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Detaljplan för del av STURUP 1:129 m fl, ”Sturup Park 2”, Svedala 
kommun, Skåne län  
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
GRANSKNING 
Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2015-06-30 har rubricerat detaljplan, upprättad 2015-06-
11, hållits utställd för sakägares och övriga berördas granskning under tiden 22 juni – 3 augusti 
2015 samt remitterats till berörda myndigheter, nämnder m fl. 
 
Sakägare, berörda myndigheter, nämnder m.fl. har beretts tillfälle till samråd genom personlig 
underrättelse samt efter annons i Skånska dagbladet.  
 

Samrådsmöte 
Berörda sakägare och boende samt övriga intressenter har haft möjlighet att delta i ett gemensamt 
samrådsmöte 2014-10-21, som hölls i Sturup. Vid mötet närvarade ca 8 medborgare/sakägare 
samt representanter för bygg och miljö, beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt och bygg- 
och miljönämnden. 
 

PLANPROGRAM OCH PROGRAMSAMRÅD 

Planprogram 
Planprogram har upprättats 2008-11-19 och har varit föremål för programsamråd under tiden 12 
december 2008 – 16 jan 2009. 
 

YTTRANDEN  
Under granskningstiden har inkommit 13 stycken yttranden. Länsstyrelsens yttrande redovisas i dess 
helhet. Övriga yttranden redovisas sammanfattande. Originaltext finns hos bygg och miljö. 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 

• E.ON Gas, Sverige AB 
• Vellinge kommun 
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1 Myndigheter, statliga verk m fl. 

1.1 Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsen yttrar sig över aktuellt detaljplaneförslag i skrivelse inkommen 2015-09-07 enligt 
följande: 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplaneområdet berörs av flera riksintressen. Den sammanlagda bedömningen av flera 
riksintressen på platsen gör att Länsstyrelsen befarar att planförslaget innebär att berörda 
riksintressena inte tillgodoses, samt att det ur perspektivet av näringslivsutveckling saknas skäl till 
planläggning, varför Länsstyrelsen kommer att ingripa vid sin tillsyn enligt 11 kap. 10-11 §§plan-
och bygglagen (2010:900).  
 
Syftet med planen är att pröva lämpligheten att bygga en företagspark innehållande kontor och 
småindustri som ej är tillståndspliktig samt lager. Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig över ett 
planprogram 2008 och över ett samrådsförslag 2014.  
 
Platsens förutsättningar och värden  
Planområdet ligger inom och påverkar ett flertal riksintressen. Norr om planområdet finns det en 
redan antagen, men ej utnyttjad detaljplan, som medger samma typ av bebyggelse som innehålls i 
förslaget. Utöver de berörda riksintressena är en förutsättning för platsen att den består av 
oexploaterad åkermark samt är i avsaknad av kollektivtrafik.  
 
Riksintressen enligt 3:e och 4:e kap. miljöbalken  
Om ett område enligt miljöbalken 3 kap. 5-8§§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål ska 
företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med 
marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.  
 
Mark och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har en betydelse från allmän synpunkt på 
grund av dess naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter eller i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. Områden av riksintresse för 
naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv ska skyddas mot de åtgärder som avses, miljöbalken 3 kap 
6§.  
 
Mark och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar av industriell produktion, 
energiproduktion och distribution, vattenförsörjning, avfallshantering eller kommunikationer ska så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
sådana anläggningar.  
 
Planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap 2§, riksintresse 
naturvård enligt miljöbalken 3 kap 6§, samt inom riksintresse för luftfart enligt miljöbalken 3 kap 
8§.  
 
Uttrycket för riksintresse naturvård enligt 3 kap. 6§ är odlingslandskap i backlandskap, till exempel 
Hyby backar, Häckeberga och området kring Börringesjön. En tydlig förutsättning för ett bevarande 
av värdet för riksintressets uttryck är fortsatt åkerbruk, betesdrift och skötsel av landskapselement. 
Negativ påverkan på områdets värden är bland annat bebyggelse och vägdragningar.  
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Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund 
av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter 
och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses ovan.  
 
Riksintresset för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2§ består av Romelåsens sjö- och åslandskap. Inom 
områden av berört riksintresse skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i 
miljön.  
 
De områden som anges i 4 kap 2-8 §§ i miljöbalkens bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden står det att de är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma 
till stånd endast om det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och det kan ske på ett sätt som inte 
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden  
 
Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala 
näringslivet eller för utförandet av anläggningar för totalförsvaret. I detta fall gör Länsstyrelsen 
bedömningen att detaljplanen inte innebär tätortsutveckling och därmed är den inte förenlig med 
riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 1§ miljöbalken. Detaljplanen för Sturup park etapp 1 är 
inte utbyggd. Det innebär att det finns möjlighet för det lokala näringslivet att utvecklas inom Sturup 
park etapp 1. Därmed är Sturup park etapp 2 inte nödvändig för utvecklingen av näringslivet inom 
närområdet.  
 
Den tänkta exploateringen riskerar att påtagligt skada de natur- och kulturvärden som uttrycks både 
i 3 och 4 kap miljöbalken.  
 
Området ligger även inom riksintresse för luftfart - Malmö flygplats. I samrådet konstaterade 
Länsstyrelsen att planförslaget inte tillgodoser riksintresse luftfart - Malmö flygplats. Inga förändringar 
har gjorts i planförslaget sedan samrådet.  
 
Sammanlagd bedömning av riksintressen  
Utifrån bestämmelserna i miljöbalken 3 kap 10§ eller utifrån utveckling av det lokala näringslivet så 
som det uttrycks i miljöbalken 4 kap 1§ anser Länsstyrelsen att det saknas motiv att på 
oexploaterad mark med obefintlig kollektivtrafik detaljplanelägga ytterligare ett område inom de 
berörda riksintressena. 

Kommentar 
Markanvändningen för Sturup Park är prövad i fördjupad översiktsplan Sturup 1993 (FÖP Sturup 
1993) och i Svedala översiktsplan 2010 (Svedala ÖP 2010) samt är förenligt med Länsstyrelsens 
granskningsyttrande. Översiktsplanen är det avtal mellan stat och kommun som gäller för den 
fortsatta detaljplaneringen. Enligt Svedala ÖP 2010 gäller FÖP Sturup 1993 och i översiktsplanen 
är Sturup Park redovisat under utbyggnadsområden för pågående planer. I FÖP Sturup 1993 och i 
detaljplan för första etappen för Sturup Park 1994, redovisades hela företagsområdet i upprättad 
illustration av Månsson och Dahlbäck. När FÖP Sturup 93 upprättades beslutade Svedala kommun 
att dela in det tilltänkta verksamhetsområdet i 3 etapper. Av denna anledning upprättades 
detaljplan enbart för den första etappen 1994. Därefter har planarbetet avvaktas med hänsyn till 
utpekat riksintresseanspråk för flygändamål. Utpekat riksintresseanspråk har inneburit en död hand 
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över Sturup Park och har påverkat marknadsföringen negativt av Sturup Park som ett intressant 
verksamhetsområde. Etapp 2 har ett bättre skyltläge utmed väg 813 och 816 och bedöms därmed 
ha bättre förutsättningar för marknadsföring av hela verksamhetsområdet, Sturup Park. 
 
Riksintresse för naturvård 3 kap 6 § MB och rörligt friluftsliv 4 kap 2 § MB 
Kärnvärdena för riksintressen naturvård och rörligt friluftsliv ligger utanför planområdet. 
Kärnområden definieras som de områden där naturreservat, Natura 2000, och de högst klassade 
områdena i kommunens och i länsstyrelsens naturvårdsprogram eller rekreationsområden ligger 
inom. Planområdet ligger idag inom brukad mark och är därmed i princip inte allemansrättsligt 
tillgänglig, det vill säga området är av begränsat värde för turismen och det rörliga friluftslivet. 
Befintliga vägar som finns idag förändras inte av föreslagen bebyggelse. Östersjöleden och 
Skåneleden ligger dessutom öster om planområdet och påverkas inte av planförslaget. 
 
Planförslaget har anpassats till backlandskapet där byggnadshöjden är reglerad till högst 9 meter 
totalhöjd, suterränghus tillåts och stor hänsyn tas till befintliga våtmarker och stenrösen som skyddas 
i plan. För att behålla landskapets terräng har vägarna i området lutningar upp till 10 %. För fynd 
av arter enligt art- och habitatdirektivet har stor hänsyn tagits med skyddsåtgärder och faunatunnlar 
som regleras i plan. Länsstyrelsen framförde även efter samrådet att de ser det positivt att 
tillkommande bebyggelse och vägar ska anpassas till den rådande topografin. 
 
I framtagen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer planens genomförande inte att innebära 
någon betydande förlust av värdefull jordbruksmark. Jordbruksmarken är inte högklassig, utan är av 
klass 6 (där klass 10 är högst). Aktuellt område har underordnat intresse som jordbruksmark. Stora 
delar av planområdet nyttjas idag för vallodling. Då planområdet utgörs av fuktiga sänkor med 
vegetationsdungar, genomkorsas av trädridåer med stenmurar samt är kuperat är det inte rationellt 
att odla. 
 
Riksintresse för luftfart – Malmö Flygplats 3 kap 8 § MB 
Precisering av riksintresset för luftfart som gjorts av Trafikverket år 2013 har avstyrkts av Svedala 
kommun i ett yttrande 2012-10-22, med hänsyn till att utpekat riksintresse för luftfart påverkar 
möjligheten att utveckla Sturup Park negativt och att prognoserna i riksintresseprecisering inte tydligt 
visar att behovet av en ny landningsbana är aktuell inom överskådlig framtid.  
 
Sturup Park etablerades vid Malmö Flygplats för att bilda ett verksamhetsområde i flygplatsens 
närhet. Riksintresset för den föreslagna parallellbanan lägger en död hand över Sturup Park och 
påverkar verksamheter negativt som vill etablera sig inom Sturup Park. Enligt Trafikverkets riksintresse 
precisering antas en parallellbana behövas först år 2030. Det är orimligt för berörd markägare att 
under så lång tid inte ha någon klarhet i möjligheten att utnyttja marken.  
 
De nivåer på resandeantalet som prognosticerades under tidigt 2000-tal har än så länge inte 
realiserats. År 2000 nådde Malmö Flygplats 2,04 miljoner passagerare. Mellan år 2000 och 
2010 minskade antalet resenärer för att därefter uppnå till knappt 2,1 miljoner flygresenärer år 
2014. Trafikverket anger i sin senast prognos 2,8 miljoner flygresenärer år 2030. I riksintressets 
precisering för Malmö Flygplats anges att med nuvarande rullbana är kapacitetstaket för flygplatsen 
mellan 5,5 och 6,0 miljoner flygresenärer. Inte heller har Kastrup visat några tecken på att närma 
sig sitt kapacitetstak. 
 
Utbyggnaden av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö efter år 2030 
kommer även att konkurrera med inrikesflyget, som under år 2014 motsvarade 57 % av det totala 
antalet resenärer på Malmö Flygplats. 
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Förändringar av planförslaget har utförts sedan samrådet, där tidigare föreslagen bebyggelse i 
östra delen närmast väg 813 har utgått avseende med hänsyn till riksintresse för framtida 
tågförbindelse ”Sturupspendeln”.  
 
Svedala kommun är angelägen om att flygplatsen utvecklas, men frågan är vilka restriktioner som är 
rimliga med hänsyn till så pass osäkra prognoser. Svedala kommun anser att det inte är tydligt att 
en ny landningsbana behövs inom överskådlig framtid.  
 

1.2 Lantmäteriet 
Lantmäteriet påpekar i skrivelse inkommen 2015-07-09 att någon fullständig genomgång av 
planförslaget inte har skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor.  
 
För att hantera allmän plats med enskilt huvudmannaskap ska gemensamhetsanläggning bildas. 
Dock måste en blivande gemensamhetsanläggning uppfylla kraven i anläggningslagen. För att 
bilda gemensamhetsanläggning ska det finnas båtnad för delägande fastigheter. Det kan vid 
framtida anläggningsförrättning bli svårt att motivera nyttan för kontor- och industrifastigheter att ha 
del i gemensamhetsanläggning, vars främsta syfte är att skydda det viktiga naturlivet med 
skyddsvärda arter. Att dessa områden ska ha enskilt huvudmannaskap framstår därav som orimligt. 
Att det interna gatunätet endast är av betydelse för fastigheter inom planområdet framstår som mer 
rimligt. Planen borde därför kunna hanteras med delat huvudmannaskap, genom att allmän plats för 
naturområde har kommunalt huvudmannaskap medan lokalgatan har enskilt huvudmannaskap.  
 
Om planen i alla fall ska hanteras med endast enskilt huvudmannaskap så finns ett flertal oklarheter 
i planförslaget. 
 
Under rubriken huvudmannaskap för allmänna platser beskrivs att Sturup Park AB ska ansvara för 
allmänna platsers framtida drift och underhåll. Alla deltagande fastigheter ska troligen inte ägas av 
Sturup Park AB i framtiden och då blir det missvisande att ange att Sturup Park AB ska ansvara för 
allmänna platsers framtida drift och underhåll.  
 
Det nämns också vilka fastigheter som berörs av allmän plats och i framtiden skulle belastas av 
gemensamhetsanläggnigen. Samtliga fastigheter och samfälligheter som är belägna inom allmän 
plats borde påverkas på samma sätt som Sturup 1:173.  
 
Att marken ska föras till en kommunal allmän platsmarksfastighet är ett förfarande som används vid 
kommunalt huvudmannaskap. Vid enskilt huvudmannaskap sker markinlösen genom inrättande av 
gemensamhetsanläggning, vilket också beskrivs i andra delar av planbeskrivningen.  
 
Ett specifikt exempel på där genomförandet känns oklart är vid den framtida faunatunneln. Området 
berörs av vägrätt vilket inte innebär egen fastighetsbildning. Det är därför oklart i vilket syfte 
tredimensionell fastighetsbildning blir aktuellt. Det beskrivs också att avtal ska tecknas med 
Trafikverket gällande tunneln. Om det ska vara enskilt huvudmannaskap så blir delägande 
fastigheter till en gemensamhetsanläggning skyldig att ordna och förvalta en tunnel under 
Trafikverkets väg. Då bör avtal tecknas mellan Trafikverket och blivande förvaltare av 
gemensamhetsanläggnigen. Det bör redogöras för kostnader kring detta. Kostnadsansvaret borde 
hamna på gemensamhetsanläggningens delägare, om inte Trafikverket anser sig skyldiga att betala 
tunneln. 
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Det är otydligt varför mark för parkering har ändrats till en egen användning inom kvartersmark 
Med fördel ska det beskrivas hur fastighetsbildningen är tänkt för dessa områden. Med denna 
utformning framstår det som att de ska utgöra egna fastigheter för parkeringsverksamhet i 
kommersiellt syfte. Detta kan helt klart vara rimligt om tanken är att "parkeringsbolag" ska driva 
verksamhet på fastigheterna.  
 
I planområdet finns ett u-område som berör en befintlig ledningsrätt, vilket är bra. Det kan dock 
poängteras vikten av att det finns u-områden även för framtida ledningsrätter.  
 
Samfälligheten Håkanstorp 1:1 är en så kallad gemensam ägovidd för andelsfastigheterna 
Håkanstorp 1:1, 2:1, 3:1 och 4:1. Samtliga dessa andelsfastigheter ägs av Börringe Kloster AB. 
Samfälligheten kan i princip jämnställas med en fastighet och att dessa lagfarna ägare är Börringe 
Kloster AB. Anledningen till att det redovisas som en samfällighet har främst registertekniska 
anledningar.  

Kommentar 
I gällande detaljplan för Sturup Park etapp 1 är kommunen inte huvudman för allmänna platser. 
Utan planen hanteras enbart med enskilt huvudmannaskap med gemensamhetsanläggning för 
skötsel och drift av gatumark, naturmark med våtmarker och diken, faunatunnlar och VA.  
 
Sturup Park är exploatör och ska iordningsställa arbeten på allmän plats såsom gator, gångvägar, 
natur, våtmark/diken, allmänna ledningar och faunatunnlar. 
 

1.3 Trafikverket 

Trafikverket framför i skrivelse inkommen 2015-07-15 följande synpunkter. 

Riksintresset Malmö flygplats 
Trafikverket har inga nya synpunkter gällande detaljplanens påverkan på riksintresse Malmö 
flygplats och hänvisar till riksintressepreciseringen för Sturup (avseende parallellbanan). Ska detta 
omprövas krävs det en helt ny kapacitetsutredning och ett oerhört gediget arbete. Trafikverket 
hänvisar till Länsstyrelsen, den myndigheten som bevakar riksintressen och gör den samlade 
bedömning. 
 
Väg 816 
Bebyggelsen kommer att ligga inom byggnadsfritt avstånd, ca 20 meter från väg 816 enligt 
plankartan, men ligger utanför säkerhetszonen vilket Trafikverket tycker är ok. Planen ger förslag på 
en faunapassage under- och över väg 816, Trafikverket förutsätter att kommunen bekostar och 
ansvarar för drift av denna passage. Hur vägen 816 påverkas av närliggande vattendammar har 
inte belyst i planbeskrivningen. 
 
I övrigt avstyrker Trafikverket denna plan med motivet att den påverkar negativt framtida utbyggnad 
av parallellbanan. 
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Kommentar 
Riksintresse för luftfart – Malmö Flygplats 
Precisering av riksintresset för luftfart som gjorts av Trafikverket år 2013 har avstyrkts av Svedala 
kommun i ett yttrande 2012-10-22, med hänsyn till att utpekat riksintresse för luftfart påverkar 
möjligheten att utveckla Sturup Park negativt och att prognoserna i riksintresseprecisering inte tydligt 
visar att behovet av ny landningsbana är aktuell inom överskådlig framtid.  
 
Sturup Park etablerades vid Malmö Flygplats för att bilda ett verksamhetsområde i flygplatsens 
närhet. Riksintresset för den föreslagna parallellbanan lägger en död hand över Sturup Park och 
påverkar verksamheter som vill etablera sig inom Sturup Park negativt. Enligt Trafikverkets riksintresse 
precisering antas en parallellbana behövas först år 2030. Det är orimligt för berörd markägare att 
under så lång tid inte ha någon klarhet i möjligheten att utnyttja marken.  
 
De nivåer på resandeantalet som prognosticerades under tidigt 2000-tal har än så länge inte 
realiserats. År 2000 nådde Malmö Flygplats 2,04 miljoner passagerare. Mellan år 2000 och 
2010 minskade antalet resenärer för att därefter uppnå till knappt 2,1 miljoner flygresenärer år 
2014. Trafikverket anger i sin senast prognos 2,8 miljoner flygresenärer år 2030. I riksintressets 
precisering för Malmö Flygplats anges att med nuvarande rullbana är kapacitetstaket för flygplatsen 
mellan 5,5 och 6,0 miljoner flygresenärer. Inte eller har Kastrup visat några tecken på att närma 
sig sitt kapacitetstak. 
 
Utbyggnaden av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö efter år 2030 
kommer även att konkurrera med inrikesflyget, som under år 2014 motsvarade 57 % av det totala 
antalet resenärer på Malmö Flygplats. 
 
Svedala kommun är angelägen om att flygplatsen utvecklas, men frågan är vilka restriktioner som är 
rimliga med hänsyn till så pass osäkra prognoser. Svedala kommun anser att det inte är tydligt att 
en ny landningsbana behövs inom överskådlig framtid.  
 
Väg 816 
Planhandlingarna kompletteras med föreslagna våtmarker påverkan på väg 816. Sturup Park som 
är exploatör bekostar faunapassage under väg 816. Gemensamhetsanläggning inom berörda 
fastigheter kommer att ansvara för skötsel och drift av allmän platsmark inom detaljplanen där bl.a. 
faunatunneln ingår. 
 

1.4 Enheten för regional utveckling 
Region Skåne meddelar följande i skrivelse inkommen 2015-07-01 att närmsta busshållplats ligger 
vid Malmö Flygplats, ca 1200 meter från planområdet och trafikeras av flygbussarna. Flygbussarna 
står idag för cirka 12-14 % av resorna till och från flygplatsen. Region Skåne saknar även i 
granskningsskedet fördjupade ställningstaganden och utvecklade resonemang kring 
kollektivtrafikförsörjningen för området Stump Park.  
 
Region Skånes synpunkter bemöttes i samrådsredogörelsen med resonemang om åtgärdsvalsstudien 
för Sturupspendeln och att den del av bebyggelsen som ligger inom korridoren för Sturupspendeln 
undantas i det fortsatta planarbetet. Region Skåne vill i sammanhanget lyfta att Sturupspendeln ännu 
är ett osäkert projekt som inte är beslutat varken gällande genomförande eller tidsplan. 
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Kommentar 
För att förbättra tillgängligheten för såväl resenärer som anställda till Malmö Flygplats har en 
åtgärdsvalsstudie utförts för Sturupspendeln. I åtgärdsvalsstudien studeras åtgärder på både kort 
och lång sikt för att förbättra tillgängligheten till Malmö Flygplats.  
 
Till Malmö Flygplats som har ca 1500 anställda och knappt 2,1 miljoner resenärer samt 600 000 
besökare år 2014, reser endast ca 5 % av arbetspendlarna och ca 15-20 % av det totala antalet 
resenärer kollektivt (flygbuss från Malmö C och Lund C). Malmö Flygplats omfattas för närvarande 
inte av Skånetrafikens allmänna trafikplikt. Region Skåne, som är huvudman för den regionala 
kollektivtrafiken bör ta ett tydligare ansvar för att förbättra den hållbara tillgängligheten till Malmö 
Flygplats i synnerhet när målgruppen är resenärer och arbetspendlare hemmahörande i Skåne. 
 
Sturup Park, som ligger mindre än 1 km från flygplatsen, rymmer ytterligare ca 1500 nya 
arbetstillfällen, skulle förstärka kollektivtrafiken med ökat antal resenärer. 
 

2. Ledningsrättshavare m fl  

2.1 E.ON Elnät Sverige AB 
E.ON framför i skrivelse inkommen 2015-07-01 följande synpunkter: 
Planområdet har utökats sedan samrådet och nu ingår hela norra våtmarken. Detta innebär att 
E.ON Elnäts befintliga transformatorstation nu innefattas i planområdet varpå vi yrkar på att ett E-
område även utsätts i plankartan för denna. 
 
Vi noterar även att det i planbeskrivingen, under stycket Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och 
konsekvenser, på sidan 20 står att: ”Nätstationer ska avstyckas eller tryggas med ledningsrätt.” 
E.ON Elnät motsätter sig till att förvärva äganderätten av marken eftersom vi avser att förvärva 
erforderliga rättigheter för bibehållande av transformatorstationen genom servitutsavtal eller möjligen 
med ledningsrätt. Vi yrkar på att formuleringen ändras.  
 
E.ON Elnät noterar plankartans administrativa bestämmelser att: ”Innan bygglov ges 
ska...luftledning vara förlagd i mark….” E.ON Elnät diskuterar gärna en omlokalisering av våra 
anläggningar under förutsättning att exploatören står för samtliga kostnader. Avtal om 
rasering/ombyggnad ska i så fall träffas så snart som möjligt och det är en förutsättning att avtal 
finns innan planen antas, för att E.ON Elnät så småningom ska kunna lämna planen utan erinran. 

Kommentar 
Plankartan kompletteras med att befintlig luftledning ska vara förlagd i mark innan bygglov ges för 
berörda fastigheter. Avtal ska tecknas mellan exploatör Sturup Park AB och E.ON. Elnät om att 
befintlig högspänningsledning ovan mark ska kablifieras eller flyttas innan berörd del av detaljplan 
genomförs. Övriga synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 

3. Kommunal förvaltning 

3.1 Miljö och teknik, VA-enheten Svedala 
Miljö och teknik, VA-enheten meddelar i skrivelse inkommen 2015-07-24 följande synpunkter: 
Planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten samt dagvatten.  



  9(16) 

Dagvattenhantering 
Dimensioneringen av dagvattenledningarna kan komma att förändras. Bland annat kan enligt det 
senaste förslaget från branchorganisationen dimensionerande regn komma att anpassas till 
Europanormen vilket innebär 20 års-regn istället för 10. För område B där dammen med 
översvämningsområde inte beräknas klara ett 100-årsregn är det viktigt att förhållandet framgår för 
ägare till intilliggande fastighet så att konstruktionen och höjdsättningen anpassas för detta. 

Kommentar 
Ovanstående synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 

3.2 Räddningstjänst 
Räddningstjänst har följande synpunkter i skrivelse inkommen 2015-07-28:  

• En riskinventering ska göras, där det visar hur det kommer att påverka befintlig organisation 
gällande larmfrekvens och komplexitet. 

• Framkomligheten för räddningstjänstens fordon ska beaktas. 
• Placering och planering av brandvattenförsörjning ska beaktas. 

Kommentar 
Exploatören ska ta fram en riskinventering i samband med bygglovansökan. I planarbetet ska 
riskerna identifieras och minimeras. Riskfaktorer att ta hänsyn till kan enligt Svedala översiktsplan 
2010 vara transportleder för farligt gods, Stora trafikflöden, vattendrag som kan översvämmas, 
verksamheter som kan orsaka utsläpp, förorenad mar och bensinstationer. Samtliga riskfaktorer har 
analyserats i separata utförda utredningar och bedömts i framtagen MKB för Sturup Park 2 förutom 
eventuella utsläpp från verksamheter vid olycka eller brand. Inom planområdet tillåts kontor, lager 
och verksamheter, dock enbart C-anläggningar, som inte är tillståndspliktiga, det kan exempelvis 
vara mindre verkstäder. MKB kompletteras i det fortsatta planarbetet med att identifiera eventuella 
risker vid olycka eller brand för föreslagna verksamheter och lager. 
 
I riskanalys utförd av WUZ risk consultancy AB i samband med FÖP Sturup 2008 bedömdes att 
byggnader kan tillåtas > 50 meter från väg 813 där transport av farligt gods transporteras (se MKB 
rubrik 6.8). I Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, Länsstyrelsen 2007:06 kan en 
ytparkering placeras < 30 meter från transportled och övrig parkering > 30 meter från transportled. 
Föreslagen parkering ligger > 30 meter från väg 813.  
 
Föreslagen bebyggelse generar inte stora trafikflöden och folksamlingar. 
 
Dagvattenutredning är utförd av Sweco Enviroment AB, 2014-03-14, reviderat 2015-06-11 och 
Tyréns Infrakonsult AB 2000-09-20. Dagvatten från planområdet leds via gräsklädda diken och 
ledningar till anlagda eller befintliga våtmarker/diken i områdets lågpunkter där det fördröjs och 
renas (se MKB rubrik 6.6). 
 
Nuvarande markanvändning är åkerbruk och vallodling och bedöms inte innehålla föroreningar. 
Inom planområdet eller i dess närområde finns det inga bensinstationer. 
 
Under tekniska genomförandefrågor i planbeskrivningen har framkomligheten för räddningstjänstens 
fordon och brandvattenförsörjningen redovisats. 
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3.3 Tillsynsgruppen samt miljöstrategi, Bygg och miljö 
Miljötillsyn, Bygg- och miljökontoret har följande synpunkter i skrivelse inkommen 2015-07-22:  
 
Naturmiljö 
Planarbetet har innefattats av ett gediget arbete med avseende på naturmiljö. Vid 
våtmarksområdena föreslår vi att man skriver in bestämmelse om att våtmarken ska bevaras 
opåverkad.  
 
Att åtgärder som tunnlar för salamandrar och grodor är medtagna i planen är förvisso en fördel. 
Dock saknar vi en beskrivning eller redovisning av hur stor nytta dessa tunnlar och passager faktiskt 
gör. Vi håller inte med om slutsatsen som i planen dras utifrån MKB om att "biotopernas värde som 
livsmiljö för biologisk mångfald kommer att bestå". Trots insatser som tunnlar och passager och 
skyddsbestämmelser i planen så ser vi en stor risk med vägdragningar och byggnation som medför 
fragmentering av området och vad denna kan medföra för de skyddsvärda arterna.  
 
Strandskydd  
De nya dammar som avses anläggas inom planen kommer framöver enligt Länsstyrelsen Skånes 
tillsynsvägledning 2015:13 att innefattas av generellt strandskydd (100 m) fram tills att 
Länsstyrelsen beslutar om annat.  
 
Mark  
Enligt 3 kap 4 § MB så är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark 
får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  
 
Hållbara transporter  
Om planen så som beskrivs, medför att 1500 arbetstillfällen skapas så är det av särskild vikt att 
området förses med kollektivtrafik i direkt närhet för att regionala såväl som lokala miljömål om 
kollektivtrafikutveckling i fysik planering samt ökad andel kollektivtrafikresande ska kunna uppnås. 
Planen innehåller inte någon information om hur platsen skulle kunna ansluta till en framtida 
Sturupspendeln, som väntas hamna 1000 meter bort utan anslutande GC-stråk. Miljögruppen 
föreslår att planen föreskriver elförsörjda laddstationer på p-platser.  
 
Byggnader och energihushållning 
Kan bestämmelserna utformas ytterligare genom taklutning anpassad för solenergi så att en minimal 
energianvändning främjas?  
 
Dagvatten  
Med hänsyn till att ett s.k. 100-årsregn i ett ytterligare förändrat klimat förväntas återkomma i 
genomsnitt vart 20:e år, så är det lämpligt att dagvattenhanteringen utgår ifrån100-årsregn vid 
dimensioneringen, om man vill uppnå vad man i dagsläget anser ska klara en, med 20-
årsintervaller, återkommande belastning. 
 
Upplysningar  
Dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga enligt 13§ FMH miljö- och hälsoskyddsförordningen. 
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Kommentar 
Naturmiljö 
Våtmarker som inte ska användas för dagvatten regleras i plankartan med planbestämmelse 
”Naturlig våtmark/biotop för djurliv”. Till dessa våtmarker leds inget orenat dagvatten. 
 
En inventering och utvärdering, utförd av Rana konsult, Rapport 2014, av befintliga grodtunnlar i 
Östra Industriområdet i Svedala har visat att större vattensalamander och ätlig groda använder 
anlagda grodtunnlar. 
 
Strandskydd 
Planhandlingar kompletteras med att strandskyddet ska upphävas för nya dammar som anläggs 
inom Sturup Park 2. 
 
Mark 
Markanvändningen för Sturup Park är prövad i fördjupad översiktsplan Sturup 1993 (FÖP Sturup 
1993) och i Svedala översiktsplan 2010 (Svedala ÖP 2010). Enligt Svedala ÖP 2010 gäller 
FÖP Sturup 1993 och i översiktsplanen är Sturup Park redovisat under utbyggnadsområden för 
pågående planer. 
 
I framtagen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer planens genomförande inte att innebära 
någon betydande förlust at värdefull jordbruksmark. Aktuellt område har underordnat intresse som 
jordbruksmark. Då planområdet utgörs av sänkor med våtmarker, vegetationsdungar och 
vegetationsridåer samt stenrösen är det inte rationellt att odla. 
 
Hållbara transporter 
I detaljplan som vann laga kraft 1994-09-26 finns i upprättad illustrationsplan över hela området 
för Sturup Park ett GC-stråk föreslaget mellan parkeringen på Malmö Flygplats och Sturup Park. 
GC-stråket, som ligger inom mark som inte ägs av Sturup Park, är inte genomförd. 
Planhandlingarna kompletteras med att elförsörjda laddstationer föreslås på p-platser. 
 
Byggnader och energihushållning 
Planbeskrivningen föreslår att uppvärmning bör ske med miljövänliga energikällor. Taklutning 
regleras inte i detaljplanen, men detaljplanen hindrar inte möjligheten att använda solenergi på 
taket. 
 
Dagvatten 
Enligt Svedala kommuns riktlinjer är våtmarker för dagvatten dimensionerade för ett 20-års regn. 
Dagvattenutredning utförd av Sweco Enviroment 2014 och rev 2015 visar att det finns kapacitet i 
våtmarkerna att omhänderta ett 100-års regn. Den norra våtmarken som även är en biotop bedöms 
översvämmas vid ett 100-års regn vid full utbyggnad av Sturup Park etapp 1 och 2. Föreslagen 
bebyggelse öster om våtmarken föreslå ligga på en högre marknivå, vilket även regleras i 
detaljplan. 
 
Övrigt 
Sturup Park anmäler föreslagna dagvattenanläggningar enligt 13 § FMH miljö och 
hälsoskyddsförordningen till Bygg- och miljönämnden. 
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4. Organisationer och föreningar 

4.1 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd framför i skrivelse inkommen 2015-06-25 att planen 
beskriver på ett bra sätt hur man avser göra en exploatering utan att göra stora omschaktningar av 
marken. Naturliga höjdskillnader har utnyttjats och kvarteren har anpassats efter naturliga 
förutsättningar. Naturelement har i största möjliga mån försökts bevaras och hänsyn har tagits till 
groddjurens eventuella habitat och övervintringslokaler. Dagvatten passerar till ett antal dammar via 
svackdiken. 

Kommentar 
Yttrandet föranleder ingen bearbetning av planens innehåll. 
 

5. Sakägare, boende m fl 

5.1 Swedavia AB 
Swedavia framför i skrivelse inkommen 2015-08-03 att Malmö Flygplats är utpekat av Trafikverket 
som ett riksintresse för kommunikation enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Detta innebär att flygplatsen 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av denna. Med påtaglig skada 
anses normalt sådan inverkan som har bestående negativa följder eller som tillfälligt kan ha mycket 
stora följder. Skadan ska också bedömas i ett långsiktigt perspektiv. Flera förändringar som över tid 
tillsammans kan bli betydelsefulla måste uppmärksammas redan från början. Det kan vara fråga om 
summan av småskador, dvs. flera åtgärders kumulativa effekter. Även en åtgärds följdverkningar 
ska beaktas.  
 
Trafikverket preciserade riksintresseanspråket för Malmö Airport den 27 juni 2013 (Trafikverkets 
ärendenummer TRV 2012/59395). I preciseringen pekas bl.a. riksintressets markanspråk ut. 
Riksintresseområdet för en flygplats utgörs av det område som på lång sikt krävs för att nödvändiga 
luftfartsanläggningar ska rymmas. För Malmö Flygplats del omfattar markreservationen dels den 
befintliga rullbanan, dels en tillkommande parallell rullbana för att säkerställa den framtida 
bankapaciteten i Öresundsregionen.  
 
Swedavia har i ett yttrande 2014-11-10 avstyrkt förslaget till detaljplan för Sturup Park, etapp 2, i 
dess nuvarande utformning. Argumentationen bygger på att Trafikverket preciserat ett riksintresse för 
flygtrafik för delar av detaljplaneområdet  
 
Det nu aktuella detaljplanen innebär därför att den framtida verksamheten vid flygplatsen påtagligt 
kan försvåras och att den framtida bankapaciteten i Öresunds-regionen riskeras. Att hitta alternativa 
lokaliseringar av en parallell rullbana vid Malmö Flygplats är förenat med stora svårigheter. Den 
nuvarande utpekade lokaliseringen av den parallella rullbanan har föregåtts av ett mångårigt 
arbete med företrädare för Svedala kommun, Länsstyrelsen och Trafikverket och där andra 
lokaliseringsalternativ har valts bort såsom mindre lämpliga.  
 
Utifrån gällande riksintresseprecisering anser därför såväl Swedavia som Länsstyrelsen att aktuellt 
detaljplaneförslag inte tillgodoser riksintresset för Malmö flygplats. Detta inte minst eftersom 
föreslagen bebyggelse står i direkt konflikt med inflygningsljusen till en ny parallellbana.  
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Swedavia har dessutom noterat att en del av den nya detaljplanen omfattar Sturup l: 173, vilken 
tillhör Swedavia AB.  
 
Med beaktande av ovanstående sammantaget, så avstyrker således Swedavia förslaget till 
detaljplan för Sturup Park, etapp 2, i dess nuvarande utformning. 

Kommentar 
Trafikverkets precisering av riksintresset för luftfart 2013-06-26 har avstyrkts av Svedala kommun i 
ett yttrande 2013-09-23, med hänsyn till att utpekat riksintresse för luftfart påverkar möjligheten att 
utveckla Sturup Park negativt och att prognoserna i riksintresseprecisering inte tydligt visar att 
behovet av ny landningsbana är aktuell inom överskådlig framtid.  
 
Sturup Park etablerades vid Malmö Flygplats för att bilda ett verksamhetsområde i flygplatsens 
närhet. Riksintresset för den föreslagna parallellbanan lägger en död hand över Sturup Park och 
påverkar verksamheter som vill etablera sig inom Sturup Park negativt. Enligt Trafikverkets riksintresse 
precisering antas en parallellbana behövas först år 2030. Det är orimligt för berörd markägare att 
under så lång tid inte ha någon klarhet i möjligheten att utnyttja sin mark.  
 
De nivåer på resandeantalet som prognosticerades under tidigt 2000-tal har än så länge inte 
realiserats. År 2000 nådde Malmö Flygplats 2,04 miljoner passagerare. Mellan år 2000 och 
2010 minskade antalet resenärer för att därefter uppnå till knappt 2,1 miljoner flygresenärer år 
2014. Trafikverket anger i sin senast prognos 2,8 miljoner flygresenärer år 2030. I riksintressets 
precisering för Malmö Flygplats anges att med nuvarande rullbana är kapacitetstaket för flygplatsen 
mellan 5,5 och 6,0 miljoner flygresenärer. Inte heller har Kastrup visat några tecken på att närma 
sig sitt kapacitetstak. 
 
Utbyggnaden av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö efter år 2030 
kommer även att konkurrera med inrikesflyget, som under år 2014 motsvarade 57 % av det totala 
antalet resenärer på Malmö Flygplats. 
 
Den allmänna platsmarken inom del av fastighet Sturup 1:173 behövs för den framtida 
utbyggnaden för gatu- och naturmark. 
 
Svedala kommun är angelägen om att flygplatsen utvecklas, men frågan är vilka restriktioner som är 
rimliga med hänsyn till så pass osäkra prognoser. Svedala kommun anser att det inte är tydligt att 
en ny landningsbana behövs inom överskådlig framtid.  
 

5.2 Byggpartner Rolf Jonsson AB (Sturup Park AB) 
Byggpartner Rolf Johnsson påpekar följande i skrivelse inkommen 2015-08-03 på uppdrag av 
Sturup Park AB: 
Sturup Park AB begärde 2002 detaljplan för den södra delen D2.3 (Sturup Park 2) för att utöka 
exploateringsområdet med den mark som i söder och öster begränsas av tillfartsvägarna 816 och 
813 till flygplatsen. Etableringsmässigt de bäst exponerade platserna för nya byggnader och 
därmed bättre förutsättningar för marknadsföringen av hela Sturup Park.  
 
Samma år inledde dåvarande Luftfartsverket diskussioner med Svedala och angränsande kommuner 
om att ersätta det planlagda reservatet för en tvärbana med en parallellbana med en placering 
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som kom att beröra Sturup Park på flera sätt. Det har allvarligt skadat trovärdigheten i 
marknadsföringen av Sturup Park som ett intressant etableringsområde.  
 
Arbetet med detta förslag till ny detaljplan för Sturup Park 2 har på ett anmärkningsvärt sätt fördröjts 
av "flygets" substanslösa och konstruerade argument för behovet av en ny landningsbana. 
Argumenten har med tiden inte blivit tydligare, tvärt om. Det är av yttersta vikt att detta dödläge 
bryts. Utan svårigheter går att finna fördelaktigare planeringsalternativ för en ny landningsbana, om 
det någonsin kan bli aktuellt, som möjliggör ekonomiska, miljömässiga och för flygverksamheten 
logistiska fördelar. Därmed ökar långsiktigt möjligheterna för en stabil tillväxt för flygplatsen och 
Sturup Park.  
 
Sturup Parks önskemål om byggbar mark längs väg 813 enligt samrådshandlingarna är inte 
beaktat. Länsstyrelsen tolkning av reservatet för en framtida järnväg har ändrat byggbar mark till 
parkeringsplats. Sturup Park AB delar inte Länsstyrelsens tolkning att dessa ytor ska ha denna 
begränsning i byggrätt och därmed förlorat exploateringsvärde då den framtida järnvägen har 
planerats ligga öster om väg 813. Denna mark utgör det bästa "skyltläget" för företagsetableringar 
och därmed viktig för Sturup Park.  
 
Om marken inte odlas kan landskapetsbilden snabbt förändras av självetablerad eller planterad 
växtlighet. Igenväxning kan på sikt förändra livsbetingelserna för såväl flora som fauna på ett 
okontrollerat sätt jämfört med de nu noggrant utredda och planlagda åtgärder som långsiktigt 
säkrar de kända livsbetingelserna.  

Kommentar 
Ovanstående synpunkter framförs i det fortsatta planarbetet. 
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SAMMANFATTNING 

Kvarstående erinringar 
Erinringar kvarstår från: 
 

- Länsstyrelsen Skåne, som befarar att planförslaget innebär att berörda riksintressen för 
naturvård 3 kap 6§ MB, rörligt frilutsliv 4 kap 2§ MB och luftfart 3 kap 8§ MB inte 
tillgodoses, samt att det ur perspektivet av näringsutveckling saknas skäl till planförslaget. 

 
- Trafikverket Region Syd, som avstyrker planförslaget med motivet att det påverkar negativt 

en utbyggnad av parallellbana inom Sturup Flygplats. 
 

- Sturup Park AB, Rävstad Entreprenad AB, co/Börringekloster AB, Ebbesjövägen 157, 233 
91 Svedala, fastighet Sturup 1:129, som motsätter att föreslagna byggrätter längs väg 
813 enligt samrådshandlingar har utgått med hänsyn till riksintresse för Sturupspendeln. 
Sturup Park AB delar inte länsstyrelsens tolkning att dessa ytor inte kan bebyggas, och 
därmed förlorat exploateringsvärde då den framtida järnvägen har planerats öster om väg 
813 i framtagen järnvägsutredning för Sturupspendlen, 2005. Berört område har det bästa 
skyltläget för nya verksamheter med sin närhet till vägar som ansluter Malmö Flygplats 

 

Sakägare m fl, med besvärsrätt, som ej blivit tillgodosedda 
- Swedavia AB Malmö Airport, Box 14, 230 32 Malmö-Sturup, fastighet Sturup 1:173, som 

avstyrker planförslaget till detaljplan för Sturup Park etapp 2, i dess nuvarande utformning 
 

Revidering 
Samrådet har visat att följande aspekter kräver utredningar och viss omarbetning av planförslaget: 
 

• Planhandlingarna kompletteras med synpunkter från Lantmäteriet avseende 
enskilt huvudmannaskap 

• Planhandlingarna kompletteras med hur väg 816 påverkas av närliggande 
dagvattendammar  

• Planhandlingarna kompletteras med synpunkter från E.ON elnät AB om 
transformatorstationer 

• Planhandlingar kompletteras med synpunkter från VA-enheten, miljö och teknik.  
• Planhandlingarna kompletteras med att identifiera eventuella risker vid olycka 

eller brand för föreslagna verksamheter och lager.  
• Planhandlingar kompletteras med att strandskyddet ska upphävas för nya 

våtmarker som anläggs inom Sturup Park 2  
• Anmälan ska utföras för föreslagna dagvattenanläggningar enligt 13 § FMH 

miljö- och hälsoskyddsförordningen.  
• Planhandlingar kompletteras med att elförsörjda laddstationer föreslås på p-

platser 
 
Ändringarna av förslaget bedöms inte vara väsentliga. Ny utställning enligt 5 kap 25 § PBL 
erfordras därför inte. 
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Samlad bedömning 
Svedala kommun menar att detaljplan för STURUP 1:129 m fl ”Sturup Park 2” i, Svedala kommun, 
upprättad 2015-12-01 bör föras till antagande. Antagande föreslås ske i Kommunfullmäktige 
eftersom planförslaget är av principiell beskaffenhet. 
 
 
BYGG OCH MILJÖ I SVEDALA 
 
 
 
Lena Gerdtsson  Jeanette Widén Gabrielsson  
samhällsbyggnadschef  planarkitekt 
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