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Angående miljöpåverkan av vattenverksamhet i samband med
utbyggnad av södra stambanan, sträckan Flackarp – Alnarp, Burlövs
och Staffanstorps kommuner
BESLUT

Länsstyrelsen beslutar i enlighet med 6 kap 5 § andra stycket miljöbalken att
rubricerade vattenverksamhet, innebärande grundvattensänkning och kulvertering
av delar av Alnarpsån inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta
innebär att utökat samråd inte erfordras. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
ska, enligt 6 kap 7 § MB, i den utsträckning det behövs med hänsyn till åtgärdens art
och omfattning, innehålla de uppgifter som krävs för att MKB:ns syfte, enligt 6 kap
3 § MB, ska vara uppfyllt.
Detta beslut kan inte överklagas.
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Ni har översänt handlingar över aktuellt projekt och anhållit om länsstyrelsens beslut
huruvida den planerade vattenverksamheten kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan.
Projektet består av att järnvägssträckan Flackarp-Arlöv ska byggas ut, från
dubbelspår till fyra spår. Vid utbyggnaden sänks spåren till som mest 6 m under
kringliggande mark. De nya spåren ska i princip byggas i samma läge som befintligt
dubbelspår, vilket medför att tillfälliga järnvägsanläggningar måste nyttjas för att
upprätthålla trafik under hela utbyggnadstiden. Arbetet innebär att
grundvattennivån måste avsänkas längs vissa sträckor, Alnarpsån måste till viss del
kulverteras samt annan mindre vattenverksamhet.
Ni har inkommit med samrådshandlingar till Länsstyrelsen. Ni har dels samrått med
enskilda berörda men också utfört utökat samråd med alla berörda myndigheter,
vilket framgår av insänt material.

150717 BES miljöpåverkan.docx

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00 vx 040-

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 10 00 vx 044-

Bankgiro

E-post

www

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

BESLUT
2015-07-17

2(2)
Dnr 531-2788-13
1231,1230

SKÄL FÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT
Enligt 6 kap 4 § MB ska alla som avser att bedriva verksamhet eller vidta någon
åtgärd som kräver tillstånd enligt balken eller enligt föreskrifter som meddelats med
stöd av balken tidigt samråda med enskilda berörda och med Länsstyrelsen. Efter
samråden ska Länsstyrelsen enligt 6 kap 5 § MB besluta om verksamheten eller
åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet innebär endast att
länsstyrelsen tar ställning till om samrådskretsen bör utökas och vilken omfattning
MKBn ska ha för prövning av vattenverksamhet.
Bedömningen av miljöpåverkan görs enligt kriterierna i bilaga 2 till förordningen
1998:905. Av det material som redovisats har inte framkommit något som tyder på
att den planerade vattenverksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan enligt
kriterierna. Länsstyrelsen bedömer därför att den planerade vattenverksamheten
inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan.
Den miljökonsekvensbeskrivning, som enligt 6 kap 1 § MB och 6 kap 3 § MB ska
ingå i en ansökan till Mark- och miljödomstolen, bör bl.a. behandla de frågor som
tagits upp vid samråden.
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