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Planprogram för FSI - Förskola Skola Idrott i Svedala, 
Svedala kommun 

SAMRÅDET 
Enligt kommunstyrelsens beslut 2008-03-26 har rubricerad planprogram, 
upprättad 2008-03-26, varit föremål för samråd under tiden 14 maj – 11 juni 
2008. Under denna tid har planprogrammet varit utställt i Kommunhusets 
entré, på Bygg- och miljökontoret, på biblioteket i Svedala samt på 
kommunens hemsida. Underrättelse om samråd annonserades i Sydsvenskan 
och Skånska Dagbladet 2008-05-18. Myndigheter och sakägare har erhållit 
handlingar via brev.  
 
Sakägare för Strindbergsgruppen på Andrégatan har beretts tillfälle till tidigt 
samråd genom personlig underrättelse.  

Tidigt samrådsmöte 
Berörda sakägare för Strindbergsgruppen på Andrégatan har haft möjlighet att 
delta i ett gemensamt tidigt samrådsmöte 2008-04-29 angående programmet 
och etapp 1 som berör fotbollsplanerna. Vid mötet närvarade 10 sakägare samt 
representanter för Svedala kommun och byggnadsnämnden. Under mötet 
diskuterades konstgräsplaner, gc-vägen från Andrégatan, 
omklädningsbyggnaden, Svedala rock och Amfiteater. 
 
Ytterliggare samrådsmöte angående fotbollsplanerna för etapp 1 har hållits för 
berörda sakägare för Strindbergsgruppen på Andrégatan 2008-06-16. Vid 
mötet närvarade 10 sakägare samt representanter för Svedala kommun och 
byggnadsnämnden. Under mötet diskuterades sakägarnas insända synpunkter 
över programförslaget och över redovisat reviderad illustrationsskiss. Efter 
diskussion togs ett nytt förslag fram där fotbollsplanerna är flyttade längre 
västerut och konstgräsplanen har bytt plats med gräsplanen. Under mötet 
diskuterades även att gångvägen skulle utgå och önskemål om bullerpåverkan 
från fotbollsplanerna skulle utredas. 
 

Därefter hölls ytterliggare samrådsmöte 2008-10-23 angående fotbollsplanerna 
för etapp 1 för berörda sakägare för Strindbergsgruppen på Andrégatan och 
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fastighet Svedala 306:37. Vid mötet närvarade 15 sakägare samt representanter 
för Svedala kommun och byggnadsnämnden. Under mötet diskuterades 
reviderat förslag över fotbollsplanerna, bullerpåverkan och ljuspåverkan. 
Under mötet diskuterades även att redovisat nytt läge på gångvägen inte 
accepteras. Istället föreslogs ett nytt läge norr om Sege å. 

YTTRANDEN  
Under samrådstiden har inkommit 21 stycken yttranden, varav 4 från berörda 
sakägare. Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 

• Utbildningsenheten 
• Malmö Kulturmiljö 
• Skogsstyrelsen 
• Luftfartsstyrelsen 
• Region Skåne, Enheten för regional utveckling 
• Svedala Arbetarkommun 

Nämnder och styrelser 
Miljö och teknik 
har i skrivelse inkommen 2008-06-11 synpunkter angående VA där hänsyn 
måste tas till den planerade spillvattenledningen genom området. Från 
avfallsenheten, trafik och gata ges inga synpunkter. 
 
Kommentar 
Plankarta och genomförandebeskrivning redovisar att planerad 
spillvattenledning skall säkras i ett u-område.  
 

Bygg och miljö 
Påpekar i skrivelse inkommen 2008-06-23 följande synpunkter på förslaget: 
 

- För att säkerställa att halten markradon inte överstiger gällande värden 
bör detta redovisas i följande detaljplaner. 

- Dagvattenhanteringen bör redovisas mer detaljerat. 
- Flygbuller kommer i dagsläget inte att störa området. Kan arbetet med 

den fördjupade översiktsplanen för Sturup visa på eventuella framtida 
störningar? 

- Dispens att bygga inom strandskyddsområde bör sökas. 
- Områdena vattenverksamhet och biotopskydd bör beaktas. 
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- Störande ljud för kringboende från planerade verksamheter såsom 
fotbollsplaner, amfiteater och andra arrangemang på och kring 
Kulturhöjden bör utredas. 

- En VA-utredning bör göras om en utbyggnad av det befintliga systemet 
krävs. 

- En hälsokonsekvensbeskrivning där effekterna av ett planerat beslut bör 
tas fram, utifrån det övergripande målet att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

 
Kommentar 

- Planbeskrivning och plankarta redovisar att radonskyddad 
(normalriskområde) respektive radonsäker (högrisksområde) 
grundkonstruktion skall utföras vilket säkerställes senast under 
bygglovet. 

- En förstudie för dagvattenutredning och VA-lösningar har utförts som i 
stora drag redovisas i planbeskrivningen. 

- Ingen av föreslagna banalternativ i pågående arbete med FÖP Sturup 
kommer att bullerstöra planområdet. 

- Dispens från strandskydd har ansökts hos länsstyrelsen av Svedala 
Kommun. 

- Tillstånd för vattenverksamhet avseende omgrävning av dike och 
dispens från biotopskyddet för påverkat dike har ansökts hos 
länsstyrelsen av Svedala Kommun. 

- För störande ljud från fotbollsplaner finns inte några tagna riktvärden. 
En ”bullerutredning” har dock utförts där åtgärder föreslås för att 
åstadkomma tysta uteplatser för intilliggande bostäder där 
störningsnivån från fotbollsplanerna ej överstiger 45dBA ekvivalent 
nivå. Plankarta och planbeskrivning reglerar ljudnivån och 
bullerskydd. 

- Planbeskrivningen redovisar att planområdet kan anslutas till ny 
vatten- och avloppsledning som planeras inom planområdet eller att 
planområdet kan anslutas till befintliga vatten- och spillvattennät . 
Tillräcklig kapacitet finns i befintliga ledningar. 

- Förslaget uppfyller målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Fotbollsplanerna med 
konstgräsplan som kan nyttjas året runt och nya sporthallar främjar en 
god hälsa. Planområdet ligger stagiskt nära både centrum och inom 
kommunens nya utbyggnadsområden för bostäder. Planerna har god 
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tillgänglighet till både regional busshållplats och järnvägsstationen. 
Det finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät till planområdet som 
nås genom nya föreslagna gång- och cykelvägar, ny gång- och cykelbro 
över Sege å och en planerad ny bilbro med separat gång- och cykelväg 
vid Aggarpsvägen/Åvägen . Genom planförslaget kommer även det 
rörliga friluftslivet främjas med bättre tillgängligheten till Sege å som 
kan åtnjutas av fler. Planens genomförande kommer inte att påverka de 
fåtal intilliggande bostadsfastigheter negativt efter åtgärder med 
skyddsvall och vegetationsridåer.  

 

Räddningstjänsten  
Framför i skrivelse inkommen 2008-06-10 att räddningstjänsten har inget att 
erinra under förutsättning att: 

- Räddningstjänsten framkomligheten beaktas 
- Att brandpostnätet är utbyggt för den bebyggelse det ska betjäna. 

Räddningstjänsten vill påpeka att bebyggelse om 4 våningar påverkar och 
försvårar utrymningen. 
 
Kommentar 
Räddningstjänstens framkomlighet skall beaktas. Bebyggelsen kommer högst 
ha tre våningar. I fortsatt detaljplanearbete skall det undersökas om befintligt 
brandpostnät har tillräcklig kapacitet. 
 

Myndigheter, statliga verk m fl 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Framför i skrivelse inkommen 2008-06-17 att programmet belyser på ett 
allsidigt och överskådligt sätt förutsättningarna för att utveckla ett område där 
förskola, skola och idrott samlas. Länsstyrelsen anser dock att det finns ett 
antal frågeställningar, framförallt avseende avvattning och strandskydd, som 
behöver utredas vidare i det fortsatta planarbetet. 
 
Allmänt 
Planförslaget följer intentionerna i kommunens översiktsplan från 2002. Det är 
positivt att planen så tydligt utgår från platsens förutsättningar då planområdet 
ligger öppet och exponerat i landskapet. I det fortsatta planarbetet bör särskild 
omsorg läggas vid anpassning till landskapet och befintlig bebyggelse vad 
gäller skala, fasadutformning, materialval och färgsättning. 
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Hälsa och säkerhet 
Klimatförändringar 
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens satt att hantera vattenfrågorna i Sege 
ås närhet, såväl i denna plan som i större perspektiv. I det fortsatta planarbetet 
utgår Länsstyrelsen från att man fullföljer detta arbete så att man undviker 
risker för översvämning och andra problem, som kan följa med ett vattennära 
läge vid extremt höga vattennivåer. 
 
Radon 
I kommande planhandlingar införs lämpligen en upplysningsruta om områdets 
radonförhållanden på plankartan i de fall det är känt att normalrisk eller högrisk 
föreligger. Upplysningsrutan kan även informera om att grundkonstruktionen 
ska utföras radonskyddande vid normalrisk respektive radonsäker vid högrisk. 
 
Övrigt 
Kulturmiljö 
Svedala ar utpekat i det regionala kulturmiljöprogrammet. Järnvägen, den s.k. 
"Grevebanan" utgör ett kulturmiljöstråk. I planen anges att man har för avsikt 
att bevara den befintliga gården med ekonomibyggnader, den f.d. plantskolan. 
Gården bör finnas kvar i sitt sammanhang med omgivande 
trädgård/grönområde. I planen framgår inte tydligt hur gården förhåller sig till 
den nya bebyggelsen eller om gårdens funktion i landskapet fortsättningsvis att 
vara läsbar. I kommande planhandlingar bör det framgå hur kommunen avser 
att säkerställa bebyggelsen och om det är aktuellt att även skydda omgivande 
grönområde. I Skånes regionala miljömålsprogram omnämns delmål for att 
uppnå miljömålet God bebyggd miljö. Ett delmål ar att kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse skall vara identifierad senast 2010. Samtidigt skall 25 % 
av den värdefulla bebyggelsen vara långsiktigt skyddad. Ett satt att långsiktigt 
skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är att skriva in planskydd i 
detaljplan. 
 
I planhandlingen framgår att Aggarpsvägens sträckning har lång kontinuitet. 
De rätvinkliga strukturerna i vägnät och ägogränser är en konsekvens av 
skiftesreformerna. Den planerade rondellen samt ringleden bryter till viss del 
dessa äldre strukturer. 
 
Annan lagstiftning enligt vilken tillstånd eller dispens krävs 
Strandskydd 
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De planerade fotbollsplanerna ligger inom ett område som omfattas av 
strandskydd. Genomförandet av dessa kommer att kräva dispens och för att 
sådan ska kunna ges behovs särskilda skäl. 
 
Vattenverksamhet 
Omgrävning av vattendrag är anmälningspliktigt när flödet är mindre än 1 m3/s 
och när flödet är större än 1 m3/s är det tillståndspliktigt. Blanketter för 
anmälan finns på Länsstyrelsens hemsida. Om vattendraget ar biotopskyddat 
krävs dispens för omgrävningen. Detta kan fyllas i på samma blankett som 
tillståndsanmälan. 
 
Dikningsföretag 
Länsstyrelsen förordar att kommunen blir delägare i dikningsföretaget. En 
omprövning av dikningsföretaget kommer att behövas vilket handläggs av 
jordbruksverket. 
 
Kommentar 

Allmänt: 
- Omsorg har lagts på utformning och anpassning till landskapet. 

Befintliga diken och vegetationsridåer kommer i stort bevaras och 
skyddas. För befintligt dike som fylls igen föreslås kompensations-
åtgärder i form av ett nytt öppet dike inom planområdet. Stor omsorg 
läggs på utformning av omklädningsbyggnaden som skall smälta in i 
landskapet. Byggnaden kommer att vara en låg byggnad med sedumtak 
och fasader av obehandlat sibiriskt lärkträ. 

Hälsa och säkerhet: 
- En förstudie för dagvattenutredning och VA-lösningar har utförts som i 

stora drag redovisas i planbeskrivningen. 
- Planbeskrivning och plankarta redovisar att radonskyddad 

(normalriskområde) respektive radonsäker (högrisksområde) 
grundkonstruktion skall utföras vilket säkerställes senast under 
bygglovet. 

Övrigt: 
- Gården och dess omgivande trädgård skall bevaras och skyddas i plan. 

Gården och omgivande mark kommer även fortsättningsvis vara en 
bostadsfastighet och avgränsas från skol- och idrottsområdet via 
omgivande diken och vegetationsridåer. 
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- Aggarpsvägen svänger mjukt åt sydväst i sin befintliga sträckning och 
den nya ringvägen avses även att följa landskapets höjdkurvor istället 
för att göra djupa skärningar för att åstadkomma raka vägar. 

Annan lagstiftning enligt vilken tillstånd eller dispens krävs: 
- Tillstånd för vattenverksamhet avseende omgrävning av dike, dispens 

från biotopskyddet för påverkat dike och dispens för strandskydd har 
ansökts hos länsstyrelsen av Svedala Kommun. Som särskilda skäl har 
angetts att idrottsanläggningen är avsedd för det rörliga friluftslivets 
behov och inskränker inte på allmänhetens möjlighet att utnyttja 
stranden . Tvärtom kommer tillgänglighet öka för allmänheten till Sege 
å efter anläggning av ny gång- och cykelbro över ån och nya spänger 
över dikena. 

- Svedala kommun är delägare i dikningsföretaget ”Aggarp nr 8 av år 
1944”.  

 

Vägverket 
Framför i skrivelse inkommen 2008-06-10 att Vägverket har inget principiellt 
att invända mot planprogrammet. Vägverket vill dock peka på nödvändigheten 
av att gena, säkra och trygga gång- och cykelvägar etableras från området till 
bostadsområden och till ortens centrala delar. I ett kommande detaljplanearbete 
kan Vägverket komma att framföra synpunkter bland annat avseende 
störningar, trafikmatning m.m. 
 
Kommentar 
Nya föreslagna gång- och cykelvägar kommer att ansluta befintligt 
cykelvägnät till centrum och omgivande bostadsområden via nya gång- och 
cykelbro över Sege och en planerad ny bilbro med separat gång- och cykelväg 
vid Aggarpsvägen/Åvägen.  
 
I fortsatt detaljplanearbete skall en trafik- och bullerutredning utföras.  
 

Skånetrafiken 
Påpekar i skrivelse inkommen 2008-06-09 att Skånetrafiken har ingen erinran 
över föreslagen plan. Det är viktigt att den fysiska utformningen av 
cirkulationsplatsen inte är av sådant slag att framkomligheten av busstrafiken 
försämras. Stor vikt bör läggas på utformning av gång- och cykelvägar så att 
blivande skolelever säker och gent kan ta sig till/från skolan. 
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Kommentar 
Vid detaljprojektering av cirkulationsplatsen på Aggarpsvägen skall 
cirkulationsplatsen dimensioneras för både bussars och tunga fordons 
framkomlighet. 
 
Nya föreslagna gång- och cykelvägar kommer att ansluta befintligt 
cykelvägnät till centrum och omgivande bostadsområden via nya gång- och 
cykelbro över Sege och en planerad ny bilbro med separat gång- och cykelväg 
vid Aggarpsvägen/Åvägen.  
 

Ledningsrättshavare m fl  
E.ON Elnät Sveriga AB 
Påpekar i skrivelse inkommen 2008-06-12 att E.ON har inom aktuellt 
planområde en 20 kV högspänningsjordkabel som går i nordsydlig riktning 
samt en 0,4 kV lågspänningsjordkabel enligt bifogad kartbilaga 1. Enligt 
illustrationskartan kommer befintlig jordkabel och luftledning behöva flyttas 
för att byggnationen ska kunna genomföras. Flyttning och andra förändringar 
av E.ON:s befintliga elnät bekostas av exploatören. 
 
För att kunna ansluta de nya fastigheterna behövs en ny transformatorstation. 
E.ON:s önskemål är att denna placeras såsom utvisas på kartbilaga 2. 
 
Enligt starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2004:1 kap 1 vilket hänvisar till 
högspänningshandboken SS 421 01 01 7.6.2.1 ska avståndet från 
transformatorbyggnad till brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag uppgå 
till minst fem meter. E.ON hemställer att det på plankartan avsätts ett e-område 
där transformatorstationen ska placeras, där ovan angivna mått uppfylles samt 
att det i planbestämmelserna anges att ”inom med E Betecknat område får inte 
brännbara byggnadsdelar eller brännbart upplag uppställas”. 
 
Hög- och lågspänningsjordkablar till och från transformatorstationen förläggs i 
gatumark eller i allmän platsmark. 
 
I övrigt har E.ON inget att erinra mot planförslaget. 
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Kommentar 
Befintlig luftledning kommer att påverkas av föreslagen byggnation och skall 
bekostas av exploatören, Svedala kommun, vilket införs i planbeskrivning och 
genomförandebeskrivning i fortsatt detaljplanearbete. Jordkabel i mark 
kommer att säkras i plankartan i ett u-område inom kvartersmark och/eller 
förläggas i i allmän platsmark som inte får bebyggas. Eventuell påverkan av 
jordkabeln kommer att bekostas av exploatören, Svedala kommun, vilket införs 
i planbeskrivning och genomförandebeskrivning i fortsatt detaljplanearbete. I 
fortsatt detaljplanearbete skall ett E-område för transformatorstation regleras 
i plankartan. Planbeskrivningen skall kompletteras med att brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag ska uppgå till minst fem meter. Kablar till 
och från transformatorstation kommer antingen säkras i plankartan i ett u-
område vid kvartersmark eller förläggas i allmän platsmark som inte får 
bebyggas. 
 

E.ON Gas Sverige AB  
Framför i skrivelse inkommen 2008-05-19 att E.ON Gas Sverige AB har inget 
att erinra i ärendet. Närheten till natur- och biogasnätet innebär att gas kan vara 
ett intressant energialternativ för den kommande verksamheten.  
 
Kommentar 
Planområdet kommer att föreslås anslutas till befintligt natur- och biogasnät.  
 

TeliaSonera Skanova AccessAB 
Påpekar i skrivelse inkommen 2008-06-03 att TeliaSonera Sanova Access AB 
har en kabel genom aktuellt område som är förlagd med ledningsrätt se bifogad 
skiss för detaljer. Skanova önskar få infört ett 4 meter brett u-område längs 
kabeln, eventuell flyttning av kabeln får bekostas av exploatören. 
 
Kommentar 
Kabeln kommer att ligga inom allmän platsmark som inte får bebyggas varav 
ett u-område behöver ej införas i plankartan. 
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Organisationer och föreningar 
Segeåns Vattendragsförbund 
Framför i skrivelse inkommen 2008-05-23 att Sege åns Vattendragsförbund ser 
det som positivt att ett grönstråk för rekreation läggs längs Sege å. Det är 
positivt att det skallsamordnas med Sege å-projektet. Det är också bra att de 
ytor för våtmarker som finns inom fastigheterna avsätts för omhändertagande 
av dagvatten och som översilningsytor inte minst med tanke på de förutspådda 
framtida klimatförändringarna med ökade risker för översvämningar. 
 
De tillgängliga ytorna för att tåla översvämningar och rena vattnet i våtmarker 
längs med ån bedömer Sege åns Vattendragsförbund idag som otillräckliga. 
Det är därför viktigt att de ytor som har förutsättningar för att bli 
våtmarksområden bibehålls så att miljömålen och målet i vattenförvaltningen 
kan nås. 
 
Kommentar 
Föreslagna ytor för våtmarksområden kommer inte att utgå. Tvärtom kommer 
de att utvecklas och dimensioneras för att kunna ta hand om såväl 
planområdets dagvattenhantering som befintliga dikens avrinning. 
 

Svedala idrottsförening 
Framför i skrivelse inkommen 2008-06-12 att det är av största vikt att 
omklädningsbyggnaden blir klar så fort som möjligt för att verksamheten ska 
kunna flyta på ett smidigt sätt från början. Verksamheten blir svår att driva runt 
om det inte finns omklädnad, förråd samt kansli/klubbstuga samtidigt som vi 
har tillgång till konstgräsplanerna. 
 
I omklädningsbyggnaden måste det också finnas plats för detta: 
 

- Kansli, ca 10 – 20 kvm + förråd att förvara kontorsmaterial i, ca 5 kvm. 
- Förråd till föreningens gemensamma material såsom bollar etc, 2 förråd 

á 4 kvm. 
- Förråd till föreningens gemensamma material såsom bollar etc, 2 förråd 

á 4 kvm. 
- Förråd till övrigt material såsom gamla matchställ och de bollar som 

inte används för säsongen, ca 15 kvm. 
- Tvättstuga med två tvättmaskiner, torktumlare samt torkrum, ca 20 

kvm. 
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- Klubbstuga, minst lika stor som vår befintliga på Svedalagården. 
- Kiosk (både i omklädnadsbyggnad och borta vid gräsplanen). 

 
En viktig aspekt att tänka på när det gäller naturgräsplanen, som kommer att 
placeras en bit från omklädnadsbyggnaden, är att vi måste ha en kiosk borta vid 
planen. Publiken till matcherna hinner inte handla korv och liknande i 
halvlekspausen eller är för bekväma för att gå så ”långt” och så sätt uteblir en 
viktig inkomstkälla för föreningen som man måste beakta. Det behöver inte 
vara någon stor byggnad, utan en mindre variant som går att ha enklare 
försäljning i.  
 
Viktigt att man också iordningställer de ”naturplaner” i södra delen att spela 
fotboll på. Om föreningen fortsätter växa och vår verksamhet har helt flyttats 
till FSI-området så behöver vi dem som ett komplement till konstgräset. 
 
Kommentar 
Omklädningsbyggnaden kommer att färdigställas när konstgräsplanerna 
anläggs. För omklädningsbyggnaden föreslås en bruttoyta på 600 m2 
innehållande bl.a. omklädningsrum, kontor, förråd, kansli och en gemensam 
del för kafé/mötesplats.  
 
En kiosk väster om fotbollsplanerna är inte lämplig då detta är ett område med 
stor risk för översvämning. Samt kommer fotbollsplanerna att vara inhägnade 
vilket skulle försvåra tillgängligheten till en kiosk. Vid behov av försäljning av 
korv föreslås en tillfällig anordning som kan förflyttas och ställas upp där det 
finns behov.  
 
Naturplanerna i söder kommer att iordningställas när detaljplan för denna 
etapp antages.  
 
 

Sakägare, boende m fl 
Fastighet Svedala 306:37 
Framför i skrivelse, innehållande 2 namnteckningar från sakägare, inkommen 
2008-06-03 att egendomen har funnits i familjen ägo sedan 1950-talet. Den 
gröna miljö som idag finns är uppbyggd under dessa år och dessförinnan av 
tidigare ägare. För oss är detta inte bara ett hus med trädgård att bo i utan lite 
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av en livsstil. Verksamheten som vi idag bedriver på jordbruksfastigheten 
ämnar vi fortsätta med och utveckla under de närmaste åren. 
 
De boende har följande synpunkter på programmet: 
 
Etapp 1 
Vägen till Stg 306:37 

- Denna markväg är definitivt inte dimensionerad för all ta hand om en 
större mängd trafik som det kommer attl bli tal om med en 
parkeringsplats, vägen måste då förstärkas. 

- Förstärkning av vägen behövs även för den tunga lastbilstrafik som 
kommer att behövas under byggnationen. 

- Bron som finns idag håller varken för en större mängd biltrafik eller för 
tung lastbilstrafik, måste åtgärdas. 

- Frågan är om bredden på vägen kommer att räcka till. Om breddning av 
vägen ska göras bör den lämpligast läggas på den södra sidan. På norra 
sidan finns ett dike längs med Lipdammens vall. Detta dike behövs på 
vintern för att ta hand om snön för i annat fall kommer vägen att bli helt 
snöfylld. 

- Hur är det tänkt att man ska komma in till parkeringsplatserna? Direkt 
från befintlig väg blir det i 90 graders vinkel. Tung lastbilstrafik 
kommer definitivt inte att klara detta. 

- Vårt förslag är att man från vägen strax innan bron gör en mjuk böj 
längs med Lipdammens vall (behöver kanske ta bort en del av vallen) 
för att komma in på den tänkta parkeringsplatsen mellan videträden 
samt att göra en ny bro som kan klara de behov som nu kommer att 
finnas. 

- Vi tar för givet att denna markväg inte kommer att förses med 
belysning utan även i fortsättningen få ha karaktären av markväg 

- Under byggnationen kräver vi full framkomlighet på vägen till vår gård. 
Vår väg får inte bli någon vänteplats för lastbilar till och från 
byggnationen. 

- Vi tar för givet att kommunen tar över skötseln av vägen, både vad 
gäller underhåll men även snöröjning. Vi kommer inte attl acceptera 
några kostnader med anledning av de eventuella förändringar avseende 
vägen eller bron som kommer att behöva göras, inte heller av framtida 
löpande underhållskostnader. Detta är ingenting sam vi behöver eller 
har önskemål om att göra utan ligger helt och hållet i kommunens 
intresse. 
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Kommentar 
1 Vägen kommer att förstärkas för att ta hand om en större trafikmängd. 
2 Vägen kommer att förstärkas för att ta hand om tung trafik. 
3 Parkeringsplatsen kommer att anslutas via en ny bro. 
4 Vägen kommer att breddas på södra sidan. 
5 Parkeringsplatsen kommer att anslutas via en egen väg enligt 

illustrationsritning. 
6 Det kommer att göras en ny bro som parkeringsplatsen ansluts till via en 

ny väg från befintlig väg enligt illustrationsritning. 
7 Tillfartsvägen och parkeringsplatsen kommer inte att ha belysning. 
8 Tekniska kontoret skall tillse att framkomligheten till fastighet Svedala 

306:37 inte kommer att försämras.  
9 Kommunen kommer att vara huvudman för ny tillfart och ansvara för drif, 

underhåll och skötsel av vägen. 
 
Bäcken 

- Vi förutsätter att bäcken kommer att förbli öppen med bibehållna 
trädridåer. 

- Vi har längs bäcken i öster videträd som är i behov av god 
vattenförsörjning. 

- Längs den norra delen av bäcken har vi dels videträd men även en 
bredare trädridå i höjd med vårt hus. Vi har medvetet planterat denna 
trädridå för att avskärma oss ifrån industribyggelsen. Även här behövs 
en god vattenförsörjning. För vår del är det av största vikt att denna 
trädridå kommer att bevaras. 

- Vi har 3 stycken dräneringar till bäcken som man måste ta hänsyn till. 
 
Kommentar 
1 Bäcken kommer att förbli öppen med bibehållna trädridåer. 
2 Vattenförsörjningen skall inte försämras till videträden. 
3 Befintlig trädridå skall finnas kvar och kompletteras med ny 

skyddsvegetation söder om bäcken enligt ritning. 
4 Utformning av dränering skall ingå i en detaljprojektering. 
 
Parkeringsplatser 

- Enligt etapp 1 planerar man för 100 parkeringsplatser. I er skrivelse på 
sid 20 i kolumn 1 står det "parkeringsplatsernas läge och antal ska 
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också verifieras efter genomförda utredningar". Vad menar man med 
verifieringen? Ar det antalet som man ska räkna på eller vad? Är 
behovet av parkeringsplatser verkligen så här stort? Det bör beaktas att 
det är högvärdig jordbruksmark som man kommer att använda sig av. 

- Vilket material ska parkeringsplatserna bestå av? Vi antar att ni inte 
tänker asfaltera marken. Om något sådant görs kommer livskvalitén på 
växtligheten, den som ni själva värdesätter högt, att försämras på grund 
av att träden inte får tillräckligt med vatten. 

- Ska det finnas belysning på parkeringen? 
- Vi vill ha garantier för att parkeringsplatserna bara kommer att 

användas som parkering för idrottsplatsens besökare och ingenting 
annat. Inte för sophantering, uppställningsplats, marknadsplats eller 
dylikt. 

- Hur tydliggör man avgränsningen mellan parkeringsplatser och privat 
mark? Vårt förslag är att leda in trafiken på en ny väg till 
parkeringsplatsen enligt ovan. Utmed vår markväg gör man en 
plantering som harmoniserar med befintliga thujahäckar. Befintliga 
thujahäckar tillsammans med den nya planteringen bildar då en 
avskärmad enhet. 

- Eftersom parkeringen kommer att uppföras på vår mark är det ytterst 
viktigt att gränsdragningen mellan parkeringsplatser och privat mark 
tydligt framgår.  

 
Kommentar 
1 Behovet av parkeringsplatser har uppskattats till redovisat antal. 
2 Parkeringsplatsen skall inte asfalteras. 
3 Det skall inte finnas någon belysning på parkeringsplatsen. 
4 Parkeringsplatsen skall enbart användas för besökare till idrottsplatsen 
5 Parkeringsplatsen skall anslutas via en ny väg och ny thujahäck skall 

planteras i gränsen mellan parkeringsplatsen och väg till fastighet Svedala 
306:37 

6 Gränsdragning är redovisat i illustrationsritning och förtydligas i 
landskapet med en vegetationsridå av thujahäck. Privat väg till fastighet 
Svedala 306:37 skall skyltas tydligt i samråd med fastighetsägaren. 
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Området för fotbollsplaner 

- Det är av stor vikt att belysningen från fotbollsplanerna inte får störa 
vårt hus. Vi har sovrum i riktning mot fotbollsplanerna. 

- Hur kommer avskärmningen av fotbollsplanerna att ske? Vi antar att 
fotbollsplanerna kommer att omgärdas av höga staket som brukligt är. 

- Även här är det viktigt att det finns en tydlig markering mellan 
kommunal mark och privat mark. 

 
Kommentar 
1. Belysningspåverkan från fotbollsplanerna skall utredas och redovisas i 

fortsatt arbete.  
2. Fotbollsplanerna kommer att avskärmas via 

kompletteringsvegetationsridåer söder om bäcken. Fotbollsplanerna skall 
kringbyggas med stängsel. 

3. Det kommer att finnas en tydlig avgränsning vid bäcken mellan 
bostadsfastigheten och idrottsområdet. 

 
Etapp2 
När etapp 2 ska börja byggas antar vi att det första som byggs är Ringvägen. 
Detta måste vara en förutsättning för att överhuvudtaget kunna starta 
byggnationen av förskola - skola. När i tiden är Ringvägen tänkt att påbörjas? 
 
Vid jämförelse mellan etapp 2 och etapp 3 finns det vissa oklarheter när det 
gäller idrottshallen. I etapp 2 benämns på sid 18 på kartan den gula byggnaden 
som idrottshall medan den i etapp 3 benämns som byggrätt för idrottshall. 
Vilket är det som gäller? 
Likaså har angöringsvägen olika sträckningar i de två etapperna när det gäller 
från parkeringen och söderut mot skola och idrottshall. Även 
parkeringsplatserna stämmer inte överens mellan etapp 2 och etapp 3. 
 
Vi kan inte acceptera den nya vägen som ar tänkt ta av från Ringvägen och 
sedan norrut mot parkeringen för att därefter använda vår befintliga markväg 
och slutligen ta av rakt söderpå igen mot idrottshall och skola. Vi protesterar 
även mot den gång- och cykelväg som går rakt igenom var forsythiaodling. 

- Planprogrammet poängterar på många ställen vikten av att prioritera 
gång- och cykelvägar inom området. Man skriver vidare att området i 
stort sett ska vara en bilfri zon. 

- Utökandet antalet parkeringsplatser västerut är vi starkt kritiska mot. 
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- Genom att bygga denna långa väg kommer man att ta i anspråk enormt 
mycket högklassificerad jordbruksmark för att betjäna biltrafiken. 
Verkar inte vara helt genomtänkt. 

- Ganska mycket träd kommer då också att försvinna längs med bäckens 
östra del innan man kommer fram till parkeringen. 

- Vårt förslag är för att kunna behålla så mycket som möjligt av grön 
miljö, istället dra en väg ifrån Ringvägen i söder upp till skolan - 
idrottshallen antingen mellan skola och idrottshall eller mellan 
idrottshallarna. Denna väg kommer att bli kortare - mindre markåtgång 
för biltrafik. 

- Eftersom man i Etapp 1 troligen måste förstärka vår markväg fram till 
parkeringen kan denna väg även i fortsättningen fungera som väg till 
parkeringsplatserna. De som parkerar sin bil på parkeringen och ska till 
skolan eller idrottshallen kan sedan promenera längs den tänkta gång- 
och cykelväg längs med backen. Ska man däremot bara lämna eller 
hämta vid skola - idrottshall tar man den nya korta vägen från 
Ringvägen och upp. Del finns ingen anledning för de personer som bara 
ska hämta/lämna att köra en lång väg förbi parkeringsplatsen. Om man 
gör enligt detta alternativ kan man dels bevara fler befintliga gröna 
ridåer (längs bäcken) dels minimerar man utnyttjandet av marken för 
biltrafik (eftersom man punkterar i planprogrammet om en så bilfri zon 
som möjligt). Man kan istället använda marken för annan aktivitet. 
Miljötänkandet blir betydligt bättre. I planprogrammet poängteras 
vikten av medborgarnas hälsa och välbefinnande. ) 

 
I planprogrammet står det vidare att hårdgjord yta inte ska öka och att man bör 
använda sig av kompensationsmetoden. Hur är detta tänkt i verkligheten? 
Området har idag redan mycket träd, hur ska man då kompensera den 
hårdgjorda ytan? 
 
Den 3:e fotbollsplanen kommer att ligga över bäcken och in över befintlig 
trädridå. Hur är detta tänkt att fungera? 
 
Kommentar 
I etapp 2 kommer först en ny tillfart från ny cirkulationsplats på Aggarpsvägen 
att byggas. ”Ringvägen” i söder planeras för framtiden. En ny skola planeras 
för ca 600 elever. Till en början kommer skolan att innehålla en förskola för ca 
150 barn. Idrottsbyggnader och skolbyggnader benämns som planeras 
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byggrätter. Utökade parkeringsplatser i väster kommer att ske i etapp 3 när 
parterna avtalat om tid för avflyttning. Ny tillfart och ny gc-väg till skola 
justeras så att den inte gör intrång på fastighet Svedala 306:37 och dess 
forsythiaodling.  
 
Tillfartsväg till föreslagen parkeringsplats skall justeras så att den ansluter 
söder om befintlig damm och inte påverkar befintlig vegetation utmed diket. 
Tillfartsvägens sträckning till skolan justeras så att den kommer att ligga 
mellan planerade byggrätter för idrottsbyggnader och framtida byggrätt för 
idrottsbyggnad inom befintlig forsythia odling. 
 
Som kompensationsåtgärd för ny hårdgjord yta föreslås ny dagvattendamm 
söder om befintlig dagvattendamm och i väster. 
 
Framtida fotbollsplan i väster kan byggas först då parterna avtalat om tid för 
avflyttning. När fotbollsplanen genomförs kommer berörd del av diket dras om 
i sydligare läge. Hänsyn skall tas till befintlig vegetation och träd som 
påverkas av fotbollsplanen skall ersättas med nya träd. 
 
Etapp3 

- Hur är det tänkt med det privata boendet i etapp 3? Vissa oklarheter 
råder enligt planprogrammet avseende vår fastighet. 

 
Kommentar 
Etapp 3 med framtida fotbollsplan i väster, idrottsbyggnad inom fastighet 
Svedala 203:37 och utökad parkeringsplats kan byggas först då parterna 
avtalat om tid för avflyttning. 
 

Fastigheter Svedala 306:182 – Svedala 306:188 
Framför i skrivelse, innehållande 13 namnteckningar från sakägare, inkommen 
2008-06-03 att vid köp av tomterna visade Svedala kommun inga planer på 
eventuell bebyggelse av markområdet väster om Kv Strindberg eller på planer 
för bil, cykel eller gångvägar genom området. I den fördjupade översiktsplanen 
för Svedala tätort 1997 är området redovisat som ett grönområde med 
insprängda områden för markbostäder, kolonier samt ett mindre idrottsområde. 
Detta är något helt annat än den ”hårdexploatering” som nu planeras 
(idrottsanläggning med tre fotbollsplaner, omklädningsrum, stor 
parkeringsplats, tillfartsvägar, amfiteater etc.). De boendes val att satsa och 
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flytta hit med våra familjer berodde tillstor del på tomternas placering i 
förhållande till centrum, avskildheten från den stora satsningen på Tegelbruket, 
ett litet område med få hus, tystheten, djurlivet och de vidsträcka vyerna. De 
boendes satsning på detta område i form av bebyggelse, trädgårdar m.m. har 
rönt stor uppskattning av området är oerhört välbesökt av utomstående. 
 
Kommentar 
Planförslaget följer intentionerna i gällande översiktsplan från 2002 och 
fördjupade översiktsplan för Svedala tätort 1997. Skol- och idrottsområdets 
utbredning har dock förändrats något, men strider inte mot översiktsplanerna I 
pågående arbete med ny översiktsplan redovisas ett område för 
idrottsanläggning och utbildning som har samma omfattning som 
planföreslaget. 
 
Förläggning av konstgräsplaner 
En anläggning av denna omfattning kommer naturligtvis att nyttjas i princip 
hela året om från kl 08.00 – 22.00 med fotbollscuper, fotbollsskola etc. Ute och 
innemiljön kommer direkt att påverkas av kraftigt ökande ljudnivåer, belysning 
och 300 – 500 människor som vistas i direkt anslutning till bebyggelsen. 
Samtidigt skövlas den vackra naturen, djurlivet påverkas och inte minst så 
påverkas miljön drastiskt för de närboende. 
 
Kommentar 
I detaljplanearbetet har bullerutredningar och ljusutredningar utförts. Med 
skyddande bullervallar kommer tysta uteplatser med störningar från 
fotbollsplanerna på högst 45 dBA ekvivalent ljudnivå att erhållas. 
Belysningsutredningen visar att intilliggande bebyggelse inte kommer att 
påverkas av konstgräsplanens belysning. 
 
Stor hänsyn tas till befintlig natur där befintliga vegetationsridåer och diken 
huvudsakligen skall bevaras. För det dike och vegetation som påverkas av 
fotbollsplanerna kommer kompensationsåtgärder utföras i form av ett nytt dike 
som förbinds med befintliga och ny vegetation. Miljön kommer att förbättras 
för närboende med bättre tillgänglighet, nya gångstråk och bättre kontakt med 
Sege å.  
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Cykel och gångväg genom Kv Strindberg 
Den planerade gång- och cykelstråket från Andrégatan kommer att ”leda” 
flertalet besökare och utövare till idrottsområdet genom bostadsområdet Kv 
Strindberg. Det finns inga hinder som är tillräckligt effektiva för att begränsa 
t.ex. mopedtrafik. Dessutom kommer denna anslutning att vara lockande för 
biltrafik att nyttja till området vi av och påstigning. Detta innebär ytterligare 
belastning på ett dåligt planerat område utan vändzon och påverkar den 
utemiljö som våra barn kommer att vistas i på ett oacceptabelt och farligt sätt. 
De boende kommer även på sikt få all trafik till den planerade skolan/förskolan 
vilket ytterligare påverkar miljön och skapar en otrolig belastning av personer, 
fordon m.m. som skall nyttja området. I sin tur kommer detta att påverka 
ljudnivåer och möjligheter att nyttja utemiljön och trädgårdarna. 
 
Kommentar 
I fortsatt detaljplanearbete har föreslagen gång- och cykelväg från Andrégatan 
utgått. Istället kommer det att anläggas en ny gång- och cykelväg vid befintligt 
gångstråk norr om Sege å. 
 
Övrig beskrivning på aktiviteter i området 
I planprogrammet föreslås amfiteater, skatboardpark, konserter, cirkus och 
Svedalarock i föreslagna lokaler. Tanken på konserter och en förflyttning av 
Svedalarocken oroar de boende och uppskattas inte av vare sig Kv Strindbergs 
fastighetsägare eller fastighetsägare i den östra/södra delen av 
Tegelbruksområdet.  
 
Kommentar 
Föreslaget Svedalarock och konserter kommer inte att äga rum inom 
planområdet utan dessa arrangemang kommer även i fortsättningen att hållas i 
centrum vid Centralskolan. Söder om skolområdet kan eventuellt evenemang 
för cirkus förekomma. 
Generellt 
Svedala kommun och dess representanter utger sig för att vilja ha samråd, 
samförstånd och ta hänsyn till de synpunkter som framförs av boende och 
fastighetsägare i Kv Strindberg. Att man verkligen menar detta kan endast 
bevisas genom en tydlig och klar förändring av de presenterade planskisserna.  
 
Kommentar 
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Vid fortsatt arbete med detaljplanering av området har stor hänsyn tagits till 
både de boendes synpunkter och omgivande natur- och kulturvärden. Efter 
flertal samråd med boende har planförslaget justerats enligt de boendes 
önskemål med bl.a. nytt läge för gång- och cykelstråk, skyddande bullervallar 
och skyddsvegetation och dikesutformningar. 
 
Sammanfattning 
Om kommunen mot de boendes avstyrkande driver planfrågan vidare skall 
självklart en miljökonsekvensbeskrivning föras för att beskriva effekterna som 
dem planerade verksamheten kan medföra för människor, djur, växter, mark, 
vatten, luft mm i närområdet. Det pågår dessutom ett arbete med ny 
kommuntäckande översiktsplan. Planprogrammet bör rimligen avvakta en av 
kommunfullmäktige godkänd översiktsplan då planprogrammet innehåller 
aktiviteter som berör alla Svedalabor. 
 
I detaljplanarbetet ingår alltid en miljöbedömning av planens genomförande. 
En miljökonsekvensbeskrivning upprättats om man vid behovsbedömning 
kommer fram till att planens genomförande kan leda till betydande 
miljöpåverkan. Genomförande av planförslaget anses inte medföra betydande 
miljöpåverkan.  
 
Planförslaget följer intentionerna både i gällande översiktsplan från 2002 och 
fördjupade översiktsplan för Svedala tätort 1997 och pågående arbete med en 
ny översiktsplan.  
 

Fastigheter Svedala 306:48 – 306:50 
Framför i skrivelse, innehållande 7 namnteckningar varav 6 är från sakägare, 
inkommen 2008-05-09 att det är komplett vansinne att bygga på fullgod 
åkermark med ett rikt djurliv med bl.a. rådjur, hare, fasan, häger, sothöns, 
lärka, ripa, änder samt grodor. Ibland förekommer även älg och räv. Det är den 
enda naturvy som finns kvar vid Aggarpvägen. De boende emotsätter sig 
förslaget och vill inte ha någon form av byggnation. 
 
Kommentar 
Föreslaget område för förskola, skola och idrott följer intentionerna 
intentionerna både i gällande översiktsplan från 2002 och fördjupade 
översiktsplan 1997 och pågående arbete med en ny översiktsplan.  
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Stor hänsyn tas till befintlig natur där befintliga vegetationsridåer och diken 
huvudsakligen skall bevaras. För det dike och vegetation som påverkas av 
fotbollsplanerna kommer kompensationsåtgärder utföras i form av ett nytt dike 
som förbinds med befintliga och ny vegetation. Miljön kommer att förbättras 
för närboende med bättre tillgänglighet, nya gångstråk och bättre kontakt med 
Sege å.  
 

Fastighet Svedala 204:53 
Påpekar i skrivelse, innehållande 2 namnteckningar varav inga är från 
sakägare, inkommen 2008-06-16 att planen inte är genomtänkt och bör därför 
inte genomföras. De har lämnat följande synpunkter: 
 

- Det står inte till vem skolan och idrottsanläggningen ar riktad. Vilken 
ålder på barn skall gå i den nya skolan? Skall den nya anläggningen 
ersatta någon annan skola t ex mögeldrabbade Central skolan och Röda 
skolan? 

- Det finns inget cykelstråk som leder direkt till området ifrån centrum, 
eller är det meningen att man ska ta sig dit med bil? 

- Det pratats om Timmergatans tunnel som en länk, men om många barn 
ska under tunneln två gånger om dagen, kan den vara farligt eftersom 
man har en ogenomtänkt korsning vid Kyrkogatan/Timmergatan. 

- Inga planer for ett inomhus bad som Svedala saknar. 
- Dåligt att inte ta med uppsamlings område i Svedala centrum och hur 

man skall ta sig dit till det nya området. Ogenomtänkt. 
- Det finns en anledning varför platsen är fortfarande obebyggd. Vad har 

tidigare utredningar visat? 
- Hur ska man ta hänsyn till buller och mark vibrationer från järnvägen? 
- För lite hänsyn har tagits till klimatförändringar och dagvatten. 
- Är det värt att man förstör ännu mer jordbruksmark? 
- För lite hänsyn till avfalls hantering. 
- Fel konstruerad trafik infart, det blir många bilar eftersom föräldrar 

skjutsar sina barn till skolan. 
- Det finns ingen rivningsplan när den nya skolan ska rivas i framtiden. 
- Det finns inget nytänkande kring energi eller utseende på den nya 

skolbyggnaden 
- Ingen hänsyn till brandrisken med en stor byggnad. 
- Det är överdrivit med tre fotbollsplaner. Det finns fler idrotter än 

fotboll. 
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- Är detta läge bra för en ny skola och idrottsanläggning? Vem tycker 
det? 

 
Kommentar 

- Skolan är avsedd för ca 150 förskolebarn och 450 skolbarn i årskurs 
F0-6. Den nya skolan ersätter ingen befintlig skola. Svedala tätort 
kommer att behöva en ny skola m.a.p. Svedalas expansion i 
närområdet. Norra delen av området planeras för fotboll. Vilka 
idrottsverksamheter som skall utövas i idrottsbyggnaderna är inte 
bestämt. 

- I området kommer det att planeras nya gång- och cykelstråk mot 
centrum via ny gång- och cykelbro över Sege å.  

- Trafiksäkerheten vid korsningspunkten Kyrkogatan/Timmergatan 
kommer att ses över och åtgärdas vid behov. I dagens läge finns det 
inget behov för att bygga om korsningen. 

- Inom detta område planeras inga inomhusbad. Det finns för nuvarande 
inga tagna beslut på ett nytt inomhusbad men … 

- I första hand är Centralskolan är upptagningsområde för boende i 
centrum. 

- Tidigare geotekniska utredningar visar att inom de låglänta områdena 
söder om Sege å krävs grundförstärkning för byggnader. Däremot har 
kullarna där nya skolbyggnader och idrottsbyggnader föreslås goda 
geotekniska förutsättningar för hus upp till fyra våningar. 

- Avståndet till järnvägen är för stort för att planområdet skall påverkas 
av bullerstörningar eller vibrationer från järnvägstrafiken. 

- En förstudie har gjorts för dagvattenhantering och VA-lösningar i 
området 2008-07-02. Den redovisar hur dagvattnet från planområdet 
skall ledas till både befintliga och nya dammar för fördröjning och 
sedimentation. Vid dimensionering av magasin har en 
beräkningsmodell använts där ett 50-års regn använts som grund. Som 
underlag till utredningen ligger även SMHI:s översvämningskartering 
längs Sege å i Svedala.  

- Planområdet har ett centralt läge i Svedala nära befintlig bebyggelse 
och ligger inom Svedala tätorts utbyggnadsområden. Det är inte god 
hushållning med mark och vatten att inte bebygga marken p.g.a.. dess 
centrala läge.  
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- Källsortering av avfall ska kunna tillämpas. Skolans avfall skall i 
största mån omhändertas och återvinnas ur både miljö- och 
undervisningssyfte. 

- Trafikföringen till skolan kommer att studeras närmare vid 
detaljplanearbetet med förskole- och skolområdet. 

- Att fastslå en rivningsplan idag är inte lämpligt då ingen vet vilka 
förutsättningar och metoder det finns så långt fram i tiden. Men givetvis 
avses rivningsavfallet att sorteras för återvinning och 
omhändertagande. 

- Byggnadernas utseende är inte bestämt i detalj utan det kommer att 
arbetas fram i samband med bygglov. I detaljplanearbetet kommer 
planen reglerar byggnadernas skala, fasadutformning, materialval och 
färgsättning. Planområdet avses att huvudsakligen uppvärmas med 
natur- eller biogas som finns i området. I detaljplanearbetet kan frågan 
om alternativ uppvärmning som komplement studeras närmare. 

- I fortsatt detaljplanearbete kommer räddningstjänsten framkomligheten 
beaktas och brandpostnätet kommer att vara utbyggt för den 
bebyggelse det ska betjäna. Byggnaderna kommer att uppfylla krav på 
utrymning och brandsäkerhet. 

- Svedala idrottsförening växer och när dess verksamhet flyttar till detta 
område finns det behov av samtliga fotbollsplaner. 

- I såväl antagen översiktsplan 2002, fördjupad översiktsplan för Svedala 
tätort 1997 och i pågående arbete med ny kommuntäckande 
översiktsplan är planområdet utpekat för skola och idrott. 
Översiktsplanerna som antages av kommunfullmäktige och redovisar 
kommunens nuvarande och framtida användning av mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön skall utvecklas och 
bevaras. Skol- och idrottsområdet kommer att ligga stagiskt nära både 
centrum och inom kommunens nya utbyggnadsområden för bostäder. 
Området har god tillgänglighet till både regional busshållplats och 
järnvägsstationen. Det finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät till 
planområdet som nås genom nya föreslagna gång- och cykelvägar. 
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SAMMANFATTNING 

Revidering 
Samrådet har visat att följande aspekter kräver viss omarbetning av 
planförslaget i det fortsatta planarbetet: 
• Det skall undersökas om befintligt brandpostnät har tillräcklig kapacitet.  
• En trafik- och bullerutredning ska utföras. 
• Planbeskrivning och genomförandebeskrivning ska kompletteras med att 

befintlig luftledning kommer att påverkas av föreslagen byggnation vilket 
får bekostas av exploatören, Svedala kommun.  

• Planbeskrivning och genomförandebeskrivning skall kompletteras med att 
eventuell påverkan av befintlig jordkabeln kommer att bekostas av 
exploatören, Svedala kommun. 

• Plankarta skall inom kvartersmark komplettas med ett u-område för 
befintlig jordkabel och ny jordkabel för luftledningen. 

• Plankarta skall reglera ett E-område för transformatorstation. I plankartan 
skall kablar till och från transformatorstation inom kvartersmark säkras i ett 
u-område. 

• Planbeskrivningen skall kompletteras med att brännbar byggnadsdel eller 
brännbart upplag ska uppgå till minst fem meter. 

 
 
Svedala kommun 
 
 
 
 
Jan Bergfelt   Jeanette Widén Gabrielsson 
Stadsarkitekt  Planarkitekt 
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