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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 
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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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