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SAMMANFATTNING
Miljökonsekvensbeskrivningen tillhör Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:507 m.fl.,
dp 5544, som syftar till att pröva möjligheten att uppföra ytterligare bostadsbebyggelse norr om
kalkbrottet i Limhamn. Detaljplaneområdet omfattar ett cirka 1,3 ha stort område. Efter att
Heidelberg Cement i början av 1990-talet avvecklade sin verksamhet att bryta kalk har området
norr om kalkbrottet förvandlats till huvudsakligen bostadsområde. Det aktuella planområdet är
en fortsättning i väster på den redan befintliga bebyggelsen.
Detaljplaneförslaget var ute på samråd under sommaren 2017. Under samrådet framkom det
synpunkter om att en miljökonsekvensbeskrivning bör tas fram för att visa på om en påverkan
på Natura 2000-området Limhamns kalkbrott eller skyddade arter i området görs.
Detaljplaneförslaget kompletterades med denna miljökonsekvensbeskrivning inför
granskningsskedet. Baserat på möte med länsstyrelsen och tidigare genomförda
miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner i anslutning till kalkbrottet har denna MKB
avgränsats att omfatta miljöaspekten naturmiljö. Justeringar i miljökonsekvensbeskrivningen,
huvudsakligen avseende åtgärder, har skett efter att detaljplaneförslaget var ute på granskning
hösten 2018.
Planområdet utgörs huvudsakligen av öppen mark med kalkstensgrus som delvis täcks av
lågvuxen vegetation. I områdets södra del, mot kalkbrottet, finns högre vegetation i form av
buskar och enstaka träd och det är här som de högsta naturvärdena inom planområdet finns.
Södra delen av planområdet är del i ett stort, övergripande grönstråk som förbinder Öresund
och Lernacken i väster med Lindängelunds rekreationsområde och Segeåns dalgång i öster.
Kalkbrottet, beläget söder om planområdet, har höga naturvärden med rik flora och fauna trots
den artificiella miljön efter kalkbrytningen. Kalkbrottet utgör både ett Natura 2000-område och
kommunalt naturreservat. I kalkbrottet finns även en stor population av grönfläckig padda samt
ett pilgrimsfalkspar. Båda arterna är skyddade enligt artskyddsförordningen.
Ett genomförande av detaljplaneförslaget innebär inget intrång i kalkbrottet som utgör ett
Natura 2000-område och naturreservat. Planförslaget bedöms dock kunna bidra till en ökad
mänsklig aktivitet i området kring kalkbrottet. Den ökade aktiviteten bedöms dock inte innebära
en betydande påverkan på Natura 2000-område och naturreservatet då kalkbrottet, där de
huvudsakliga värdena finns, omgärdas av stängsel idag.
Planförslaget bedöms inte påverka förutsättningarna för en gynnsam bevarandestatus för de
utpekade Natura 2000-arter och naturtyper. Planförslaget i sig bedöms inte heller innebära
någon negativ påverkan på de skyddade arterna pilgrimsfalken och grönfläckiga paddan. Vidare,
med förutsättning att åtgärder vidtas, bedöms påverkan på pilgrimsfalken kunna minimeras
under byggtiden. Bedömningen görs att varken tillstånd enligt Natura 2000 eller dispens enligt
artskyddsförordningen krävs.
För själva planområdet innebär planförslaget att naturmark i den norra delen tas i anspråk med
förlust av arter som har etablerat sig på kalkgruset som följd. Intrånget i naturmarken
kompenseras delvis genom att den befintliga asfalterade vägen i söder omvandlas till naturmark.
Om den föreslagna åtgärden med anläggning av ytor med kalkgrus där kalktorrängsflora kan
invandra genomförs på bostadsgårdarna minskas den negativa påverkan ytterligare.
Sammantaget bedöms planförslagets konsekvenser för naturmiljön som måttliga.
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INLEDNING

BAKGRUND OCH SYFTE
Miljökonsekvensbeskrivningen tillhör Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:507 m.fl.,
dp 5544, som syftar till att pröva möjligheten att uppföra ytterligare bostadsbebyggelse norr om
kalkbrottet i Limhamn.
Efter att Heidelberg Cement i början av 1990-talet avvecklade sin verksamhet att bryta kalk har
området norr om kalkbrottet förvandlats till huvudsakligen bostadsområde. Det aktuella
planområdet är en fortsättning i väster på den redan befintliga bebyggelsen. Arbetet med
detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som togs fram 2004. Detaljplaneförslaget följer
planprogrammets struktur i stort.
Detaljplaneförslaget var ute på samråd under sommaren 2017. Under samrådet framkom det
synpunkter om att en miljökonsekvensbeskrivning bör tas fram för att visa på om en påverkan
på Natura 2000-området Limhamns kalkbrott och skyddade arter görs. Detaljplaneförslaget har
kompletterats med denna miljökonsekvensbeskrivning inför granskningsskedet.

Planområdets ungefärliga omfattning nordväst om Limhamns kalkbrott. (Kartunderlag: Malmö stad)
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AVGRÄNSNING

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Detaljplaneområdet omfattar ett cirka 1,3 ha stort område norr om kalkbrottet i Limhamn.
Planområdet avgränsas i norr av Kalkstensvägen och i öster delvis av Lersnäcksgränden. I söder
utgör kommunala naturreservatet och Natura 2000-området gränsen. I väster kommer en
planerad gata inom planområdet utgöra en gräns mot det obebyggda området. Avgränsningen
framgår av figur nedan.
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) omfattar i första hand samma geografiska område som
detaljplanen. Eftersom MKB:s fokus ligger på miljöaspekten naturmiljö har MKB:n ett vidare
perspektiv och omfattar därmed även det angränsande naturområdet i kalkbrottet.

Snedflygfoto med planområdets ungefärliga avgränsning. (Kartunderlag: Malmö stad)

AVGRÄNSNING MILJÖASPEKTER
Det har inte kunnat uteslutas att ett genomförande av detaljplanen kan medföra betydande
miljöpåverkan varför Malmö stad har beslutat att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.
En MKB:s omfattning och detaljeringsgrad ska, enligt miljöbalken stå i proportion till projektets
eller åtgärdens miljöpåverkan. MKB:n ska redovisa de uppgifter som behövs för att bedöma
projektets huvudsakliga inverkan på människornas hälsa, miljö och hushållning med mark och
vatten samt andra resurser. Detta innebär att vissa effekter blir mer belysta än andra och att
aspekter som har liten betydelse kan behandlas översiktligt eller utelämnas. Vidare är syftet att
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möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter. Hänsyn ska även tas till att vissa frågor kan
bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i
tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder.
Baserat på tidigare genomförda miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner i anslutning till
kalkbrottet och möte med länsstyrelsen (2018-01-18) har denna MKB avgränsats att omfatta
miljöaspekten naturmiljö. Utöver detta görs en avstämning mot aktuella miljökvalitetsmål och
allmänna hänsynsregler.
Andra miljöaspekter, som exempelvis rekreation och friluftsliv, bedöms påverkas i så ringa
omfattning att de inte behöver behandlas i denna MKB.
Vidare bedöms inte planförslaget innebära en påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) varmed
dessa inte behandlas i MKB:n. Nedan följer en motivering:
•
MKN för vatten. Dagvattnet från planområdet kommer att ledas i ledningar till ett
planerat fördröjningsmagasin öster om Kalkbrottsvägen. Magasinet innebär att förutom
fördröjning sker en viss rening av dagvattnet innan det leds i ledningar och dike vidare
ut i havet (Södra m Öresunds kustvatten) som är slutlig recipient. Utifrån fördröjning och
rening bedöms inte planförslaget motverka uppfyllande av miljökvalitetsnorm för vatten.
•
MKN grundvatten. Planområdet är beläget på grundvattenförekomsten SV Skånes
kalkstenar, som sträcker sig över sydvästra Skåne, och utgör en sedimentär
bergförekomst. Eventuell tillfällig avsänkning av grundvatten i den övre
grundvattenakvifären vid byggnation bedöms inte innebära en påverkan på
grundvattenförekomsten.
•
MKN för luftmiljö. Utifrån planområdets läge i anslutning till kalkbrottet, som utgör ett
stort öppet område, samt den begränsade trafikmängden i närområdet bedöms
miljökvalitetsnormer för luft inte överskridas i eller i anslutning till planområdet.
Därmed kommer inte luftmiljön vara en fråga som behandlas vidare i denna MKB.
•
MKN för buller. Miljökvalitetsnormen för buller är inte relevant att behandla i enskilda
projekt. Det är en strategisk planeringsfråga som behandlas på översiktsplanenivå.
•
MKN för fisk- och musselvatten. Skyddsvärda fiskvatten som ska skyddas enligt
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (NFS 2002:6) finns inte i planområdets
närhet.

AVGRÄNSNING I TID
En MKB för detaljplan belyser konsekvenserna av detaljplanens genomförande. Förhållandena
som beskrivs i denna MKB är avsedda att spegla den situation som kan förväntas råda några år
efter detaljplanens genomförande och områdets färdigställande.
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METOD

För de miljöbedömningar som görs i MKB:n används begreppen ”påverkan”, ”effekt” och
”konsekvens”.
Påverkan avser förändring av miljön genom exempelvis fysiskt intrång eller störningar i form av
buller.
Effekt är en förändring i miljön som påverkan medför, som till exempel förlust av värdefulla
naturmiljöer eller förändringar i miljökvalitet som kan mätas, beräknas eller på annat sätt
beskrivas.
Konsekvens är en bedömning av de effekter som uppkommer, den verkan de uppkomna
effekterna har på en viss företeelse, till exempel biologisk mångfald.
Som underlag för att bedöma olika effekters betydelse används där det är tillämpligt underlag i
form av t.ex. lagkrav, riktvärden, miljökvalitetsnormer (MKN), värdebeskrivningar för
skyddade/värdefulla områden, miljökvalitetsmål, projektmål och bevarandeplaner. Vid
bedömningen av konsekvensernas storlek beskrivs de enligt figur nedan.

Konsekvenser bedöms utifrån en sammanvägning av intressets värde och förväntad effekt (effekten anges
som ingreppets/störningens omfattning i figuren).

Konsekvenserna anges i en skala från ingen/obetydlig konsekvens, små konsekvenser, måttliga
konsekvenser till stora konsekvenser. Konsekvenserna kan vara såväl positiva som negativa, men
där inget annat anges avses negativa konsekvenser. Skalan bygger på relationen mellan de
befintliga värdena och omfattningen av den förväntade effekten (ingreppets/störningens
omfattning). En liten-medelstor effekt som berör ett högt värde (eller många människor) kan
alltså bedömas som en stor konsekvens. På mot-svarande sätt kan en stor effekt på ett
litet/obetydligt värde bedömas som en liten konsekvens. Positiva konsekvenser uppstår då
befintliga värden förstärks och/eller nya värden tillförs.
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ALTERNATIV

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt miljöbalken innehålla en redovisning av alternativa
platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar med en motivering varför ett visst
alternativ har valts. Vidare ska konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer
till stånd beskrivas, ett så kallat nollalternativ.

NOLLALTERNATIV
Utbyggnadsförslagets förväntade konsekvenser jämförs mot ett så kallat nollalternativ.
Nollalternativet utgör en tänkt framtida situation där utbyggnadsförslaget inte realiseras. I det
här fallet antas en framskrivning av befintliga, fysiska förhållanden, det vill säga att området
förblir obebyggt. Som jämförelseår används en antagen tidpunkt i framtiden där en utbyggnad
av planförslaget antas ha skett.
Så som det resonerades redan i miljökonsekvensbeskrivningen till Dp 4969 (Tyréns, 2008)
bedöms det inte vara aktuellt att gällande detaljplan för området, som anger industriändamål,
genomförs. Detta motiveras med att planområdet är utpekat i den gällande översiktsplanen som
område för ny blandad stadsbebyggelse med intentionen att planområdet och dess närområde
bebyggs huvudsakligen med bostäder. Vidare pågår utbyggnaden av bostäder i området norr om
kalkbrottet redan.

ALTERNATIV LOKALISERING OCH UTFORMNING
ALTERNATIVA UTBYGGNADSOMRÅDEN
Det bedöms inte finnas bättre alternativa utbyggnadsområden för bostäder istället för
planområdet. Alla byggbara områden i Limhamn som är utpekade i Malmö stads översiktsplan
som områden för blandad stadsbebyggelse behöver bebyggas för att tillgodose behovet av
bostäder i Malmö.

ALTERNATIV UTFORMNING
Utformning av planområdet studerades i planprogrammet från 2004. Planprogrammet
redovisade en struktur med två bostadskvarter med en lägre exploateringsgrad jämfört med det
aktuella planförslaget. I planprogrammet föreslogs exempelvis radhus i delar av planområdet.
Efter planprogrammet har områdets utformning studerats vidare och en bedömning har gjorts
att området kan bebyggas med en tätare bebyggelsestruktur, men som ändå följer rytmen i den
redan planerade och bebyggda delen av området norr om kalkbrottet. Utformningen enligt
planprogrammet med en lägre täthet bedöms inte ge någon skillnad i konsekvenser jämfört med
planförslaget, eftersom markanspråket är det samma.

PLANFÖRSLAGET
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom planområdet. Planförslaget
möjliggör cirka 160 lägenheter i flerbostadshus fördelade på två kvarter. Flerbostadshusen
föreslås uppföras i 4-6 våningar, varav den översta våningen ska vara huvudsakligen indragen.
Den föreslagna bebyggelsen nås från norr via två nya lokalgator samt en befintlig gata.
Söder om bostadskvarteren sträcker sig ett naturområde längs kalkbrottets kant. Naturområdet
är del i ett stort, övergripande grönstråk som förbinder Öresund och Lernacken i väster med
Lindängelunds rekreationsområde och Segeåns dalgång i öster. En mindre del av naturområdet
ingår i det aktuella planområdet. Vidare beskrivs i detaljplanen att innergårdsytor bör anläggas
på ett sådant sätt att de gynnar lokala biotoper med växtval som knyter an till den omgivande
naturmiljön, exempelvis torrängsytor eller kalksteppsytor.
Dagvattnet från planområdet kommer att ledas i ledningar till ett planerat fördröjningsmagasin
öster om Kalkbrottsvägen.
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I detaljplaner kan inte frågor kopplade till byggtiden regleras utan detta avses göras i
exploateringsavtalet. Detta handlar om skyddsåtgärder för att minska störningar för skyddade
arter samt kompensation för förlust av naturmark (omvandling av asfaltsytor till naturmark inom
naturområdet).

Illustrationsplan med möjlig utbyggnad inom planområdet. Siffrorna anger antalet fulla våningar och en
indragen takvåning. (Illustration: Jais Arkitekter AB)
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Bebyggelse inom planområdet, sett från sydväst. (Illustration: Jais Arkitekter AB)
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MILJÖKONSEKVENSER

NATURMILJÖ
FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet utgörs huvudsakligen av öppen mark med kalkstensgrus som delvis täcks av
lågvuxen vegetation. I områdets södra del, mot kalkbrottet, finns högre vegetation i form av
buskar och enstaka träd och det är här som de högsta naturvärdena inom planområdet finns.
Södra delen av planområdet är del i ett stort, övergripande grönstråk som förbinder Öresund
och Lernacken i väster med Lindängelunds rekreationsområde och Segeåns dalgång i öster.
Kalkbrottet, beläget söder om planområdet, har höga naturvärden med rik flora och fauna trots
den artificiella miljön efter kalkbrytningen. Kalkbrottet har bland annat i Naturvårdsplan för
Malmö (Malmö stad, 2012) klassats som område med särskilt värde (område 158, Limhamns
kalkbrott). Motivet är områdets speciella botaniska, zoologiska och geologiska värden. Även
planområdet ingår i området utpekat i naturvårdsplanen. Limhamns kalkbrott är på grund av
säkerhet och naturskydd ett stängt område.
Nedan följer en beskrivning av de områdesskydd och skyddade arter som har bedömts kunna
påverkas av aktuella planförslaget. Bedömningen är baserad på de tidigare genomförda
miljökonsekvensbeskrivningarna för detaljplaner kring kalkbrottet, information från Malmö
kommuns ekolog Mats Wirén samt diskussionen om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll
som fördes med länsstyrelsen i januari 2018.
Natura 2000
Kalkbrottet utgör i sin helhet Natura 2000-området Limhamns kalkbrott (SE0430157) enligt artoch habitatsdirektivet. Se figur nedan. Natura 2000 är ett nätverk upprättat av EU för skydd av
arter och deras naturområden. Målsättningen är att säkerställa skydd åt alla olika biotoper och
arter representerade inom EU. I Sverige utgör alla Natura 2000-områdena riksintresseområden
enligt miljöbalken (MB) 4 kapitel. Inom och i anslutning till ett Natura 2000-område krävs
tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka
miljön enligt MB 7 kapitel 28§. Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram bevarandeplan, som anger
bevarandesyftet och vilka bevarandeåtgärder som erfordras, till varje Natura 2000-område.

Natura 2000-områdets avgränsning, som överensstämmer med naturreservatets gränser, i blått.
Planområdets ungefärliga läge markerat i rött. (Kartunderlag: Naturvårdsverket)
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Det övergripande bevarandesyftet med Natura 2000-området Limhamns kalkbrott är att bevara
resterna av det gamla kalkbrottet som utgörs av ett 65 meter djupt kalkbrott där kalkkrassingen
lever. Motiveringen är att platsen är den enda fastlandslokalen för kalkkrassing i Sverige samt att
det finns en stor population av grönfläckig padda i vattensamlingarna i botten av kalkbrottet.
Vidare är kalkbrottet mycket artrikt och geologiskt intressant. Det finns också ett intressant
fågelliv i området. De utpekade naturtyperna i Natura 2000-området kalkrika oligomesotrofa
vatten med bentiska kransalger, fuktäng och rikkärr finns huvudsakligen i kalkbrottets södra och
östra delar. De Natura 2000-arter som finns i området utgörs av kalkkrassing och större
vattensalamander. Större vattensalamandern förekommer och reproducerar sig i en damm i
brottets nordöstra hörn medan kalkkrassing förekommer utspritt i hela kalkbrottet.

Kalkkrassing (Bild: Mats Wirén, Malmö stad)

Bland bevarandemålen för området nämns att störningar från ljud- och ljuskällor ska undvikas i
och i närheten av kalkbrottet, småvatten får inte torka ut eller ändra vattenkvalitet, arter som
kalkkrassing och större vattensalamander ska ha en gynnsam bevarandestatus i området samt
att grönfläckig padda ska finnas i kalkbrottet.
De förutsättningar för gynnsam bevarandestatus som listas i bevarandeplanen och som skulle
kunna påverkas av en exploatering kring brottet är följande:
•
En opåverkad hydrologi vid klippor, d.v.s. att vattnet får sippra genom väggarna
naturligt, behövs för att upprätthålla vegetationen
•
Substraten i klippbranterna lämnas orörda till naturliga processer för etablering och
upprätthållande av klippvegetationen
•
Träd på toppen av klipporna är positiva för klippvegetationen då de skuggar och
begränsar avdunstningen vilket leder till bättre bevarad luftfuktighet
•
Inga miljöer med förekomst av större vattensalamander får förloras på grund av
exploatering, uttorkning med mera
De i bevarandeplanen listade riskerna för Natura 2000-området som bedöms som relevanta vid
en exploatering runt brottet är följande:
•
Exploatering eller annan markanvändningsförändring i området eller i angränsande
områden t.ex. bebyggelse
•
Störningar från markanvändning, t.ex. högljudda maskiner samt störningar från
friluftsliv
•
Påverkan i närområdet utanför kalkbrottet t.ex. utsläpp av föroreningar från punktkällor
exempelvis avlopp
•
Höga ljudnivåer och uppsättning av ljuskällor som lyser ner i brottet stör fågellivet
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Naturreservat
Kalkbrottet i sin helhet utgör även ett kommunalt naturreservat sedan 2010 och dess gränser
sammanfaller med Natura 2000-områdets. För att trygga syftet med reservatet finns det
fastställda föreskrifter. Om det finns särskilda skäl får dispens från föreskrifterna lämnas.
Naturreservatets övergripande syften är:
•
att långsiktigt bevara brottets speciella biologiska, geologiska och kulturhistoriska
värden samt den speciella atmosfären och avskildheten från den urbana omgivningen
och dess påverkan
•
att långsiktigt bevara och utveckla upplevelsekvaliteterna och de pedagogiska värdena
för besökare, friluftsliv och turism samt för studier och forskning
Utöver de övergripande syftena finns ett flertal mål som handlar om att säkerställa
bevarande/skydd av växt- och djurarter.
Det finns även rekommendationer gällande hänsynstagande utanför reservatet för att uppnå
syftena med naturreservatet. Utanför naturreservatet rekommenderas:
•
att inte sprida ljud och/eller ljus från exempelvis ljudanläggningar, trafik, gatubelysning
och fyrverkerier som skadar djurlivet och/eller stör friluftslivet i reservatet
•
att inom 200 meter från reservatsgränsen inte plantera växtarter som är kända för att
kunna sprida sig och göra skada i reservatet, såsom havtorn och korgvide
Skyddade arter
Artskyddsförordningen omfattar arter upptagna i fågeldirektivet, habitatdirektivet eller som är
nationellt fridlysta. Fridlysning och/eller skydd av en art enligt artskyddsförordningen innebär
att en art som riskerar att utrotas fredas. Vanligen betyder detta att den inte får plockas, dödas
eller fångas. I särskilda fall kan dispens från fridlysningsbestämmelserna i 4-9 §§
artskyddsförordningen medges. De för detta området aktuella arterna, som är skyddade enligt
artskyddsförordningen, och som skulle kunna komma att påverkas av projektet beskrivs nedan.
Enligt uppgifter från tidigare MKB:er för detaljplaner i anslutning till kalkbrottet har ett
pilgrimsfalkspar uppehållit sig i kalkbrottet sedan början på 2000-talet. Pilgrimsfalken är känslig
för störningar under häckningstiden, vilket har resulterat i misslyckade häckningsförsök vissa år.
Enligt uppgift från Malmö kommuns ekolog Mats Wirén gjordes senaste häckningsförsöket 2017,
men som misslyckades på grund av störning från mänsklig aktivitet inom det stängslade
området. Pilgrimsfalksparets häckningsplats är huvudsakligen en av silon i den nordvästra delen
av kalkbrottet.

Uppdrag: 282760, MKB till detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:5077 m.fl.
Beställare: Malmö stad
O:\MAL\282760\N\=Arbetsarea=\MKB_DP Kalkbrottet_200131.docx

14(25)

2020-01-31

Pilgrimsfalksunge (Bild: Mats Wirén, Malmö stad)

Enligt bevarandeplanen för Natura 2000-området är populationen av den grönfläckiga paddan i
kalkbrottet den näst största och den mest stabila i Sverige. Populationen finns huvudsakligen i
kalkbrottets östra del. I både samrådssynpunkter och i granskningssynpunkter till det aktuella
detaljplaneförslaget framkom det att fynd av grönfläckig padda har gjorts även inom
planområdet och inom bostadsområdet i dess närhet. Enligt inventeringar och erfarenhetsmässig
bedömning av Malmö kommuns ekolog Mats Wirén handlar det om enstaka individer som har
lockats upp av diffus belysning i området norr om kalkbrottet, och då huvudsakligen längre
österut, inom redan bebyggda områden.
Före exploateringen med bostäder i närheten av brottet gjordes inga dokumenterade fynd av
arten. Muntliga uppgifter finns om exemplar som besökte Heidelberg cements kontor – med
största sannolikhet ditlockade av ljus från byggnaden. Den nya bebyggelsen har på samma vis
lockat upp en del paddor från brottet där ytor nära byggnader och vägar används som
födosöksområde efter lekperioden på våren. Under dagtid ligger paddorna sannolikt i
daggömslen nära ”jaktmarkerna” och då under stenar, trädgårdsföremål, bråte, med mera.
Eftersom paddorna är stationära när de väl hittat ett lämpligt område hittar man ofta
återkommande samma individer inom ett begränsat område. Huruvida det finns lämpliga
övervintringsplatser i bostadsområdet saknas det kunskap om.
Med utgångspunkt i ovanstående är bedömningen att detaljplaneområdet kan besökas av
enstaka individer av grönfläckig padda men att det inte är ett område som kan räknas som ett
betydande födosöksområde. Området är inte heller någon reproduktionsplats för den
grönfläckiga paddan och bedöms inte som lämpligt för övervintring.
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Grönfläckig padda (Bild: Mats Wirén, Malmö stad)

KONSEKVENSER NOLLALTERNATIVET
Nollalternativet innebär att ingen utbyggnad av planområdet sker. En långsam igenväxning av
planområdet kommer att fortsätta vilket kan förändra konkurrenssituationen mellan olika arter
på sikt. Exempelvis kan en etablering av buskar och träd medföra att mer ljuskrävande arter slås
ut.
Nollalternativet bedöms inte medföra någon påverkan på Natura 2000 området Limhamns
kalkbrott som även utgör ett kommunalt naturreservat. Skötsel av kalkbrottet förutsätts fortsätta
så att områdets bevarandesyften kan uppnås. Naturliga processer, så som stenras vid
klippkanterna på grund av frostsprängning, kommer att fortsätta.
De i artskyddsförordningen medtagna arterna pilgrimsfalken och grönfläckiga paddan bedöms
inte påverkas av nollalternativet. Dagens störningar av mänsklig aktivitet kring kalkbrottet, som
kan störa pilgrimsfalken, bedöms fortgå. Enstaka individer av den grönfläckiga paddan kan även
fortsättningsvis kunna lockas upp av diffus belysning norr om kalkbrottet.
Sammantaget bedöms inte nollalternativet medföra några konsekvenser för naturmiljön jämfört
med nuläget.

KONSEKVENSER PLANFÖRSLAGET
Planförslaget innebär att naturmark i den norra delen av detaljplaneområdet kommer att tas i
anspråk för bebyggelse, vilket medför att de arter som har etablerats på kalkgruset kommer att
försvinna. I planbeskrivningen till detaljplanen anges att bostadsgårdarna bör, som
kompenserande åtgärd, anläggas med torrängsytor eller kalkstäppsytor med inslag av solitära
buskar. Ytorna möjliggör etablering av arter som knyter an till den omgivande miljön kring
kalkbrottet och bedöms som positivt för biologisk mångfald lokalt.
Södra delen av planområdet kommer även fortsättningsvis utgöra naturmark och de befintliga
buskarna och träden avses stå kvar. Den befintliga asfaltsvägen ska till stor del omvandlas till
naturmark med kalkgrus och en gångstig för att kompensera förlusten av naturmark i den norra
delen av planområdet. Naturmarken i söder kommer att fungera som en buffertzon mot
kalkbrottet och möjliggör fortsatt spridning av arter längs kalkbrottets norra kant. Planförslaget
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bedöms inte medföra någon påverkan på naturvärden i denna del av planområdet. Totalt sett
bedöms konsekvensen för naturmiljön inom planområdet som måttlig.
Planförslaget innebär inga fysiska åtgärder i kalkbrottet som utgör Natura 2000-område och
kommunalt naturreservat. Vidare bedöms zonen med naturmark inom planområdet, som
gränsar till kalkbrottet och dess slänter, minska de direkta störningar som kan uppstå från
bostadsområdet. Dock bedöms planförslaget kunna leda till en ökad mänsklig aktivitet i området
kring kalkbrottet. Eftersom kalkbrottet är ett stängt område bedöms inte planförslaget innebära
ökat slitage från friluftsliv som skulle kunna få någon betydande negativ påverkan på
naturmiljön i kalkbrottet och därmed Natura 2000-området och naturreservatet.
Dagvattnet från planområdet kommer att ledas i ledningar till ett planerat fördröjningsmagasin
öster om Kalkbrottsvägen. Mängden regnvatten som infiltreras i marken och vidare till
grundvatten minskar därmed. Minskningen, sett till totala mängden regnvatten i kalkbrottets
närhet, bedöms som marginell varmed påverkan på hydrologin vid kalkbrottets klippor bedöms
som obetydlig. Genom att avloppsvattnet från planområdet kopplas till det kommunala
ledningsnätet bedöms risken för utsläpp därmed också som ytterst liten.
Vidare bedöms planförslaget inte innebära någon påverkan på vattenmiljöerna i kalkbrottet, som
utgör habitat för större vattensalamander och grönfläckig padda. Det går emellertid inte hindra
att enstaka individer av den grönfläckiga paddan även fortsättningsvis kommer lockas upp av
diffus belysning norr om kalkbrottet. För att minimera risken för att grönfläckiga paddor ska
vistas inom planområdet bör gatlyktor och belysning inte riktas ut mot kalkbrottet samt
belysningen bör utformas med avskärmning.
Utifrån beskrivningen ovan görs bedömningen att planförslaget inte påverkar förutsättningarna
för en gynnsam bevarandestatus för utpekade Natura 2000-arter och naturtyper i kalkbrottet.
Planförslaget i sig, när det är genomfört och byggt, bedöms inte innebära en negativ påverkan
på pilgrimsfalken som är medtagen i artskyddsförordningen. Det går dock inte utesluta att
pilgrimsfalken påverkas negativt av störande ljus och ljud under byggskedet. Pilgrimsfalken är
särskilt känslig för störning under häckningen. Om störningar medför att pilgrimsfalken
försvinner från kalkbrottet medför detta, enligt en tidigare miljökonsekvensbeskrivning, inte
bara en lokal förlust utan att även en av Skånes fåtal lokaler för arten drabbas (Vectura, 2011).
En sådan negativ konsekvens för arten och den biologiska mångfalden bedöms som stor
eftersom artens framtida populationstillväxt i regionen i så fall hotas. Åtgärder ska vidtas för att
minimera risken för negativ påverkan under byggskedet, se vidare nedan Förslag till åtgärder.
Med förutsättning att tillräckliga åtgärder vidtas för att bland annat minimera påverkan på
pilgrimsfalken under byggskedet bedöms planförslagets konsekvenser för naturmiljön
sammantaget som måttliga till följd av intrånget i naturmarken inom planområdet. Eftersom
planförslaget innebär att naturmark tas i anspråk bedöms konsekvensen större än i
nollalternativet.

KUMULATIVA EFFEKTER
Med kumulativa effekter menas effekter som uppstår genom samverkan med andra tidigare,
nutida eller framtida aktiviteter tillsammans med projektet. För närvarande pågår arbetet med
planprogrammet för ny gatu- och kvartersstruktur norr om Kalkbrottet (Pp 6028).
Planprogrammet syftar till att studera övergripande hur resterande delar av området norr om
kalkbrottet kan bebyggas. Vidare finns det gällande detaljplaner för bostadsbebyggelse öster om
kalkbrottet, där utbyggnaden pågår. Beskrivningen nedan avser de kumulativa effekterna som
utbyggnader norr och öster om kalkbrottet kan bedömas innebära.
Anläggningsarbeten bedöms kunna innebära en störning för pilgrimsfalken, om inga åtgärder
vidtas. Om byggnation med upprepade störningar sker under flera häckningssäsonger går det
inte utesluta att pilgrimsfalken försvinner från kalkbrottet. Detta innebär inte enbart en lokal
förlust utan även att en av Skånes fåtal lokaler för arten drabbas och får därmed konsekvenser
på en regional nivå.
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Långvariga anläggningsarbeten kan medföra störningar för även andra fågelarter samt för
däggdjur. Ytterligare utbyggnad bedöms också innebära att totala arean naturmark minskar
vilket tillsammans med en ökad mänsklig aktivitet kan innebära att vissa arter väljer att vistas på
andra platser än i kalkbrottet och dess närhet. Konsekvenserna bedöms emellertid inte som
betydande.
Utbyggnaderna kring kalkbrottet bedöms inte innebära kumulativa effekter för de utpekade
arterna eller naturtyperna i Natura 2000-området.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Miljökonsekvensbeskrivningen till detaljplanens granskningshandling angav följande:
För att undvika negativ påverkan på skyddade arter enligt Artskyddsförordningen ska
byggskedet anpassas i tiden så att huvuddelen av denna sker utanför pilgrimsfalkens
häckningssäsong. Byggskedets arbete ska anpassas så att störande ljud, ljus och vibrationer
hålls på en låg nivå. Dessa åtgärder ska preciseras i samråd med ornitologisk expertis.
Efter granskningen av detaljplanen har nedanstående precisering av skyddsåtgärder under
byggtiden gjorts i samråd med ornitologisk expertis.
BYGGSKEDE
Under byggskedet ska följande åtgärder upprätthållas:
•
Skyddsåtgärd i form av en minst fem meter hög avskärmning, antingen ett högt plank
eller byggbodar ställda på varandra i två våningar, ska uppföras som avskärmning
mellan byggarbetsplatsen och kalkbrottet under hela byggtiden. Planket eller
byggbodarna ska placeras så nära byggarbetsplatsen och bullerkällan som möjligt.
Skyddsåtgärden i form av en hög avskärmning syftar till att hindra störande ljus,
ljud och rörelser mot pilgrimsfalkens boplats, men även mot kalkbrottet i övrigt.
•
Under häckningsperioden, 1 mars – 1 augusti, får inget byggarbete bedrivas under
dygnets mörka timmar (mellan en halvtimme före solnedgång och en halvtimme efter
soluppgång).
•
Ingen störande belysning i form av varierande ljussken (till exempel från roterande
lampor på fordonstak) eller fasta ljussken riktade ut mot kalkbrottet och området för
pilgrimsfalkarnas bo, får användas under byggarbetet.
Under byggskedet bör därutöver följande rekommenderade åtgärd genomföras för att undvika,
minska och avhjälpa negativ miljöpåverkan:
•
För husen närmast kalkbrottskanten, inom planområdet, rekommenderas att störande
arbetsmoment som innebär höga ljudnivåer (vinkelslip, bultning och dylikt) i
våningsplanen ovanför det avskärmande skyddet (högt plank eller byggbodar i två
våningar), bör undvikas under häckningsperioden, 1 mars – 1 augusti.
Enligt forskning om fåglar och störande ljud anges att plötsliga ljud med en maxnivå
av 60 dB(A) och regelbundna eller återkommande ljud eller arbeten, med en
maxnivå av 72 dB(A), båda inom 100 meter i öppen miljö, kan betraktas som kraftig
störning (Cutts m.fl. 2013).
Övriga åtgärder under byggskedet
Om individer av grönfläckig padda påträffas under byggtiden ska en ekolog/naturvårdare på
Malmö stad kontaktas omgående.

FÖRVALTNINGSSKEDE

Under förvaltningsskedet, det vill säga efter byggskedet, ska följande skyddsåtgärd beaktas:
•
Gatlyktor och belysning på allmän platsmark inom planområdet ska inte riktas ut mot
kalkbrottet och ska utformas med avskärmning.
Under förvaltningsskedet, det vill säga efter byggskedet, bör nedanstående rekommenderade
åtgärder genomföras för att undvika, minska och avhjälpa negativ miljöpåverkan. De två första
åtgärderna är att betrakta som kompenserande åtgärder för naturmark som försvinner i och med
byggnationen i planområdet. Åtgärderna behöver studeras vidare och anpassas utifrån behov.
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•
•
•

Ge möjlighet för att nya områden med kalkgrus skapas inom planområdet, både på
allmän platsmark och på kvartersmark, där kalktorrängsflora spontant kan invandra.
Inom allmän platsmark i planområdets södra del finns en asfaltyta, som till större delen
bör omvandlas till naturmark.
Utomhusbelysning inom kvartersmark bör inte riktas ut mot kalkbrottet och bör
utformas med avskärmning.

GENOMFÖRANDE OCH KONTROLL AV ÅTGÄRDER
Kommunen ansvarar för genomförandet av åtgärderna på allmän platsmark, medan
fastighetsägaren/byggherren ansvarar för genomförandet på kvartersmark.
Skyddsåtgärderna på kvartersmark, som ska genomföras och upprätthållas under byggskedet,
förs in i exploateringsavtalet, det avtal som reglerar förhållandet mellan byggherren och Malmö
kommun.
Placeringen av avskärmningen bestäms i samråd med Malmö kommun.
Efterlevandet av skyddsåtgärderna under byggskedet kommer att kontrolleras genom
stickprovsmässig tillsyn av Malmö kommun, genom kommunens ekologer.

TILLSTÅND ENLIGT NATURA 2000
Planförslaget bedöms inte innebära att de utpekade naturtyperna och arterna för Natura 2000området påverkas negativt av planförslagets genomförande. Därmed bedöms inte tillstånd enligt
MB 7 kapitel 28§ krävas.

DISPENS ENLIGT ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN
Dispens enligt artskyddsförordningen förutsätts inte behövas avseende störning av
pilgrimsfalken under förutsättning att åtgärder gällande byggskedet, beskrivna ovan, vidtas.
Med ovan beskrivna åtgärder bedöms inte planförslaget påverka bevarandestatus för
pilgrimsfalken.
Dispens enligt artskyddsförordningen bedöms inte heller krävas avseende den grönfläckiga
paddan då planförslaget inte bedöms innebära en negativ påverkan på artens huvudsakliga
habitat eller påverka bevarandestatus för populationen i kalkbrottet som helhet.
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6

AVSTÄMNING MOT MÅL OCH RIKTLINJER

NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL
Riksdagen har antagit nedanstående 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver de
egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara
ekologiskt hållbar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Nedan följer en bedömning av hur planförslaget förhåller sig till det för projektet relevanta
miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv samt huruvida det medverkar eller motverkar
möjligheterna att uppnå målet.
Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Arters livsmiljöer och
ekosystem ska värnas.
Planförslaget med ianspråktagande av naturmark innebär att den biologiska mångfalden inom
planområdet minskar. Förlusten kan kompenseras delvis med nya områden med kalkgrus där
kalktorrängsflora spontant kan invandra. Utifrån bedömningarna gjorda i konsekvenskapitlet
bedöms inte planförslaget innebära en negativ påverkan på Natura 2000-området,
naturreservatet eller skyddade arter. Dock kan störning för pilgrimsfalken uppstå under
byggskedet om inte åtgärder vidtas.
Sammantaget bedöms planförslaget motverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålet något.

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel är alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet (som kräver tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens enligt miljöbalken)
skyldiga att vidta de skyddsåtgärder och den försiktighet som behövs för att förebygga, hindra
eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
De är också skyldiga att visa att hänsynsreglerna följs.
De allmänna hänsynsreglerna innehåller åtta grundläggande bestämmelser. Nedan beskrivs
hänsynsreglerna kortfattat samt hur de beaktats i detaljplanen.
1§ Bevisbörderegeln - verksamhetsutövaren har bevisbördan.
MKB-processen är ett led i uppfyllelsen av bevisbörderegeln som innebär att verksamhetsutövaren ska visa att hänsynsreglerna uppfylls.
2§ Kunskapskravet - man ska veta vad man gör så att man inte stör.
Planprocessen enligt PBL borgar för god kunskap om planens förutsättningar, effekter och
eventuella konsekvenser.
3§ Försiktighetsprincipen - redan risken för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.
Negativa konsekvenser och risk för sådana belyses i MKB:n. Åtgärdsförslag för att undvika eller
minska negativa konsekvenser redovisas och/eller har inarbetats i utbyggnadsförslaget.
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4§ Produktvalsprincipen - man ska välja sådana kemiska produkter och biotekniska organismer
som är minst skadliga för miljön.
Ej aktuellt i detaljplaneskedet.
5§ Hushållnings- och kretsloppsprinciperna - man ska hushålla med råvaror och energi.
Ej aktuellt i detaljplaneskedet.
6§ Lokaliseringsprincipen - man ska välja den plats som är lämpligast för miljön.
Malmö stad har bedömt att den valda lokaliseringen är den lämpligaste för att uppfylla syftet
med den nu aktuella detaljplanen.
7§ Skälighetsregeln - nyttan av en skyddsåtgärd eller ett försiktighetsmått ska vägas mot
kostnaderna.
De föreslagna skyddsåtgärderna är framtagna utifrån ett skälighetsperspektiv.
8§ Skadeansvar - Det är den som orsakat en skada eller olägenhet som är ansvarig.
Verksamhetsutövaren är ansvarig för skador som verksamheten kan ge upphov till samt att
vidta skadeförebyggande åtgärder.
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SAMLAD BEDÖMNING

Ett genomförande av detaljplaneförslaget innebär inget intrång i kalkbrottet som utgör ett
Natura 2000-område och naturreservat. Planförslaget bedöms dock bidra till en ökad mänsklig
aktivitet i området kring kalkbrottet. Den ökade aktiviteten bedöms emellertid inte innebära en
betydande påverkan på Natura 2000-område och naturreservatet då kalkbrottet, där de
huvudsakliga värdena finns, omgärdas av stängsel idag.
Planförslaget bedöms inte påverka förutsättningarna för en gynnsam bevarandestatus för de
utpekade Natura 2000-arterna och naturtyperna. Planförslaget i sig bedöms inte heller innebära
någon negativ påverkan på de skyddade arterna pilgrimsfalken och grönfläckiga paddan. Vidare,
med förutsättning att åtgärder vidtas, bedöms påverkan på pilgrimsfalken kunna minimeras
under byggtiden. Bedömningen görs att varken tillstånd enligt Natura 2000 eller dispens enligt
artskyddsförordningen krävs.
För själva planområdet innebär planförslaget att naturmark i den norra delen tas i anspråk med
förlust av arter som har etablerat sig på kalkgruset som följd. Intrånget i naturmarken
kompenseras delvis genom att den befintliga asfalterade vägen i söder till stor del omvandlas till
naturmark. Om den föreslagna åtgärden med anläggning av ytor med kalkgrus där
kalktorrängsflora kan invandra genomförs på bostadsgårdarna minskas den negativa påverkan
ytterligare.
Sammantaget bedöms planförslagets konsekvenser för naturmiljön som måttliga.
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UPPFÖLJNING

Miljökonsekvensbeskrivningen ska ses som en fortgående process, för att med åtgärder kunna
minimera anläggningens påverkan på miljön, snarare än som en färdig och avslutad handling. I
huvudsak ska uppföljningen i så stor utsträckning som möjligt inordnas i kommunens ordinarie
tillsynsverksamhet. För den nu aktuella detaljplanen bedöms åtgärder huvudsakligen avseende
byggskedet vara väsentliga att följa upp inom ramen för plan-, tillsyns- och bygglovsarbete.
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SAMRÅD

Detaljplanens samrådshandling har varit tillgängligt för samråd med allmänhet, myndigheter,
sakägare och övriga berörda under sommaren 2017. Detaljplanen kommer att ställas ut för
granskning, där möjlighet för inlämning av synpunkter finns för allmänhet, myndigheter,
sakägare och övriga berörda, under hösten 2018.
Inkomna synpunkter under samrådet finns sammanfattade i en separat samrådsredogörelse som
är en del av planhandlingen. Länsstyrelsen framförde i sitt yttrande att risk för betydande
påverkan på Natura 2000-området Limhamns kalkbrott inte går att utesluta. Vidare bör
kommunen utreda planförslagets påverkan, effekter och konsekvenser för hotade arter samt
Natura 2000-området. Därutöver har synpunkter och frågeställningar handlat i huvudsak om
bebyggelsens struktur, exploateringsgrad, ökad trafik samt påverkan på befintlig bebyggelse
avseende skuggning och utsikt.
Detaljplanens granskningshandling har varit tillgänglig för allmänheten, myndigheter, sakägare
och övriga berörda under hösten 2018. De under granskningstiden inkomna synpunkterna finns
sammanfattade i ett separat dokument, utlåtande efter granskning, som är en del av
planhandlingarna.
Länsstyrelsen skriver i sitt granskningsyttrande att uppgifterna om de boendes flertaliga
iakttagelser av grönfläckig padda inom planområdet bör bedömas av kommunen och
kommunens ställningstagande bör framgå av miljökonsekvensbeskrivningen. Även sakägare
påpekar om fynden av den grönfläckiga paddan inom planområdet. I övrigt har synpunkter och
frågeställningar handlat i huvudsak om exploateringsgrad, utformning av bebyggelse och ökad
trafik.
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