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Förord och administrativa uppgifter
Sjöbo kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP). Kommunen har gett
Sweco i uppdrag att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till förslaget till ny
ÖP, med fokus på miljökvalitetsnormer för ytvatten.
I arbetet med MKB:n har följande personer medverkat:
Elin Brudin, projektledare översiktsplan 2040, Strategienheten,
Stadsbyggnadsförvaltningen (Sjöbo kommun)
Louise Andersson, Strategienheten, Stadsbyggnadsförvaltningen (Sjöbo kommun)
Marie Rosdahl, Planarkitekt, Strategienheten, Stadsbyggnadsförvaltningen (Sjöbo
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Icke-teknisk sammanfattning
Sjöbo kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, ÖP 2040. En översiktsplan
kan normalt antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket betyder att en strategisk
miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning ska göras vid upprättandet av
översiktsplanen. Föreliggande dokument utgör miljökonsekvensbeskrivningen av Sjöbo
kommuns planförslag ÖP 2040. I sak är miljökonsekvensbeskrivningen avgränsad till
planförslagets konsekvenser på kommunens ytvattenförekomster och möjlighet att uppnå
beslutade miljökvalitetsnormer.
Sjöbo kommun ligger i mitten av södra Skåne och är sett till ytan Skånes tredje största
kommun, med en areal på drygt 500 km2. Kommunens yta består av ca 50 % åkermark,
25 % skogsmark, 18 % slåtter/betesvall och 8 % betesmark. Kommunen har ca 19 200
invånare och är därmed relativt glest befolkad i jämförelse med andra skånska
kommuner.
Gällande översiktsplan, Översiktsplan för Sjöbo kommun ÖP 2009, förklarades inaktuell
2016-06-15, men gäller fortsatt vid exempelvis handläggning av bygglov och detaljplaner.
Gällande översiktsplan utgör det framskrivna nuläget, det så kallade nollalternativet, i
föreliggande miljökonsekvensbeskrivning.
Planförslaget 2040 koncentrerar ny samlad bebyggelse till kommunens centralort Sjöbo
samt serviceorterna Blentarp, Vollsjö och Lövestad, vilket innebär förändrad
markanvändning i Vollsjö och Lövestad. Gällande fördjupade översiktsplaner finns redan
för Sjöbo tätort och Blentarp. Planförslaget anger också att ny spridd bebyggelse ska
medges restriktivt, bland annat i syfte att minska andelen enskilda avlopp. Vidare ska
jordbruksmark bevaras och enskild bebyggelse medges restriktivt på den.
Vid eventuella framtida fördjupade översiktsplaner, nya detaljplaner samt vid enskilda
bygglovsprövningar anges följande specifika riktlinjer som inverkar på
miljökvalitetsnormerna för vatten: (a) dagvatten och dräneringsvatten från husgrunder ska
omhändertas lokalt på den fastighet som ska bebyggas, planbestämmelse som anger
andelen infiltrerbar mark och begränsar andel hårdgjord yta ska användas vid
detaljplanering, (c) vid planering och anläggning av allmän platsmark ska kommunen, där
det är möjligt, plantera träd och arbeta med fördröjningsytor för dagvatten, och (d)
möjligheten att ansluta ny bebyggelse till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska
utredas på ett tidigt stadium och ny bebyggelse ska i första hand kopplas till kommunalt
vatten och avlopp.
Planförslaget anger därutöver prioriterade praktiska åtgärder i arbetet för att uppnå
beslutade miljökvalitetsnormer i kommunens ytvattenförekomster.
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Miljökonsekvensbeskrivningens samlade bedömning är att ÖP 2040 medför övervägande
positiva konsekvenser för kommunens ytvatten jämfört med nollalternativet. Möjligheten
att nå miljökvalitetsnormer, såväl ekologiska som kemiska, bedöms öka med planens
genomförande. Planförslaget ger därutöver även en tydlig riktning och ambition framåt i
kommunens arbete med normerna.
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1

Inledning och bakgrund

1.1

Bakgrund
Sjöbo kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP), ÖP 2040. En ÖP kan
normalt antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket betyder att en strategisk
miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska göras vid upprättandet
av ÖP:n (2 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966) och 6 kap. 3 § Miljöbalken
(1998:808)). Av en ÖP ska det framgå hur kommunen avser att tillgodose gällande
miljökvalitetsnormer (MKN) (2 kap. 10 § Plan- och bygglag (2010:900)).
En avgränsning av miljöbedömningen och MKB:n har gjorts i avgränsningssamråd mellan
Sjöbo kommun och länsstyrelsen i Skåne den 22 augusti 2019. Vid samrådet framkom att
genomförandet av ÖP 2040 inte medför stora risker för betydande miljöpåverkan och att
miljöbedömningen ska fokusera på kommunens ytvatten och hur översiktsplanen kan
bidra till att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer (MKN).

1.2

Miljökvalitetsnormer för ytvatten
EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) (2000/60/EG) och dotterdirektivet om
miljökvalitetsnormer (2008/105/EG), definierar de svenska (och europeiska) målen för
förvaltning av alla former av vatten. Målen har införlivats i svensk lagstiftning genom
femte kapitlet i miljöbalken, förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön liksom förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
Sveriges ytvatten är idag indelade i geografiska delområden som kallas
vattenförekomster och fem vattendelegationer har tagit beslut om kvalitetskrav
(miljökvalitetsnormer) för ekologisk status och kemisk ytvattenstatus för
vattenförekomsterna inom respektive distrikt. Aktuell status i förekomsterna bedöms och
uppdateras fortlöpande av myndigheterna.
Syftet med miljökvalitetsnormerna är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att
alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Grundregeln är att miljökvalitetsnormen
ska fastställas till ”god status”, och att normen ska uppnås innan aktuell förvaltningscykel
är slut (för närvarande år 2021). Beroende på vattenförekomstens nuvarande status kan
vattendelegationerna fastställa kvalitetskrav på en nivå som är lägre än god status
alternativt att tiden för när god status ska vara uppnådd skjuts fram.

2

Miljöbedömningens syfte och avgränsning

2.1

Syfte och innehåll
Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och
beslutsfattande, och på så sätt främja en hållbar utveckling (6 kap. 1 § miljöbalken). Vad
en miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en strategisk miljöbedömning ska
innehålla anges i 6 kap. 11 § miljöbalken. De uppgifter som ska finnas med i
miljökonsekvensbeskrivningen ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som är rimlig
med hänsyn till rådande kunskaper och bedömningsmetoder, och som behövs för att en
samlad bedömning av planens väsentliga miljöeffekter ska kunna göras. Föreliggande
miljökonsekvensbeskrivning redovisar förutsättningar och miljöeffekter av ÖP 2040 och
utgör beslutsunderlag för prövnings- eller tillsynsmyndigheter.
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2.2

Geografisk avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningens geografiska avgränsning överensstämmer med ÖP
2040:s geografiska avgränsning. Till viss del bedöms påverkan även utanför planområdet
eftersom vissa av vattenförekomsterna som ligger i kommunen även ligger inom andra
kommuner.
ÖP 2040 avser hela kommunens geografiska område, med undantag för Sjöbo tätort och
Blentarp där fördjupade översiktsplaner är antagna och kommer att gälla parallellt med
ÖP 2040 (Sjöbo kommun, 2007, 2008, 2013).

2.3

Avgränsning i tid
Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning i tid överensstämmer med ÖP 2040:s
tidsram, som bygger på en vision över kommunens utveckling fram till år 2040.

2.4

Avgränsning i sak
Föreliggande MKB är avgränsad i sak till ÖP 2040:s konsekvenser på kommunens
ytvattenförekomster och möjlighet att uppnå beslutade MKN.

3

Nuläge
En strategisk miljöbedömning ska enligt 6 kap. 11 § punkt 3 miljöbalken redovisa nuläget,
det vill säga de rådande miljöförhållandena inom det geografiska område som planen
omfattar. Nulägesbeskrivningen baseras på uppgifter i ÖP 2040 (Sjöbo kommun, u.å.).

3.1

Allmänt om Sjöbo kommun
Sjöbo kommun ligger i mitten av södra Skåne och angränsar till Lund, Eslöv, Hörby,
Tomelilla, Ystad och Skurup kommuner. Sjöbo är sett till ytan Skånes tredje största
kommun, med en areal på drygt 500 km2, varav 15 km2 vatten.
Kommunens centralort är Sjöbo tätort. Blentarp, Vollsjö och Lövestad är serviceorter.
Andra tätorter i kommunen är: Karups sommarby, Bjärsjölagård och Äsperöd. Förutom
tätorterna, finns det även 15 småorter i kommunen. Den kommunala servicen är i
huvudsak lokaliserad till kommunens central- och serviceorter. Sjöbo tätort hade år 2015
ca 8 000 invånare. Blentarp hade ca 1 500, Vollsjö ca 800 och Lövestad ca 600 invånare.
Kommunen har ca 19 200 invånare och är därmed relativt glest befolkad i jämförelse med
andra skånska kommuner. Sedan många år flyttar fler personer till än från kommunen.
Främst sker flytt till/från Malmö, Lund, Ystad och Tomelilla. En av de största
anledningarna till inflyttning i kommunen är den närhet som finns till natur och skog, enligt
en undersökning som gjordes år 2017.
För Sjöbo kommun är samspelet med omlandet avgörande för det dagliga livet och för
samhällsutvecklingen i stort, och en förbättrad kollektivtrafik är en viktig fråga för
kommunens invånare. 46 % av de förvärvsarbetande i Sjöbo kommun arbetar i den egna
kommunen medan övriga pendlar ut till arbete i andra kommuner. Cirka 2 000 personer
pendlar in i kommunen för arbete/studier.
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Under 1970- och 80-talet lades all tågtrafik i Sjöbo kommun ner och idag är bilen ett
viktigt transportmedel i kommunen. Sjöbos kommuninvånare kör generellt längre sträckor
samt har ett högre antal bilar per person jämfört med både Sverige och Skåne.
Kommunens yta består av ca 50 % åkermark, 25 % skogsmark, 18 % slåtter/betesvall
och 8 % betesmark. Lantbruken i kommunen producerar stora mängder kött och mjölk.
Dricksvattenförsörjningen i Sjöbo kommun är helt baserad på grundvatten. 67 % av
kommuninvånarna är kopplade till kommunalt dricksvatten, medan 33 % av
kommuninvånarna får sitt dricksvatten från privata brunnar. Kommunen har 9 vattenverk,
till vilka 11 grundvattentäkter är kopplade.
Vombsjön, som delvis ligger i Sjöbo kommun (delas geografiskt av kommunerna Sjöbo,
Eslöv och Lund) är med andra ord inte en dricksvattenkälla för kommunen, men är en
viktig dricksvattenkälla för många andra kommuner i Skåne. Malmö, Burlöv, Svedala,
Staffanstorp, Vellinge och delar av Lunds och Eslövs kommuner får sitt dricksvatten från
Vombsjön (Sydvatten AB, u.å.).
Det finns drygt 3500 enskilda avlopp och ca 20 små och stora avloppsreningsverk (som
betjänar mer än 25 personer) i kommunen (Sjöbo kommun, 2009).
I Sjöbo kommun finns idag ca 150 identifierade förorenade eller misstänkt förorenade
områden. På de aktuella objekten har det bedrivits verksamheter som kan antas medföra
spridning av föroreningar till mark, vatten och byggnader.

3.2

Gällande kommunala planer och annan pågående planering
Nuvarande översiktsplan, Översiktsplan för Sjöbo kommun ÖP 2009, antogs i mars 2009
och förklarades inaktuell 2016-06-15. Den gäller dock fortsatt vid exempelvis
handläggning av bygglov och detaljplaner. År 2014–2015 arbetade kommunen med en
programhandling som berör landsbygdens utveckling. Det var synpunkterna under
programsamrådet som ledde till att den förklarades inaktuell och att arbetet med den nya
ÖP:n påbörjades.
Det finns även en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Blentarp från 2008, ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen (TÖP) för Vindkraft från 2010 samt en FÖP för Sjöbo tätort från
2013.
I gällande ÖP finns en markanvändningskarta, se Figur 3-1. I avsnitt 5.2 och 5.3 beskrivs
de ändringar rörande markanvändning som görs i planförslaget ÖP 2040 gällande orterna
Vollsjö och Lövestad.
Det finns två vattenskyddsområden i kommunen, Heingetorp- och Grimstofta-Gröndal
vattenskyddsområde.
Kommunen arbetar med framtagande av lokala miljömål, dessa är dock ännu ej antagna.
Det finns en aktuell VA-policy från år 2015.
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Figur 3-1. Markanvändningskarta, Översiktsplan för Sjöbo kommun 2009.
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3.3

Kommunens ytvattenförekomster
I Sjöbo kommun finns 14 vattenförekomster (Figur 3-2). Huvuddelen av kommunens ytor
och ytvatten ingår i Kävlingeåns avrinningsområde. En mindre yta i kommunens sydöstra
del ingår i Nybroåns avrinningsområde.

Figur 3-2. Ytvattenförekomster i Sjöbo kommun. Sjöarna visas med sina namn, medan
vattendragen visas med sina respektive vattenförekomst-id:n.

Sjöarna Sövdesjön och Snogeholmsjön ligger i sin helhet i kommunen, medan
Ellestadssjön och Vombsjön ligger delvis utanför kommunens gränser.
Klingavälsån delas in i tre vattenförekomster; en på sträckan mellan Ellestadsjön och
Snogeholmssjön (WA21616687), en mellan Snogeholmssjön och Sövdesjön
(WA20774729) och en mellan Sövdesjön och åns utlopp i Kävlingeån (WA14011444).
Tre vattenförekomster tillhör Kävlingeån: vattensträckan mellan åns källa norr om Killeröd
och mötet med Djurrödsbäcken (även kallad Vollsjöån) (WA84285224), Tolångaåns
sträckning mellan Näsby och Tranåsbäckens utflöde i Tolångaån (WA25040470), liksom
Tolångaåns, Åsumsåns och Björkaåns vidare flöde innan utflödet i Vombsjön
(WA78517976).
Djurrödsbäcken (även kallad Sillarödsbäcken) har sin källa vid Vallarum och utflöde i
Kävlingeån vid Näsby (WA38831352). Tranåsbäcken har sin källa öster om Lövestad, vid
Frörum, och sitt utlopp i Tolångaån (WA20376298). Torpsbäcken har sin källa i
Sjömossen norr om Bjärsjölagård och sitt utflöde i Vombsjön (WA30722528).
repo001.docx 2015-10-05
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Borstbäcken (Borstabäcken) har också sitt utflöde i Vombsjön, men sin källa vid Östraby
(WA53905987).
Verkaån (WA82206081) slutligen, utgör kommunens nordöstra gräns mot kommunerna
Hörby och Tomelilla.
3.3.1 Normer och status
Tabell 3-1 visar kommunens ytvattenförekomster, deras beslutade miljökvalitetsnormer
liksom aktuell ekologisk och kemisk status. Informationen är hämtad från myndigheternas
databas över gällande miljökvalitetsnormer och statusbedömningar den 11 mars 2020
(Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna, & Havs- och vattenmyndigheten, u.å.).
Kvalitetskravet för alla kommunens ytvattenförekomster är god ekologisk och kemisk
status. Alla förekomster förutom en har fått en tidsfrist till 2027 för kravet god ekologisk
status. Generellt motiveras tidsfristerna med att det har bedömts vara omöjligt att uppnå
god ekologisk status med avseende på näringsämnen och näringsämnespåverkan i
förekomsterna inom nuvarande förvaltningscykel.
Beslutade kvalitetskrav, både med avseende på ekologisk status och kemisk
ytvattenstatus, uppnås inte i någon av förekomsterna idag. Bedömda kvalitetsfaktorer i
kommunens förekomster visar generellt att näringsämnespåverkan på förekomsterna är
för hög. I flera förekomster visar hydromorfologiska kvalitetsfaktorer sämre än god status.
Bedömningen av kemisk status baseras i alla fall på nationstäckande bedömningar av
status för kvicksilver och kvicksilverföreningar, liksom bromerade difenyletrar. Mätningar
med avseende på kemisk status (halter av bly, kadmium och nickel) har rapporterats för
tre förekomster, och visar god status (Ellestadssjön, Klingavälsån: Snogeholmssjön –
källa, och Klingavälsån: Kävlingeån – Sövdesjön).
En utökad beskrivning av respektive ytvattenförekomst med avseende på ekologisk och
kemisk status ges i Bilaga 1.
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Tabell 3-1. Sjöbo kommuns vattenförekomster, deras beslutade kvalitetskrav (normer), liksom
nuvarande status.

Förekomst
Ellestadssjön,
WA43762631
Klingavälsån:
Snogeholmssjön-källa,
WA21616687
Snogeholmssjön,
WA49189666
Klingavälsån:
Sövdesjön-Snogeholmssjön,
WA20774729
Sövdesjön,
WA13434476
Klingavälsån:
Kävlingeån-Sövdesjön,
WA14011444
Tranåsbäcken,
WA20376298
Djurrödsbäcken
(Sillarödsbäcken),
WA38831352
Kävlingeån:
Djurrödsbäcken-källa
(Vollsjöån), WA84285224
Kävlingeån:
Tranåsbäcken-Djurrödsbäcken,
WA25040470
Kävlingeån:
Vombsjön-Tranåsbäcken
(Björkaån/Åsumsån/Tolångaån),
WA78517976
Torpsbäcken,
WA30722528
Borstbäcken
(Borstabäcken),
WA53905987
Vombsjön,
WA93795099
Verkaån,
WA82206081

Kvalitetskrav (norm)
Ekologisk status Kemisk ytvattenstatus

Aktuell status
Ekologisk
Kemisk

God 2027 ●

God ●

Dålig ●

Uppnår ej god ●

God 2027 ●

God ●

Måttlig ●

Uppnår ej god ●

God 2027 ●

God ●

Dålig ●

Uppnår ej god ●

God 2027 ●

God ●

Måttlig ●

Uppnår ej god ●

God 2027 ●

God ●

Dålig ●

Uppnår ej god ●

God 2027 ●

God ●

Måttlig ●

Uppnår ej god ●

God 2027 ●

God ●

Måttlig ●

Uppnår ej god ●

God ●

God ●

Måttlig ●

Uppnår ej god ●

God 2027 ●

God ●

Måttlig ●

Uppnår ej god ●

God 2027 ●

God ●

Måttlig ●

Uppnår ej god ●

God 2027 ●

God ●

Måttlig ●

Uppnår ej god ●

God 2027 ●

God ●

Dålig ●

Uppnår ej god ●

God 2027 ●

God ●

Måttlig ●

Uppnår ej god ●

God 2027 ●

God ●

Otillfredsställande ●

Uppnår ej god ●

God ●

God ●

Måttlig ●

Uppnår ej god ●
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3.3.2 Pågående arbete kopplat till ytvattenförekomsterna
Sjöbo kommun är medlemmar i Kävlingeåns vattenråd, liksom Nybroån, Kabusaån och
Tygeåns vattenråd. För närvarande pågår följande arbete kopplat till kommunens
ytvatten:
•

Vattendialog påbörjad år 2019 förs med markägare och andra berörda i
Vanstadsbäckens avrinningsområde (biflöde till Tranåsbäcken) på uppdrag av
Kävlingeåns vattenråd. Fokus för dialogen ligger på bevattning och åtgärder mot
övergödning. Innehåll och konkreta åtgärder håller på att tas fram tillsammans
med berörda lantbrukare.

•

LEVA-projekt (Lokalt Engagemang för Vatten), som är ett nationellt pilotprojekt
mot övergödning, påbörjades år 2019 i Tranåsbäckens avrinningsområde
påbörjat på uppdrag av Kävlingeåns vattenråd.

•

År 2018 startade Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten AB projektet Fokus
Vombsjön. De planerade åtgärderna inom projektet syftar framför allt till att öka
kunskap och samverkan i och kring Vombsjön och dess tillrinningsområde.

Under fyra månader 2016 – 2017 genomfördes en vattendialog med markägare och
andra berörda i Borstbäckens avrinningsområde på uppdrag av Kävlingeåns vattenråd.
Vattendialogen bidrog framför allt till ökad kunskap.
Under åren 2014–2016 genomfördes en vattendialog med markägare och andra berörda
i Torpsbäckens avrinningsområde på uppdrag av Kävlingeåns vattenråd. Drygt 20
lantbrukare deltog. Åtgärder som genomfördes för att främja en bättre vattenkvalitet var:
ökad kunskap, anläggning av dammar, infiltrationsdiken och tvåstegsdiken samt
strukturkalkning. Åtgärderna resulterade enligt uppgift från Sjöbo kommun i att
fosfortransporten till Vombsjön minskat med knappt 100 kg/år.

4

Framskrivet nuläge - nollalternativet
En strategisk miljöbedömning av en plan eller ett program ska enligt 6 kap. 11 § punkt 3
miljöbalken innehålla uppgifter om miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om
den bedömda planen inte genomförs, det så kallade ”nollalternativet”. Nollalternativet
används i miljöbedömningen som en jämförelse med planförslaget ÖP 2040, och
motsvaras här av gällande översiktsplan.
Utifrån gällande förutsättningar i området, förväntas det nuvarande tillståndet förändras
på följande sätt om ÖP 2040 inte antas och genomförs:
•

Markanvändningen inom kommunen förblir sparsamt angiven vilket försvårar
hanteringen av olika markområden i kommunen och minskar möjligheterna att
uppnå kommunens visioner och mål.

•

Förslag på konkreta åtgärder för att uppnå bättre kvalitet i kommunens
vattenförekomster uteblir.

•

Antalet enskilda avlopp minskar inte och har fortsatt möjlighet att öka i antal,
eftersom ÖP 2009 inte tar ställning mot spridd bebyggelse, och inte har generella
riktlinjer kring att lokalisera ny samhällsbebyggelse i anslutning till befintlig
service.
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•

Ställningstagande om lokalt omhändertagande av dagvatten vid detaljplanering
saknas, vilket innebär en begränsning i kartläggning av kommunens dagvatten
och möjligheterna att begränsa dess påverkan på ytvatten och möjligheterna att
uppnå MKN.

•

Bebyggelsen i Lövestad och Vollsjö utvecklas enligt befintliga planer, vilket i
grova drag innebär:
o

Färre bostäder

o

Fler industrier och handelsområden

o

Fler hårdgjorda ytor

o

Mindre lokalt omhändertagande av dagvatten och medföljande
föroreningsreducerande möjligheter

•

Jordbruksproduktionen i kommunen försvåras/minskar eftersom ÖP 2009
(gällande ÖP) inte tar ställning mot spridd bebyggelse på jordbruksmark, och inte
har generella riktlinjer kring att ta tillvara på de jordbruksmarker som finns i
kommunen och att lokalisera ny samhällsbebyggelse i anslutning till befintlig
service.

•

Bilberoendet inom kommunen är fortsatt högt och ökar med ökande
befolkningsantal liksom i kombination med att kollektivtrafiken och möjliga
alternativa resesätt (exempelvis cykel-/gångvägar) inte anpassas till
befolkningsökningen.

För vattenmiljön innebär nollalternativet bland annat potentiellt ökat utsläpp av
förorenande ämnen kopplade till mindre verksamheter, enskilda avlopp, dagvatten och
trafik. Det innebär också en potentiell minskning av näringsämnen från jordbruksmark,
eftersom jordbruket minskar. Nollalternativet innebär vidare ökade dagvattenvolymer, och
mindre flödesreglering, vilket bland annat påverkar mottagande ytvattenförekomster
negativt.
Förslag på konkreta åtgärder för att uppnå bättre kvalitet i kommunens vattenförekomster
saknas i gällande ÖP. Nollalternativet innebär därmed en minskad sannolikhet för att
vattenvårdade åtgärder kommer till stånd.

5

Planförslag ÖP 2040 och dess miljökonsekvenser

5.1

Markanvändning
Förslag
I ÖP 2040 föreslås dels generella riktlinjer för respektive landskapskaraktärsområde
(Vombsjösänkan, Södra mellanbygden, Linderödsåsen, Snogeholm och Krageholms
godslandskap, Romelåsen) och dels specifika riktlinjer för hållbar utveckling för ett antal
kategorier:
•

Mångfunktionell bebyggelse

•

Sammanhängande bostadsbebyggelse

•

Verksamheter och industri
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•

Transportinfrastruktur

•

Tekniska anläggningar

•

Natur-, Kultur-, produktions och rekreationslandskap

Ny samlad bebyggelse koncentreras fram till år 2040 till kommunens centralort Sjöbo
samt serviceorterna Blentarp, Vollsjö och Lövestad, vilket innebär förändrad
markanvändning i Vollsjö och Lövestad. Gällande fördjupade översiktsplaner finns redan
för Sjöbo tätort och Blentarp. De markanvändningsförändringar som föreslås i Vollsjö och
Lövestad, liksom miljöeffekter och förväntade miljökonsekvenser för kommunens ytvatten
av den förändrade markanvändningen, beskrivs i avsnitt 5.2.1 och 5.2.2.
Planförslaget (Figur 5-1) anger att ny samlad bebyggelse ska lokaliseras i anslutning till
befintlig samhällsservice, och att ny spridd bebyggelse ska medges restriktivt. Detta
bland annat i syfte att att minska andelen enskilda avlopp. Vidare ska jordbruksmark
bevaras och enskild bebyggelse medges restriktivt på den.
Vid eventuella framtida fördjupade översiktsplaner, nya detaljplaner samt vid enskilda
bygglovsprövningar anges följande specifika riktlinjer som inverkar på
miljökvalitetsnormerna för vatten:
•

Dagvatten och dräneringsvatten från husgrunder ska omhändertas lokalt på den
fastighet som ska bebyggas.

•

Vid detaljplanering ska planbestämmelse som anger andelen infiltrerbar mark
och begränsar andel hårdgjord yta användas.

•

Vid planering och anläggning av allmän platsmark ska kommunen, där det är
möjligt, plantera träd och arbeta med fördröjningsytor för dagvatten.

•

Möjligheten att ansluta ny bebyggelse till det kommunala vatten- och
avloppsnätet ska utredas på ett tidigt stadium och ny bebyggelse ska i första
hand kopplas till kommunalt vatten och avlopp.

Kommunen verkar för att riksväg 11 samt riksväg 13 byggs ut för att möta nya krav på
trafiksäkerhet och ökad trafik, samt arbetar för en bussfil längs den mest trafikerade
sträckan på riksväg 13. Bussfilen bedöms kunna bidra till att fler väljer att åka kollektivt
och därmed minskat trafiktryck. Befintliga busshållplatser vid Sjöbo sommarby,
Sövdeborgskorset och Anklam utvecklas till punkter för byte av färdmedel i syfte att
underlätta för kommunens invånare att resa kollektivt och därmed klimatsmart.
Regionala cykelvägar utvecklas och byggs för att binda ihop tätorter inom kommunen.
Senast 2040 finns ett kommunikationsstråk för cykel mellan Tolånga och Lövestad, samt
mellan Sjöbo tätort och Vollsjö.
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Figur 5-1. Markanvändningskarta ÖP 2040.

repo001.docx 2015-10-05

15
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2020-04-24
SLUTVERSION

RV \\semmafs001\projekt\21215\13010583_mkb_öp_sjöbo_kommun\000\19 original\mkb för öp sjöbo kommun slutversion till samråd 20200424.docx

Miljökonsekvenser
Planen anger en tydligare inriktning mot att jord- och skogsbruk är ett överordnat intresse
inom utpekade områden än vad som anges i gällande plan eller vad en utveckling enligt
nollalternativet kan antas medföra. Detta skulle kunna medföra nedsatt möjlighet att
uppnå MKN, framförallt för ekologisk status, då flera vattenförekomster har problem med
övergödning. I flera av de utpekade områdena anges emellertid att ett naturvårdsinriktat
jord- och skogsbruk ska bedrivas, vilket kan antas medföra en mindre
näringsämnesbelastning från nämnda områden.
De tydliga riktlinjerna i ÖP 2040 säkerställer i högre grad krav på hantering av dagvatten
vid detaljplanering än i nollalternativet. Detta bedöms öka möjligheten att uppnå MKN
både för ekologisk status, främst hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, liksom för kemisk
status.
Den föreslagna strategin för förtätning i befintliga tätorter innebär ett större behov av
hantering av misstänkt förorenade områden. Kartläggning av misstänkt förorenande
områden ökar kunskapen om vilka föroreningar som finns i kommunen och eventuell
sanering bidrar positivt till en minskad spridning av förorenande ämnen till kommunens
ytvatten. Strategin möjliggör även en minskning av andelen enskilda avlopp i kommunen,
vilket kan minska utsläppen av näringsämnen till kommunens ytvattenförekomster.
Därmed ökar möjligheterna att uppnå beslutade MKN med avseende på näringsämnen
och därtill kopplade kvalitetsfaktorer.
Ökad trafik innebär en ökad belastning för miljön i stort, och även specifikt för
kommunens ytvattenförekomster. Planens förslag syftar till att underlätta för
kommuninvånare att resa kollektivt, vilket skulle kunna minska utsläpp av förorenande
ämnen från biltrafiken. Detta är en del i att förbättra förutsättningarna att uppnå MKN för
ytvatten.
Sammantaget bedöms det ökade fokuset på markanvändning och tydligare riktlinjer
kopplat till den, jämför Figur 3-1med Figur 5-1, gynna hantering av vattnet inom
kommunen. Möjligheterna att ställa relevanta villkor och krav i exempelvis
tillståndsärenden miljöfarlig verksamhet, bygglov eller detaljplanering ökar. Detta i sin tur
ökar möjligheten att uppnå MKN för vatten.

5.2

Fördjupning Vollsjö
Föreslagen markanvändning i utbyggnadsområdet Vollsjö visas i Figur 5-2, och beskrivs
närmare nedan. Miljökonsekvenserna av föreslagna förändringar beskrivs löpande i
samband med förslagen.
Vollsjöån (avsnitt 3.3) rinner i anslutning till Vollsjö och är den ytvattenförekomst som
primärt påverkas av lokala förändringar i markanvändning. Dagvattenledningarna i Vollsjö
mynnar samtliga i ån. En hel del vatten läcker också in i ortens spillvattenledningar, vilket
märks särskilt när det regnar (”Mailkommunikation med Pia Fröjd, VA-ingenjör, Sjöbo
kommun.”, 2020).
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Figur 5-2. Föreslagen markanvändning i utbyggnadsområdet Vollsjö i ÖP 2040.
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Förändrad markanvändning i ÖP 2040 jämfört med nollalternativet är:
1. Utbyggnadområde för bostäder/enbostadshus 2020–2040. Marken är i
nollalternativet detaljplanelagd för bostäder/enbostadshus. Det befintliga
detaljplaneområdet för bostäder halveras i ÖP 2040, och ett
klimatanpassningsområde anläggs (se förändrad markanvändning nummer 8).
Dagvatten ska tas omhand lokalt. Marken är inte exploaterad idag.
Miljökonsekvens: andel hårdgjord yta i samband med exploatering minskar
jämfört med nollalternativet, eftersom detaljplaneområdet halveras till storleken.
Därmed minskar dagvattenavrinningen från området. Dagvatten ska tas omhand
lokalt, vilket även det innebär mindre dagvatten från området jämfört med
nollalternativet. En minskad dagvattenavrinning innebär mindre belastning på
avloppssystem och/eller mottagande vattenförekomster med avseende på
vattenvolymer och föroreningar.
2. Förtätning flerbostäder/radhus 2020–2030. Dagvatten ska tas om hand lokalt.
Det norra utbyggnadsområdet är i nollalternativet planlagt som park eller
plantering, och det södra för bostadsändamål. Marken är inte exploaterad idag.
Miljökonsekvens: andel hårdgjord yta i samband med exploatering ökar jämfört
med nollalternativet, eftersom det norra utbyggnadsområdet ändras från
grönområde till bostadsområde. Dagvatten ska tas omhand lokalt enligt ÖP 2040,
vilket innebär mindre dagvattenbelastning från det södra bostadsområdet jämfört
med nollalternativet.
3. Utbyggnadsområde för flerbostäder/radhus 2030–2040. Utbyggnadsområdet är i
nollalternativet planlagt för ”Industri som ej är störande för omgivningen” och
”Småindustri och hantverk som ej är störande för omgivningen”. Marken är
exploaterad idag och till större delen hårdgjord. Markprover måste tas i samband
med framtagande av detaljplan och sanering kan behövas.
Miljökonsekvens: utbyggnadsförslag i ÖP 2040 innebär minskad andel hårdgjord
yta och lokalt omhändertagande av dagvatten, liksom möjlig sanering av
förorenad mark. Förändringarna förbättrar förutsättningarna för minskad
föroreningsspridning och belastning på vattenförekomster jämfört med
nollalternativet.
4. Nybyggnation LSS-boende 2020–2040. Dagvatten ska tas om hand lokalt.
Området är i nollalternativet planlagt för bostäder. Marken är inte exploaterad
idag.
Miljökonsekvens: andel hårdgjord yta förändras inte jämfört med nollalternativet,
men dagvatten tas om hand lokalt, vilket innebär en minskad dagvattenbelastning
jämfört med nollalternativet.
5. Utbyggnadsområde för bostäder med tillhörande verksamhet 2020–2040.
Dagvatten ska tas om hand lokalt. Utbyggnadsområdet är i nollalternativet
planlagt för industriändamål. En del av marken är exploaterad och hårdgjord
idag, en del är ännu oexploaterad.
Miljökonsekvens: sannolikt minskad föroreningsbelastning från området i
samband med exploatering jämfört med nollalternativet. Lokalt omhändertagande
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av dagvatten innebär också en minskad belastning från dagvatten. Att leva och
arbeta på samma ställe minskar trafikarbetet för boende i området.
6. Förtätning centrum/bostäder 2020–2040. Dagvatten ska tas om hand lokalt.
Området är i nollalternativet planlagt för bostäder/handel, med möjlighet till
samlingslokal eller hantverkslokal. Marken är inte exploaterad, men hårdgjord.
Miljökonsekvens: andel hårdgjord yta förändras inte jämfört med nollalternativet,
men dagvatten tas om hand lokalt, vilket innebär en minskad dagvattenbelastning
jämfört med nollalternativet.
7. Utvecklad rekreationsyta i anslutning till mångfunktionell bebyggelse 2020–2040.
Området är i nollalternativet planlagt som allmän platsmark – park eller natur till
större delen, och för industri till en mindre del.
Miljökonsekvens: förändringen från industritomt till rekreationsyta förbättrar
förutsättningarna för minskad föroreningsspridning och belastning på
vattenförekomster jämfört med nollalternativet.
8. Områden för klimatanpassning 2020–2040. Områdena har bedömts vara
olämpliga för exploatering på grund att de är naturliga lågpunkter vilket gör att
vatten ansamlas här vid mycket nederbörd. Utvecklingsområdena är i
nollalternativet planlagda som allmän platsmark – park (det norra
klimatanpassningsområdet) och bostäder – enbostadshus (det södra området).
Miljökonsekvens: områdena fungerar som naturliga dagvattendammar, vilket
betyder att de vid tillfällen av mycket nederbörd fungerar som reservytor för
omkringliggande fastigheters omhändertagande av dagvatten. Jämfört med
nollalternativet förbättras möjligheterna till dagvattenfördröjning vid tillfällen med
mycket nederbörd. Andel hårdgjord yta minskar jämfört med nollalternativet i och
med förändringen från bostadsområde till område för klimatanpassning.
9. Befintlig detaljplan upphävs. I nollalternativet är området planlagt för bostäder,
friliggande småhus. Marken är inte exploaterad idag.
Miljökonsekvens: upphävning av befintlig detaljplan innebär att 11 småhustomter
och en gata inte byggs. Förändringen innebär mindre hårdgjorda ytor och
förorenande markanvändning och därmed en minskad belastning på
vattenförekomster jämfört med nollalternativet.

5.3

Fördjupning Lövestad
Föreslagen markanvändning i utbyggnadsområdet Lövestad visas i Figur 5-3, och
beskrivs närmare nedan. Miljökonsekvenserna av föreslagna förändringar beskrivs
löpande i samband med förslagen.
Tranåsbäcken (avsnitt 3.3) är den ytvattenförekomst som primärt påverkas av lokala
förändringar i markanvändning i Lövestad. Dagvattenledningar är kopplade till ortens hus.
Drygt ¾ av ortens vatten avleds till Tranåsbäcken sydost om Lövestad, och resten leds till
en mindre bäck norr om Lövestad, som når Tranåsbäcken nedströms Lövestad. Liksom i
Vollsjö, läcker en del vatten in i ortens spillvattenledningar (”Mailkommunikation med Pia
Fröjd, VA-ingenjör, Sjöbo kommun.”, 2020).
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Figur 5-3. Föreslagen markanvändning i utbyggnadsområdet Lövestad i ÖP 2040.
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Förändrad markanvändning i ÖP 2040 jämfört med nollalternativet är:
1. Utbyggnadområde för bostäder/enbostadshus 2020–2040. Marken är i
nollalternativet planlagd för bostäder, främst enbostadshus. De befintliga
detaljplaneområdena för bostäder minskar i ÖP 2040 och
klimatanpassningsområden anläggs (se förändrad markanvändning nummer 8).
Dagvatten ska tas omhand lokalt. Idag är marken delvis exploaterad.
Miljökonsekvens: andel hårdgjord yta i samband med exploatering minskar totalt
jämfört med nollalternativet, eftersom delar av befintliga detaljplaneområden för
bostäder görs om till klimatanpassningsområden. Dagvatten tas om hand lokalt i
planförslaget, vilket innebär en minskad dagvattenbelastning jämfört med
nollalternativet.
2. Förtätning flerbostäder/radhus 2020–2030. Utbyggnadsområdena är till största
del planlagda för bostäder, främst enbostadshus, i nollalternativet. Ett litet
område är planlagt som natur i anslutning till bostadsbebyggelse. Dagvatten ska
tas omhand lokalt. Idag är marken inte exploaterad.
Miljökonsekvens: andel hårdgjord yta ökar något i samband med exploatering i
jämförelse med nollalternativet, på grund av det lilla område som är befintligt
planlagt som natur. Dagvatten tas om hand lokalt i planförslaget, vilket innebär en
minskad dagvattenbelastning jämfört med nollalternativet.
3. Utbyggnadsområde för flerbostäder/radhus 2030–2040. Områdena är
detaljplanelagda för bostäder, främst enbostadshus i nollalternativet. Dagvatten
ska tas omhand lokalt. Idag är marken inte exploaterad.
Miljökonsekvens: andel hårdgjord yta förändras inte jämfört med nollalternativet,
men dagvatten tas om hand lokalt vilket innebär en minskad dagvattenbelastning
jämfört med nollalternativet.
4. Utbyggnadsområde för bostäder med tillhörande verksamhet 2020–2040. Marken
befintligt planlagd för småindustriändamål, och det västra området är redan idag
planlagt för bostäder och icke störande småindustri. Dagvatten ska tas omhand
lokalt. Marken är exploaterad idag. Området är gammal industrimark med
asfalterade ytor och gamla industri-/verksamhetsbyggnader.
Miljökonsekvens: andel hårdgjord yta förändras inte nämnvärt jämfört med
nollalternativet, men dagvatten tas om hand lokalt, vilket innebär en minskad
dagvattenbelastning jämfört med nollalternativet.
5. Förtätning centrum/bostäder 2020–2040. Området är detaljplanelagd för handel
och bostadsändamål i nollalternativet. Dagvatten ska tas omhand lokalt. Marken
är idag exploaterad och hårdgjord. På den norra fastigheten finns en
bensinmack.
Miljökonsekvens: utbyggnadsförslaget innebär minskad andel hårdgjord yta,
lokalt omhändertagande av dagvatten, liksom sanering av förorenad mark.
Förändringarna förbättrar förutsättningarna för minskad föroreningsspridning och
belastning på vattenförekomster jämfört med nollalternativet.
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6. Tomt för ridhus 2020–2040. Marken till större delen befintligt planlagd för
småindustriändamål och handel. Dagvatten ska tas omhand lokalt. Marken är
idag oexploaterad.
Miljökonsekvens: risk för diffust läckage av näringsämnen från ridhus.
Nollalternativet innebär å andra sidan föroreningsbelastning från småindustri och
handel. ÖP 2040 innebär lokalt omhändertagande av dagvatten och därmed en
minskad belastning från dagvatten på ytvatten jämfört med nollalternativet.
7. Utvecklad rekreationsyta i anslutning till mångfunktionell bebyggelse 2020–2040.
Marken till större delen planlagd för allmän platsmark – park eller natur i
nollalternativet.
Miljökonsekvens: markanvändningen i planförslaget och nollalternativet i
huvudsak densamma, inga konsekvenser av betydelse bedöms uppstå med
avseende på MKN.
8. Område för klimatanpassning 2020–2040. Områden som har bedömts vara
olämpliga för exploatering på grund att de är naturliga lågpunkter vilket gör att
vatten ansamlas här vid mycket nederbörd. Marken till stor del planlagd för
bostäder i nollalternativet, men ännu inte exploaterad.
Miljökonsekvens: områdena fungerar som naturliga dagvattendammar, vilket
betyder att de vid tillfällen av mycket nederbörd fungerar som en reserv för
omkringliggande fastigheters omhändertagande av dagvatten. Jämfört med
nollalternativet förbättras möjligheterna till dagvattenfördröjning vid tillfällen med
mycket nederbörd. Andel hårdgjord yta minskar jämfört med nollalternativet i och
med förändringen från bostadsområde till område för klimatanpassning.
9. Befintlig detaljplan upphävs. I nollalternativet är det västra området planlagt för
småindustri och handel. Det är oexploaterat idag. Det östra området är i
nollalternativet planlagt för bostäder, småhustomter. Det är också oexploaterat
idag.
Miljökonsekvens: upphävning av detaljplan innebär att industri- och
handelsverksamheter, liksom småhus och gator inte byggs. Planförslaget innebär
färre hårdgjorda ytor och en minskad belastning på vattenförekomster jämfört
med nollalternativet.

5.4

Prioriterade åtgärder för bättre ytvattenkvalitet
Förslag
ÖP 2040 anger prioriterade åtgärder i arbetet för att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer
i kommunens ytvattenförekomster. Åtgärdsarbetet är uppdelat i olika tidsperioder.
Föreslagna åtgärder visas i Tabell 5-1.
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Tabell 5-1. Föreslagna prioriterade åtgärder i arbetet för att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer i
kommunens ytvattenförekomster från Sjöbo kommuns förslag till ÖP 2040.
Föreslagen åtgärd

2030–2040

Omfattad ytvattenförekomst

a)

Omarbeta vattenskyddsområde och föreskrifter för
Vattenskyddsområde Bjärsjölagård om kommunen behåller
vattentäkten, annars ska vattentäkt och vattenskyddsområde
med föreskrifter avvecklas.

Torpsbäcken

b)

Omarbeta skyddsområde och föreskrifter för
Vattenskyddsområde Vombsjön.

Vombsjön

c)

Upprätta vattenskyddsområde och föreskrifter för den
kommunala vattentäkten i Heinge.

Djurrödsbäcken

d)

Upprätta vattenskyddsområde och föreskrifter för de
kommunala vattentäkterna i Blentarp och Herreberga.

Klingavälsån: Kävlingeån-Sövdesjön

e)

Upprätta vattenskyddsområde och föreskrifter för den
kommunala vattentäkten i Klasaröd.

Kävlingeånån: Djurrödsbäcken-Källa
(Vollsjöån)

f)

Upprätta vattenskyddsområde och föreskrifter för den
kommunala vattentäkten i Vanstad. Omarbeta
vattenskyddsområden och föreskrifter för de kommunala
vattentäkterna i Grimstofta och Gröndal.

Kävlingeån: VombsjönTranåsbäcken
(Björkaån/Åsumsån/Tolångaån)

g)

Vattendialog med markägare och andra berörda i
avrinningsområdet.

Kävlingeån: Djurrödsbäcken-källa
(Vollsjöån)

h)

Vattendialog med markägare och andra berörda i
avrinningsområdet.

Kävlingeån: VombsjönTranåsbäcken
(Björkaån/Åsumsån/Tolångaån)

i)

Rekreationsstråk tillskapas vid Björkaån och del av Åsumsån
(Sjöbo-Vombsjön)

Kävlingeån: VombsjönTranåsbäcken
(Björkaån/Åsumsån/Tolångaån)

j)

Lokalt omhändertagande av dagvatten vid detaljplanering.

Alla kommunens förekomster

k)

Lokalisera ny sammanhållen bebyggelse i anslutning till
befintlig samhällsservice och medge ny spridd bebyggelse
restriktivt. Bidrar bland annat till att minska antalet enskilda
avlopp.

Alla kommunens förekomster

l)

Fortsatt aktivt deltagande i Kävlingeåns vattenråd, för att få till
stånd ett samordnat åtgärdsarbete samt vattendialoger med
markägare och andra berörda/intressenter. Vattendialogerna
bidrar bland annat till ökad kunskap. Innehåll och konkreta
åtgärder tas fram i samråd som en del av dialogen. Konkreta
åtgärder kan till exempel vara att ta upp kulverterade sträckor
i dagen, ta bort vandringshinder för fisk,
anpassaskyddszoner, restaurering av rensade eller rätade
vattendrag, minska fosforläckage vid spridning av stallgödsel,
genomföra strukturkalkning, anlägga kalkfilterdiken, anlägga
tvåstegsdiken, anlägga våtmarker och anlägga
bevattningsdammar.

Alla kommunens förekomster,
förutom Verkaån som ligger i annat
avrinningsområde

m)

Tillskapa rekreationsstråk

Kävlingeån: Djurrödsbäcken-källa
(Vollsjöån)

n)

Tillskapa rekreationsstråk i del av Åsumsån och Tolångaån

Kävlingeån: VombsjönTranåsbäcken
(Björkaån/Åsumsån/Tolångaån)

2020–2040

2020–2030

Period
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Miljökonsekvenser
Att kommunen i ÖP 2040 konkretiserar förslag på åtgärder för att uppnå beslutade
miljökvalitetsnormer i kommunens ytvattenförekomster bidrar till möjligheterna att uppnå
MKN. I nollalternativet saknas åtgärdsförslag rörande kommunens ytvattenförekomster
och förutsättningar att nå MKN. Planens inverkan på möjlighet att uppnå MKN, jämfört
med nollalternativet, är i det här avseendet med andra ord positiv.
Åtgärdsförslag (a) till (f): Sex av kommunens ytvattenförekomster berörs av
åtgärdsförslagen (a) till (f). Åtgärdsförslag (b) berör i huvudsak Vombsjön, men även de
vattendrag som har utlopp från Vombsjön skulle kunna gynnas av åtgärden.
Berörda ytvattenförekomster uppnår inte god ekologisk status idag, vilket i många fall är
kopplat till kvalitetsfaktorn näringsämnen och andra faktorer som indikerar
näringsämnespåverkan. Vid omarbetning och/upprättande av skyddsområdena bör fokus
därför ligga på reglering av näringsämnestillförsel (samt kemiska ämnen) från till exempel
jordbruksmark. Åtgärdsförslagen skulle i sådant fall få positiv inverkan på möjligheten att
uppnå kvalitetskraven för respektive vattenförekomst.
Åtgärdsförslag (g) och (h): Vattendialogerna är tänkt att mynna ut i ett antal åtgärder med
syfte att förbättra vattenkvaliteten i berörda vattendrag.
Samtliga åtgärder bidrar i viss mån till ökad möjlighet att uppnå MKN i berörda
vattenförekomster.
Att åtgärda vandringshinder, anpassa skyddszoner, kontrollera spridning av stallgödsel
med mera kan bidra till positiv inverkan på bland annat kvalitetsfaktorerna fisk,
näringsämnen och särskilda förorenande ämnen i de berörda ytvattenförekomsterna
Kävlingeån: Djurrödsbäcken-källa (Vollsjöån) och Kävlingeån: Vombsjön-Tranåsbäcken
(Björkaån/Åsumsån/Tolångaån). Rätt utförda åtgärder skulle kunna bidra till omklassning
av underliggande parametrar och eventuellt även till ändrad klass av någon
kvalitetsfaktor.
Att åtgärda vandringshinder, anlägga våtmarker, bryta upp kulverterade sträckor samt
restaurering av uträtade åfåror kan bidra till positiv inverkan på de hydromorfologiska
kvalitetsfaktorerna. Rätt utförda åtgärder skulle kunna bidra till omklassning av
underliggande parametrar och eventuellt även till ändrad klass av någon kvalitetsfaktor.
Åtgärdsförslaget bedöms sammanfattningsvis ha potential att bidra till att nå MKN för
vattenförekomsterna.
Åtgärdsförslag (j): Alla kommunens vattenförekomster bedöms potentiellt beröras av
åtgärden. Åtgärden kan få positiv inverkan på kemisk status om krav ställs på olika typer
av åtgärder som bidrar till sedimentering av partiklar eller annan rening av dagvattnet
innan det når recipient. Åtgärder kan även bidra till positiv påverkan på de
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna genom exempelvis fördröjning av dagvatten innan
det når recipient.
Åtgärdsförslag (k): Alla kommunens vattenförekomster bedöms potentiellt beröras av
åtgärden. Åtgärdsförslaget bidrar till att minska påverkan från enskilda avlopp, och
därmed belastningen av fosfor på mottagande vattendrag och sjöar. Åtgärden bidrar till
möjligheten att uppnå MKN med avseende på näringsämnen och
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näringsämnespåverkan. Näringsämnespåverkan är generellt hög i kommunens
ytvattenförekomster idag (avsnitt 3.3.1).
Åtgärdsförslag (l): Att fortsatt aktivt delta i Kävlingeåns vattenråd har ingen direkt
påverkan på enskilda ytvattenförekomsters ekologiska och/eller kemiska status eller
möjligheter att uppnå MKN. Förvaltning och samarbete på avrinningsområdesnivå är
däremot en förutsättning för undersökning, framtagande och utförande av konkreta
åtgärder för att förbättra kvaliteten i kommunens ytvattenförekomster.
Åtgärdsförslagen (i), (m) och (n): Att tillskapa rekreationsstråk har ingen direkt påverkan
på berörda förekomsters status eller möjligheter att uppnå MKN, men kan bidra till att
medvetandegöra kommunens ytvatten och på längre sikt gynna synsättet på och värdet
av friska ytvatten.

6

Avstämning mot relevanta miljömål
Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket, u.å.). En bedömning av hur
planförslaget bidrar till möjligheten att uppnå miljömålen, liksom en jämförelse mot
nollalternativet, görs i Tabell 6-1. Endast de miljömål som bedömts vara mest relevanta
med avseende på föreliggande MKB:s avgränsning är med i bedömningen
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Tabell 6-1. Planförslagets bidrag till relevant miljömål jämfört med nollalternativet. Grön uppåtgående pil innebär att planförslaget i större grad bidrar till måluppfyllelse än
nollalternativet. Röd nedåtgående pil innebär att planförslaget i mindre utsträckning bidrar till måluppfyllelse än nollalternativet. Gul horisontell pil innebär att planförslaget
och nollalternativet i lika stor grad bidrar till måluppfyllelsen
Miljömål

Planförslagets bidrag till

Motivering

måluppfyllelse, jämfört med
nollalternativet
Bara naturlig

Kvalitetsfaktorn försurning har bedömts ha god status för alla utom en av kommunens ytvattenförekomster. Planförslaget bedöms inte ge upphov till någon större

försurning

mängd försurande utsläpp. Planen syftar till att samla bebyggelse, underlätta för kommuninvånare att resa kollektivt, och föreslår konkreta förslag för hur
kommunen ska ta hänsyn till MKN vid planering av framtida bebyggelse. Jämfört med nollalternativet bedöms chanserna till måluppfyllelse förbättras i och med
ovan nämnda förändringar, men skillnaden mellan planförslaget och nollalternativet bedöms vara liten. Detta främst eftersom varken planförslaget eller
nollalternativet ger upphov till någon större mängd försurande utsläpp.
Planförslaget bidrar till bättre hantering av bland annat dagvatten inom planlagt område, vilket bidrar till ökad kontroll och reglering av dagvattenutsläpp till

Giftfri miljö

kommunens ytvattenförekomster. Den i översiktsplanen föreslagna strategin för förtätning innebär ett större behov av provtagning och eventuell sanering av
misstänkt förorenade områden, vilket bidrar till måluppfyllelse i högre grad än nollalternativet
Ingen

Flera av kommunens ytvattenförekomster har problem med övergödning. MKN för ytvatten är ett verktyg i arbetet med att uppnå målet. Planförslaget anger en

övergödning

tydligare inriktning mot jord- och skogsbruk än vad en utveckling enligt nollalternativet kan antas medföra, vilket skulle kunna försvåra måluppfyllelse. Emellertid
anges också att ett naturvårdsintriktat jord- och skogsbruk ska bedrivas, vilket skulle kunna innebära att den näringsbelastning som traditionellt kommer från
markanvändningen minskar. Genom den föreslagna aktiva åtgärden g (i avsnitt 5.4), tar planförslaget ställning mot spridd bebyggelse, vilket bidrar till
måluppfyllelse.

Levande sjöar

Många av kommunens ytvattenförekomster har bedömts ha mindre än god status med avseende på fysiska förändringar i vattendragen och sjöarna. De

och vattendrag

föreslagna åtgärderna c, d och h, se avsnitt 5.4, skulle kunna bidra positivt till måluppfyllnaden.

Myllrande

Kommunens åtgärdsförslag c, d och h, se avsnitt 5.4, är tänkta att mynna ut i ett antal åtgärder med syfte att förbättra vattenkvaliteten i berörda vattendrag. Ett

våtmarker

exempel på åtgärd kan vara anläggande av våtmarker. Förutom att en sådan åtgärd kan bidra till uppfyllelse av målet ”myllrande våtmarker”, kan den även bidra
till måluppfyllelse kopplat till ytvattenkvalitet eftersom en av våtmarkernas funktion är vattenrening. Åtgärdsförslagen saknas i nollalternativet och därför bedöms
chanserna till måluppfyllelse bättre i planförslaget, även om ingen konkret handling om specifikt våtmarker föreslås i åtgärdsförslagen.

God bebyggd

Planförslaget bidrar till bättre hantering av bland annat dagvatten inom planlagt område, bättre skydd av vattentäkter och ökade rekreationsmöjligheter.

miljö

Planförslaget bedöms därmed i större utsträckning än nollalternativet bidra till måluppfyllelse.

Samlad bedömning: ÖP 2040 bedöms bidra till uppfyllande av samtliga ovan beskrivna miljömål, om än i olika omfattning. Förutsättningarna för måluppfyllelse bedöms generellt vara bättre än i nollalternativet.
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De nationella miljökvalitetsmålen är de mål som bidrar till att Sverige uppnår den
ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. I förlängningen bedöms ÖP
2040 med andra ord bidra även till måluppfyllelsen av de globala hållbarhetsmålen.
Länsstyrelsen Skåne, som är den instans som anpassar arbetet med de nationella
miljökvalitetsmålen till regional nivå, har antagit målen och identifierat utmaningar, som
har bedömts vara av särskild vikt för miljöarbetet i Skåne(Länsstyrelsen Skåne, 2016).
ÖP 2040 bedöms bidra till måluppfyllelse av följande målsättningar:
•

hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag,

•

hushållning med Skånes mark- och vattenresurser,

•

skydd av Skånes natur- och kulturvärden

Planen bedöms medverka positivt till måluppfyllelsen av de regionala miljömålen, och i
högre grad än nollalternativet (se motsvarande motiveringar för de nationella miljömålen).

7

Uppföljning och övervakning
När en plan eller ett program som omfattas av kravet på en strategisk miljöbedömning har
antagits ska den beslutande kommunen skaffa sig kunskap om den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av planen faktiskt medför. Detta ska göras för att
kommunen tidigt ska få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte
har identifierats så att lämpliga avhjälpandeåtgärder kan vidtas (6 kap. 19 § miljöbalken).
Vidare ska, 6 kap. 11 § miljöbalken, en MKB bland annat innehålla en redogörelse för de
åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan
som genomförandet av planen eller programmet medför.
Aktuell översiktsplan har miljökvalitetsnormerna för vatten som huvudfokus varför
relevant miljöpåverkan att följa upp är kopplad till dessa.
Ett av syftena med översiktsplanen är att ge tjänstemän inom kommunen bättre verktyg
att ställa krav på exempelvis dagvattenhanteringen i samband med genomförandet av
nya detaljplaner varför uppföljning bör ske av:
•

krav ställda på hantering av dagvatten vid nya detaljplaner

•

krav ställda via remiss eller yttrande över hantering av vatten (både dag- och
processavloppsvatten) som rör industrier inom kommunen.

De prioriterade åtgärder som är angivna i planen för respektive vattenförekomst kommer
att följas upp inom kommunen, likaså bidrag till relevant miljömål. Exempel på parametrar
att följa upp är:
•

antal vattendialoger, åtgärdade vandringshinder, anpassade skyddszoner,
restaureringar av rensade eller rätade vattendrag,

•

omarbetade skyddsområden och föreskrifter för vattenskyddsområde,

•

hur arbetet med enskilda avlopp har bedrivits,

•

antal nya rekreationsstråk längs med vattendrag.

Sjöbo kommun avseratt följa upp arbetet med de prioriterade åtgärderna vart fjärde år, i
samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen. Uppföljning av vattenkvalitet
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genomförs även inom ramen för Vattenmyndighetens arbete. Avrapportering sker årligen
till Vattenmyndigheten och i verksamhetsberättelser från vattenråden. De regionala
miljömålen följs upp årligen av länsstyrelsen kommer, i samband med antagande av det
lokala miljömålsprogrammet (avsnitt 3.2), följas upp årligen av kommunen.

8

Samlad bedömning
ÖP 2040 bedöms underlätta för kommunen att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten,
jämfört med nollalternativet. Planen ger en tydlig riktning och ambition framåt i
kommunens arbete med normerna. Att normerna är prioriterade och lyfts i ÖP:n ger
kommunens tjänstemän stöd i beslutsfattande om till exempel reglering av utsläpp till
vattenområden.
Den sammantagna bedömningen är att planen ger övervägande positiva konsekvenser
för kommunens ytvatten och att möjligheten att nå kvalitetskraven, såväl ekologiska som
kemiska, ökar med planens genomförande. Bedömningen kan brytas ner i följande
väsentligaste underliggande bedömningar:
•

De tydliga riktlinjerna i ÖP 2040 säkerställer i högre grad krav på hantering av
dagvatten vid detaljplanering än i nollalternativet. Detta bedöms öka möjligheten
att uppnå MKN både för ekologisk status, främst hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer, liksom för kemisk status.

•

Den föreslagna strategin för förtätning i befintliga tätorter, liksom en tydligare
inriktning mot jord- och skigsbruk innebär:
o

en minskning av andelen enskilda avlopp i kommunen, vilket kan minska
utsläppen av näringsämnen till kommunens ytvattenförekomster. Därmed
ökar möjligheterna att uppnå beslutade MKN med avseende på
näringsämnen och därtill kopplade kvalitetsfaktorer.

o

ett större behov av hantering av misstänkt förorenade områden.
Kartläggning av misstänkt förorenande områden ökar kunskapen om
vilka föroreningar som finns i kommunen och eventuell sanering bidrar
positivt till en minskad spridning av förorenande ämnen till kommunens
ytvatten, vilket ökar möjligheterna att uppnå beslutade MKN.

o

en tydligare inriktning mot att jord- och skogsbruk skulle kunna medföra
nedsatt möjlighet att uppnå MKN, framförallt för ekologisk status, då flera
vattenförekomster har problem med övergödning. I flera av de utpekade
områdena anges emellertid att ett naturvårdsinriktat jord- och skogsbruk
ska bedrivas, vilket kan antas medföra en mindre
näringsämnesbelastning från nämnda områden.

•

Ökad trafik innebär en ökad belastning för miljön i stort, och även specifikt för
kommunens ytvattenförekomster. Planens förslag syftar till att underlätta för
kommuninvånare att resa kollektivt, vilket förbättrar förutsättningarna att uppnå
MKN för ytvatten.

•

De i planförslaget föreslagna åtgärderna för att uppnå beslutade
miljökvalitetsnormer i kommunens ytvattenförekomster bedöms bidra till en ökad
möjlighet att uppnå MKN i berörda vattenförekomster, vilket är en förbättring
jämfört med nollalternativet som saknar motsvarande åtgärdsförslag.
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•

ÖP 2040s utbyggnadsförslag för orterna Vollsjö och Lövestad innebär en överlag
minskad andel hårdgjorda ytor, och mer lokalt omhändertagande av dagvatten
jämfört med nollalternativet. Det innebär vidare färre industritomter, och möjliggör
för sanering av tidigare sannolikt förorenad mark. Från planerad tomt för ridhus i
Lövestad finns risk för diffust läckage av näringsämnen. Planförslaget bedöms
sammanfattningsvis innebära en minskad belastning på avloppssystem och/eller
mottagande vattenförekomster med avseende på vattenvolymer och föroreningar
jämfört med nollalternativet.
Planförslaget identifierar också områden som har bedömts vara olämpliga för
exploatering på grund att de är naturliga lågpunkter, så kallade områden för
klimatanpassning. Jämfört med nollalternativet minskar därmed andelen
hårdgjorda ytor, möjligheterna till dagvattenfördröjning och därmed minskad
belastningen på mottagande ledningsnät och vattenförekomster vid tillfällen av
mycket nederbörd minskar och risk för skador på hus och egendom undviks.
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Bilaga 1
Följande bilaga ger en utökad beskrivning av kommunens ytvattenförekomster med
avseende på ekologisk och kemisk status Informationen är hämtad från myndigheternas
databas över gällande miljökvalitetsnormer och statusbedömningar den 11 mars 2020
(Vattenmyndigheterna m.fl., u.å.).
Kvalitetskravet för alla kommunens ytvattenförekomster är god ekologisk och kemisk
status. Alla förekomster förutom en har fått en tidsfrist till 2027 för kravet god ekologisk
status. Generellt motiveras tidsfristerna med att det har bedömts vara omöjligt att uppnå
god ekologisk status med avseende på näringsämnen och näringsämnespåverkan i
förekomsterna inom nuvarande förvaltningscykel.

1. Del av Ellestadssjön, WA43762631
Ekologisk status
Beslutat kvalitetskrav för ekologisk status uppnås inte i Ellestadssjöns idag. Den
beslutade tidsfristen kommer från att det bedöms vara omöjligt att uppnå god ekologisk
status med avseende på näringsämnen och näringsämnespåverkan till år 2021.
Bedömningen av sjöns status baseras på bedömning av kvalitetsfaktorerna växtplankton
(dålig status), makrofyter (måttlig status), näringsämnen (dålig status), ljusförhållanden
(dålig status), försurning (god status) och särskilda förorenande ämnen (koppar och zink,
god status).
Konnektiviteten liksom det morfologiska tillståndet i sjön bedöms ha god status. Den
hydrologiska regimen i sjön bedöms ha hög status.

Kemisk status
Beslutat kvalitetskrav för kemisk status uppnås inte i Ellestadssjöns idag. Bedömningen
av sjöns kemiska status baseras på nationellt gällande bedömningar rörande kvicksilver
och bromerade difenyletrar (uppnår ej god status), liksom mätvärden av bly, kadmium
och nickel i sjön (god status).

2. Klingavälsån: Snogeholmssjön-källa, WA21616687
Ekologisk status
Beslutat kvalitetskrav för ekologisk status uppnås inte i vattendraget idag. Den beslutade
tidsfristen kommer från att det bedöms vara omöjligt att uppnå god ekologisk status med
avseende på näringsämnen och näringsämnespåverkan till år 2021.
Bedömningen av status baseras på bedömning av kvalitetsfaktorerna näringsämnen
(måttlig status) och försurning (god status).
Konnektiviteten i vattendraget bedöms ha god status. Den hydrologiska regimen bedöms
ha dålig status, och vattendragets morfologiska tillstånd bedöms ha måttlig status.
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Kemisk status
Beslutat kvalitetskrav för kemisk status uppnås inte i vattendraget idag. Bedömningen av
dess kemiska status baseras enbart på nationellt gällande bedömningar rörande
kvicksilver och bromerade difenyletrar (uppnår ej god status).

3. Snogeholmssjön, WA49189666
Ekologisk status
Beslutat kvalitetskrav för ekologisk status uppnås inte i Snogeholmssjön idag. Den
beslutade tidsfristen kommer från att det bedöms vara omöjligt att uppnå god ekologisk
status med avseende på näringsämnen och näringsämnespåverkan till år 2021.
Bedömningen av sjöns status baseras på bedömning av kvalitetsfaktorerna växtplankton
(dålig status), näringsämnen (dålig status), ljusförhållanden (dålig status) och försurning
(god status).
Konnektiviteten och det morfologiska tillståndet i sjön bedöms ha god status, och den
hydrologiska regimen bedöms ha hög status.

Kemisk status
Beslutat kvalitetskrav för kemisk status uppnås inte i Snogeholmssjön idag. Bedömningen
baseras endast på nationellt gällande bedömningar rörande kvicksilver och bromerade
difenyletrar, och är därmed svagt lokalt förankrad.

4. Klingavälsån: Sövdesjön-Snogeholmssjön, WA20774729
Ekologisk status
Beslutat kvalitetskrav för ekologisk status uppnås inte i vattendraget idag. Den beslutade
tidsfristen utgår ifrån att det bedöms vara omöjligt att uppnå god ekologisk status med
avseende på näringsämnen och näringsämnespåverkan, liksom morfologiska
förändringar till år 2021.
Bedömningen av status baseras på bedömning av kvalitetsfaktorerna näringsämnen
(måttlig status) och försurning (god status).
Konnektiviteten i vattendraget bedöms ha god status. Den hydrologiska regimen bedöms
ha dålig status, och vattendragets morfologiska tillstånd bedöms ha måttlig status.

Kemisk status
Beslutat kvalitetskrav för kemisk status uppnås inte i vattendraget idag. Bedömningen av
dess kemiska status baseras enbart på nationellt gällande bedömningar rörande
kvicksilver och bromerade difenyletrar (uppnår ej god status).
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5. Sövdesjön, WA13434476
Ekologisk status
Beslutat kvalitetskrav för ekologisk status uppnås inte i Sövdesjön idag. Den beslutade
tidsfristen kommer från att det bedöms vara omöjligt att uppnå god ekologisk status med
avseende på näringsämnen och näringsämnespåverkan till år 2021.
Bedömningen av sjöns status baseras på bedömning av kvalitetsfaktorerna växtplankton
(dålig status), näringsämnen (dålig status), ljusförhållanden (dålig status) och försurning
(god status).
Konnektiviteten och det morfologiska tillståndet i sjön bedöms ha god status, och den
hydrologiska regimen bedöms ha hög status.

Kemisk status
Beslutat kvalitetskrav för Sövdesjöns kemiska ytvattenstatus uppnås inte idag.
Bedömningen av sjöns status baseras endast på nationellt gällande bedömningar
rörande kvicksilver och bromerade difenyletrar, och är därmed svagt lokalt förankrad.

6. Klingavälsån: Kävlingeån-Sövdesjön, WA14011444
Ekologisk status
Beslutat kvalitetskrav för ekologisk status uppnås inte i vattendraget idag. Den beslutade
tidsfristen kommer från att det bedöms vara omöjligt att uppnå god ekologisk status med
avseende på näringsämnen och näringsämnespåverkan till år 2021.
Statusbedömningen baseras på bedömning av kvalitetsfaktorerna påväxt av kiselalger
(måttlig status), fisk (god status) näringsämnen (måttlig status), försurning (god status)
och särskilda förorenande ämnen (zink, ammoniak och nitrat, god status).
Konnektiviteten i vattendraget bedöms ha god status. Den hydrologiska regimen bedöms
ha måttlig status, och vattendragets morfologiska tillstånd bedöms ha måttlig status.

Kemisk status
Beslutat kvalitetskrav för kemisk status uppnås inte i vattendraget idag. Bedömningen av
kemisk status baseras på nationellt gällande bedömningar rörande kvicksilver och
bromerade difenyletrar (uppnår ej god status), liksom platsspecifika mätvärden av bly,
kadmium och nickel (god status).

7. Tranåsbäcken, WA20376298
Ekologisk status
Beslutat kvalitetskrav för ekologisk status uppnås inte i vattendraget idag . Den beslutade
tidsfristen kommer från att det bedöms vara omöjligt att uppnå god ekologisk status med
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avseende på näringsämnen och näringsämnespåverkan, liksom morfologiska
förändringar till år 2021.
Bedömningen av status baseras på bedömning av kvalitetsfaktorerna påväxt av kiselalger
(god status), fisk (måttlig status) näringsämnen (måttlig status), försurning (god status)
och särskilda förorenande ämnen (ammoniak och nitrat, måttlig status).
Konnektiviteten i vattendraget bedöms ha måttlig status. Den hydrologiska regimen
bedöms ha dålig status, och vattendragets morfologiska tillstånd bedöms ha
otillfredsställande status.

Kemisk status
Beslutat kvalitetskrav för kemisk status uppnås inte i vattendraget idag. Bedömningen av
dess kemiska status baseras på nationellt gällande bedömningar rörande kvicksilver och
bromerade difenyletrar (uppnår ej god status).

8. Djurrödsbäcken (Sillarödsbäcken), WA38831352
Ekologisk status
Beslutat kvalitetskrav för ekologisk status uppnås inte i vattendraget idag.
Bedömningen av status baseras på bedömning av kvalitetsfaktorerna påväxt av kiselalger
(god status), fisk (måttlig status) näringsämnen (måttlig status), försurning (god status)
och särskilda förorenande ämnen (ammoniak och nitrat, god status).
Konnektiviteten i vattendraget bedöms ha måttlig status. Den hydrologiska regimen
bedöms ha dålig status, och vattendragets morfologiska tillstånd bedöms ha
otillfredsställande status.

Kemisk status
Beslutat kvalitetskrav för kemisk status uppnås inte i vattendraget idag. Bedömningen av
kemisk status baseras på nationellt gällande bedömningar rörande kvicksilver och
bromerade difenyletrar (uppnår ej god status).

9. Kävlingeån: Djurrödsbäcken-källa (Vollsjöån), WA84285224
Ekologisk status
Beslutat kvalitetskrav för ekologisk status uppnås inte i vattendraget idag. Den beslutade
tidsfristen kommer från att det bedöms vara omöjligt att uppnå god ekologisk status med
avseende på näringsämnen och näringsämnespåverkan, liksom morfologiska
förändringar till år 2021. En tidsfrist till år 2021 har också beslutats med avseende på
förekomstens konnektivitet.
Bedömningen av status baseras på bedömning av kvalitetsfaktorerna påväxt av kiselalger
(måttlig status), fisk (måttlig status) näringsämnen (otillfredsställande status), försurning
(god status) och särskilda förorenande ämnen (ammoniak – god status, och nitrat –
måttlig status).
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Konnektiviteten i vattendraget bedöms ha måttlig status. Den hydrologiska regimen
bedöms ha dålig status, och vattendragets morfologiska tillstånd bedöms ha
otillfredsställande status.

Kemisk status
Beslutat kvalitetskrav för kemisk status uppnås inte i vattendraget idag. Bedömningen av
kemisk status baseras på nationellt gällande bedömningar rörande kvicksilver och
bromerade difenyletrar (uppnår ej god status).

10. Kävlingeån: Tranåsbäcken-Djurrödsbäcken, WA25040470
Ekologisk status
Beslutat kvalitetskrav för ekologisk status uppnås inte i vattendraget idag. Den beslutade
tidsfristen kommer från att det bedöms vara omöjligt att uppnå god ekologisk status med
avseende på näringsämnen och näringsämnespåverkan, liksom morfologiska
förändringar till år 2021.
Bedömningen av status baseras på bedömning av kvalitetsfaktorerna näringsämnen
(måttlig status) och försurning (god status).
Konnektiviteten i vattendraget bedöms ha måttlig status. Den hydrologiska regimen
bedöms ha dålig status, och vattendragets morfologiska tillstånd bedöms ha
otillfredsställande status.

Kemisk status
Beslutat kvalitetskrav för kemisk status uppnås inte i vattendraget idag. Bedömningen av
kemisk status baseras på nationellt gällande bedömningar rörande kvicksilver och
bromerade difenyletrar (uppnår ej god status).

11. Kävlingeån: Vombsjön-Tranåsbäcken
(Björkaån/Åsumsån/Tolångaån), WA78517976
Ekologisk status
Beslutat kvalitetskrav för ekologisk status uppnås inte i vattendraget idag. Den beslutade
tidsfristen till år 2027 kommer från att det bedöms vara omöjligt att uppnå god ekologisk
status med avseende på näringsämnen och näringsämnespåverkan till år 2021. Åtgärder
rörande konnektivitet har fått tidsfrist till år 2021.
Bedömningen av status baseras på bedömning av kvalitetsfaktorerna påväxt av kiselalger
(måttlig status), fisk (måttlig status), näringsämnen (måttlig status), försurning (god
status) och särskilda förorenande ämnen (koppar, zink och ammoniak – god status, nitrat
– måttlig status).
Konnektiviteten i vattendraget bedöms ha otillfredsställande status. Den hydrologiska
regimen bedöms ha hög status, och vattendragets morfologiska tillstånd bedöms ha god
status.
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Kemisk status
Beslutat kvalitetskrav för kemisk status uppnås inte i vattendraget idag. Bedömningen av
kemisk status baseras på nationellt gällande bedömningar rörande kvicksilver och
bromerade difenyletrar (uppnår ej god status), liksom platsspecifika mätvärden av bly,
kadmium och nickel (god status).

12. Torpsbäcken, WA30722528
Ekologisk status
Beslutat kvalitetskrav för ekologisk status uppnås inte i vattendraget idag. Den beslutade
tidsfristen kommer från att det bedöms vara omöjligt att uppnå god ekologisk status med
avseende på näringsämnen och näringsämnespåverkan, liksom morfologiska
förändringar till år 2021.
Bedömningen av status baseras på bedömning av kvalitetsfaktorerna påväxt av kiselalger
(måttlig status), näringsämnen (dålig status), försurning (god status) och särskilda
förorenande ämnen (ammoniak och nitrat, måttlig status).
Konnektiviteten i vattendraget bedöms ha dålig status. Den hydrologiska regimen
bedöms ha dålig status, och vattendragets morfologiska tillstånd bedöms ha
otillfredsställande status.

Kemisk status
Beslutat kvalitetskrav för kemisk status uppnås inte i vattendraget idag. Bedömningen av
kemisk status baseras på nationellt gällande bedömningar rörande kvicksilver och
bromerade difenyletrar (uppnår ej god status).

13. Borstbäcken (Borstabäcken), WA53905987
Ekologisk status
Beslutat kvalitetskrav för ekologisk status uppnås inte i vattendraget idag. Den beslutade
tidsfristen kommer från att det bedöms vara omöjligt att uppnå god ekologisk status med
avseende på näringsämnen och näringsämnespåverkan till år 2021.
Bedömningen av status baseras på bedömning av kvalitetsfaktorerna påväxt av kiselalger
(måttlig status), fisk (måttlig status) och näringsämnen (otillfredsställande status).
Konnektiviteten i vattendraget bedöms ha måttlig status. Den hydrologiska regimen
bedöms ha dålig status, och vattendragets morfologiska tillstånd bedöms ha
otillfredsställande status.

Kemisk status
Beslutat kvalitetskrav för kemisk status uppnås inte i vattendraget idag. Bedömningen av
kemisk status baseras på nationellt gällande bedömningar rörande kvicksilver och
bromerade difenyletrar (uppnår ej god status).
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14. Del av Vombsjön, WA93795099
Ekologisk status
Beslutat kvalitetskrav för ekologisk status uppnås inte i Vombsjön idag. Den beslutade
tidsfristen kommer från att det bedöms vara omöjligt att uppnå god ekologisk status med
avseende på näringsämnen och näringsämnespåverkan, flödesregleringar och
morfologiska förändringar till år 2021.
Bedömningen av sjöns status baseras på bedömning av kvalitetsfaktorerna växtplankton
(otillfredsställande status), fisk (måttlig status), näringsämnen (dålig status),
ljusförhållanden (måttlig status) och försurning (god status).
Konnektiviteten i sjön bedöms ha dålig status. Den hydrologiska regimen och det
morfologiska tillståndet i sjön bedöms ha måttlig status.

Kemisk status
Beslutat kvalitetskrav för kemisk status uppnås inte i Vombsjön idag. Bedömningen
baseras endast på nationellt gällande bedömningar rörande kvicksilver och bromerade
difenyletrar, och är därmed svagt lokalt förankrad.

15. Verkaån, WA82206081
Ekologisk status
Beslutat kvalitetskrav för ekologisk status uppnås inte i Verkaån idag.
Bedömningen av sjöns status baseras på bedömning av kvalitetsfaktorerna påväxt av
kiselalger (god status), fisk (måttlig status), näringsämnen (god status), försurning (god
status).
Konnektiviteten i vattendraget bedöms ha måttlig status. Den hydrologiska regimen och
det morfologiska tillståndet i vattendraget bedöms ha otillfredsställande status.

Kemisk status
Beslutat kvalitetskrav för kemisk status uppnås inte i Verkaån idag. Bedömningen
baseras endast på nationellt gällande bedömningar rörande kvicksilver och bromerade
difenyletrar, och är därmed svagt lokalt förankrad.
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