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HANDLINGAR

I detaljplanen ingår följande handlingar:

Plankarta med bestämmelser
Illustrationsplan samt avslutningsplan
Planbeskrivning (denna handling)
Genomförandebeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Samrådsredogörelse 
Utlåtande 

BAKGRUND OCH SYFTE

Spillepengsområdet, som ligger vid kusten norr om Malmö hamn, har till största delen tillkommit 
genom invallning av tidigare vattenområden i Öresund. De västra delarna av området utnyttjas 
idag för avfallshantering medan de östra tidigare avslutats och idag utnyttjas som fritidsområde. 
Området, som totalt omfattar cirka 119 ha, är beläget inom Burlöv, Lomma och Malmö kommuner. 

Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, Sysav, ansvarar för verksamheten vid avfallsanläggningen. 
Sysav ägs av 14 kommuner i södra Skåne, nämligen Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, 
Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och 
Ystad. Sysav tar emot, sorterar, återvinner, behandlar och deponerar avfall från hushåll och 
verksamheter inom berörda kommuner. 
 
Fritidsområdet har överlämnats till Stiftelsen Spillepeng som förvaltas av kommunerna Malmö, 
Burlöv och Lomma, men sköts av Sysav. 

Sysav fi ck under 2007-2008 ett förnyat tillstånd för Spillepengs avfallsanläggning. Tillståndet 
tidsbegränsades av miljödomstolen till utgången av 2017, då befi ntlig detaljplan anger att 
området ska vara fullt utfyllt under perioden 2008-2013 samt att området därefter ska kunna 
disponeras som fritidsområde. Eftersom dagens miljötänkande och modern avfallshantering 
innebär att avfallsvolymerna minskat kraftigt, kan Spillepeng nyttjas som deponi under en 
väsentligt längre tid än vad som förutsattes vid upprättandet av de nu gällande detaljplanerna. 
En ändring av detaljplanernas genomförandetid förutsätts innan ett nytt tillstånd kan sökas för 
perioden efter 2017. Sysav bedömer idag att avfallsupplaget kommer att räcka till 2040-2050. 
Då avfallsanläggningen har ett strategiskt bra läge i regionen, har god tillgänglighet via dagens 
vägnät samt att investeringar i anläggningar, utrustning och försörjningssystem redan är gjorda, 
fi nns starka skäl för att fortsatt utnyttja avfallsanläggningen så långt som detta är möjligt. Sysav 
har därför ansökt hos berörda kommuner om upprättande av ny detaljplan för området. 

Burlövs och Lomma kommuner samt Malmö stad har beslutat att påbörja upprättandet av en ny 
detaljplan som ska omfatta hela Spillepengsområdet.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra fortsatt verksamhet inom avfallsanläggningen vid Spillepeng 
vilket innebär att tidpunkten för omvandling av området till fritidsområde skjuts framåt i tiden. 
Detaljplanen innebär i övrigt en aktualisering av gällande detaljplaner inom området.
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FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB

Planförslaget bedöms tillgodose bestämmelserna i 3 och 4 kapitlen i miljöbalken och iaktta 
miljökvalitetsnormer enligt kapitel 5 miljöbalken.

PLANDATA

LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL

Planområdet gränsar till vattendrag eller hav längs 5 av de 6 km som utgör områdets totala 
omkrets. I väster och i norr gränsar området mot havet och Kalinaån samt i söder mot Sege å. 

I norr gränsar området till Tågarps hed och i öster till Västkustvägen. Omgivande områden i söder 
och öster utnyttjas huvudsakligen för verksamheter. Närmast söder om Sege å ligger Sysavs 
egen avfallsförbränningsanläggning, Öresundsverket, samt Sjölunda avloppsreningsverk. Söder 
därom ligger Copenhagen Malmö Port (CMP). Västkustvägen kantas på den östra sidan av 
industrier. Inom Arlöv fi nns större bostadsområden belägna öster om Västkustvägen. 

Spillepengsområdet omfattar totalt 119 ha varav Sysavs verksamhetsområde omfattar 68 ha och 
det tidigare återställda deponiområdet, 51 ha. Av den äldre delen utnyttjas cirka 37 ha idag som 
fritidsområde. Övrig del, cirka 14 ha, utnyttjas som skjutbana och brandövningsplats.

Figur 1.  Vy från Spillepengs fritidsområde mot Västkustvägen och bostadsbebyggelsen i Arlöv.
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MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Planområdet omfattar fastigheterna Hamnen 31:2 m fl  i Malmö kommun, och Arlöv 22:188 m fl  i 
Burlövs kommun och Alnarp 1:57 i Lomma kommun.  Marken inom området ägs av Sysav och de 
berörda kommunerna. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

ÖVERSIKTSPLANER
Burlövs kommun
Översiktsplan 1998
Översiktsplanen för Burlövs kommun antogs i oktober 1998. Översiktsplanen har därefter 
aktualitetsförklarats genom beslut i kommunfullmäktige i oktober 2002 och i september 2006. I 
samband med översynen 2002 beslutades att genomföra en fördjupning av översiktsplanen för 
Arlöv. 

Berörda delar av Spillepeng redovisas i planen som avfallsdeponi som efter avslutad verksamhet 
ska omvandlas till rekreationsområde. Det i norr angränsande området, Tågarps Hed, redovisas 
som värdefullt naturområde som ska bevaras.

Fördjupad översiktsplan för Arlöv
En fördjupning av översiktsplanen för Arlöv har antagits av kommunfullmäktige 2010-05-17.

Markanvändningskartan redovisar endast den östra delen av Spillepengen och anger där en 
oförändrad markanvändning som grönområde. Cirka 200 meter öster om Västkustvägen anger 
planen en förändrad markanvändning, blandad bebyggelse, bostäder, service och kontor.

Plankartan ”Grönstruktur”, redovisar en oförändrad grönstruktur där området vid Spillepengen 
redovisas som friluftsområde. Öster om Västkustvägen redovisas ett parkstråk längs 
kommungränsen mot Malmö, vilket knyter an mot Spillepengen. Översiktsplanen redovisar även 
planerad sträckning av Skåneleden som tangerar Spillepengsområdet i öster. För området öster 
om Västkustvägen pågår programarbete för detaljplan. I programmet föreslås bl a att Kalinaån 
ska ges en mer naturlik utformning och att ån ska inordnas i det grönstråk som föreslås längs 
kommungränsen ut mot Spillepengsområdet.

Malmö stad
I Översiktsplan för Malmö Stad 2005, antagen i februari 2006, redovisas berörda delar av 
Spillepeng som natur-, rekreations- och fritidsområde.

Lomma kommun
Översiktsplan 2010 för Lomma kommun har antagits av kommunfullmäktige 2011-02-10. Beslutet 
har därefter överklagats.

För Spillepengen redovisar planen en oförändrad markanvändning. Angränsande vattenområden 
utanför strandängarna redovisas som hänsynsområde med höga naturvärden medan området 
vid Segeåns mynning redovisas som farled, hamn. Spillepengs rekreationsområde förväntas på 
sikt att innebära ett viktigt tillskott av friluftsmark för Lomma kommun. Planerade anläggningar för 
motion, rekreation och fritidsaktiviteter bedöms ha ett stort socialt värde.
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DETALJPLANER
Burlövs kommun
För de sydöstra delarna av området vilket tidigare återställts, gäller detaljplan fastställd av 
Länsstyrelsen 1981-01-30 (Pl 118). Området redovisas i planen för fritidsändamål.

För huvuddelen av det område som idag utnyttjas som deponi samt för Tågarps hed gäller 
detaljplan fastställd av Länsstyrelsen 1987-08-07 (Pl 137). Utfyllnadsområdet anges som 
fritidsområde och av beskrivningen framgår att området ska vara utfyllt under perioden 2008 – 
2013 varefter det kan tas i anspråk för sitt ändamål. 

Malmö stad
För skjutbanorna och området söder därom gäller detaljplan fastställd av Länsstyrelsen 1981-
01-30 (Pl 1330). Spillepeng redovisas i planen för fritidsändamål och för allmänt ändamål 
(brandövningsområde).  Inom områdets södra del redovisas en ny vägförbindelse och en ny 
trafi kangöring in mot Spillepengsområdet. 

För angränsande område mot Spillepengs trafi kplats och delar av Västkustvägen gäller detaljplan 
fastställd av Länsstyrelsen 1977-10-20 (Pl 1368).

Lomma kommun
För den yttre delen av Spillepengsområdet samt Tågarps Hed gäller detaljplan fastställd 1987-08-
07 med tilläggsbestämmelser antagna 2008-02-25 (Dp 170). Spillepeng redovisas i planen som 
fritidsområde och Tågarps Hed som naturpark.

TILLSTÅNDSPRÖVNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN MM
Verksamheten vid Sysav
Verksamheten har prövats enligt 9 kap. i miljöbalken. Tillstånd för fortsatt och delvis utvidgad 
verksamhet på Spillepeng har meddelats av Miljödomstolen 2007-08-23 och Miljööverdomstolen 
2008-08-14. Tillståndet tidsbegränsades av Miljödomstolen till utgången av 2017 då den gällande 
detaljplanen anger att upplaget ska vara utfyllt och återställt till rekreationsområde under perioden 
2008 – 2013. 

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

Burlöv, Malmö och Lomma kommuner bedömer att detaljplanens genomförande kan antas 
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 5 kap 18 § eller i 
Miljöbalken 6 kap 11 §, med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 2 och 4 till MKB-förordningen 
(1998:905). En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms därför behöva upprättas. 

Samråd angående behovsbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning har 
skett med Länsstyrelsen 2010-03-25.

Miljökonsekvensbeskrivningen av detaljplanen redovisas i separat handling.
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PLANFÖRSLAG

PLANENS HUVUDDRAG

Avsikten är att fortsatt nyttja Sysavs avfallsanläggning så långt detta är möjligt. Sysav bedömer 
idag att avfallsupplaget kommer att räcka till 2040-2050. Smärre förändringar av nuvarande 
verksamheter vid brandövningsplatsen och skjutbanan ingår i planförslaget. 

Marken inom Spillepengsområdet kommer enligt detaljplanen att utnyttjas för:
E  avfallsanläggning
Y skjutbana
E brandövningsplats
N djurhållning

Tidigare iordningställda natur- och rekreationsområden ändras genom detaljplanen från 
kvartersmark för fritidsändamål till allmän plats, natur- och skyddsområde (NATUR/SKYDD). På 
illustrationsplanen redovisas områdets användning för de olika ändamålen. 

När avfallsverksamheten upphört kommer deponin att täckas med schaktmassor, planteras och 
iordningställas som fritidsområde. Avfallsanläggningens utformning, efter det att verksamheten 
avslutats, redovisas på en separat avslutningsplan. Områdets framtida utnyttjande som 
rekreationsområde kommer senare att fastläggas genom upprättande av ny detaljplan för 
området.

VERKSAMHETER INOM OMRÅDET

Sysav verksamhetsområde
Avfallsanläggning upptar idag cirka 68 ha, vilket utgör huvuddelen av planområdet. Området är 
stängslat och inte tillgängligt för allmänheten. 

Sysavs uppgift är att ta emot, sortera, återvinna, behandla och deponera avfall från hushåll och 
industrier inom de fjorton delägande kommunerna. Verksamheten vid Spillepeng var tidigare 
inriktad mot deponering av avfall. Idag utgörs verksamheten huvudsakligen av sortering och 
annan avfallsbehandling såsom kompostering av organiskt avfall, fl isning av trä, slaggsortering, 
sortering av övrigt avfall, behandling av förorenad jord och farligt avfall. Sysav-koncernen tog 
2009 emot 792 500 ton avfall och återvann 96 procent som material och energi. Endast 4 procent 
av avfallet deponerades. Den kraftiga minskningen av den volym avfall som deponeras innebär 
att Sysav idag bedömer att avfallsupplaget kommer att räcka till 2040-2050.

Tillfart till området sker söderifrån via Spillepengsgatan och Nordrefl intsvägen där transporterna 
registreras och vägs. Återvinningsavdelningen har även sitt huvudkontor vid infarten, söder om 
Sege å. 

Avfallsverksamheten på Spillepeng har historiskt sett dominerats av deponering men denna 
verksamhet har minskat kraftigt under de senaste 10 åren. Idag bedrivs avfallsbehandling 
av många olika avfallsslag på Spillepeng: blandat avfall sorteras, park- och trädgårdsavfall 
komposteras, trä fl isas, slagg från avfallskraftvärmeverket sorteras, förorenade massor 
behandlas, brännbart avfall lagras, inert avfall krossas och siktas, olika typer av utsorterat avfall 
mellanlagras (t ex matavfall, gips, glas, skrot) och en del farligt och icke-farligt avfall deponeras. 
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Dessutom fi nns det en återvinningscentral för företag och Skånes Ornitologiska förening har 
delar av sin verksamhet på anläggningen. Förbehandling av lakvatten tar upp vissa ytor och det 
planeras för en utbyggnad av lakvattenbehandlingen.
Dagens avfallsverksamhet är ytkrävande och framöver kommer troligtvis avfallshanteringen i 
ännu större utsträckning att vara en materialhanteringsverksamhet som kräver stora ytor. Sysav 
är redan idag trångbodda på Spillepeng och undersöker lämpliga fastigheter för att kunna 
utlokalisera delar av verksamheten. Det bedöms därför inte möjligt att etappvis genomföra 
omvandlingen till rekreationsområde.

Verksamhetsområdet är indelat i mindre områden för sortering, behandling och deponering 
av avfall. Ett internt vägnät har anlagts för transporter inom området. Var de olika typerna av 
avfallsbehandling är lokaliserade i dagens verksamhet redovisas i fi gur 2.

Vid tillståndsansökan för Spillepeng 1985 bedömdes området rymma totalt 6,5 miljoner m3. Av 
den totala volymen har för närvarande cirka 3,7 miljoner m3  tagits i anspråk. 

Teknisk uppbyggnad
Vid utbyggnaden av Spillepengsområdet har en tät invallning genomförts mot havet vars krön 
ligger på +3,0 eller högre. Anläggningen har genom den underliggande lermoränen en naturlig 
tätning mot den underliggande grundvattenförande kalkbergsgrunden. Inträngning av havs- och 
grundvatten till anläggningen förhindras således av vallen och den underliggande lermoränen. 
Så länge som vattennivån inom Spillepengens vallar är avsänkt, kommer dock ett visst tillfl öde 
av havs- och grundvatten att ske. Grundvattennivån inom deponiområdet ligger cirka 2,5 meter 
under medelhavsnivån.

Området är uppdelat på stort antal ”celler” som avgränsats för att kunna ta emot olika typer av 

Figur 2.  Nuvarande markanvändning inom avfallsanläggningen
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avfall. Lakvattnet från de olika cellerna pumpas för rening till Sjölunda reningsverk. Området har 
utformats för att möjliggöra ett etappvis genomförande.

Figur 3.  Invallning av avfallsanläggningen
 
Byggnader
Vid infarten till området ligger verksamhetens kontor samt en servicebyggnad. Inom området 
i övrigt fi nns tre transformatorstationer, en gasstation och ett fl ertal pumpstationer. Vidare 
förekommer ett fl ertal provisoriska byggnader, tält, skärmtak etc. inom området. 

Gestaltning, landskapsanpassning
Området har ett exponerat läge mot kusten, strandängarna och Västkustvägen. Nya byggnader  
ska ges en god gestaltning och färgsättning med hänsyn taget till landskapsbilden.

Spillepengs skjutbana
Malmö-Lunds skyttegille, som har bedrivit skytteverksamhet på Spillepeng sedan 1955, ansvarar 
för verksamheten vid  skjutbanan. Verksamheten har ständigt vuxit och banan är idag av regional 
betydelse. Polisen, tullen, hemvärnet, Malmö sportskytteklubb och Spillepengs jaktskytteklubb, 
hyr in sig på olika skjutbanor i området. Inom området fi nns gevärsbanor för 50, 200 och 300 
meter samt två pistolskyttebanor och en älgskyttebana.

Skjutbaneområdet ägs av Malmö stad men marken är upplåten till stiftelsen Spillepeng som in sin 
tur arrenderar ut den till skyttegillet. 

Malmö stad utreder för närvarande möjligheten att modernisera skjutbanan och utveckla denna 
till ett regionalt skyttecentrum. Ett förslag till utvecklingsplan har arbetats fram av Malmö stads 
fastighetskontor och fritidsvaltningen. Stiftelsen Spillepeng, Malmö-Lunds Skyttegille och 
Försvarsmakten har deltagit i arbetet och samråd har skett med Lomma och Burlövs kommun. 
Förslaget syftar huvudsakligen till:
• att öka kapaciteten, särskilt för pistolskytte, 
• att möjliggöra samtidigt skytte på fl era banor,
• att möjliggöra moderna lösningar för skyttet, t ex vad gäller markeringsutrustning,
• att öka säkerheten genom högre vallar och nya staket,
• att minska bullerpåverkan genom omdisponering av verksamheten, nya skjuthallar och högre 

vallar.

Det preliminära förslag som föreligger innebär huvudsakligen omdisponeringar inom det 
nuvarande skjutbaneområdet. Nya bullervallar tillkommer och befi ntliga höjs, vilket får till följd 
att servicevägen öster om anläggningen behöver dras om i delvis ny sträckning. Inom området 
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planeras nya skjuthallar och ett vapenförråd. Bullervallarnas framtida höjd har beräknats i separat 
bullerutredning (ÅF-Ingemansson AB 2007-10-02) och säkerställs genom bestämmelse på 
plankartan.

Anläggningens parkeringsbehov ska tillgodoses inom området.

Området är för närvarande inte stängslat. Vid skjutningar hissas en fl agga vid skjutvallen. Vid 
utbyggnaden av anläggningen förutsätts att området stängslas. Läget för det framtida stängslet 
redovisas på illustrationskartan.

Området omfattar totalt en areal av cirka 10,3 ha.

Brandövningsplats
Inom områdets södra del ligger brandövningsplatsen Barbara där Räddningstjänst Syd 
bedriver utbildningsverksamhet. Inom området sker såväl intern som extern utbildning och 
där fi nns övningsplatser för räddningsinsatser i byggnader och för insatser vid trafi kolyckor. 
Vid infarten till området fi nns lokaler för utbildning och administration. Lokalerna utgörs delvis 
av provisoriska baracker. I den internutredning som genomförts inom räddningstjänsten 
föreslås att de nuvarande lokalerna rivs och ersätts av nya. Parkeringsområdet i anslutning till 
brandövningsområdet utnyttjas idag av Räddningstjänsten. Då alla verksamheter ska kunna 
tillgodose sitt parkeringsbehov inom den egna fastigheten föreslås att detaljplanen ändras så att 
parkeringsområdet tillförs fastigheten.

Verksamheten inom Räddningstjänst Syd sker i samverkan mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, 
Lund, Kävlinge och Malmö. Området är stängslat och omfattar totalt cirka 3,7 ha. 

Figur 4.  Spillepengs fritidsområde, ravin centralt i området.
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Spillepengs friluftsområde
Området har på plankartan redovisats som allmän plats med beteckningen NATUR/SKYDD. 
Naturområdet är till sin karaktär ett område där skötseln, jämfört med parkmark, är mindre 
intensiv. Motionsspår och andra anläggningar/aktiviteter för friluftsliv ryms i begreppet. SKYDD 
innebär att området också utgör skyddsområde för bullerstörningar från väg och skjutbana.

Inom Spillepengs friluftsområde fi nns möjlighet till promenader och olika typer av aktiviteter,           
t ex motionslöpning och fi ske.  Idag är cirka 37 ha tillgängligt för allmänheten som natur- och 
fritidsområde. Området är lättillgängligt via körbara parkvägar och gångvägar. Inom området 
fi nns löparslingor, vindskydd med grillplatser, plats för sjösättning av kanoter vid Sege å, 
fågelskådningsplats mot Lommabukten och Tågarps hed, fi skeplatser vid Sege å samt en 
boulebana och en hundrastplats. Från höjden mot Tågarps hed har man en fi n utblick mot 
strandängarna, Alnarps fälad och Lommabukten. Strandängarna är uppehållsplats för stora 
mängder av fåglar och från Spillepengsområdet fi nns goda möjligheter till fågelskådning.  En ny 
handikappsanpassad fågelskådningsplats föreslås nordväst om vändplatsen vid utsiktspunkten.

Området längs norra sidan av Sege å utnyttjas frekvent för sportfi ske. Stängslet för 
avfallsanläggningen är placerad uppe på invallningen vilket gör det möjligt att fi ska även 
från stenskoningen utanför anläggningen. Det går således att till fots ta sig över bron vid 
Sjölundaverket och vandra runt längs utsidan av avfallsanläggningen ut mot västra spetsen av 
området, en möjlighet som idag främst utnyttjas av fi skare. Längs den norra stranden är det 
svårframkommligt för gående då stängslet är beläget direkt på krönet av stenskoningen.

Arlövs kaninavelsförening disponerar ett mindre område inom friluftsområdets norra del, i gränsen 
mot Kalinaån och Tågarps hed. Inom området fi nns ett fl ertal mindre byggnader. Anläggningen 
nås från entrevägen till Spillepeng via en körbar gång- och cykelväg som följer södra sidan av 
Kalinaån.

Figur 5.  Fritidsfi ske utmed Sege å.

Figur 5.  Fritidsfi ske utmed Sege å.
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Besöksparkeringar har anlagts på strategiska platser i området. 

I samband med den planerade ombyggnaden av Spillepengs trafi kplats föreslås en ny gång- och 
cykelväg parallellt med Västkustvägen, från entréområdet till friluftsområdet och söderut mot 
trafi kplatsen.
 
Utanför planområdet i söder fi nns dessutom en djurkyrkogård vilken ingår i Spillepengens 
fritidsområde. 

Ingen ny bebyggelse planeras för närvarande inom friluftsområdet. För befi ntlig bebyggelse 
redovisas byggrätter i detaljplanen (Kaninavelsföreningen). Därutöver medges uppförande av 
mindre servicebyggnader för verksamhetens behov.

Löpande underhåll och andra planerade åtgärder inom området fastläggs i områdets skötselplan. 
Planen vilken löper på två år och revideras årligen fastställs av stiftelsen Spillepeng, där 
kommunerna har representation. Under de kommande åren planeras bl a en körsbärsdal i de 
centrala delarna och fröspridning av ängsblommor i gräsytor.

Friluftsområdet påverkas av buller från bl a Västkustvägen och skjutbanan, vilket innebär 
att aktuella riktvärden för buller är svåra att uppnå. Av detta skäl har området på plankartan 
redovisats med beteckningen SKYDD. Ur bullersynpunkt kommer området att fungera som en 
buffert mot det framtida rekreationsområdet väster därom. Inom de norra delarna, mot Tågarps 
hed och Lommabukten, är naturupplevelsen en viktig faktor, vilket innebär att kraven på låga 
bullernivåer ökar. När området är fullt utbyggt förväntas bullerriktvärdet kunna uppnås inom stora 
delar av området.

Figur 6.  Vy från Tågarps hed mot Spillepeng och Öresundsverket.
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AVSLUTNINGSPLAN FÖR AVFALLSANLÄGGNINGEN

Avslutningsplan
När verksamheten avslutats kommer Sysav att riva befi ntliga byggnader, genomföra 
sluttäckning av deponin samt genomföra de planerade anläggningar och planteringar som 
redovisas inom rekreationsområdet. Den topografi ska utformningen av området och planerade 
rekreationsanläggningar redovisas på separat avslutningsplan. 

Efter det att deponiverksamheten avslutats sker sluttäckning av området. Principiellt utformas 
sluttäckningen med följande skikt räknat från markytan:

• Skyddsskikt inklusive vegetationsskikt
• Dräneringsskikt
• Tätskikt
• Gasdräneringsskikt (vid behov)
• Utjämnings- / avjämningsskikt

Sluttäckningens utformning ska redovisas och godkännas i ett senare skede när det är aktuellt att 
sluttäcka deponin.

Mark och vegetation
Avslutningsplanen visar var olika vegetationstyper kan etableras för att skapa gröna miljöer 
för friluftsliv m m. Växtjorden placeras ovanpå den tekniskt betingande täckningen av 
deponeringsmassorna. För att kunna få till stånd en varierad vegetation måste växtjordens 

Figur 7.  Vy över Tågarps hed med Spillepeng och stadsbebyggelsen (St Petri kyrka och Kronprinsen) i      
               bakgrunden.
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typ, läge, och tjocklek noga anpassas till den föreslagna vegetationen och till den användning 
området ska få. Marken ska även anpassas för att möjliggöra utbyggnad av lättare 
envåningsbyggnader i de lägen som redovisas på avslutningsplanen.

Träd och buskar ska planteras inom betydande delar av området. Växtvalet ska i huvudsak 
omfatta växter som har ett naturlig hemvist i motsvarande landområden. Större delen av området 
kommer dock att vara gräsbevuxet. Gräset ska sås in. Läge och växtjord avgör vilka gräsarter 
som ska få dominera. Övriga örter ska i huvudsak ges möjlighet till självetablering. 

En närmare precisering av utformningen kommer att redovisas inför genomförandet.

Gestaltning, topografi 
Den topografi ska och funktionsmässiga utformningen av området utgår huvudsakligen från det 
gestaltningsförslag som togs fram 1985. Mindre bearbetningar har skett med hänsyn till att läget 
för planerad badplats har fl yttats genom ändring av detaljplanen 2008.

Den topografi ska utformningen redovisas genom nivåkurvor på avslutningsplanen. De högsta 
punkterna inom området kommer att ligga cirka 30 meter över havet. Avsikten är att skapa 
ett mer varierat landskap än inom de tidigare återställda delarna av området. Höjdpartierna i 
området har avgränsats så att delar av Malmö stadssiluett ska bli synliga norrifrån. I dalgångarna 
mellan höjdpartierna förläggs parkvägar för biltrafi k och gc-stråk. Inom de yttre västra delarna 
av området är sluttningarna, mot det omgivande vattenområdet, relativt branta. Mot norr är 
sluttningarna fl ackare för att få en mer naturlig övergång mot de angränsande strandängarna.

Utnyttjandet av  området efter avslutad avfallshantering
Efter det att avfallshanteringen avslutats kommer den framtida markanvändningen som 
fritidsområde att regleras genom en ändring av detaljplanen. De funktioner som redovisats i 
tidigare planer kommer därvid att läggas fast. I planeringen ingår följande anläggningar inom 
området:
• Två hamnlägen för fritidsbåtar föreslås på sydsidan av Spillepeng.  
• En mindre badplats föreslås på den västra spetsen av Spillepeng. 
• Vid de båda hamnlägena samt vid badplatsen föreslås olika typer av servicebyggnader (t ex 

fi skehoddor, hamnförråd, toalett- och servicebyggnader) samt parkeringar.

Utformningen ska ge goda förutsättningar för ett mångsidigt utnyttjande av området. Den nya 
delen av Spillepengsområdet innebär att kontakten med havet väsentligt förbättras, bl a genom 
promenadmöjligheterna längs stranden och utsiktsmöjligheterna mot havet från höjden.
Tillgängligheten till Lommabukten förbättras genom de brygganläggningar som föreslås för 
mindre båtar. Detta ökar bl a möjligheterna till fritidsfi ske. För det grunda vattenområdet norr 
om Spillepeng gäller dock förbud att vistas under hela året. Fritidsområdets areal ökar efter 
återställandet av avfallsdeponeringen med 68 ha, vilket bidrar till att göra området intressantare 
som utfl yktsmål och strövområde. 

En närmare precisering av anläggningarna kommer att ske inför genomförandet.

TRAFIK

Biltrafi k
Spillepengens rekreationsområde
Från den signalreglerade korsningen vid Västkustvägen leder smala parkvägar in till området. 
Vid infarten fi nns en markerad entréplats med fl aggspel och besöksparkering. Huvudvägen leder 
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idag upp till utsiktspunkten mot Lommabukten och Tågarps hed. Vid entrén till området och 
längs parkvägarna fi nns ett antal mindre parkeringsplatser för besökare.  Efter omvandlingen 
av deponiområdet till rekreationsområde kommer vägen att förlängas ut till de yttre delarna av 
området.

Från entréområdet leder en väg söderut fram till skjutbanan, brandövningsplatsen och 
djurkyrkogården.

Sysavs verksamhetsområde
Tillfart till avfallsanläggningen sker från söder via Nordefl intsvägen.  En bro leder över Sege å in 
till området där ett internt vägnät har anlagts för transport av avfallet. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
Trafi kplats Spillepengen
Trafi kplats Spillepengen, där Västkustvägen möter Inre ringvägen, är en av de viktigaste 
knutpunkterna i Malmöregionens trafi knät. Trafi kplatsen är idag hårt belastad och den planerade 
utbyggnaden av Malmö hamn innebär att belastningen i framtiden förväntas öka väsentligt. 
Vägverket har tillsammans med Malmö stad redovisat en förstudie för trafi kplatsen (Förstudie. 
Trafi kplats Spillepengen. 2010-01-12). Det alternativ som förordas är en ombyggnad av 
dagens trafi kplats till en planskild trafi kplats i Västkustvägens riktning. Vid utbyggnaden av en 
sk. ”Flyover” i Västkustvägens riktning bör cykelstråken och kopplingen mot Spillepengens 
rekreationsområde förbättras. Från den nuvarande gc-vägen genom trafi kplatsen föreslås en 
ny planskild gc-förbindelse under cirkulationsplatsen, via bro över Sege å, in mot Spillepengen. 
Ombyggnaden planeras att genomföras under 2016-2018.
Då trafi kplatsens ombyggnad är i ett mycket tidigt skede, saknas underlag för att bedöma 
eventuellt behov av framtida förändringar av vägområdet kring Västkustvägen. I samråd 
med Trafi kverket har en mindre utökning skett av vägområdet med hänsyn till den framtida 
utbyggnaden av trafi kplatsen. Den i 1977-års detaljplan föreslagna vägen mellan Arlövsvägen 
och Spillepengsgatan, med ny infart till Spillepengsområdet, bedöms dock inte längre aktuell. 
Detaljplanen för Spillepengsområdet har utformas utifrån de nya planeringsförutsättningarna, dvs 
att den tidigare vägförbindelsen utgår och att en ny koppling till befi ntlig cykelväg i trafi kplatsen 
kan förväntas.

Kollektivtrafi k
Spillepeng kan nås med kollektivtrafi k via buss 93 med hållplats vid Arlövsvägen och buss 133 
med hållplats vid Hakegatan och entrén till Spillepengens fritidsområde.

Gång- och cykeltrafi k
Från Arlöv når man Spillepengen via befi ntligt gc-vägnät som passerar Västkustvägen dels 
genom befi ntlig port och dels genom den signalreglerade korsningen vid entrén till området. 
Från Malmö fi nns två gc-stråk som leder mot Spillepengen. Det ena följer Inre ringvägen från 
Segevång och det andra följer Västkustvägen.

Ett regionalt cykelstråk mellan Lomma och Malmö passerar förbi Spillepengsområdet. Det från 
norr kommande stråket följer västra sidan av Västkustvägen och passerar i port över till den 
östra sidan av vägen för att sedan följa Arlövsvägen in mot Malmö. Vid Spillepengens trafi kplats 
passerar stråket trafi kplatsen genom två portar tillbaka till den östra sidan av Västkustvägen. 
Förstudien för ombyggnaden av Spillepengens trafi kplats visar på möjligheten att skapa en 
ny cykelvägsentré till Spillepengsområdet genom en ny gc-port vid trafi kplatsen och en ny 
bro över Sege å. För att skapa en genare sträckning av det regionala gc-stråket Lomma – 
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Malmö, föreslås, som tidigare nämnts, en ny cykelväg genom området, från gc-porten i norr till 
Spillepengens trafi kplats i söder. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Lakvatten från deponiområdet
Lakvatten från den aktiva delen av avfallsanläggningen pumpas i dagsläget över till Sjölunda 
reningsverk för rening. Sysav har fattat beslut om utbyggnad av ett eget reningsverk för lakvatten. 
Under förutsättning att tillstånd erhålls av Miljödomstolen kommer utbyggnaden att påbörjas 
under 2011 och anläggningen att tas i bruk 2012. Vid sluttäckningen av deponin anläggs ett 
tätskikt som förhindrar dagvattnet från att infi ltreras ner i deponin. Det tekniska utförandet 
förutsätter under en övergångstid en fortsatt pumpning från deponin för att bibehålla en låg 
grundvattennivå.

Dagvatten
Inom den tidigare återställda delen av deponiområdet har anlagts avrinningsstråk med 
fördröjningsmagasin för dagvatten. Vid återställningen av det nuvarande deponiområdet ska 
avrinningsstråk för avledning och fördröjning av dagvatten anläggas.  

Vatten och spillvatten
Den befi ntliga bebyggelsen är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Värmeförsörjning
De befi ntliga anläggningarna inom avfallsanläggningen får sin värmeförsörjning genom 
deponigas.

Ledningar inom området
En 25 bars naturgasledning passerar genom planområdets östra del parallellt med 
Västkustvägen. E.ON Gas ansvarar för ledningen vars syfte är att försörja Öresundsverket med 
naturgas. 

VA-SYD har en tryckavloppsledning som korsar områdets östra del från Västkustvägen mot 
Sjölundaverket. 

Ledningarna skyddas i planen genom  bestämmelser om ”u-område”.

RISK OCH SÄKERHET
Högtryckledningar för naturgas
Inom planområdets östra del fi nns två högtrycksledningar för naturgas, 25 respektive 16 bar, 
samt en distrubutionsledning för natur- och biogas. 

Distributionsledningar är underkastade energigasnormens regler, EGN 2009. För 
distributionsledningen gäller ett minsta avstånd på 2 meter mellan ledningen och byggnad eller 
närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. Plantering av träd bör ej ske 
närmare gasledningen än 2,5 meter. För att minska risken för skador på träd i samband med 
eventuella arbeten med ledningen, rekommenderas att träd i närheten förses med rotskydd. 

Högtrycksledningar omfattas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om 
ledningssystem för naturgas, MSBFS 2009:7. Föreskrifterna anger att avståndet mellan ledning 
och byggnad eller närmaste område med förväntade grävaktiviteter, ska vara minst 25 meter. 
Avståndet mellan en gasledning i mark och en brand eller explosionsfarlig industri ska vara minst 
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50 meter. Enligt samma föreskrifter gäller att avståndet från en 16 bars ledning i mark till byggnad 
ska vara minst 6 meter och för område med förväntade grävningsaktiviteter minst 5 meter.

För 25 bars ledningen gäller ledningsrätt (aktnr. 1231-408) vilken bl a redovisar följande 
restriktioner för markanvändningen i ledningens närhet:
• Rätt för ledningsägaren att ta bort träd, buskar och grenar inom ett 7 meter brett område med 

ledningen som mittlinje.
• Inom ett 100 meter brett område med ledningen som mittlinje får fastighetsägaren inte ändra 

markanvändningen genom att exempelvis uppföra byggnad eller annan anläggning eller 
bedriva verksamhet så att ledningens bibehållande enligt naturgasföreskrifterna äventyras 
eller så att naturgasföreskrifternas skyddskrav för ledningen ökar.

• Inom ett 50 meter brett område med ledningen som mittlinje får fastighetsägare inte, utan 
ledningshavararens i god tid inhämtade medgivande, spränga, schakta eller vidta annan 
åtgärd som kan skada ledningen eller medföra att ledningen kan skada person eller 
egendom. Därest vid utförande av nämnda arbeten skyddsåtgärder är erforderliga skall 
omfattningen av dessa bestämmas av ledningshavaren. 

Metangas
Inom deponier med organiskt avfall bildas gas i samband med nedbrytning. Gas har utvunnits 
från den gamla avfallsdeponin sedan början av 1980-talet genom ett anlagt ledningssystem som 
suger ut gasen från deponin. Den gas som bildas används för uppvärmning av byggnaderna 
inom avfallsanläggningen. Den gas som inte utnyttjas lokalt leds via en kompressorstation till 
Sysavs avfallsförbränningsanläggning där den utnyttjas både för att producera fjärrvärme och el.
Gasledningssystemet och gasstationen kommer att fi nnas kvar även efter det att 
avfallsverksamheten avslutats.

Erfarenhetsmässigt är risken för inträngning av metan eller koldioxid mycket låg i byggnader 
som grundläggs på markytan. Risken kan normalt elimineras helt om byggnader utförs med 
radonsäker grundläggning och ventilation av dräneringslager under byggnaderna, vilket 
detaljplanen kräver. Passiv ventilation av dräneringslager under byggnaderna ger normalt 
tillräckligt luftutbyte för att eliminera möjligheterna för gasansamling under byggnaderna och 
därmed risken för gasinträngning in i byggnaderna. Balanserad ventilation ska eftersträvas 
i byggnaderna för att inte skapa en tryckgradient genom golvet, dvs balans mellan trycket i 
husets grund och inne i huset. Lämpliga åtgärder m ht förekomsten av metangas i området bör 
utredas närmare i samband med  planeringen av nya byggnader, ledningsdragningar och andra 
förändringar inom området. En generell bestämmelse med krav på hänsynstagande till risken för 
ansamling av gas har införts i detaljplanen. 

Skjutbanan
För skjutbanor gäller ”Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte 2010 års upplaga SäkB 
Civilt skytte”. Statens Skytteombud (SSO) handlägger ärenden som berör fasta civila 
skytteanläggningar som utnyttjas av Svenska Skyttesportförbundet och Svenska 
Pistolskytteförbundet samt vissa andra skytteorganisationer. 

Det i detaljplanen redovisade området för skjutbanan kommer att vara instängslat. Det 
omgivande området och den nuvarande avfallsanläggningen kommer i framtiden att utnyttjas som 
ett allmänt tillgängligt friluftsområde. Malmö stads fastighetskontor har haft samråd med SSO 
kring säkerhetsfrågorna i samband med den planerade ändringen av skjutbanan. 

Brand
Brandrisk kan fi nnas inom såväl avfallsanläggningen, skjutbanan, brandövningsplatsen som 
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rekreationsområdet. Inom avfallsanläggningen fi nns en beredskap och planering för åtgärder 
vid brand. Brandberedskapen ingår som ett av de villkor som meddelats i samband med 
tillståndsprövningen. Att kväva elden med hjälp av schaktmassor är erfarenhetsmässigt det 
bästa sättet att bekämpa markbränder inom området. Högar av schaktmassor fi nns därför 
upplagda i strategiska lägen. Därutöver fi nns ett antal brandposter inom området. Vid en brand 
omhänderstas släckvattnet genom områdets lakvattensystem.

KONSEKVENSER
Verksamheten vid avfallsanläggningen har tidigare tillståndsprövats enligt miljöbalken varvid 
miljökonsekvensbeskrivning har upprättats av Sweco Viak 2005-12-16.
Konsekvenserna av detaljplanens genomförande redovisas i separat miljökonsekvensbeskrivning 
upprättad av Sweco Architects, vilken ingår som bilaga till detaljplanen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

VATTENOMRÅDEN
Ytvatten
Sege å
Sege å gränsar till Spillepeng i söder och har här sitt utlopp i havet. Ån, vars avrinningsområde 
domineras av jordbruksmark, avvattnar ett fl ertal större sjöar inom sydvästra Skåne. Ån är hårt 
kvävebelastad av utsläpp från jordbruket. Länsstyrelsen har utpekat ån som en ekologiskt känslig 
miljö och ett vattendrag av högsta skyddsklass. I ån fi nns bland annat abborre, id, grönling, lax, 
mört, ål och öring. Segeåns Vattendragsförbund och vattenråd samordnar verksamheten med 

Figur 8.  Vy över Tågarps hed och Arlövs fälad.
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vattenförvaltning och frivilliga åtgärder inom avrinningsområdet.

Kalinaån
Kalinaån var tidigare ett av Segeåns två utlopp i havet. Idag är Kalinaån dagvattenrecipient för 
stora delar av bebyggelsen i Arlöv och går som en grävd kanal längs Spillepengs norra gräns. 
Arlövs sockerbruk utnyttjar vatten från Kalinaån till kylning där det uppvärmda vattnet sedan 
pumpas tillbaka i ån. Kalinaån för med sig höga halter av näringsämnen till Lommabukten.

Lommabukten
Lommabukten utgör ett stort grundområde i Öresund som är betydelsefullt ur fi skeri- och 
marinbiologisk synpunkt. Bukten med sina sandrevlar och ålgräsängar är också ett viktigt område 
för övervintrande och rastande fåglar. 

Det grunda vattenområdet i Lommabukten har en hög biologisk produktion. Området är 
betydelsefullt som lek- och uppväxtplats för bl a rödspätta, skrubba och annan fi sk. 

Vattenområdet inom Lommabukten norr om Spillepeng har utpekats som Natura 2000-område 
enligt fågel- och habitatsdirektivet samt ingår i det område som skyddas som naturreservat. 
Vattenområdet norr om Lomma tätort har utpekats vara av riksintresse för yrkesfi sket.

I samband med utbyggnaden av etapp 3 av Spillepeng åtog sig Sysav att vidmakthålla en 
öppning för vattengenomströmning längs norra delen av deponin. Genomströmningen förbättrar 
vattenutbytet i de grunda delarna av bukten.

Zonering av kustvattenanvändning i Lomma kommun
Lomma kommun har i Översiktsplan 2010 redovisat en zonering av kustvattenområdet för 
att skydda de mest värdefulla naturvärdena i bukten och bidra till goda förutsättningar för ett 
rikt rörligt friluftsliv och goda rekreationsmiljöer. Indelningen i zoner underlättar kommunens 
planeringsarbete då det visar vilka hänsynstagande som ska ha företräde beroende på områdets 
naturvärden och exploateringsgrad. Vattenområdet berörs i sin västra del av restriktioner 
avseende farled och hamn. Kustvattenområdet norr om Spillepeng utgör hänsynsområde med 
höga naturvärden. Inom området ska de höga naturvärdena väga tungt och vid konfl ikt med 
andra intressen ska naturvärdet prioriteras. Bl a innebär detta; ingen täktverksamhet får ske inom 
området, inga nya bryggor eller byggnader får anläggas längs stränderna och inga erosionsskydd 
får anläggas i vattnet.

Grundvatten
Spillepengsområdet är beläget inom Alnarpsströmmens infl uensområde.

NATURSKYDDSFÖRORDNANDEN MM

Natura 2000
Vattenområdet norr om Spillepeng upp till norra delen av Alnarps fälad har med stöd av EU:s 
habitat- och fågeldirektiv utpekats som Natura 2000-område. Tågarps hed samt delar av 
Alnarp fälad ingår. I Sverige skyddas områdena genom bestämmelser i miljöbalken. Natura 
2000-områden ska behandlas som riksintresse enligt miljöbalken.
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Riksintresse för kustzonen
Planområdet ingår i ett större geografi skt område som omfattas av riksintresse för kustzonen, 
högexploaterad kust, enligt 4 kap 4 § miljöbalken. 

Naturreservat
Lommabuktens södra del med strandängarna Tågarps hed samt delar av Alnarps fälad har 
genom beslut 2008-05-19 utpekats som naturreservat enligt 7 kap i miljöbalken. Naturreservatet 
omfattar även vattenområdet ut till 3 meters djup. Syftet med reservatet är främst att av 
zoologiska, botaniska, landskapsbildsmässiga och kulturhistoriska skäl återskapa och bevara 
ett kustlandskap med traditionellt hävdade, havsvattenpåverkade strandängar, öppna sand- och 
stenstränder och grunda havsområden med ålgräsbestånd och revlar. Gynnsamma förhållanden 
skall råda för de växt- och djurarter som är typiska för dessa miljöer. Strandängarna skall utgöras 
av huvudsakligen betade gräsmarker med låg vegetation utan buskar, träd eller vassbestånd och 
med inslag av tidvis eller permanent vattenfyllda sänkor. Även stränderna skall vara fria från hög 
vegetation. Havsområdena skall utvecklas fritt och ostört. Under hela året råder förbud att vistas 
inom de vattenområden som ingår i reservatet. Under tiden 15 mars – 30 september råder förbud 
att beträda reservatets landområden. Övriga restriktioner inom reservatet anges i de föreskrifter 
som kopplats till beslutet.

Naturvårdprogram och Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet
Området Tågarps hed gränsar till planområdet i nordost och ingår i Nationell bevarandeplan för 
odlingslandskapet. Området omfattas även av Naturvårdsprogram avseende naturvärde samt 
terrängform. 

Marint naturvårdsprogram
Planområdet gränsar i norr och nordost till vattenområde som omfattas av marint 
Naturvårdsprogram.

Äng- och hagmarksinventering
Planområdet gränsar i nordost till område som omfattas av äng- och hagmarksinventering med 
naturvärde 3.

Strandskydd
Strandskyddet inom angränsande delar av Lommabukten har upphävts i samband med 
bildandet av naturreservat för området. Markområden öster om Sege ås mynning omfattas ej 
av strandskydd. Två mindre områden i väster, inom detaljplanelagt område, är undantagna 
strandskyddsbestämmelser.

NATURSKYDDSOMRÅDEN

Lommabukten
Lommabukten är ett långgrunt brackvattenområde längs Skånes västkust som tack vare det rika 
djurlivet, i och i anslutning till bukten, fyller många ekologiskt viktiga funktioner. Bukten har därför 
ett stort skyddsvärde. Närsaltsbelastningen på bukten är hög på grund av ett fl ertal större åar 
som rinner genom jordbruksmark innan de mynnar ut i bukten samt på grund av tre reningsverk 
som ligger i anslutning till bukten. En kombination av hög ljustillgång, närsalter och syrerikt vatten 
medför att produktionen i bukten är hög. Grunda havsområden som Lommabukten är viktiga för 
fi skerinäringen då många kommersiellt viktiga fi skarter använder sig av områdena som bland 
annat skafferi och barnkammare. Även fågellivet i och kring bukten är rikt tack vare buktens höga 
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näringsnivå. I bukten fi nns bland annat ålgräsängar, vilka är ett viktigt habitat för bland annat 
torsken. Många fågelarter använder bukten som rastplats, födosök- eller häckningsområde.
Samtidigt som bukten har ett stort naturvärde är den ett viktigt rekreationsområde för många 
människor och bör vara tillgänglig för allmänheten. För att fi nna ett sätt som möjliggör att både 
det ekologiska värdet och rekreationsvärdet tillgodoses har ett marint naturvårdsprogram 
utarbetats av Lomma kommun.

Tågarps hed och Alnarps fälad
Strandängarna har varit betesmarker under mycket lång tid. De representerar en naturtyp 
som tidigare hade en stor utbredning i Öresundsregionen. Idag återstår enbart små rester 
vilket gör området kulturhistoriskt intressant. Strandängarna erbjuder mycket gynnsamma 
näringsförhållanden och häckningsplatser. De små vattensamlingarna, med rikedom på många 
slags smådjur, spelar en viktig roll för fåglarna. Området har därför även ett stort ekologiskt värde.
Syftet med reservatet är att återskapa och bevara ett kustlandskap med hävdade strandängar 
och grunda havsområden med ålgräsängar. Ett annat är att skydda en viktig häcknings- och 
födosökplats för fl era fågelarter samt säkra en viktig uppväxtplats för fi sk. I området fi nns fl era 
hotade arter, bland annat vårkällört, smal käringtand, ett par arter av kortvinge-skalbaggar, 
skedand, årta, torsk och ål. Strandängarna, har en speciellt saltängsfl ora, som är beroende av att 
området betas.
Inom Natura 2000-området har 15 fågelarter enligt EU:s fågeldirektiv identifi erats, däribland 
blå kärrhök, sydlig kärrsnäppa och ortolansparv. Ytterligare fyra fågelarter med anknytning till 
området har utgjort grund för utpekande av det skyddsvärda området.
Skyddet av området innebär att ett litet område sparas för att värna det rikliga fågellivet och de 
ålgräsängar som är en viktig uppväxtplats för fi sk. Förbud att beträda vattenområdet kommer 
att gälla under hela året. På land gäller förbudet under häckningssäsongen, tiden 15 mars-30 
september. Anledningen till detta är att ge fåglarna ett ostört häcknings- och födosöksställe i ett 
hårt exploaterat område. Ett mindre vattenområde i reservatets västra del är dock undantaget 
beträdnadsförbudet. 

Från Spillepengs fritidsområde har man en fi n utsikt över Tågarps hed, och kan njuta av naturen 
och fågellivet.

Fågelskydd Spillepeng
Fågelskydd Spillepeng är ett samarbetsprojekt mellan Skånes Ornitologiska förening och Sysav. 
Inom ramen för samarbetet värnas de naturkvaliteter och den fågelrikedom som fi nns på och 
omkring Spillepeng. Vidare bevakas fågellivet, rehabilitering av skadade fåglar genomförs samt 
fågelstudier med ringmärkning utförs.

I anknytning till anläggningen fi nns en sandrygg som utnyttjas under häckningssäsongen av ett 
150-300 par backsvalor. 

KULTURMILJÖ

Riksintresse Alnarp-Burlöv (M:K77)
Det öppna odlingslandskapet i slättbygden kring Alnarp- Burlöv utgör riksintresse för 
kulturmiljövården. Riksintresseområdet omfattar bl a området kring Alnarp och Arlövs fälad. För 
de närmast berörda delarna av riksintresseområdet anges följande värdetext:
”I det omgivande odlingslandskapet fi nns fornlämningsmiljöer från bronsåldern och utmed 
Öresundskusten betade strandängar med den forna strandlinjen tydligt avläsbar, några mindre 
gårds- och torpmiljöer samt en större trädplantering med olika trädslag - ett sk arboretum.”
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Regionalt kulturmiljöprogram
Planområdet ingår i den s k Skånelinjen, eller Per Albinlinjen (efter dåvarande statsminister Per 
Albin Hansson); en försvarslinje längs kusten i Skåne som upprättades under andra världskriget 
som ett skydd mot militärt angrepp. Försvarslinjen bestående av omkring tusen försvarsvärn är 
en unik företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins och är utpekad som särskilt värdefull 
kulturmiljö i Skånes regionala kulturmiljöprogram. Mellan Lommabukten och Malmö hamn saknas 
dock värn, beroende på att den långgrunda kusten omöjliggjort landstigning här.

Fornlämningar
Inom området kring Sege åns mynning har människan bott och uppehållit sig i mer än 10 000 år. 
Inom närområdet fi nns ett fl ertal registrerade fornlämningar. Norr om trafi kplats Spillepeng fi nns 
en fornlämning registrerad, Borganläggning (Malmö 68:1). Inom området kan fi nnas under mark 
dolda fornlämningar vilka inte fi nns registrerade. Om grävningsarbeten aktualiseras inom tidigare 
orörd mark bör kontakt tas med Länsstyrelsen innan arbetet påbörjas. Alla fornlämningar skyddas 
av Lagen om kulturminnen mm. Lagen anger att om fornlämningar påträffas i samband med 
grävarbeten, ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

REKREATION

Spillepengs fritidsområde
Se redovisning ovan under förslagsavsnittet.

Skåneleden
Skåneleden omfattar fem sammanlänkade vandringsleder inom Skåne. En utbyggnad av 
Öresundsleden planeras mellan Malmö och Höganäs. Den aktuella sträckningen passerar genom 
planområdets östra del, längs västra sidan av Västkustvägen. I höjd med infarten till Spillepeng 
förgrenar sig vandringsleden där en länk följer Västkustvägen och en viker av österut genom 
Tågarpsområdet och vidare mot de södra delarna av Burlövs kommun. 

Fiske
Inom områdets södra del förekommer fritidsfi ske utmed Sege å. Vattenområdet nordväst om 
Lomma tätort är av riksintresse för yrkesfi sket.

GATOR OCH TRAFIK

Biltrafi k
Från trafi kplats Spillepengen når man entrén till avfallsanläggningen via Spillepengsgatan 
och Nordrefl intsvägen. Spillepengens fritidsområde angörs med bil från Västkustvägen via 
trafi kljusreglerad korsning.

Västkustvägen (E6.01)
Västkustvägen ingår i det nät av viktiga vägar som har utpekats vara av riksintresse för 
kommunikation. Från trafi kplats Spillepeng till trafi kplats Arlöv har Västkustvägen karaktär 
av motortrafi kled med hastighetsbegränsning 70 km/h. Från trafi kplats Arlöv och norrut har 
Västkustvägen motorvägsstandard med hastighetsbegränsning 110 km/h.

Trafi kplats Spillepeng
Omedelbart söder om planområdet ligger Spillepengs trafi kplats som är knutpunkten mellan 
Västkustvägen, Spillepengsgatan och Inre Ringvägen i norra delen av Malmö. Trafi kplatsen 
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fördelar trafi ken till och från Malmö och samtidigt huvudtillfart mot Malmö hamn, Öresundverket 
och Sysavs område vid Spillepeng.

Trafi kplatsen är idag hårt belastad bland annat genom hög andel tung trafi k. Enligt Malmös 
utbyggnadsplaner kommer verksamheten vid hamnen att expandera kraftigt i framtiden, bland 
annat genom att containerhamnen i Mellersta hamnen och färjetrafi ken i Nyhamnen ska fl yttas 
till norra hamnen. En förstudie har genomförts av Malmö stad 2010-01-12 i syfte att studera 
olika tänkbara trafi klösningar. Ombyggnaden samfi nansieras av Vägverket (nuv. Trafi kverket) 
och Malmö stad och ingår i Vägverkets långsiktiga investeringsplan. Ombyggnaden planeras 
att genomföras under 2016-2018. Upprättandet av en arbetsplan för ombyggnaden har nu 
påbörjats som ett nästa steg i planeringen. Därvid kommer vägområdets avgränsning närmare att 
preciseras. Därefter kommer utbyggnaden att fastläggas genom upprättande av en ny detaljplan. 
Redan i det initiala utredningsskedet gör Malmö stad och Trafi kverket bedömningen att det 
nuvarande vägområdet måste utökas något mot väster vilket innebär att mindre delar av området 
kan behöva tas i anspråk.

Kollektivtrafi k
Spillepeng kan nås med kollektivtrafi k via buss 93 med hållplats vid Arlövsvägen och buss 133 
med hållplats vid Hakegatan och entrén till Spillepengens fritidsområde.

Gång- och cykeltrafi k
För att gå och cykla från Arlöv till Spillepeng fi nns en gc-tunnel under Västkustvägen i 
Hamngatans förlängning. Längre söderut fi nns även en trafi kljusreglerad plankorsning av 
Västkustvägen i Hakegatans förlängning. Mellan Lomma och Malmö fi nns ett regionalt gång- 
och cykelstråk som passerar området. Från gc-tunneln följer stråket den västra sidan av 
Västkustvägen och Lommavägen upp mot Lomma. Söder om gc-tunneln passerar stråket genom 
industriområdet fram till Spillepengs trafi kplats. Stråket passerar rondellens mitt genom två gc-
portar och fortsätter in mot Malmö längs Västkustvägens västra sida. Vid rondell delar sig stråket 
i en länk norrut mot Malmö hamn och en söderut mot Segevångsområdet.

Sjöfart
I havsområdet nordväst om planområdet fi nns en sjöfartsled av riksintresse.

MILJÖ- OCH RISKFAKTORER

Klimatförändringar
Malmö stad har i Dialog-pm 2008:2, ”Klimatet, havsnivån och planeringen”, belyst olika 
utvecklingsscenario till följd av klimatförändringarna. Rapporten belyser frågor kring 
klimatförändringar, huruvida havsnivån kommer att stiga och vilka områden som riskerar att 
översvämmas. Syftet är också att ge förslag till riktlinjer för ny bebyggelse och diskutera vilka 
åtgärder som kan komma ifråga för att skydda befi ntlig bebyggelse, anläggningar och områden.
Som underlag för bedömning av havsnivåförändringars effekter har nivåkurvor för 1 meter, 2 
meter, 2,5 meter och 3 meter över havets medelnivå lagts in på kartor. Med GIS-metoder har 
översiktlig statistik om de lågt liggande områdena kunnat tas fram. Området Spillpeng ligger inom 
riskområdet vid en havsnivåhöjning på 3 meter.
I rapporten redovisas ett s k hög- och lågalternativ och vad dessa alternativ innebär för områden 
som ligger 1-3 meter över medelhavsnivån. Hög- och lågalternativen baseras på de scenarier 
som tagits fram globalt av IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) och därefter 
bearbetats regionalt utifrån lokala förhållanden. I rapporten Framtida medel- och högvattenstånd i 
Skåne och Blekinge (SMHI 2007) redovisas bedömningar för kuststräckan i Skåne och Blekinge. 
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För Malmös del är Klagshamnsudden den närmast belägna mätstation som ingår i rapporten och 
det är också för Klagshamnsudden som de scenarier som redovisas i dialog-pm är beräknade. 
Klagshamnsudden betraktas dock som giltig även för centrala Malmö.

För området direkt söder om Spillepeng, det i dialog-pm benämnda Segeåbäckenet, kan 
översvämningsskydd åstadkommas med hjälp av vallar längs Segeå. Området genomkorsas av 
ett stort antal betydelsefulla järnvägar och vägar, bl a Södra Stambanan, E20 och E22. Där fi nns 
även kraftledningar, huvudvattenledningar m m. 
Spillepengsområdet, som ligger inom 3-metersnivån kan komma att beröras i det s k 
högalternativet då vattenståndet kan nå upp till 2,08 meter samtidigt som vågeffekten beräknas 
till ytterligare 0,5 meter. Översvämningsrisken inom planområdet är dock små jämfört med mer 
låglänta delar längs kuststräckan.

Farligt gods på väg
Västkustvägen är utpekad som primär transportled för farligt gods.
Länsstyrelsen i Skåne län har i rapporten RIKTSAM – Riktlinjer för riskhänsyn i 
samhällsplaneringen, redovisat rekommendationer på lämpliga avstånd till olika typer av 
verksamheter. 
Burlövs kommun har genomfört en detaljerad riskbedömning för hela Arlöv (WSP Brand- och 
riskteknik 2008-06-13). För Västkustvägen rekommenderas en bebyggelsefri zon på 30 meter 
från vägkant samt att det för att placera verksamheter inom 300 meter från vägkant krävs en 
verifi erad beräkning av samhällsrisken.

Farligt gods till sjöss
Öresund är ett av världens mest trafi kerade farvatten. Varje år inträffar ett par kollisioner eller 
grundstötningar, förutom de incidenter som inte resulterar i en olycka. Enligt ett avtal med 
staten håller Malmö och ett antal särskilt utpekade hamnkommuner i Sverige insatsstyrkor för 
kemikalieutsläpp och andra olyckor till sjöss.

Buller
Friluftsområde
Den nuvarande markanvändningen, friluftsområdet, skjutbanan samt angränsande trafi k- och 
industriområden, har tillkommit genom detaljplaner fastställda i slutet av 1970-talet. Området 
närmast Västkustvägen utsätts idag för ett successivt ökat buller, i första hand från vägtrafi ken 
och skjutbanan. Den planerade vägombyggnaden och utökningen av skytteverksamheten 
innebär en ökad bullerpåverkan inom närområdet. För trafi kbuller och buller från skjutbanor gäller 
av staten fastlagda riktvärden. I det aktuella fallet utsätts området för bullerpåverkan från fl era 
olika källor vilket sammantaget medför att de bullerriktvärden som naturvårdsverket föreslagit 
för tätortsnära rekreationsområden inte kommer att kunna uppfyllas. Området har därför i 
detaljplanen betecknats som NATUR/SKYDD och utgör skyddsområde för bullerstörningar från 
väg och skjutbana. Vilka åtgärder som ur teknisk, ekonomisk synpunkt är rimliga att vidta för att 
minska bullerstörningarna av närområdet får prövas i samband med upprättandet av arbetsplan 
och detaljplan för vägutbyggnaden samt vid anmälan om förändring av verksamheten vid 
skjutbanan. Området för den nuvarande avfallsanläggningen kommer enligt avslutningsplanen 
att omvandlas till rekreationsområde när avfallsverksamheten upphör vilket bör beaktas vid 
kommande prövningar.

Industribuller
Området är beläget i en industriell miljö och påverkas av buller, bl a från industriområdet söder 
om Sege å.

Buller från verksamheten vid Spillepeng
Buller från avfallsverksamheten uppkommer främst genom fordon och maskiner samt genom 
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verksamheten vid skrotfragmenteringsanläggningen. Inom skrotfragmenteringsanläggningen har 
vidtagits bullerdämpande åtgärder, där bl a delar av anläggningen är innesluten för att förhindra 
bullerspridning. Miljödomstolen har i villkoren för verksamheten angivit riktsvärden för buller. 
Av dessa framgår att buller från området, som riktvärde inte får ge upphov till högre ekvivalent 
ljudnivå utomhus vid närliggande bostäder än:
a) 50 dBA dagtid vardag (kl 07-18)
b) 45 dBA kvällstid (kl 18-22) samt dagtid sön- och helgdag (kl 07-18)
c) 40 dBA nattetid (kl 22-07)
Nattetid för momentanvärdet som riktvärde inte överstiga 55 dBA.

Buller från skjutbanan
Naturvårdsverkets allmänna råd ”Buller från skjutbanor” anger för nyanlagda eller väsentligt 
ombyggda skjutbanor följande bullerriktvärden:
För bostäder, 65-70 dBA  (helgfria dagar kl 7-22, lörd. sön. helger kl.9-19), 60-65 dBa (lörd. sön. 
helger kl19-22). 
För friluftsområden, 60-65 dBA (alla dagar kl 7-22)
Med friluftsområden avses område som i översiktsplan avsatts för det rörliga friluftlivet eller andra 
områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där 
en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsbullernivån är låg och inga andra störande 
aktiviteter förekommer som t ex större trafi kleder, motorbanor, fritidsbåtstrafi k eller skoterleder.

Området påverkas även av trafi kbuller från Västkustvägen och avfallsanläggningen varför de 
angivna förutsättningarna för tillämpning av bullerriktvärdet för friluftsområden inte uppfylls i det 
aktuella fallet.

Trafi kbuller från Västkustvägen
På den aktuella sträckan av Västkustvägen uppgår trafi ken till 22 500 bilar per årsmedeldygn 
framräknat till år 2020 där den tunga trafi ken uppgår till 17,8 % (Detaljerad riskbedömning för 
fördjupad översiktsplan för Arlöv. WSP 2008-06-13). Vid en ombyggnad av Spillepeng trafi kplats 
kommer bullerspridningen mot området sannolikt att öka då vägbanan höjs upp över nuvarande 
marknivå. Det angränsande naturområdet har i detaljplanen betecknats som NATUR/SKYDD 
och utgör skyddsområde för bullerstörningar från väg och skjutbana. Området för den nuvarande 
avfallsanläggningen kommer att omvandlas till rekreationsområde när avfallsverksamheten 
upphör. Det fi nns idag inga bindande riktvärden för buller inom fritids- och rekreationsområden. 
Dock diskuteras nivån 45 dBA som förslag till riktvärde vilket inte bör överstigas mer än 120 
minuter per dag i tätortsnära rekreationsområden. Vilka åtgärder som ur teknisk, ekonomisk 
synpunkt är rimliga att vidta för att minska bullerstörningarna av närområdet får prövas i samband 
med upprättandet av arbetsplan och detaljplan för vägutbyggnaden. Vid prövningen bör även 
beaktas den bullerbelastning av området som fi nns oavsett bullret från vägtrafi ken.

Markföroreningar
Inga utredningar har genomförts angående markföroreningar. Inom områdets östra del kan 
det dock antas förekomma olika typer av markföroreningar. Inom Spillepengs skjutbana kan 
blyföroreningar förekomma i skjutvallarna. Inom brandövningsområdet kan markföroreningar 
fi nnas från tidigare verksamhet. Även inom det fd. deponiområdet fi nns markföroreningar.

Metangas
Inom fyllnadsmassor som består av organiskt material bildas metangas i samband med 
nedbrytningen, en process som kan pågå under mycket lång tid. Inom den gamla avfallsdeponin 
har gas utvunnits sedan början av 1980-talet genom ett anlagt ledningssystem som suger ut 
gasen från deponin och utnyttjar den för produktion av fjärrvärme och värmeförsörjning av 
byggnader inom området. Risken med metangas är att antändning och förbränning, eventuellt 
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förenad med explosion, kan ske vid vissa blandningar av metan och luftsyre. Förekomsten av 
gas bedöms inte utgöra risk för nuvarande och planerad markanvändning under förutsättning att 
åtgärder vidtas för att förhindra att metangasen samlas under byggnader och täta markskikt eller i 
ledningsgravar. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

GENOMFÖRANDETID
Planens genomförandetid är 15 år.

ÄNDRAD LOVPLIKT
Kommunen får i en detaljplan besluta att bygglov inte krävs för att på det sätt och under den tid 
som närmare anges i planen utföra åtgärder som avses i Plan- och bygglagen 8 kap. 1-3 §§. 
Ändrad lovplikt införs inom del av planområdet.

Inom avfallsanläggningen fi nns ett behov av att snabbt kunna uppföra mindre byggnader, tält 
och skärmtak, som är bygglovpliktiga. Genom detaljplanen införs bygglovsbefrielse för ny 
byggnad eller ny anläggning samt ändring av befi ntlig byggnad eller anläggning, om bruttorarean 
understiger 600 kvm och åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Bygglovsbefrielse gäller 
även anordnandet av upplag, materialgårdar, plank och skärmtak samt rivning av byggnad.

Marklov krävs inte om åtgärden överensstämmer med detaljplanen.

Tiden för bygglovsbefrielsen sammanfaller med planens genomförandetid.

Befrielsen från bygglov, marklov respektive rivningslov innebär inte befrielse från bygganmälan 
samt att söka andra erforderliga tillstånd.

HUVUDMANNASKAP
De områden som idag utnyttjas som natur- och fritidsområden kommer genom detaljplanen 
att övergå till allmän plats med beteckningen NATUR. Enligt överenskommelse med berörda 
kommuner ska Stiftelsen Spillepeng ansvara för iordningsställande och drift av dessa områden. 
En bestämmese har därför införts i detaljplanen om att kommunen i detta fall inte är huvudman 
för allmän plats.

MEDVERKANDE

Upprättandet av beskrivningen har skett i samråd med Mona Svensson, Burlövs kommun, 
Magnus Juhlin, Lomma kommun och Åke Lundqvist, Malmö stad. Efter utställningsskedet har 
Magnus Juhlin ersatts av John Wadbro.

Sweco Architects  2011-08-22

Torsten Jonsson    Boel Andersson
arkitekt SAR/MSA    planeringsarkitekt MSA
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Detaljplan för Spillepeng, Arlöv 22:188 m fl 
i Burlöv, Lomma och Malmö kommuner, Skåne län

Genomförandebeskrivning

ANTAGANDEHANDLING 
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HANDLINGAR

I detaljplanen ingår följande handlingar:

Plankarta med bestämmelser
Illustrationsplan samt avslutningsplan
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning (denna handling)
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Samrådsredogörelse 
Utlåtande

SYFTE

Detaljplanen syftar till att möjliggöra fortsatt verksamhet inom avfallsanläggningen vid Spillepeng. 
Omvandlingen av området till fritidsområde skjuts därigenom framåt i tiden. Detaljplanen innebär i 
övrigt en aktualisering av gällande detaljplaner inom området.

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Genomförandeorganisation
Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav, ägs av 14 kommuner i södra Skåne, nämligen Burlöv, Käv-
linge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelle-
borg, Vellinge och Ystad. För sina ägares, och för vissa utomstående samarbetspartners räkning, 
tar bolaget emot, sorterar, återvinner, behandlar och deponerar hushållsavfall och industriavfall. 

Stiftelsen Spillepeng har till uppgift att omvandla de landområden på Spillepeng som bildats i 
samband med tidigare deponering för bl a fritidsändamål. I stiftelsen ingår representanter för 
Malmö, Lund och Burlövs kommuner. Stiftelsen har det juridiska och ekonomiska ansvaret för 
områdets genomförande och drift. Sysav sköter den dagliga driften av området på uppdrag av 
stiftelsen.

Planprocessen
De berörda kommunerna Burlöv, Lomma och Malmö kommer att ta ställning till planen inom res-
pektive kommundel. Detaljplanen bedöms kunna antas av respektive kommun under 2011.

Ansvarsfördelning
Stiftelsen Spillepeng ansvarar för genomförandefrågor inom friluftsområdet.

Huvudmannaskap
De områden som idag utnyttjas som natur- och fritidsområden kommer genom detaljplanen
att övergå till allmän plats med beteckningen NATUR. Enligt överenskommelse med berörda
kommuner ska Stiftelsen Spillepeng ansvara för iordningsställande och drift av dessa områden.
En bestämmelse har därför införts i detaljplanen om att kommunen i detta fall inte är huvudman
för allmän plats.
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Tidplan
Avfallsupplaget kommer enligt verksamhetsutövaren, Sysav, att räcka till 2040-2050. Sysav ska 
före 2025 fastställa tidpunkten för när avfallsverksamheten ska vara avslutad och området om-
vandlat till rekreationsområde.

Genomförandetid
En ändring av detaljplanernas genomförandetid förutsätts innan ett nytt tillstånd för verksamheten 
kan sökas för perioden efter 2017.

Planen har en genomförandetid på 15 år, från det datum planen vinner laga kraft.

Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen 
ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av förhållanden av stor allmän vikt, 
vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som upp-
kommit genom planen beaktas (5 kap 11 § PBL).

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning och servitut
Planområdet omfattar fastigheter inom Burlöv, Lomma och Malmö kommuner. Då det inte är 
aktuellt att ändra kommungränserna kommer fastighetsbildningarna att genomföras separat för 
varje kommun. Syftet är att bilda en fastighet för avfallsanläggning och rekreationsområde inom 
respektive kommundel.

Burlövs kommun
Burlövs kommun föreslås förvärva fastigheten Tågarp 21:14 av Sysav för att möjliggöra sam-
manläggning av fastigheter. En fastighet kan bildas för avfallsanläggningen genom sammanlägg-
ning av delar av Tågarp 21:1, 21:14, 21:102 och Arlöv 22:188. En fastighet kan bildas för Spille-
pengens fritidsområde genom sammanläggning av delar av Tågarp 21:14 och Arlöv 22:188. 
 
Lomma kommun
En fastighet, Alnarp 1:57, har bildats för avfallsanläggningen. Tillfart till området kan säkras ge-
nom servitut.

Malmö stad
Brandövningsområdet ingår i fastigheten Barbara 1. Då fastighetsbildningen avviker från det 
område som idag nyttjas av verksamheten (stängslat område) och som avgränsats som brandöv-
ningsområde på plankartan, förutsätts en fastighetsreglering varvid delar av Barbara 1 överförs 
till den fastighet som bildas för rekreationsområdet. Delar av Hamnen 31:2 (nuvarande parkering) 
tillförs Barbara 1.

Tre fastigheter kan bildas för skjutbanan, avfallsanläggningen respektive Spillepengens fritidsom-
råde, genom delning av Hamnen 30:3 och 31:2. 
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Ledningsrätter
Rätt att framdra ledningar inom planområdet kan tillskapas genom ledningsrätt eller servitut. För 
högtrycksledningen för naturgas gäller ledningsrätt (aktnr. 1231-408).

EKONOMISKA FRÅGOR

Planläggningskostnaden har reglerats mellan Sysav och kommunerna i samband med beslutet 
att ändra detaljplanen för området. När verksamheten avslutats ansvarar Sysav för rivning av 
befi ntliga byggnader, sluttäckning av deponin samt genomförande av planteringar, anläggningar 
mm. enligt avslutningsplanens illustration. Sysav ska även svara för kostnaderna för den detalj-
plan som erfordras för en senare omvandling till rekreationsområde.

Sysav svarar för kostnader i samband med fastighetsregleringar.

Stiftelsen Spillepeng svarar ekonomiskt för iordningställande, skötsel och underhåll av tillfartsvä-
gar och övriga anläggningar inom Spillepengens fritidsområde.

Då den allmänna gång- och cykelvägen har en regional betydelse förutsätts kostnaderna för ge-
nomförande och skötsel regleras genom avtal mellan berörda kommuner. 

TEKNISKA FRÅGOR

Utbyggnad av allmänna anläggningar
Utbyggnaden av allmän gång- och cykelväg kan regleras genom avtal mellan berörda kommuner. 
E.ON Gas ska kontaktas i tidigt skede inför utbyggnaden av gång- och cykelvägen.

Tekniska utredningar
Inget behov av tekniska utredningar har aktualiserats  i samband med planarbetet. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet
Avfallsverksamhet
Miljödomstolen gav under 2007-2008 ett förnyat tillstånd för Spillepengs avfallsanläggning. 
Tillståndet tidsbegränsades till utgången av 2017, då befi ntlig detaljplan anger att området ska 
vara fullt utfyllt under perioden 2008-2013 samt att området därefter ska kunna disponeras som 
fritidsområde. Sysav bedömer idag att avfallsupplaget kommer att räcka till 2040-2050. När den 
nya detaljplanen är antagen kommer Sysav därför att ansöka om ett förnyat tillstånd. 

Sysav har ansökt hos miljödomstolen om tillstånd för utbyggnad av ett eget reningsverk för lak-
vatten. 

Skjutbana
I samband med den planerade förändringen av skytteverksamheten ska en anmälan ske enligt 
miljöbalken till kommunens miljöförvaltning. Verksamhetsutövaren förutsätts i samband med 
anmälan bl a redovisa en miljökonsekvensbeskrivning och de åtgärder som planeras för att mi-
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nimera störningarna. Om verksamheten kan innebära störningar för fågellivet inom angränsande 
Natura 2000-område erfordras dessutom tillstånd enligt 7 kap. § 28a miljöbalken.

Brandövningsplats
Övningsplatsen är generellt sätt inte en tillståndpliktig verksamhet utan enbart anmälningspliktig 
till kommunens miljöförvaltning. Behovet av släckvatten och omhändertagandet av kontamine-
rat släckvatten är frågor som normalt redovisas i samband med en anmälan. Om verksamheten 
förändrats kan behov fi nnas av en förnyad anmälan. I samband med en anmälan bör frågor om 
omhändertagande av förorenat släckvatten, m m utredas och konsekvensbeskrivas.

Minskad lovplikt
Enligt 4 kap. 15 §, Plan- och bygglagen (PBL) kan kommunen genom införande av bestämmelse i 
detaljplanen besluta att bygglov, rivningslov och marklov bestämma omfattningen av kraven enligt 
9 kap 7-10 §§.

Detaljplanen innebär att lovpliktens omfattning minskas inom avfallsanläggningens område. 
Bygglov krävs inte för ny byggnad eller ny anläggning samt för ändring av befi ntlig byggnad eller 
anläggning, om bruttoarean understiger 600 kvadratmeter och åtgärden överensstämmer med 
detaljplanen. Bygglovsbefrielse gäller även anordnandet av upplag, materialgårdar, plank, och 
skärmtak samt rivning av byggnad. 

Marklov krävs inte om åtgärden överensstämmer med detaljplanen. 

Tiden för lovbefrielsen sammanfaller med planens genomförandetid. 

Befrielse från bygglov, marklov respektive rivningslov innebär inte befrielse från bygganmälan 
samt att söka andra erforderliga tillstånd.

Det är byggherren som har ansvar för att utbyggnaden sker i enlighet med detaljplanen och att 
PBL regelverk, bl a tillämpbara bestämmelser i 3 kapitlet följs. Sysav ska i erfordlig omfattning 
samråda med förvaltningarna i de berörda kommunerna och efter det att beslut fattats överlämna 
handlingarna till kommunen för kännedom.

MEDVERKANDE 

Upprättandet av genomförandebeskrivningen har skett i samråd med Mona Svensson, Burlövs 
kommun, Magnus Juhlin, Lomma kommun och Åke Lundqvist, Malmö stad. Efter utställningsske-
det har Magnus Juhlin ersatts av John Wadbro.

Sweco Architects  2011-08-22

Torsten Jonsson    Boel Andersson
arkitekt SAR/MSA    planeringsarkitekt MSA
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