inte föreligger och därmed inte heller 
risk för den tjockskaliga målarmusslan och dess livsmiljö. Kommunen 
bedömer därmed att detaljplaneförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning enligt 
Miljöbalken 6 kap. behövs därför inte upprättas. 

 

FRAMTIDA UTREDNING OM UTÖKAT KOMMUNALT 
VERKSAMHETSOMRÅDE 

I samband med förtätningsarbetet i den kommande fördjupade 
översiktsplanen (FÖP) för Sjöbo tätort, som Stadsbyggnadsförvaltningen 
förväntas få uppdrag på att utföra med preliminär start senare i höst, 
avser kommunen preliminärt utreda om det kommunala 
verksamhetsområdet bör utökas västerut från tätorten. Detta kan 
innebära att golfverksamheten skulle kunna omfattas av kommunalt 
avlopp på längre sikt. Utredningsarbetet i FÖP:en kommer att ta några år 
och det är många faktorer som spelar in, bl a vilka strategiska 
planeringsriktlinjer som arbetas fram och likaså utbyggnadsområdenas 
placering och omfattning, så det är inget som kommunen kan sia om i 
dagsläget. Denna detaljplan hanterar därför den föreslagna utbyggnaden 
på Sjöbo golfklubb utifrån dagens VA-situation, där kommunalt vatten 
samt enskilt avlopp utgör förutsättningarna.  
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RESULTATET AV UNDERSÖKNINGENS PÅVERKAN PÅ 
DETALJPLANENS UTFORMNING 

Miljökvalitetsnormer för vatten kopplat till tjockskalig målarmussla 
säkerställs genom detaljplanens utformning. Under utredningens gång 
och arbetet med detaljplanen, har det arbetats in åtgärder i planen i form 
av viss typ av utformning, tekniska lösningar, genomsläpplig 
markbeläggning och begränsad exploatering av ytor. Planbestämmelser 
har använts som verktyg för att söka minimera de tillkommande 
byggnadernas påverkan på miljön i området. En sammanfattning av dessa 
åtgärder följer här: 

• Följande bestämmelse för villkor för bygglov gäller för byggnation 
av stugorna samt för byggnation av hotell/vandrarhem:                 
a1 – Bygglov får inte ges för nybyggnad av 
stugor/vandrarhem/hotell förrän redovisning av planerad ökad 
vattenförsörjning, och hantering av spillvatten, presenterats och 
kommit till stånd av exploatören/verksamhetsutövaren. (PBL 4 
kap 14 § 1). Denna planbestämmelse är satt för att säkra att den 
framtida exploateringen inte medför någon negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten. Nämnd redovisning 
kommer också att utröna den lämpligaste platsen för placering av 
det nya reningsverket/avloppsanläggningen. Därför är inte dess 
placering fastslaget i detaljplanen, mer än att det ska uppföras 
inom den nya fastigheten. 
 

• Planbestämmelse om endast grus på de nya körslingorna och 
uppställningsplatserna för husbilar, så att andelen hårdgjord yta 
ej ökar i framtiden (ökad andel asfalt ej tillåten). 
 

• Det planeras ingen förändring på större delen av fastigheten 
Björka 18:1 (1), vilken även i framtiden endast ska inhysa 
golfbanorna och ingen hårdgjord yta. Här får ingen byggnation 

ske, vilket är säkrat i den befintliga detaljplanens plankarta. För 
att tydliggöra detta inför granskningsskedet så minskades 
planområdet från ca 110ha till ca 7ha, att innefatta endast det 
område där ny bebyggelse föreslås, vilket är i anslutning till 
befintlig bebyggelse, inom den nya Fastighet A (se plankartan). 
 

• Inför antagandet så togs följande tillåtande planbestämmelse 
bort: 
”Inom planområdet medges, utöver angiven byggrätt, uppförande 
av ett begränsat antal mindre servicebyggnader med toalett, 
(max 15 m2 BYA/byggnad), samt uppförande av ett begränsat 
antal mindre miljöhus (max 15 m2 BYA/byggnad). Denna 
bestämmelse gäller ej inom område som omfattas av prickmark,  
4 kap. 16 § 1 st 1 p.” 
Revideringen gjordes för att minska tillåten andel takyta inom 
planområdet, i jämförelse med granskningsförslaget. 
Exploatören kan fortfarande uppföra miljöhus och eventuellt 
sätta ut bajamajor om de så vill. Miljöhusen får plats inom 
befintligt angivna ytor för byggrätt och ryms inom den tidigare 
medgivna BYA:n, antingen vid stugorna, husbilsuppställningen, 
hotell/vandrarhemmet eller vid klubbstugan. 
 

• Prickmarken utökas runtom hela fastigheten plus runt alla 
byggrätter inom planområdet. Säkrar att denna mark förblir orörd 
och inte anläggs med parkering. 
 

• Skärper den befintliga planbestämmelsen n4 till att omfatta även 
eventuella uppställningsplatser, inte bara körslinga. 
Bestämmelsen läggs även till på ytterligare två av 
egenskapsområdena innehållande byggrätter – 
hotell/vandrarhemmet och förråd/garaget. Detta för att 
ytterligare säkra markens genomsläpplighet för dagvatten inom 
planområdet. 
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• Tillför tre förtydligande planbestämmelser inför antagandet. De är 

nya i plankartan, men finns beskrivet sedan tidigare i 
planbeskrivningen och införandet av planbestämmelserna skärper 
och tydliggör syftet med planen: 
b1 – Marken får inte hårdgöras 
(PBL 4 kap 16§) 
 
b2 – Minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig  
 
a3 – Bygglov får inte ges för till- eller ombyggnad av maskinhall 
förrän oljeavskiljare installerats  
(PBL 4 kap 14§)  
 

SLUTSATS  

Efter en inledande undersökning av planförslagets miljöpåverkan, samt 
efter fördjupad undersökning av detaljplaneförslaget och dess 
miljökonsekvenser, redovisade i denna miljökonsekvensbeskrivning, gör 
kommunen bedömningen att påverkan ej föreligger och att ingen 
ytterligare strategisk miljöbedömning behövs. 

Efter alla anpassningar i detaljplanens utformning, som gjorts för att säkra 
att MKN vatten och den tjockskaliga målarmusslan inte påverkas negativt, 
är kommunens samlade bedömning att denna detaljplan inte kan anses 
medföra betydande miljöpåverkan, så som menas i Miljöbalken 6 kap. 

Kommunen anser att utredningen och denna miljökonsekvensbeskrivning 
visar med säkerhet att den föreslagna detaljplanen inte påverkar 
vattenförekomsten nedströms planområdet negativt. 

Kommunen menar att planhandlingarna inför antagandet, med införda 
åtgärder, visar att markens lämplighet för föreslagen bebyggelse 
säkerställts. 

 

Medverkande:  

Stadsbyggnadskontoret (Strategienheten och Miljöenheten), Sjöbo 
kommun:  

Marie Rosdahl – Planarkitekt  

Åsa Bjurström – Landskapsarkitekt 

Eva Nielsen-Osterman – Miljöstrateg  

Malin Ryberg – Miljöinspektör 

Ingmar Närlid – Miljöinspektör   

samt från Tekniska förvaltningen, Sjöbo kommun: 

Alexandra Lousa-Alvin – VA-ingenjör (Civ. Ing.) 

Pia Fröjd – VA-ingenjör (Civilingenjör individuell inriktning mot 
Vattenteknik) 

Frida Johansson – VA-ingenjör (Civilingenjör i Bioteknik) 
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Sjöbo kommun, 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 

 

Anders Lindén 

Enhetschef miljöenheten 
Samordnande Enhetschef Stadsbyggnadsförvaltningen 
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GRANSKNINGSHANDLING               
2020-05-26 

Dnr Plan.2016.1315 
 
 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 
DETALJPLAN  
för Björka 18:1 m fl, ”Sjöbo golfklubb”, i Sjöbo, 
Sjöbo kommun, Skåne län 
Efter Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-07-02 har förslag till 
rubricerad detaljplan, daterad 2019-07-02, varit föremål för samråd 
under tiden 2020-04-06 t o m 2020-05-06. 
 
Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse. 
 
Yttranden  
10 yttranden har inkommit. 
 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 
- Räddningstjänsten SÖRF 
- Lunds kommun 
- Försvarsmakten 
- Region Skåne, Regionala Utvecklingsnämnden 
- E.ON 
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SAMMANFATTNING AV YTTRANDENA OCH KOMMENTARER 
 
Länsstyrelsen (2020-05-08) 
Yttrande över samråd om detaljplan för Björka 18:1 m.fl, Sjöbo 
kommun, Skåne län 
Redogörelse för ärendet 
Planhandlingarna anger att detaljplanens syfte är att möjliggöra 
fastighetsindelning inom befintligt detaljplanelagt område. Fastigheten 
Björka 18:1 ska delas i två fastigheter, där Sjöbo golfklubb avser köpa 
den avstyckade mindre fastigheten, med syfte att skapa byggrätter för 
bl a framtida övernattningsstugor och hotell/vandrarhem knutna till 
dess besöksverksamhet. Utbyggnad av befintliga byggnader, såsom 
klubbhus, restaurang samt maskinhall, möjliggörs även.  
 
För planområdet finns en gällande detaljplan (laga kraft 2002 10-28) 
där ändamålet är Y1: Golfbana, området får ej bebyggas annat än där 
byggrätt särskilt anges. Området (utom greenerna) är tillgängligt för 
allmänheten enligt allemansrätten. Högsta tillåtna byggnadsyta i 
gällande detaljplan är 800 kvm.  
 
För området gäller översiktsplan för Sjöbo kommun 2009. Enligt 
översiktsplanen är området utpekat som befintlig golfbana. Kommunen 
har inte tagit ställning i planhandlingen om planförslaget är förenligt 
med översiktsplanen. Kommunen tar fram planförslaget med 
standardförfarande. Kommunen gör bedömningen att planförslaget 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som 
avses i 6 kap. MB. 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Riksintresse Kommunikationer (3kap. 8 § MB) 
I södra delen av planområdet ligger en framtida korridor för 
Simrishamnbanan riksintresse för kommunikationer (järnväg, 
Simrishamnsbanan) enligt 3 kap. MB. Planhandlingarna beskriver inte 
riskintresseanspråket i sig och planförslagets påverkan på 
riksintresset. Detta bör kompletteras i planhandling i nästa skede.  
 
Kommentar: 
Planområdets omfattning minskas till granskningsskedet. Riksintresset 
för kommunikation berörs då inte alls av planområdet och påverkas 
därmed inte av den föreslagna exploateringen på den befintliga 
golfbanan. 
 
 
MKN vatten och artskyddsförordningen  
Länsstyrelsen ser ett behov av att påverkan på miljökvalitetsnormerna 
för vatten utreds både med hänsyn till normerna i sig och i förhållande 
till förekomsten av tjockskalig målarmussla i Björkaån. Med hänsyn till 
risk för negativ påverkan på vattenkvaliteten i ån och att tjockskalig 
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målarmussla omfattas av artskyddsförordningen bedömer 
Länsstyrelsen att det är lämpligt att ta fram en MKB som beskriver 
påverkan från enskilda avlopp och dagvattenhantering.  
 
Länsstyrelsen anser primärt att spillvattenhanteringen bör omfattas av 
kommunalt huvudmannaskap och att det bör bildas kommunalt 
verksamhetsområdet för spillvatten. Enligt lag om allmänna 
vattentjänster (2006:412) är kommunen ansvarig för att ordna vatten 
och avlopp i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till 
människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen menar att om hanteringen 
av spillvatten föreslås ske enskilt måste bygglov villkoras i enlighet 
med 4 kap.14§ pk1 PBL. Det krävs också en utredning som visar att 
de kumulativa effekterna av alla potentiella avloppsutsläpp som planen 
ger utrymme till inte äventyrar möjligheterna att följa 
miljökvalitetsnormerna för vatten.   
 
Planförslaget anger att dagvatten ska fördröjas och renas. Det framgår 
däremot inte i vilken utsträckning vattnet ska fördröjas och renas och 
hur föreslagna försiktighetsmått påverkar vattenförekomsten 
nedströms. När det gäller dagvatten vill länsstyrelsen påpeka vikten av 
att fördröjning av dagvatten sker på ett sätt så att hydromorfologin i 
vattendraget nedströms inte påverkas negativt. Detta kräver ofta att 
utformningen av dagvattendammar regleras med en strypning som är 
betydligt större än vad avrinningen i l/s ha kan bli från dräneringar vid 
maxflöden. Om inte så sker påverkas vattendraget, trots 
flödesutjämnande åtgärder, direkt vid varje regntillfälle av ett flöde som 
sällan förekommer i naturliga vattendrag. Eftersom vattendrag belägna 
högt upp i avrinningsområdet ofta har ett väldigt lågt basflöde under 
stora delar av året blir det både en kraftig hydrologisk påverkan och en 
påverkan av det mest förorenade vattnet (first flush) i stort sätt varje 
gång det regnar. Jämfört med naturliga vattendrag, men också i 
jämförelse med jordbruksdiken, så kommer det inom 
avrinningsområden med hårdgjorda ytor ske en hög frekvens av 
flödestoppar även under årstider som normalt skulle sakna sådana. Att 
den ökade frekvensen av flödestoppar sker under vår, sommar och 
höst när den biologiska aktiviteten är hög samtidigt som 
vattentemperaturen är hög innebär en generell stress på 
vattenlevande organismer.  
 
Planförslaget säkerställer inte heller föreslagen dagvattenhanteringen. 
Vid enskilt huvudmannaskap för dagvatten är det lämpligt att 
säkerställa hanteringen med någon eller några av de 
planbestämmelser som är tillämpliga enligt PBL: 
- Reservera mark för dagvattenanläggningar (4 kap 5§ pkt 2 och 3, 
18§ pkt 3) 
- Bygglov med villkor avseende avloppsanläggning som kommunen 
inte skall vara huvudman för (4 kap 14§ pkt 1) 
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- Utformning av byggnadsverk och tomter (4 kap 16§ pkt 1) i syfte att 
ta hänsyn till grannar, motverka rötangrepp, behov att hushålla med 
vatten inom planområde 
- Markytans utformning och höjdläge (4 kap 10§) i syfte att påverka 
miljön i planområdet 
- Det krävs marklov, om kommunen har bestämt det i detaljplanen (9 
kap 12§), för markåtgärder som kan försämra markens 
genomsläpplighet SFS 2018:1370 
 
Om planen inte säkerställer att vattenförekomsten nedströms 
planområdet inte påverkas negativt kan Länsstyrelsen med hänsyn till 
miljökvalitetsnormerna för vatten komma att överpröva planen enligt 
11 kap PBL. 
 
Kommentar: 
Som redovisats redan i samrådsförslaget så finns det en befintlig 
dagvattendamm strax norr om det nu minskade planområdet, (i 
samrådsversionen låg dammen inom planområdet), där regnvatten 
samlas upp och används till bevattning av greenerna. Denna damm 
fungerar som ett fördröjningsmagasin för att jämna ut eventuellt flöde 
till Björkaån. 
Inom planområdet finns inte mycket hårdgjorda ytor, endast en 
parkeringsyta, infartsvägen och en del av ytan framför den befintliga 
maskinhallen. Dessa få hårdgjorda ytor ligger i planområdets västra 
delar, så långt bort från Björkaån som möjligt. Tillkommande takytor 
från föreslagen tillkommande exploatering anses ej vara omfattande. 
För att säkra att det inte tillkommer fler asfalterade ytor inom området, 
finns planbestämmelsen n4 – körslinga i grus, ej asfalt, inom de två 
nya delområdena föreslagna för 10 stugor och vandrarhemmet med 
15-16 rum. Markens beskaffenhet anses ha goda förutsättningar för 
lokal infiltration av de tillkommande takytorna, totalt ca 1500 kvm BYA 
i maximalt utbyggt skede, och det finns gott om fri yta i direkt 
anslutning till den föreslagna exploateringen, för regnvatten att 
naturligt infiltreras. 
För att ytterligare säkerställa att vattenförekomsten nedströms 
planområdet inte påverkas negativt har en ny planbestämmelse införts 
inför granskningsskedet; ”a – Bygglov får inte ges för nybyggnad av 
stugor/vandrarhem/hotell förrän redovisning av planerad ökad 
vattenförsörjning, och hantering av spillvatten, presenterats och 
kommit till stånd av exploatören/verksamhetsutövaren. (PBL 4 kap 14 
§ 1)” 
Stadsbyggnadsförvaltningen kompletterar planbeskrivningen med 
ovanstående information. 
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Länsstyrelsens rådgivning  
Undersökning av betydande miljöpåverkan samt behov av 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen inte kommunens 
bedömning att ett genomförande av planförslaget inte skulle kunna 
antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 
kap. miljöbalken. Länsstyrelsen anser att en strategisk miljöbedömning 
och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning bör göras utifrån 
förslagets konsekvenser på miljökvalitetsnormer för vatten i sig och 
kopplingen till påverkan på tjockskalig målarmussla samt vissa arter 
inom artskyddet (se vidare under MKN vatten och 
artskyddsförordningen samt Information om artskydd). 
 
Kommentar: 
Kommunen delar inte Länsstyrelsens bedömning att detta planförslag 
skulle medföra betydande miljöpåverkan så som avses i 6 kap. 
Miljöbalken. Markens lämplighet för ändamålet, i detta fall 
golfverksamhet, har redan prövats och funnits lämpligt i den förra 
detaljplaneprocessen vilken mynnade ut i en antagen och 
lagakraftvunnen detaljplan år 2002. Bedömningen av 
miljökonsekvenser för denna nya detaljplan, är alltså inte att avgöra 
om golfverksamhet och anläggande av en 18-håls golfbana utgör 
betydande miljöpåverkan, utan bedömningen ska basera sig på om 
den föreslagna utökningen av golfverksamheten, i form av 10 stugor á 
max 55kvm, byggnation av ett mindre vandrarhem/hotell med ca 15-16 
rum, viss utökning av befintlig maskinhall/garage och en möjlighet till 
utbyggnad av befintligt klubbhus, i sig utgör betydande miljöpåverkan. 
Kommunen står fast vid sin bedömning att så inte är fallet, och 
behovet av en Miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte. 
Stadsbyggnadsförvaltningen kompletterar planbeskrivningen med 
motiveringen av sin bedömning. 
 
 
Information om biotopskydd 
Skogsstyrelsen har yttrat sig kring planförslaget. I nordöstra hörnet av 
planområdet berörs en del av ett biotopskyddsområde, SK 1050-2015. 
Inom biotopskyddsområdet är skogen skyddad och det finns beslut 
enligt miljöbalken som reglerar markanvändningen vilket bör framgå 
av detaljplanen.   
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Karta: Biotopskyddsområde, SK 1050-2015 
 
 
Kommentar: 
Planområdet har minskats och dess yta avsevärt förminskats från 
samrådsversionen. Biotopskyddet berörs därför inte. 
 
 
Information om artskydd  
Länsstyrelsen anser att artskyddsfrågan inte är tillräckligt behandlad.  
Av planhandlingarna framgår att området idag är allemansrättsligt 
tillgängligt, förutom greenerna, och att det finns klövvilt, som rådjur och 
dovhjort samt en rik fågelfauna. Vidare framgår det att det finns 
planterad tall, med inslag av lövträd inom planområdet. 
 
Länsstyrelsen vill erinra om att det även finns kronvilt i området samt 
att en sökning i artportalen ger träffar på hedblomster och blåsippa 
som båda är fridlysta arter och skyddade enligt artskyddsförordningen. 
Även vilda fåglar är skyddade enligt artskyddsförordningen. 
 
Länsstyrelsen råder kommunen att genomföra en 
naturvärdesinventering för att utröna förekomst av skyddade arter och 
komplettera kommande planhandlingar med tydlig redogörelse för 
eventuella skyddade arters förekomster. Samt om skyddade arter 
berörs, vidare redogöra för hur respektive skyddad arts miljöer och 
fortlevnad påverkas och i vilken omfattning de kan komma att beröras 
av detaljplanens genomförande. Hur påverkan i så fall ser ut, vilka 
åtgärder som planeras att vidtas för att undvika skada och klargöra i 
de fall dispensprövning enligt artskyddsförordningen kommer att 
krävas eller alternativt om anmälan för skyddsåtgärder enligt 12 kap 6 
§ miljöbalken ska göras.  
 
Länsstyrelsen vill påminna om att artskyddet alltid gäller, även om en 
detaljplan har vunnit laga kraft. Kan inte dispens från artskyddet 
lämnas kan planen inte genomföras. I ett samråd enligt 12 kap 6 § 
miljöbalken får Länsstyrelsen besluta att den anmälningsskyldige ska 
vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att begränsa eller 
motverka skador på naturmiljön.  
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En eventuell dispensansökning eller ett samråd bör göras tidigt i 
processen eftersom utfallet kan påverka detaljplanens utformning. 
 
Länsstyrelsen vill erinra om betydelsen av att spridningskorridorer och 
passager mellan värdefulla marker. Länsstyrelsen anser att det är 
angeläget att detaljplanen säkerställer klövviltets passager. 
Föreslagna dagvattenmagasinen anser Länsstyrelsen att de, för att 
lyfta värdena för djur- och växtliv samt rekreation inom planområde, 
bör anpassas och utformas biologiskt. 
 
Kommentar: 
Till gällande detaljplan från 2002 gjordes en 
miljökonsekvensbeskrivning för flora och fauna av miljökonsulent 
Gerell, vilken resulterade i en viss justering av banorna samt att 
grustäkten skulle behållas utan återställning. Nu har planområdet 
minskats till att omfatta endast den del som innehåller förslag till 
förändringar/utbyggnad och berör därmed inte greenerna och 
skogsområdena däremellan. 
  
 
Information om gamla träd 
Planhandlingarna redogör inte för om förekomsten av gamla träd. En 
naturinventering kan identifiera förekomst av dessa. Länsstyrelsen vill 
av den anledning redan nu erinra om betydelsen av gamla träd. Gamla 
träd kan inhysa biologiska värden och utgöra livsmiljöer för en mängd 
olika djur och växter, som insekter, lavar, mossor och svampar. De är 
också viktiga för andra djur exempelvis fladdermöss och fåglar som 
kan använda ihåliga trädstammar som boplats.  
Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt 
ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en 
anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 
 
Kommentar: 
I samband med planstart inventerade Stadsbyggnadsförvaltningen de 
delar av området som berörs av förslag till exploatering, och inga 
gamla träd har hittats. Däremot hittades ett fåtal unga lövträd, vilket 
Stadsbyggnadsförvaltningen omnämner i planbeskrivningen och 
rådger verksamhetsutövaren att de gärna får friställa dessa så att de 
får en chans att växa till sig, må bra och bli gamla. 
 
 
Information om fornlämningar 
Inga kända fornlämningar berörs av planförslaget inom fastigheten 
Björka 18:1, Sjöbo golfklubb, Sjöbo kommun. I närområdet finns (inom 
en cirka 1-1,5 kilometers radie) finns dock flera kända fornlämningar 
främst i form av boplatser och fyndplatser. Detta i kombination med 
närheten till Björkaån, med potential för bra boplatslägen, gör att det 
finns möjligheter för fornlämningar dolda under mark inom 
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planområdet. Det framgår inte av planförslaget om någon arkeologisk 
utredning tidigare utförts inför golfbanans anläggande.  
 
Då planförslaget omfattar ett större markområde, kan Länsstyrelsen 
komma att ställa krav på en arkeologisk utredning. Sjöbo kommun 
behöver därför inkomma med en begäran om samråd till 
Kulturmiljöenheten. 
 
Kommentar: 
Hela planområdet är sedan tidigare detaljplanelagt och har 
använts/används som golfbana/för golfverksamhet.  
 
Markområdet för vilket denna detaljplan omfattar, minskas till att 
endast utgöras av den del där förslag till byggnation föreslås. 
 
Det finns inte några kända fornlämningar inom området. De planerade 
markingreppen i denna detaljplan är av begränsad omfattning, och en 
arkeologisk undersökning bedöms därför inte vara nödvändig. I det fall 
under mark dolda fornlämningar (stenpackningar, härdar, skelettdelar 
etc) skulle framkomma i samband med markarbeten ska dessa, i 
enlighet med 2 kap 10 § Lagen om kulturminnen mm, omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Planbeskrivningen har 
kompletterats i detta avseende. 
 
 
Planteknik – trafiksäkerhet och tillgänglighet  
Detaljplanens allmänna väg 979 ansluter till väg 11. Länsstyrelsen 
anser planhandlingarna behöver kompletteras och redogöra för den 
trafikaltring planförslaget ger upphov till. Länsstyrelsen framför att 
planbeskrivningen ska kompletteras med redovisning av vilken effekt 
denna utbyggnad har på väg 11 samt redogöra om och vilka åtgärder 
som krävs för att inte försämra trafiksäkerheten eller tillgängligheten. 
 
Kommentar: 
Den föreslagna utbyggnaden medger max 10 stugor och max 15-16 
hotellrum. Kommunens bedömning är att denna tillkommande 
trafikalstring inte medför någon avsevärd effekt på väg 11. Trafikverket 
delar kommunens bedömning, men ser att det med en fullt utbyggd 
detaljplan kan finnas behov av att ändra utformningen på den 
befintliga in-/utfarten från/till väg 979. Stadsbyggnadsförvaltningen har 
säkrat detta genom att införa följande planbestämmelse till 
granskningsskedet;  
a – Bygglov får inte ges för nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell 
förrän ansökan om ändring av anslutning har inlämnats av 
verksamhetsutövaren och godkänts av Trafikverket. (PBL 4 kap 14 § 
3). 
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Planteknik – allmänhetens tillgång till området 
Planhandling redogör för att planområdet är med, undantag för 
greenerna, allemansrättslig mark. Länsstyrelsen efterfrågar en 
redogörelse för hur detaljplanen säkrar allmänhetens fortsatta tillgång 
till området utifrån vad detaljplanen medger med dess ändamål och 
planbestämmelser. 
 
Kommentar: 
Planområdets omfattning minskas avsevärt till granskningsskedet, så 
allmänhetens fortsatta tillgång till området förblir oförändrad och 
säkrad. 
 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är 
tillräckligt utredda avseende miljökvalitetsnormer för vatten, varför 
planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 
 
Kommentar: 
Kommunens samlade bedömning är att miljökvalitetsnormen för vatten 
inte kommer att påverkas negativt av denna måttliga utökning av 
befintlig verksamhet. För att tydliggöra planförslagets ringa omfattning 
har planområdet minskats avsevärt till granskningsskedet. Det har 
även tillkommit en planbestämmelse om villkor för lov, gällande den 
framtida spillvattenhanteringen i samband med byggnation av 
stugorna och vandrarhemmet/hotellet. På detta sätt säkerställs att ett 
bra och säkert system för spillvattenhantering är på plats innan 
bygglov ges för utbyggnaden. 
Dagvattenfrågan har belysts bättre i planbeskrivningen till 
granskningskedet och motiveringen till miljöbedömningen är angiven i 
text. 
 
 
Lantmäteriet (2020-04-27) 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-04-08) 
har följande noterats: 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
 
FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 
Den fastighet som ska bildas med fastighetsindelningsbestämmelser 
ska anges med en fastighetsindelningslinje så som gjorts. Det ska 
dessutom framgå på plankartan ”Fastighet A” för den fastighet som 
ska bildas. Det blir lättare i och med detta att ange förklaringar om 
vilket område det rör då området omnämns i planbeskrivningen. 
I just detta fall då det är en avstyckning som ska ske ska 
lämplighetsprövning för fastigheten som ska bildas med 
fastighetsindelningsbestämmelser prövas redan i planarbetet. Dvs om 
3 kap. 1 § Fastighetsbildningslagen uppfylls. Tänk på att resterande 
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del av fastigheten som avstyckningen sker ifrån också fortsatt ska 
bedömas lämplig efter fastighetsbildningen. 
 
Observera! Utred om Björka s:2 berör området som ska 
fastighetsbildas med indelningsbestämmelse. Om samfälligheten 
berör området med fastighetsindelningsbestämmelse utan att det 
redovisas i plankartan kan det påverka fastighetsbildningen hos 
Lantmäteriet. Oförutsedda överraskningar bör inte uppstå i det skedet 
utan det är bättre att det uppdagas nu och kan framföras i plankarta 
med tillhörande handlingar. Är av stor vikt att utreda inför fortsatt 
arbete med detaljplanen. 
Viktigt! Enligt den plankartan för gällande detaljplan för området 
framgår samfälligheten s:2 tydligt! Detta ska framgå tydligt även i 
denna plankarta och då redovisas i förhållande till 
fastighetsindelningsbestämmelsen. Samfälligheten utgör en egen 
fastighet - detta ska uppmärksammas och funderas över i det fortsatta 
planarbetet.  
 
SERVITUT 
Hur ser tillfartsvägar ut till områdena. Behöver någon del tryggas för 
att användas av stamfastighet alternativt styckningslott? Någon annan 
rättighets om behöver bildas? Det bör i så fall framgå av 
planbeskrivningen. 
 
Kommentar: 
”Fastighet A” införs på plankartan och i planbeskrivningen.  
 
Samfälligheten s:2 märks ut tydligare i kartan. Den berör dock ej den 
nya fastigheten som skall fastighetsbildas. Samfälligheten har upplösts 
i vissa delar inom bl a planområdet. Samfälligheten s:2 berör alltså ej 
området med fastighetsindelningsbestämmelse.  
 
Inga nya servitut bedöms behöva bildas för att både stamfastigheten 
och den nya fastigheten ska fungera bra som självständiga fastigheter.  
Den nya fastigheten har direktkontakt med Björkavägen där befintlig 
in- och utfart till Sjöbo golfklubbs verksamhet sker. 
 
 
Trafikverket (2020-04-27) 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat 
ärende. Trafikverket ser det som prioriterat för kommunen att stärka 
cykelstråket till golfbanan genom tydlig vägvisning och trafiksäker väg. 
 
Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 979 väster om 
planområdet samt väg 11 söder om. Av plankartan framgår att 
vegetation ska finnas närmast vägen. Träd och andra siktskymmande 
föremål ska placeras så att kravet på fri sikt uppfylls i anslutningarna 
till allmän väg. I anslutning till väg 979 ska det, från en punkt 5 meter 
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in från vägkant, säkerhetsställas en fri sikt på 170 meter i båda 
riktningar. Inom denna triangel får det inte förekomma växtlighet eller 
andra föremål som överskrider en höjd om 0,6 meter. Krav på fri sikt 
enligt VGU ska framgå i plankartan. 
 
Vidare kommer verksamheten öka med övernattning i form av hotell 
och stugor. Befintlig anslutning till vägen är smal och Trafikverket ser 
att det kan finnas ett behov av att ändra anslutningen för att uppnå 
goda trafikförhållanden. Sökanden ska därför inkomma med en 
ansökan till Trafikverket gällande ändring av anslutning. Ansökan 
sker via vår hemsida, http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-
om/tillstand/Ansokanom-anslutning-till-allmän-vag/. Behov av åtgärder 
på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av 
exploateringen ska bekostas av kommunen/exploatören. 
Detta ska ske innan detaljplanen förs till antagande. 
 
Detaljplanen begränsar antalet stugor inom planområdet och 
Trafikverket anser även att antalet husbilsuppställningsplatser ska 
begränsas då uppställningsplatser inte är det primära för 
verksamheten och en för stor andel husbilar kan skapa problem på det 
statliga vägnätet.  
 
Buller 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och 
utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte 
överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska 
bekostas av kommunen och/eller exploatören. 
 
Kommentar:  
Detaljplanen sträcker sig inte ända fram till väg 979, utan 
planområdesgränsen, (både den befintliga detaljplanen samt detta 
förslag till detaljplan), löper längs med vägen cirka 7 meter från 
vägkant. Planbestämmelsen om fri sikt behövs därför inte för att 
säkerställa fri sikt 170m 5m från vägkant. Vegetationsbältet i planen 
går alltså inte ända ut till väg 979, utan löper längs med vägen, drygt 
7m in från vägkant. 
Antalet husbilsuppställningsplatser är begränsat till 19st i 
planbestämmelse på plankartan. 
 
Efter vidare samråd med Trafikverket har det framkommit att det är 
tillräckligt att ansökan om ändring av tillfartsväg kommit in och blivit 
behandlad till bygglovskedet. Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt 
på att Trafikverket taget hänsyn till att denna del av planen, 
(byggnationen av stugorna och vandrarhemmet/hotellet), inte kommer 
att genomföras omedelbart, utan att eventuell ändring av utformning 
av tillfartsvägen kan vänta tills denna del av utbyggnaden blir aktuell. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har säkrat detta genom att införa en 
planbestämmelse om villkor för lov;  
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a – Bygglov får inte ges för nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell 
förrän ansökan om ändring av anslutning har inlämnats av 
verksamhetsutövaren och godkänts av Trafikverket. (PBL 4 kap 14 § 
3) 
 
Planbeskrivningen kompletteras med text gällande buller. 
 
 
Ungdomsrådet i Sjöbo (2020-04-20) 
Ungdomsrådet har tittat på er fråga och de anser att de har lite svårt 
att svara något då ingen av dem känner till området. De tyckte att om 
de fick en rundvandring av området så skulle de kanske kunna svara 
bättre men i dagsläget har de inget att säga utifrån 
ungdomsperspektivet. 
 
Kommentar:  
Tack för att ni tog er tid att titta på förslaget. 
Stadsbyggnadsförvaltningen vidarebefodrar er idé om rundvandring till 
Sjöbo GK. 
 
 
Skanova AB (2020-05-11) 
Bakgrund 
Skanova AB (Skanova) har tagit del av förslag till detaljplan enligt 
ovan, och låter framföra följande: 
 
Yttrande 
Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde, vilka 
kommer att beröras av planens genomförande. Kabelanläggningarnas 
läge framgår ungefärligt av bifogad karta. Skanova har med anledning 
av detta följande synpunkt som vi vill få införd i 
genomförandebeskrivningen: 
 
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa 
Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren.” 
 
Kommentar:  
Informationen har lagts till i planbeskrivningen. 
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SAMLAD BEDÖMNING 
 
Samrådet visar att följande komplettering och bearbetning av 
planhandlingarna ska göras: 
 

• Planområdet minskas avsevärt för att tydliggöra planförslagets 
begränsade omfattning 

• ”Fastighet A” införs på plankartan 
• Samfälligheten S:2 har säkerställts ej ligga inom det område 

som ska fastighetsindelas. (S:2 ligger dessutom helt utanför det 
nu minskade planområdet)  

• Justering av max byggnadshöjd på några av de framtida 
byggrätterna 

• Mindre justeringar och textkompletteringar i planbeskrivningen 
under genomförandeavsnittet 

• Införande av planbestämmelse gällande villkor av bygglov: 
a - Bygglov får inte ges för nybyggnad av 
stugor/vandrarhem/hotell förrän redovisning av planerad ökad 
vattenförsörjning, och hantering av spillvatten, presenterats och 
kommit till stånd av exploatören/verksamhetsutövaren (PBL 4 
kap 14 § 1) 

• Kompletteringar och förtydliganden i planbeskrivningen 
gällande främst kommunens miljöbedömning, MKN vatten, 
dagvattenhanteringen, infartsvägen och buller 

• Införande av planbestämmelse gällande villkor av bygglov: 
a - Bygglov får inte ges för nybyggnad av 
stugor/vandrarhem/hotell förrän ansökan om ändring av 
anslutning har inlämnats av verksamhetsutövaren och godkänts 
av Trafikverket (PBL 4 kap 14 § 3) 

 
 
 
 
2020-05-12  Sjöbo kommun 
 
 
 

Henrik Larsson   Marie Rosdahl 
TF Enhetschef  Strategi   Planarkitekt 



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§89 Ärendenr STRA.2019.1125

Beslut om att anta parkeringsnorm för Sjöbo tätort

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återförvisa ärendet till förvaltningen för vidare utredning
tillsammans med parkeringspolicyn.
__________

Förslag till beslut på sammanträdet
Christer Hovbrand (S) yrkar på att ärendet ska återförvisas till förvaltingen för att utredas
tillsammans med parkeringspolicyn. Hela nämnden ställer sig bakom Christer Hovbrands (S)
yrkande.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Ärendet hänskjuts till nämnden.
__________

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Att anta förslaget till parkeringsnorm för Sjöbo tätort.

__________

Sammanfattning
Detta förslag till parkeringsnorm gäller för bil, mc och cykel i Sjöbo tätort.
Parkeringsnormen behandlar parkering på kvartersmark, i Sjöbo tätort. På kvartersmark är det
markägaren, som kan vara kommunal eller privat, som ansvarar för att parkeringsbehovet som
förväntas uppkomma från den planerade exploateringen tillgodoses.
Kommunen är ansvarig för att reglera parkering på allmän platsmark. Detta finns att läsa om i
”Parkeringsöversyn för Sjöbo kommun”, antagen av TN 2017-05-11.

Kommunen har dessutom ett övergripande ansvar för planeringen av parkering. I detaljplaner anges
var parkering skall ordnas. Kommunen har dock ingen skyldighet att ordna parkering. Det är
fastighetsägarens skyldighet att se till att parkeringsplatser finns tillgängliga.
Kommunen (samhällsbyggnadsnämnden) anger det parkeringsbehov som fastighetsägaren har att
tillgodose. Parkeringsnormen gäller som vägledning vid detaljplaneläggning och som krav vid
bygglov.

Beskrivning av ärendet
Sjöbo kommun föreslås använda sig av en flexibel parkeringsnorm, med möjlighet till reduktion av
antalet bilparkeringsplatser som exploatören behöver anordna, vid nyttjande av så kallade
mobilitetstjänster. Reducering ges även utifrån geografiskt läge nära kollektivtrafikknutpunkt. Flexibla
parkeringstal är en vidareutveckling av minimital för bilparkering, som innebär att en andel av
bilplatserna kan ersättas av åtgärder som bedöms minska efterfrågan på parkering. Vid byggnation av
bostäder innebär detta åtgärder som minskar bilinnehavet.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Mobilitetstjänster finns i en rad olika former, vissa är fysiska; t ex en extra säker och väl utformad
cykelparkering med ytor för cykelservice, medan andra är ekonomiska eller avtalsrättsliga; t ex avtal
om bil- eller cykelpool och medlemskap för de som bor på fastigheten.

Beslutsunderlag
Parkeringsnorm för Sjöbo tätort, daterad FK 2020-06-17

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§90 Ärendenr ALL.2020.9

Informationsärenden till Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.
__________

Sammanfattning

* Linnéa Elamzon, enhetschef bygglov informerar om ärende BYGG.2019.1437, angående inkommen
Ansökan för nybyggnad av handelsbyggnad samt parkering, ICA- Supermarket - Solvik 3.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§91 Ärendenr ALL.2020.1

Kurser och konferenser

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Simon Diaz (KD) att delta i Skånes Miljö- och
hälsoskyddsförbunds Studieresa med tema vatten.
Tid och plats: Den 9 september 2020, Stadshuset, Stortorget Simrishamn och Svedala (Aggarpshallen
och Stadshuset)..
__________

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka en representant från nämnden.
__________

Sammanfattning
Följande kurs/konferens har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden.

1. Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbunds Studieresa med tema vatten.
Tid och plats: Den 9 september 2020, Stadshuset, Stortorget Simrishamn och Svedala
(Aggarpshallen och Stadshuset).

Beslutet skickas till
Simon Diaz
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§92 Ärendenr ALL.2020.4

Delegationsbeslut 2020-05-11--2020-06-16

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbesluten (bilaga).
___________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden
och tjänstemän enligt en av Samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning 2019-04-16, §
50/19. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot kan Samhällsbyggnadsnämnden återkalla lämnad delegering.

Beslutsunderlag
Bilaga delegationslista
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§93 Ärendenr ALL.2020.5

Rapporter och beslut för delgivning i nämnden 2020-07-02

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen till handlingarna.
___________

Sammanfattning
Inkomna rapporter och beslut från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo
kommun samt rapporter från överprövande myndigheter ska varje månad
rapporteras till Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
1. Dnr: PLAN.2017.1658
Svea Hovrätts protokoll 2020-05-13, Mål nr P 2610-20 avseende Detaljplan för fastigheternar
Solvik 2-4, samt del av fastigheten Sandbäck 4:18, "Handelsområde Sjöbo Väst", i Sjöbo
kommun, nu fråga om prövningstillstånd.

2. Dnr: MILSK.2018.1527
Hovrätten över Skåne och Blekinges protokoll 2020-06-02, Mål nr Ö 1218-20 avseende
Bevakning i konkurs, nu fråga om prövningstillstånd Malmö Metalltekniks konkurs.

3. Dnr: BYGG.2015.1474
Växjö Tingsrätts dom 2020-06-02, Mål.nr P 5617-19 avseende Byggsanktionsavgift för
fastigheten Verkmästaren 7.

4. Dnr: BYGG.2019.1958
Länsstyrelsens beslut 2020-05-25, dnr 403-12875-2020 avseende Överklagande av beslut
avseende förhandsbesked på fastigheten Åsum 9:7.

5. Dnr: ALL.2020.1342
Livsmedelsverkets Nyhetsbrev för livsmedelskontrollen i Sverige 2020 - KontrollNytt

6. Dnr: ALL.2019.8
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-06, §53/20 avseende Revidering av taxan inom plan-
och bygglagens område avseende bygglovs- och anmälningsärenden.

7. Dnr: ALL.2020.224
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, §83/20 avseende Kommunstyrelsens möten med
nämnderna 2020.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8. Dnr: ALL.2020.2
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, §85/20 avseende Samhällsbyggnadsnämndens
månadsuppföljning per den 31 mars 2020.

9. Dnr: ALL.2020.1291
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-27, §87/20 avseende Lars Swärd avsäger sig sina
uppdrag som ledamot i Styrelsen Sjöbo Elnät AB, ersättare i SAmhällsbyggnadsnämnden och
ersättare i Valnämnden.

10. Dnr: ALL.2020.1241
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, §88/20 avseende Riktlinjer för gallring av diarieförda
pappershandlingar efter skanning.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§94 Ärendenr ALL.2018.108

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ny uppdaterad dokumenthanteringsplan för
Stadsbyggnadsförvaltningen.

_________

Sammanfattning
Som rutinuppdatering samt i samband med byte av verksamhetssystemet uppdaterade vi vår
dokumenthanteringsplan, så att den överensstämmer med nuvarande situation. Dokumentförteckning
har uppdaterats enhetsvis i enlighet med ändringar i arbetssätt och medium.

Motivering
Dokumenthanteringsplan är en förutsättning för nämnden att leva upp till krav från lagstiftning på
insyn och god administration och är på så vis ett styrande verktyg.
Dokumenthanteringsplan redogör för vilka allmänna handlingar som hanteras inom myndigheten och
ger nämnden en nödvändig kontroll och överblick. Utifrån Arkivlagen 6§ 1p ska ”varje myndighet
upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras”. Då förändringar
kontinuerligt sker behöver dokumenthanteringsplanen årligen uppdateras.
Som rutinuppdatering samt i samband med byte av verksamhetssystemet uppdaterade vi vår
dokumenthanteringsplan, så att den överensstämmer med nuvarande situation. Dokumentförteckning
har uppdaterats enhetsvis i enlighet med ändringar i arbetssättet och medium.

Gällande regler
Arkivlagen

Bilagor
Dokumenthanteringsplan för Samhällsbyggnadsnämnden på Sjöbo kommun

Skickas till
Stadsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Arkivarie
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1 Inledning 

 
1.1 Syfte 
Inom kommunen både upprättas och inkommer dagligen nya handlingar som ska dokumenteras, förvaras och gallras. Om det finns en strategisk 
och utvecklad plan för hur handlingarna skall hanteras besparas tid och pengar. Fastlagda återsökningsmetoder skapar kortare handläggningstider 
och kommunen slipper lagringskostnader för material som kan gallras. 

Genom en dokumenthanteringsplan får Samhällsbyggnadsnämnden en tydlig bild över det dagliga arbetet. Planen ger nämnden en nödvändig 
kontroll och överblick över allmänna handlingar, den underlättar arkivfunktionens arbete och förbättrar allmänhetens möjligheter att återsöka och 
ta del av information. Dokumenthanteringsplanen blir en förutsättning för nämnden att leva upp till krav från lagstiftning på insyn och god 
administration och är på så vis ett styrande verktyg. Utifrån Arkivlagen 6§ 1p ska ”varje myndighet upprätta en plan som beskriver myndighetens 
handlingar och hur dessa hanteras”. Då förändringar kontinuerligt sker inom bl.a. medium för handlingar och lagtext ska 
dokumenthanteringsplanen årligen uppdateras. 

Förutom en dokumentförteckning innehåller planen även avdelningar för lagtext samt arkivering, detta för att både befintlig personal samt 
nyanställda inom Samhällsbyggnadsnämnden ska kunna få tillgång till en generell sammanställd information över varför dokumenthantering sker 
på förvaltningen. 

 
1.2 Stadsbyggnadsförvaltningens organisation 
Inom Sjöbo kommun har Samhällsbyggnadsnämnden hand om planfrågor, hållbarhetsfrågor, byggnadsantikvariska frågor, naturvårds- och 
strategiska miljöfrågor, GIS-utveckling samt genomförandet av kommunens åtaganden och ansvar enligt miljöbalken, 
livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, alkohollagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och plan- och bygglagen som sina 
arbetsområden. Nämnden har även till uppgift att vara aktivt drivande i utformningen av platser som vänder sig till allmänheten. De beslut som 
Samhällsbyggnadsnämnden tar, är det Stadsbyggnadsförvaltningen som utför. Förvaltningen är uppdelad i tre enheter; Strategi-, Bygglov- 
respektive Miljöenheten. 

I Strategienhetens uppgifter ingår att enligt kommunstyrelsens direktiv hålla kommunens översiktsplan aktuell, att ta fram detaljplaner för olika 
behov. Naturvårds- och det strategiska miljöarbetet bedrivs av Strategienheten genom utveckling av planeringsunderlag för gröna strukturer, 
naturvårdsområden och lokala miljömål. 
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Miljöenheten verkställer enligt Samhällsbyggnadsnämndens beslut tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, alkohollagen 
och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, vilket omfattar både myndighetsutövning (t.ex. tillståndsprövning, förelägganden och 
efterlevnad av lagar och regler) och förebyggande arbete i form av rådgivning, information och uppföljning. 

Bygglovenheten verkställer enligt Samhällsbyggnadsnämndens beslut tillsyn enligt plan- och bygglagen, vilket omfattar både 
myndighetsutövning (t.ex. lovprövning, förelägganden och efterlevnad av lagar och regler) och förebyggande arbete i form av rådgivning, 
information och uppföljning. 

 
1.3 Lagstiftning 
Våra verksamhetsområde omfattas av olika lagar. Dessa är framförallt; Tryckfrihetsförordningen (TF), Arkivlagen, Livsmedelslagen, 
Miljöbalken (MB), Smittskyddslagen, Strålskyddslagen, Plan- och bygglagen (PBL), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Lag om 
tobak och liknande produkter, Alkohollagen samt GDPR. 

1.3.1 GDPR 
Alla personuppgifter på förvaltningen behandlas i enlighet med GDPR – General Data Protection Regulation i syfte är att stärka skyddet för 
fysiska personer.  
Personuppgifter ska endast samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Uppgifterna ska vara adekvata och relevanta för 
de ändamål för vilka de behandlas. En annan central princip i GDPR är att fler personuppgifter inte får samlas in samt lagras längre än vad som 
är nödvändigt.  
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2 Arkivering 
 

E-arkiv är upphandlat. Vi är med i SkånE-arkiv – en samverkan mellan 16 skånska kommuner för att införa ett gemensamt e-arkiv med 
Lunds Kommun som drivande och förvaltande organisation. Vår kommun är snart på gång med första leveransen till e-arkivet.  Leverans för 
Castor förväntas ske inom de närmaste åren. För närvarande förvaras verksamhetsinformation i Castor.  
 
Arkivlagen (1990:782) utgår från bestämmelser i Tryckfrihetsförordningen och från offentlighetsprincipen. I Arkivlagen §§4-6 slås fast att 
myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och att arkiven skall ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: 
1. Rätten att ta del av allmänna handlingar 
2. Behovet av information för rättskipning och förvaltning 
3. Forskningens behov 

 
    

2.1 Handlingar 
Med ”handling” menas en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med 
tekniskt hjälpmedel, 2 kap, 3§ Tryckfrihetsförordningen (1949:105). Exempel på handling är e-postmeddelande, datafil, fotografi, 
databasuppgifter, och pappersdokument. 

 
Med begreppet ”allmän handling” menas att handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller en kommun. Att en 
handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. Tre kriterier ska enligt Offentlighets- och sekretesslagen och 
Tryckfrihetsförordningen, vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling: 

 
1. Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3) 
2. Handlingen ska förvaras hos myndigheten 
3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF 2:6 och TF 2:7) 

 
2.2 Arkivansvarig och arkivredogörare 
Enligt arkivreglementet ska det finnas en arkivansvarig och arkivredogörare hos myndigheten. Den arkivansvarige är ansvarig för flertalet 
arbetsuppgifter när det gäller gallring, förteckning och upprätthållning av dokumenthanteringsplanen. 

 

https://lagen.nu/begrepp/Offentlig_handling
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Arkivansvarige ska: 
 

1. Ha kunskap om lagstiftning som rör hantering av allmänna handlingar. 
2. Ha kunskap om kommunens styrande dokument och rutiner angående hantering av allmänna handlingar. 
3. Bevaka tillämpning av ovanstående regelverk inom den egna myndigheten. 
4. Vara insatt i den egna myndighetens rutiner och strukturer för hantering av allmänna handlingar, både digitalt och i papper. 
5. Bevaka frågor som rör hantering av allmänna handlingar, såväl digital som pappersbunden, vid organisations- och verksamhetsförändringar, 
budgetarbete, lokalförändringar och övrig planering. 
6. Tillse att dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning, arkivförteckning upprättas. 
7. Samråda med arkivmyndigheten angående arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan och arkivförteckning samt övriga frågor kring hantering 
av allmänna handlingar. 
8. Medverka vid möte med arkivmyndigheten inför godkännande av dokumenthanteringsplan och arkivförteckningsplan. 
9. Tillse att handlingar överlämnas till arkivmyndigheten enligt arkivmyndighetens krav samt att beslutad gallring sker. 
10. Informera om och stödja all personal med frågor kring hantering av allmänna handlingar. 

 

   Arkivredogörare ska: 
 

1. Ha kunskap om regler och rutiner som rör den egna nämndens eller bolagets hantering av allmänna handlingar. 
2. Vårda nämndens/bolagets handlingar och arkivlägga dessa enligt arkivmyndighetens anvisningar. 
3. Upprätta arkivförteckning över nämndens/bolagets handlingar som ska bevaras. 
4. Biträda vid upprättande och revidering av dokumenthanteringsplanen alternativt upprätta och revidera själv. 
5. Verkställa beslutad gallring och utfärda gallringsbevis. 
6. Se till att arkivbildningen sker enligt dokumenthanteringsplanen och göra arkivansvarig uppmärksam på om planen behöver ändras. 
7. Förbereda avlämning av handlingar till kommunarkivet enligt kommunarkivets anvisningar. 
8. Samråda med nämndens arkivansvarige och arkivmyndigheten i frågor som rör hantering av allmänna handlingar. 
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2.3 Arkivhandlingar 
Arkivhandlingar ska, enligt arkivlagen, av myndigheten skyddas mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Till arkivhandlingar 
räknas: 

1. Handlingar som upprättas av myndigheten. 
2. Protokoll, arkivexemplar av utgående handlingar. Diarier, liggare och register, räkenskaper, ritningar, fotografier m m. 
3. Minnesanteckningar, utkast och koncept enligt 2 kap 9§ TF, som av myndigheten omhändertagits för arkivering. Sådana handlingar skall 
arkiveras av myndigheten om de anses vara av betydelse för myndighetens verksamhet, allmänhetens insyn, rättskipning, förvaltning eller 
forskning. Minnesanteckningar som ersätter protokoll jämställs med protokoll. 
4. Handlingar som inkommit till myndigheten (för efterrättelse, handläggning eller kännedom, eller efter remiss) 
5. Skrivelser och rapporter av olika slag, förordningar, delgivningar, kännedomsprotokoll mm. Inkomna tryckta skrifter (betänkanden, 
författningar osv) blir arkivhandlingar om de görs till föremål för myndighetens handläggning. 

Till arkivhandlingar räknas inte: 
 

1. Minnesanteckningar, utkast och koncept enligt 2 kap 9 § TF, som inte tillför några sakuppgifter av betydelse, och därför ej omhändertagits för 
arkivering. 
2. Dupletter och brukskopior av handlingar när originalhandlingarna förvaras hos myndigheten t ex utdelningsexemplar av 
fullmäktigehandlingar. Kopia av protokoll som lägges till akt är dock arkivhandling. 
3. Anteckningar, meddelande, utkast, kladdar och liknande arbetspapper vilkas betydelse upphör när den slutgiltiga skrivelsen har upprättats. 
4. Regelbundet inkommande tryckta publikationer (betänkanden, författningar m m) som inte gör till föremål för myndighetens handläggning. 

 
2.4 Sociala medier 
Sociala medier ”betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenerativt innehåll t.ex. chattfunktioner, bloggar 
och diskussionsforum” (SKL 2010-04-28). Den information som upprättas och inkommer till förvaltningens sociala medier är i regel av sådan art 
att den inte behöver registreras i diariet och att den kan gallras vid inaktualitet. Observera dock att information av betydelse som inkommer genom 
social media ska registreras i förvaltningens diarium och bevaras tillsammans med de diarieförda handlingarna. 
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2.5 Gallring 
Att gallra innebär att information förstörs oavsett om det är digital eller pappersinformation. Gallringen bör ske under kontroll genom att fysiska 
handlingarna bränns eller tuggas. Digital information ska förstöras så att den inte går att återskapa. Gallring efter ett visst antal år, t ex 2 år, innebär 
att handlingen kan gallras tidigast två kalenderår utöver det år handlingen inkom/upprättades. Allmänna handlingar ska bevaras och gallring får 
endast ske i enlighet med dokumenthanteringsplanen. 

Det finns en del speciallagar, såsom Bokföringslagen, för bevarande under en viss tid. Detta innebär emellertid inte att det är tillåtet att gallra 
handlingarna när tiden löpt ut. Arkivlagens bestämmelser tar då över och det är alltid förvaltningens dokumenthanteringsplan som reglerar 
gallringen. 

 
När gallringsfristen för en handlingstyp har löpt ut bör gallringen också verkställas. Det är kostsamt och ineffektivt att lagra mer information är 
nödvändigt och det finns också risk att handlingar som ska bevaras försvinner in bland det som ska gallras. Om någon begär att få ta del av en 
handling som enligt dokumenthanteringsplanen skulle ha varit gallrad, men som av någon anledning undgått gallring, ska gallringen dock inte 
verkställas innan eventuellt utlämnande. Gallring ska ske även i den digitala miljön och vid upphandlingen av nya system ska det förvisas om att 
det också är tekniskt möjligt att gallra information i systemet. 

2.6 Förvaring 
De flesta av Samhällsbyggnadsnämndens fysiska handlingar förvaras i ett närarkiv. Handlingar som skickas till kommunens huvudarkiv är 
framförallt Samhällsbyggnadsnämndens protokoll för nämndssammanträde och arbetsutskott. Digitala handlingar förvaras och söks i 
verksamhetssystemet. Handlingar som kräver sekretess är sällan förekommande inom Samhällsbyggnadsnämnden.
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3 Dokumentförteckning 
 

3.1 Förvaltningsövergripande 
Inom Sjöbo kommun har Stadsbyggnadsförvaltningen hand om planfrågor, ekologiska hållbarhetsfrågor, byggnadsantikvariska frågor, 
naturvårds- och strategiska miljöfrågor, GIS-utveckling, genomförandet av kommunens åtaganden och ansvar enligt miljöbalken, 
livsmedelslagstiftningen, lagen om tobak och liknande produkter (gällande rökfria miljöer), alkohollagen (folköl), lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel och plan- och bygglagen som sina arbetsområden. Förvaltningen har till uppgift att vara aktivt drivande i utformningen 
av platser som vänder sig till allmänheten. 
Stadsbyggnadsförvaltningen är uppdelad i tre enheter; strategi-, bygglov- respektive miljöenheten. 
 
Handlingstyp  Gallring Medium Anmärkning 

Avtal av större vikt  Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper  

 

Övriga avtal 10 år efter utgång 
 

Verksamhetssystem, 
Papper  

 

Verksamhetsplan  
 

Vid inaktualitet  Verksamhetssystem övergripande och enhetsnivå – 
lokala handlingsplaner 

Delegationsbeslut  
 

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

(övergripande och enhetsvis) 

Intern budget Budgetförslag, budgetunderlag, 
budgetrapport och budgetuppföljning 
 

5 år Verksamhetssystem, 
Papper 

(Ett utdrag från Hypergene) 

Uppföljning av verksamhetsmål: delårsrapport, 
årsredovisning  

Bevaras  Verksamhetssystem (ekonomiska och verksamhetens) 

Nyckeltal Vid inaktualitet Verksamhetssystem  

Inkommande revisionsrapport 
  

10 år Verksamhetssystem  

Kvalitetsdokumentredovisning/ledningssystem, 
process- och organisationsbeskrivningar  

Vid inaktualitet Kvalitetssystemet  
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Enkäter (egenproducerade av långsiktig betydelse) 
 

Vid inaktualitet Verksamhetssystem (Internkontroll övergripane)   

Avvikelserapporter 3 år efter åtgärd  Kvalitetssystemet  
 

Mötesanteckningar från arbetsgrupper: APT, 
verksamhetsmöte  

2 år  Intranät grupper, G-
katalog 

 

Mötesanteckningar från arbetsgrupper: 
Ledningsgrupp  

5 år Intranät grupper, G-
katalog 

 

Samtliga handlingar för systematiskt 
arbetsmiljöarbete  

Bevaras Verksamhetssystem handlingsplaner, resultat av 
undersökningar (enkät) 

 
Protokoll samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare 
 

Bevaras Intranät facklig 
samverkan grupper, G-
katalog, 
Papper  

 

Checklista för introduktion av nyanställd Vid inaktualitet Papper  

Individuell utvecklingsplan 
 

När anställningen upphör Kvalitetssystemet   

Tidrapport, Flexrapport 
 

2 år Papper  

Listor på anställda för verksamheten  Vid inaktualitet Kvalitetssystemet, 
intranät grupper, G- 
katalog 

(semesterlistor, osv) 

Debiteringslistor 
 

10 år  Verksamhetssystem, 
Papper 

 

Makuleringsunderlag 5 år Papper, (Visma)  

Manuella fakturaunderlag 
Lägeskontroller, utstakning.  

Vid inaktualitet 
(mandatperioden + 1 år) 

Verksamhetssystem, 
Papper analog 
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Informationsskrifter och broschyrer som framställts 
inom den egna verksamheten. 
 

Bevara Kvalitetssystem Ska till e- arkivet  

Information för allmänheten, Sjöbo kommuns 
digitala medier 
 

Ligger inte hos oss och vi 
bevara inte det. (KS) 

Digitala medier  
Sjöbo kommuns web 

(Digitala medier) 

Samtliga handlingar för Hållbarhetspris Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

 

Rutiner Vid inaktualitet Kvalitetssystemet, G-
katalog, intranätgrupper 

 

Receptionslista 
 

Vid inaktualitet Papper (Lista för besök av 
utomstående via receptionen) 

Inkommande enkäter samt svar  
 

Vid inaktualitet Verksamhetssystem (respektive enhet) 

Klagomål 
 

10 år Verksamhetssystem, 
Papper 

(externa) 

Delgivningskvitto  
(Kvitto att vederbörande har tagit del av handling) 
 

  2år efter ärendet är 
avslutad  

Verksamhetssystem, 
  Papper 

(ligger enhetsvis på ärende) 

Begäran om polishandräckning 
 

10 år Verksamhetssystem, 
papper 

(ligger enhetsvis på ärende) 

Begäran om handräckning kronofogden  10 år  Verksamhetssystem, 
papper 

(ligger enhetsvis på ärende) 

Kungörelse Ärendet avslutas 
 

Verksamhetssystem 
papper 

(ligger enhetsvis på ärende) 
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3.2 Miljöenheten 
 

Miljöenheten verkställer enligt Samhällsbyggnadsnämndens beslut tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lag om tobak och liknande 
produkter, alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, vilket omfattar både myndighetsutövning (t.ex. tillståndsprövning, 
förelägganden och efterlevnad av lagar och regler) och förebyggande arbete i form av rådgivning, information och uppföljning. 

 
3.2.1 Miljöskydd  

 
 

Handlingstyp Gallring Medium Anmärkning Lagrum 

Samtliga handlingar kopplade till ansökan 
och anmälan enligt miljöbalken 

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Förelägganden, förbud och andra 
beslut i tillsynsärenden enligt 
miljöbalken  

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Inspektionsrapporter  Bevaras   Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Dokumentation om inventeringar 
- Enskilda avlopp (bebott 

obebott, typer av avlopp) 
- Miljöfarliga verksamheters 

tillsynsbehov för att hålla 
objektsregister aktuellt. 

Vid inaktualitet  Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Miljökonsekvensbeskrivningar Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

MKB som inkommit för 
kännedom och finns bevarad hos 
annan myndighet kan gallras vid 
inaktualitet 
Fastighetsbeteckning 

Miljöbalken 
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Miljörapporter Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Lämnas in årligen från 
tillståndspliktiga verksamheter via 
Svenska 
miljörapporteringsportalen 
Fastighetsbeteckning 

Miljöbalken 

Regeringsbeslut Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Regeringsbeslut om 
miljöskyddsområde 
Fastighetsbeteckning 

Miljöbalken 

Årsrapporter som kommer in från 
verksamheter  

Gallras när 
verksamheten 
upphört 

Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Köldmedierapporter som kommer 
in från verksamheter 
 

5 år  Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Cisternrapporter återkommande 
kontroll  
 

Gallras vid 
inaktualitet 
 

Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Cistern, information om installation 
och urbruktagande 

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Dispens enligt kommunala 
renhållningsordningen (avfall)  
 

Gallras vid 
inaktualitet   

Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Anmälan om kompostering  Gallras vid 
inaktualitet   

Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

 Beslut om miljösanktionsavgifter Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning  Miljöbalken 

Beslut om avgifter samt tidrapporter i 
enskilt fall 

10 år Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 
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Tidrapporter som underlag till beslut 
om avgifter  

10 år Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Gödselspridningsdispens Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Slamtömningsdispens Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Slamtömningsintyg 1 år Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Handlingar rörande förprövning av 
djurstallar 

När stallet rivs 
eller byggs om 
till en annan 
verksamhet  

Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Remisser, Yttrande Skrivelser Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

 
 

3.2.2 Livsmedel 
 
Handlingstyp Gallring Medium Anmärkning Lagrum 

Anmälan om registrering av 
livsmedelsanläggningar  

Gallras vid 
inaktualitet 

Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Livsmedelslagstiftningen 

Livsmedelsregistreringar, permanenta beslut  Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper  

Fastighetsbeteckning Livsmedelslagstiftningen 

Livsmedelsregistreringar, tidsbegränsad 
godkännande  

Vid inaktualitet Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Livsmedelslagstiftningen 
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Anmälan till miljöenheten om smittsam 
sjukdom vid livsmedelshantering – 
dricksvatten inkluderat 

10 år  Verksamhetssystem, 
papper 

Fastighetsbeteckning Livsmedelslagstiftningen 

Sekretessbelagda uppgifter i samband med 
allmänfarliga sjukdomar (för kännedom 
mm.)  

Gallras vid 
inaktualitet 

Verksamhetssystem, 
Papper 

 Livsmedelslagstiftningen,  

Beslut om årsavgift.  
Livsmedelsanläggningar enligt taxan  

10 år Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Livsmedelslagstiftningen, 

Inspektionsrapporter Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Livsmedelslagstiftningen 

Föreläggande, åtalshandlingar 
(krav på åtgärder på 
livsmedelsanläggningar 
(förbättra städning, förbättra 
egenkontroll, hygien osv) 
 

10 år Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Livsmedelslagstiftningen 

Import av livsmedel, anmälan och 
beslut  

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Livsmedelslagstiftningen 

Beslut om tillfälligt avbrott, stängning av 
livsmedelsanläggning eller förbud 

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Livsmedelslagstiftningen, 

Remisser, Yttrande Skrivelser Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Livsmedelslagstiftningen 

Beslut om fastställelse av faroanalyser 
och undersökningsprogram 
dricksvatten 

Bevaras 
 
 

Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Livsmedelslagstiftningen,  

Serveringstillstånd (från 
alkoholenheten eller motsvarande) 

Gallras vid 
inaktualitet 

Verksamhetssystem, 
Papper 

 Alkohollagstiftningen 

Ansökan och beslut om  
Livsmedelsanläggningsgodkännande  
Ritning av livsmedelslokal  

 

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning 
Ej aktuellt i nuläget, 
livsmedelsverket svara för 
det.  

Livsmedelslagstiftningen 
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3.2.3 Tobak, folköl och receptfria läkemedel 

 

Tillstånd för livsmedelshantering på 
annat ställe än i livsmedelslokal 

Gallras vid 
inaktualitet 

Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning 
Äldre lagstiftning – 
förekommer inte idag. 

Livsmedelslagstiftningen 

Återkallande av livsmedelsgodkännande 
 godkännande 

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning 
Äldre lagstiftning, 
förekommer ej idag 

Livsmedelslagstiftningen 

Granskningsutlåtande Gallras vid 
inaktualitet 

Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning 
Äldre lagstiftning, 
förekommer inte idag. 

Livsmedelslagstiftningen 

Egenkontrollprogram Gallras vid 
inaktualitet 

Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning 
(Ska inte redovisas 
numera) 

Livsmedelslagstiftningen 

Handlingstyp Gallring Medium Anmärkning Lagrum 

Anmälan om folkölsförsäljning i 
detaljhandel 

Gallras då 
verksamheten 
upphört 

Verksamhetssystem, 
Papper 

fastighetsbeteckning Alkohollagstiftningen 

Anmälan om tobaksförsäljning Gallras då 
verksamheten 
upphört 

Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning 
(gäller före 2019-07-01 – 
numera handlägger vi ej 
detta längre) 

Tobakslagen 

Kontrollrapporter Gallras då 
verksamheten 
upphört 

Verksamhetssystem, 
Papper 

fastighetsbeteckning Lag om vissa receptfria 
läkemedel 

Tobaks och folkölsförsäljning 
kontrollrapporter 

Gallras då 
verksamheten 
upphört 

Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning 
(Kontrollrapporter tobak 
endast fram till 2019-07-01) 

Tobakslagen och 
alkohollagstiftningen 

Beslut om årliga tillsynsavgifter 
enligt taxa 
 

10 år Verksamhetssystem, 
Papper 

fastighetsbeteckning  
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3.2.4 Hälsoskydd 
 
 

Handlingstyp Gallring Medium Anmärkning Lagrum 

Ansökan och anmälan och samtliga 
dokument gällande miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Förelägganden, förbud och andra beslut i 
tillsynsärenden enligt miljöbalken  

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Inspektionsrapporter Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Ansökan och beslut om 
djurhållning inom område med detaljplan 

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Ansökan, anmälan och beslut som ej 
utnyttjats  
- verksamhet för undervisning  
- hygieniska lokaler och 

badanläggningar  
- solarieverksamhet 
- Djurhållning inom detaljplan  

 

5 år Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Beslut om avgift i enskilt fall 10 år Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Inventeringar om tillsynsbehov för att 
hålla register uppdaterat  
 

Vid inaktualitet Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Mätningar av radon i inomhusluft och 
dricksvatten samt 
markradon vid byggnation 

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 
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Utredningar om olägenhet (risk för 
människors hälsa, t.ex tredje part 
Anticimex som gjorde utredning om fukt, 
bullerutredning osv)  
 

2 år 
 

Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Beslut om miljösanktionsavgifter Bevaras Verksamhetssystem  Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Beslut om avgifter samt tidrapporter i 
enskilt fall 

10 år Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Beslut om årlig tillsynsavgift enligt taxa 10 Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Remisser, Yttrande Skrivelser Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 
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3.2.5 Prover 
 

Handlingstyp Gallring Medium Anmärkning Lagrum 

Följesedel - provinlämningskopior  
 

Gallras när 
försäkran kommit 
att prov anlänt till 
labb. 

Papperskopior  Livsmedelslagstiftningen 

Dricksvatten 
Analysresultat 
enskilda(gemensamma) brunnar 
livsmedelsverksamheter 

Bevaras G-katalog, Papper Ingår i 
livsmedelsverksamheternas 
egenkontroll (företag har 
ansvar för det) 

Livsmedelslagstiftningen 

Analysresultat enskilda brunnar 
(Spädbarn) 

5 år G-katalogen, Papper  Livsmedelslagstiftningen 

Analysresultat Fritidsbyar, skåneleden Bevaras Papper Redovisas inte numera Livsmedelslagstiftningen 

Livsmedel 

Analysresultat Livsmedelsprover 3 år eller vid 
inaktualitet 
(verksamheten upphör) 

G-katalogen, Papper  Livsmedelslagstiftningen 

Badvatten och recipienter 

Analysresultat 
Sjöar, åar, bäckar, och badplatser 

Bevaras G-katalogen, Papper  Miljöbalken  

Analysresultat Bassängbad (inom- och 
utomhusbad) 

Vid inaktualitet G-katalogen, 
Papperskopior 
 

 Miljöbalken 
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3.2.6 Övrigt 

Handlingstyp Gallring Medium Anmärkning Lagrum 

Ansökningshandlingar och beslut om 
värmepumpar 

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken  

Ansökningshandlingar och beslut om enskilt 
avlopp 

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Miljöbalken 

Polismyndighetens beslut om tillstånd för jakt 
inom planlagt område som kommunen anlitar 
för skadebekämpning 

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

 Jaktlagstiftningen och 
ordningslagen  

Viltvårdsärenden 10 år Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning Jaktlagstiftningen, 
miljöbalken  
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3.3 Bygglovenheten 
 

Bygglovenheten verkställer enligt Samhällsbyggnadsnämndens beslut tillsyn enligt plan- och bygglagen, vilket omfattar både 
myndighetsutövning (t.ex. lovprövning, förelägganden och efterlevnad av lagar och regler) och förebyggande arbete i form av rådgivning, 
information och uppföljning. 

 
Handlingstyp Gallring Medium Anmärkning Lagrum 

Anmälan om kontrollansvarig 
Tekniskbeskrivning/ 
Brandskyddsdokumentation 

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning PBL 

Ansökan om bygg/rivningslov Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning PBL 

Avslag- bygglov, förhandsbesked Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning PBL 

Anmälan Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning PBL 

Byggfelsförsäkring Gallras vid 
inaktualitet 

Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning  

Geoteknisk undersökning Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning  

Grannhöran och övriga remissvar Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning PBL 

Handlingar rörande skyddsrum Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning PBL 

Beslut startbesked Bevaras  Verksamhetssystem  Fastighetsbeteckning PBL 
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Beslut slutbesked Bevaras Verksamhetssystem  Fastighetsbeteckning  

Huvudritningar, plan, fasad, sektion 
och situationsplan 

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning PBL 

Ifylld kontrollplan/ rivningsplan, 
miljöinventeringsplan 

Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning PBL 

Konstruktionsritningar 1995 och 
senare för 1-2 bostads- hus 

Ärendet avslutas 
 

Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning PBL 

Konstruktionsritningar 1995 och 
senare Kommunala fastigheter 

Bevaras   PBL 

Konstruktionsritningar före 1995 Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning PBL 

Mottagningsbevis, bygglov Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning PBL 

Mottagningsbevis, ovård Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning PBL 

OVK Luftflödesprotokoll Vid inaktualitet Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning PBL 

Samrådsprotokoll (tekniskt samråd, 
slutsamråd) 

Bevaras  Verksamhetssystem, 
Papper 

Fastighetsbeteckning PBL 

Slutbesiktningsbevis/ slutbevis Bevaras Verksamhetssystem 
Papper 

Fastighetsbeteckning PBL 
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Sotningsprotokoll Sakkunnighetsintyg Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

 PBL 

Tillstånd brandfarligvara Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

Ej längre aktuellt  

Utstakningsskiss/lägeskontroll 
Nybyggnadskarta 

Bevaras Verksamhetssystem 
Papper 

 PBL 

Vatten- och avloppsritningar Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

 PBL 

Ventilationsritningar Bevaras Verksamhetssystem, 
Papper 

 PBL 
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3.4 Strategienheten 
 

I Strategienhetens uppgifter ingår att enligt kommunstyrelsens direktiv hålla kommunens översiktsplan aktuell, att ta fram detaljplaner för olika 
behov. Naturvårds- och det strategiska miljöarbetet bedrivs av strategienheten genom utveckling av planeringsunderlag för gröna strukturer, 
naturvårdsområden och lokala miljömål. 

 
Handlingstyp Gallring Medium Anmärkning Lagrum 

Detaljplaner: Plankarta,  
Planbeskrivningar, tillhörande utredningar  

Bevaras Verksamhetssystem, 
papper 

 SFS 2010:900, PBL, 
Miljöbalken 
 

Översiktsplan och samtliga handlingar Bevaras Verksamhetssystem, 
papper 

 SFS 2010:900, PBL 
Miljöbalken 
 

Remisser  Bevaras Verksamhetssystem  SFS 2010:900, PBL 
Miljöbalken 
 

 Planutredning och planbesked Bevaras Verksamhetssystem  SFS 2010:900, PBL 
Miljöbalken 
 

 Planavtal  Bevaras Verksamhetssystem, 
papper 

 SFS 2010:900 

 Avtal med konsulter 2 år efter 
förfallodatum  

Verksamhetssystem, 
papper 

 SFS 2010:900 

Strategiska dokument och utredningar (P-norm, 
friluftslivsutredning) 

Bevaras Verksamhetssystem, 
papper 

 PBL 
Miljöbalken 
 

Tomtindelning, kartor, Tomtmätning Bevaras Verksamhetssystem 
Papper/Ritfilm 

 SFS 2010:900 

Primärkartor original-äldre Bevaras Papper/Ritfilm  - 

Primärkartor aktuella Bevaras ArcGIS   - 



26 
 

Stomnätspunkter och avvägningståg. 
Stomnätskartor 

Bevaras ArcGIS och LM DGE, 
Papper 

 - 

Nybyggnadskartor Bevaras Verksamhetssystem 
Papper/Ritfilm 

 SFS 2010:900 

Underrättelse Lantmäteriet  
Lantmäteriets beslut om till ex. avstyckningar, 
fastighetsregleringar, d.v.s. ändringar i 
fastighetsregistret. 

2 år Verksamhetssystem 
Papper 

 SFS 1970:988 

Register över förrättnings akter  Bevaras Verksamhetssystem 
Papper 

 SFS 1970:988 

Fastighetskartor Specialblad, samlad bebyggelse Då nya kommer Papper Finns inte längre, bör 
tas bort 

- 

Begäran om adressändring Bevaras Verksamhetssystem Finns ingen specifik 
landsbygdsadressering.  

SFS 2006:378 

Ansökningar Naturvård bidragsansökningar Vid inaktualitet Verksamhetssystem  Miljöbalken 
 

Dokument rörande hållbar utveckling och 
Agenda 21 
Antagande handlingar – beslut tas på KS  
(Miljömål agenda 2030 inte antaget än)  

Bevaras Verksamhetssystem, 
arbetsmaterial i G-
katalogen 

 Miljöbalken 
 

Kommunala miljömål och 
revision av dessa (gröna bokslut/miljörevision) 

Bevara Verksamhetssystem, 
arbetsmaterial G-
katalogen  

 - 

LIFEscape – EU-projekt.  
 

Bevaras  Evolution, 
verksamhetssystem 
papper 

(avslutad 2013) - 

Biosfärområde Vombsjösänkan Bevaras Verksamhetssystem, 
papper 

(2012 start., inleda 
kandidatur 2020) 

- 

GNP- Grönstruktur och naturvårdsprogram 
 

Bevaras 
 

Verksamhetssystem, 
papper (2 böcker) 

 - 
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Källor: 

SKL (2010): Yttrandefrihet och lojalitet 
 

SKL (2014): Bevara eller gallra– råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting/region 
(Gallringsråd nr 1, 4, 7, 8 samt 11) 

Mölndals Stad (2018): Dokumenthanteringsplan - Styrande, stödjande processer och Kommunstyrelsens kärnprocesser i Mölndals stad 
 

Lunds kommun (2017): Instruktioner för framtagande av ny informationsredovisning för Lunds kommun 
 

Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad (2017): Upprätta dokumenthanteringsplan - Handledning för myndigheter i 
Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad 



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§95 Ärendenr ALL.2020.1188

Nya regler för utdelning av priser och stipendier i Sjöbo kommun fr o m
2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera reglerna kring Hållbarhetspriset så det följer
kommunens riktlinjer för utdelning av priser och stipdendier, (regler bifogas).
___________

Sammanfattning
Tillväxavdelningen har tagit fram nya regler och tider för utdelning av priser och stipendier för Sjöbo
kommun fr o m 2020.

Utdelning kommer att ske på julskyltningen den 1 advent, då även Lucia krönes på torget.

Bakgrund
Mellan år 2000 till år 2016 delades miljöstipendiet ut i Sjöbo kommun. Från och med 2018 ersattes
miljöstipendiet med ett hållbarhetspris.

För att öka intresset för priset och även lyfta hållbarhet i alla dess dimensioner beslutade
samhällsbyggnadsnämnden 2018 att utvidga priset till ett hållbarhetspris, för att göra det möjligt även
för företag och enskilda personer att söka och ta emot priset, och att priset innefattar samtliga
hållbarhetsaspekter (miljömässigt, socialt och ekonomiskt) utifrån FNs 17 globala mål för hållbar
utveckling (Agenda 2030).

Hållbarhetspriset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete för hållbar
utveckling i Sjöbo kommun genom en prissumma på 10 000 kronor.

Bilagor
Process priser och stipendier
Regler för Hållbarhetspris

Skickas till
Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden
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SJÖBO KOMMUNS HÅLLBARHETSPRIS

Sammanfattning: Vad är Sjöbo kommuns hållbarhetspris och vem kan söka? Hållbarhetspriset

är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete för hållbar utveckling i Sjöbo

kommun genom en prissumma på 10 000 kronor. Priset ska samtidigt sprida kunskap om hållbarhet och

Agenda 2030 i Sjöbo kommun. Samhällsbyggnadsnämnden utser vinnaren i oktober som sedan får ta

emot priset vid julskyltningen den 1:a advent, då Lucia också kröns. Priset kan gå till organisationer,

företag eller enskilda personer, vilka kan nomineras av andra eller nominera sig själva. Vinnaren bedöms

utifrån hur de bidrar till hållbar utveckling i Sjöbo kommun med utgångspunkt i de Globala målen.

Några bidrag kan även få hedersomnämnande. Vi uppmuntrar alla nominerade till fortsatt gott arbete

med hållbarhetsfrågorna och återkomma med en ansökan nästa år igen.

Regler

1. Sjöbo kommun delar årligen ut ett hållbarhetspris. Prissumman är på 10 000 kronor.

2. Utmärkelsen delas ut till ideella organisationer, företag eller enskilda personer som driver
hållbarhetsfrågan framåt, har hittat nya sätt att jobba med eller sätta fokus på hållbarhet och/eller
inspirerat andra att jobba med hållbarhet i Sjöbo kommun. Definitionen av hållbarhet utgår från FNs 17
globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Insatserna ska bidra till hållbar utveckling i Sjöbo
kommun och påvisade genom dokumentation. Pristagaren ska vara folkbokförd eller verksam i Sjöbo
kommun.

3. Nominering till hållbarhetspriset får lämnas av vem som helst och ska vara stadsbyggnadsförvaltningen
tillhanda senast den 30 september utdelningsåret.

4. Tillväxtschefen annonserar på Sjöbo kommuns sociala medier, Sjöbo kommuns hemsida och på
Skånska Dagbladets digitala nättidning samt tidningen Mer.

5. Nomineringarna bereds av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Prisvinnare utses av
samhällsbyggnadsnämnden och beslutet ska åtföljas av en motivering. Utdelning av priset sker av
samhällsbyggnadsnämndens ordförande i samband med julskyltningen den 1:a advent när Lucia kröns.

6. Om samhällsbyggnadsnämnden finner att mer än en pristagare ska utses, delas prissumman lika mellan
vinnarna. Om lämplig pristagare saknas för visst år har Samhällsbyggnadsnämnden rätt att avstå från att
utse prisvinnare.

7. Dessa regler gäller fr om år 2020 då nya processer för utdelning av priser och stipendier tagits fram av
tillväxtavdelningen och ersätter tidigare regler från 2018.



Kommunikation

Information om priset sprids varje år av tillväxtavdelningen via Sjöbo kommuns sociala medier

(facebook och instragram), Sjöbo kommuns hemsida och på Skånska Dagbladets digitala

nättidning.

I samband med att nämnden informeras om annonsering av Hållbarhetspriset på

septembersammanträdet upplyser vi tidningarna, Ystads Allehanda och Skånska Dagbladet om

möjligheten att nominera pristagare till Hållbarhetspriset.

Till priset finns en blankett som sökanden ska fylla i och skicka in - helst digitalt.

Läs mer om de Globala målen

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-07-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§96 Ärendenr LIVS.2020.1224

Delegationsordning - Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta föreslagen delegationsordning gällande ny lag (2020:526)
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
__________

Sammanfattning
Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder kommer att träda i kraft 1 juli 2020 för att förhindra
spridning på serveringsställen av det virus som orsakar covid-19. Enligt lagen så ansvarar den
kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet över att lagen och
anslutande föreskrifter följs. Nämnden ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer
och har befogenhet att meddela förelägganden om att vidta åtgärder samt vid behov stänga
serveringsställen. Beslut om föreläggande får förenas med vite. Länsstyrelserna ska bistå
kommunerna med vägledning i detta arbete. SKR har tagit fram mall för delegationsordning.
Lagen upphör att gälla 31 december 2020.

Tillsynen ska inte vara avgiftfinansierad. Kommunernas totala kostnader uppskattas till cirka
75 miljoner kronor för den reglerade perioden. Regeringen avser att kompensera kommunerna
med motsvarande belopp, vilket ska finansieras inom nuvarande ekonomiska ramar för
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Kostnaderna bedöms huvudsakligen
bestå av de utökade inspektionerna, administration kopplad till dessa samt hantering av
klagomål. Ersättningen till kommunerna bör fördelas utifrån befolkningsmängd eftersom
befolkningsmängden på länsnivå har visat sig ha en viss paritet med antalet serveringsställen.

Underlag för beslut
Delegationsordning ny lag om tillfälliga smitskyddsåtgärder på serveringsställen

Bilagor
Utkast till lagrådremiss
Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Skickas till
Stadsbyggnadsförvaltningen
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DELEGATIONSORDNING
2020-07-02 1 (5)

Delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Inledning

Med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725), KL, och
med beaktande av de begränsningar som framgår av 6 kap. 38 § KL beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden att i nedan redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra
beslutanderätten till där angivna delegater.

Generell begränsning av delegeringens omfattning

Delegeringen ger inte rätt att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, med undantag för befogenheten att besluta i brådskande
ärenden enligt 6 kap. 39 § KL.

Anmälan av beslut

 Beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden ska anmälas vid
nästkommande nämndsammanträde om inget annat framgår nedan (6 kap.
40 § och 7 kap. 8 § KL).

 Beslut i brådskande ärenden som fattas med stöd av 6 kap. 39 § KL ska alltid
anmälas vid nästa sammanträde med nämnden (6 kap. 40 § andra stycket KL).

Delegerade ärenden/ärendegrupper
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Där inget annat anges avser lagrumshänvisningar lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på

serveringsställen. Hänvisningar avser följande lagar: kommunallagen (2017:725), KL, samt förvaltningslagen

(2017:900), FL.

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm.

Beslut i brådskande ärenden

1 Beslut i ärenden som är så
brådskande att nämndens
avgörande inte kan
avvaktas

6 kap. 39 § KL Ordföranden

Vid nämndens
ordförandes frånvaro eller
förfall; nämndens vice
ordförande

Beslut under handläggningen

2 Beslut att avskriva ett
ärende från vidare
handläggning, exempelvis
obefogade klagomål

Miljöinspektör

3 Beslut att avvisa en
framställning som är så
ofullständig eller oklar att
den inte kan tas upp till
prövning

20 § andra stycket FL Miljöinspektör

4 Beslut att begära att den
som anlitar ombud ska
medverka personligen vid
handläggningen av ett
ärende

14 § första stycket FL Miljöinspektör

5 Beslut att ett ombud eller
biträde som är olämpligt
för sitt uppdrag inte längre
får medverka i ärendet

14 § andra stycket FL Miljöinspektör

6 Beslut att begära att ett
ombud styrker sin
behörighet genom en
skriftlig eller muntlig
fullmakt med det innehåll
som framgår av 15 § första
stycket FL

15 § första stycket FL Miljöinspektör

7 Beslut att förelägga part
eller ombud att styrka
ombudets behörighet

15 § andra stycket FL Miljöinspektör
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genom en fullmakt med
det innehåll som framgår
av 15 § första stycket FL

8 Beslut att begära att en
handling bekräftas av
avsändaren

21 § FL Miljöinspektör

Upplysningar och tillträde

9 Beslut om att av den som
driver serveringsställe
begära de upplysningar
och handlingar som
behövs för tillsynen.

5 § Miljöinspektör

10 Beslut om att begära tillträde
till sådana lokaler, områden
och entréer som avses i 3 §
för att utöva tillsynen.

5 § Miljöinspektör

11 Beslut om att hos
Polismyndigheten begära
sådan hjälp som behövs
för genomförande av
åtgärder enligt lagens 5 §.

6 § Miljöinspektör

Förelägganden och förbud

12 Beslut om föreläggande att
vidta smittskydds-åtgärder
enligt lagens 3 § och
anslutande föreskrifter för
att förhindra spridning av
det virus som orsakar
covid-19.

Sådant föreläggande får
förenas med fast eller
löpande vite om maximalt
25 000 skr.

7 och 8 §§

2-5 §§ lagen
(1985:206) om viten

Miljöinspektör

13 Beslut om föreläggande
om stängning av
serveringsställe för viss
tidsperiod eller tills vidare.

Sådant föreläggande får
förenas med fast eller
löpande vite om maximalt
25 000 skr.

7 och 8 §§

2-5 §§ lagen
(1985:206) om viten

Miljöinspektör

14 Beslut om föreläggande
om stängning av viss del

7 och 8 §§ Miljöinspektör
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av serveringsställe för viss
tidsperiod eller tills vidare.

Sådant föreläggande får
förenas med fast eller
löpande vite om maximalt
25 000 skr. 2-5 §§ lagen

(1985:206) om viten

15 Beslut om föreläggande
om stängning av hela eller
del av serveringsställe
under vissa tider på
dygnet.

Sådant föreläggande får
förenas med fast eller
löpande vite om maximalt
25 000 skr.

7 och 8 §§

2-5 §§ lagen
(1985:206) om viten

Miljöinspektör

16 Beslut om förordnande att
ett föreläggande ska börja
gälla vid en annan
tidpunkt än den som anges
i 7 § tredje stycket

7 § tredje stycket Miljöinspektör

17 Återkallelse av ett
föreläggande som
meddelats med stöd av
delegering.

Miljöinspektör

Genomförande/verkställighet av föreläggande eller förbud

18 Beslut om att ansöka hos
förvaltningsrätten om
utdömande av vite om
maximalt 25 000 skr

6 § lagen (1985:206)
om viten

Miljöinspektör

Överklaganden, rättidsprövning och rättelse av beslut

19 Överklagande av beslut
eller dom som innebär en
ändring av delegatens
beslut.

Miljöinspektör

20 Beslut om rättelse/ändring
av beslut som delegaten
fattat enligt de
förutsättningar som anges
i 36–39 §§ FL

36–39 §§ FL Miljöinspektör
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21 Beslut om att överklagat

beslut inkommit i rätt
tid.

45 § FL Administratör
miljöenheten

Ersättare:

Miljöinspektör

22 Beslut att avvisa
överklagande av beslut
som för sent inkommet
enligt vad som anges i 45
§ första stycket andra
meningen FL

45 § första stycket
andra meningen FL

Enhetschef miljöenheten Ersättare:

Miljöinspektör
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