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Detaljplan för del av Svedala 306:34 och Svedala 1:7, 
FÖRSKOLA, SKOLA, IDROTT, Del 2, Svedala kommun, Skåne län 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

GRANSKNING 
Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2018-03-22 har rubricerad detaljplan, upprättad 2015-06-11, hållits 
utställd för sakägares och övriga berördas granskning under tiden 20 april – 14 maj 2018 samt remitterats 
till berörda myndigheter, nämnder m fl. 
 
Sakägare har beretts tillfälle till granskning genom personlig underrättelse samt efter annons i ortens tidning 

SAMRÅD 

Samråd 
Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2015-06-11 har rubricerad detaljplan, upprättad 2015-06-11, varit 
föremål för samråd under tiden 16 juni– 7 juli 2015. 
 
Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse samt efter annons i ortens tidning.  

Samrådsmöte 
Berörda bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende samt övriga intressenter har haft möjlighet att delta i 
ett gemensamt samrådsmöte 2015-06-24. Vid mötet närvarade 31 st medborgare samt representanter för 
Bygg- och miljökontoret och Bygg- och miljönämnden. 
 
Under mötet diskuterades placering av idrottsplanerna, störningar från trafik och idrott, bullerskärmens 
utformning, byggnadernas höjd, avvattning av planområdet och kringliggande områden (Åkerbruket) samt 
synpunkt att en särskild miljökonsekvensbeskrivning borde tas fram.  
 
Detaljplanen för FSI-området har efter samrådet delats upp i två delar enligt beslut i styrgruppen för FSI-
projektet, 2015-09-14. Bakgrunden till beslutet var att styrgruppen önskade prioritera arbetet med ny skola 
och idrottshall. Den västra delen av planen (detaljplan för del av Svedala 306:34 och 306:37 FÖRSKOLA, 
SKOLA, IDROTT, Del 1, Svedala kommun) togs efter samrådet vidare till granskning och antagande, och 
vann laga kraft 2016-05-24. Rubricerad detaljplan, FSI del 2, omfattar den östra delen av FSI-området och 
planeras som mark för idrott, parkering, samt allmän platsmark natur med dagvatten och bulleravskärmning. 
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YTTRANDEN  
Under granskningstiden har inkommit 14 stycken yttranden, varav 1 från berörda sakägare. 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: 

• Länsstyrelsen i Skåne Län 
• Sydvatten 
• Räddningstjänsten 
• Trafikverket 
• Region Skåne 

 

Myndigheter, statliga verk m fl 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Granskning av detaljplan för del av fastigheterna Svedala 306:34 och Svedala 1:7 "Förskola, Skola, Idrott, 
Del 2", Svedala kommun  
 
Handlingar daterade 2018-04-16 för granskning enligt 5 kap 18§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  
Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för idrottsområde och trafikangöring till detta, samt ytor för 
natur med dagvatten och bulleravskärmning. I anslutning till planområdet byggs ny idrottshall och skola. 
Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan och handläggs med standardförfarande.  
 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några synpunkter på 
planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 kap 10-11 §§ PBL.  
 
Kommentar 
- 

Lantmäterimyndigheten  
 
Förslag till detaljplan för del av Svedala 306:34 och Svedala 1:7  
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig genomgång av 
planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor. 
Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande frågeställningar. 
Plankarta  
I plankartan finns två områden där användningen är oklar (bild i utlåtandet. För det västra området, vilken 
användning gäller här? För det östra området ser det ut att finns en egenskaps- eller användnings-gräns som 
ligger på raklinjen mellan allmän plats och kvartersmark. Vad gäller för området väster om denna gräns? 
 
Organisatoriska frågor  
Det framgår inte hur vatten- eller värmeförsörjningen ska ske till området eller om det sker genom enskild eller 
allmän anläggning. Detsamma gäller för avloppslösningen.  
 
Fastighetsrättsliga frågor  
Under rubriken markägoförhållanden på sidan 19 står att Svedala kommun är markägare. Det stämmer dock 
inte då samfälligheterna Svedala s:26 och s:42 även är berörda. Dessa enheter finns inte heller med under 
rubriken ”konsekvenser av fastigheterna”.  
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Under rubriken ”konsekvenser av fastigheterna” framgår det inte vilka fastighetsbildningsåtgärder som berör 
Svedala 1:7. Det står endast att en mindre del av fastigheten ingår i aktuell detaljplan.  
Information om hur ledningsrätten för tele, 1263-24:1 påverkas saknas. Det framgår att ledningar med 
någon rättighet inom planområdet behöver flyttas men det bör framgå att detta även avser denna 
ledningsrätt, om så är fallet.  
 
Ekonomiska frågor  
Genomförandebeskrivningen måste förtydligas avseende de ekonomiska konsekvenser kommande 
fastighetsbildning innebär för samfälligheterna, såsom förrättningskostnader samt ersättning vid 
marköverföring. Förrättningskostnaderna vid fastighetsreglering fördelas efter skälighet såvida det inte är en 
åtgärd som skulle kunna ske genom inlösen enligt PBL, om ingen åtar sig betalningsansvaret.  
Information om inlösensskyldighet/rättighet enligt PBL bör finnas med i planhandlingarna.  
 
Grundkarta  
För att uppgifterna i grundkartan ska vara aktuella bör den inte vara äldre än 3 månader. I aktuell grundkarta 
ser det ut som att redovisningen av fastighetsindelningen inte är korrekt. Detta bör ses över.  
Koordinater samt koordinatkryss saknas.  
 
Övrigt  
Rubriken i planbeskrivningen samt plankartan är missvisande då planförslaget inte innehåller ändamålen 
förskola eller skola.  
Eftersom grundkartans redovisning av fastighetsindelningen (från 2015) skiljer sig från vad som redovisas i 
registerkartan är det svårt att bedöma exakt hur planförslaget förhåller sig till planen för del av Svedala 
306:34 och 603:37 ”förskola, skola, idrott” från 2016. Det ser dock ut som att denna plan berörs i den 
nordvästra delen av detta planförslag. Det nämns dock inte i planbeskrivningen. 
 

Kommentar 
Plankartan justeras för att förtydliga markanvändning och linjer enligt ovan. Grundkartan uppdateras. 
 
Samfälligheterna Svedala s:26 och s:42, samt information om hur dessa berörs av planförslaget förs in i 
genomförandebeskrivningen. Information om hur den befintliga ledningsrätten för tele hanteras förs in i 
genomförandebeskrivningen. 
 
Plangränsen justeras gentemot detaljplanegränsen och överlappar inte längre planen för del av Svedala 
306:34 och 603:37 ”förskola, skola, idrott” från 2016. 

Trafikverket 
Trafikverket har inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar 

- 

Region Skåne 
Region Skåne har inga synpunkter utifrån det regionala utvecklingsansvaret.  
 
I handläggningen av detta ärende har enheten för samhällsplanering och Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas 
med stöd av regionala utvecklingsnämndens beslut 2015-03-13, § 45 

Kommentar 

- 
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Ledningsrättshavare m fl  

E.ON Energidistribution AB 
Elnät 
Inför exploateringen har E.ON sedan samrådsyttrande daterat 2015-06-30 flyttat 
markförlagda högspänningskablar, se bifogad karta. 
 
Krävs det ytterligare ombyggnationer bekostas detta av exploatören, vilket bör framgå i 
genomförandebeskrivningen. Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. 
Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html 
 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som vall, cykelskydd eller 
liknande inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen, så att 
reparation och underhåll försvåras. 
 
Vid planering av gång- och cykelväg förutsätter E.ON att man tar hänsyn till de 
markförlagda jordkablarna. 
 
Vid kabelfel måste vi kunna komma åt våra ledningar för reparation och underhåll. 
Högspänningskabeln i den nordvästra delen vill vi att det i plankartan sätts ut ett 4 
meter brett u-område med jordkablarna i mitten, i den mån kvartersmarken drabbas av 
restriktionsområdet. Detta för att jordkablarna ska vara förenlig med detaljplanen. Den 
restriktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i 
planbestämmelserna. E.ON Elnät föreslår följande formulering i planbestämmelserna 
vid beteckningen u: ”Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 
Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller 
försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”. 
 
Gasnät 
E.ON Gas har en distributionsledning för natur- och biogas längs med Aggarpsvägen, 
se bifogad karta. 
 
Distributionsledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN 2017) som 
bland annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom 
tätbebyggelse 2 meter samt närmaste gräns för område med förväntade 
grävningsaktiviteter på 2 meter. 
 
Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska risken för 
skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas att träd 
i närheten förses med rotskydd. 
 
Om belysningsstolpar sätts ut längs med gång- och cykelvägen måste man vara extra 
vaksam över avstånden till gasledningen så att de placeras på behörigt avstånd. Minsta 
avstånd skall vara minst 2 meter enligt allmän praxis. 
 
Innan man utför arbete i närheten av E.ON Gas anläggningar så är det viktigt med att 
ett detaljerat samråd med vår områdeshandläggare Stefan Ståhl, tfn 070-547 80 74 
äger rum i tidigt projekteringsskede. 
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E.ON Gas förutsätter att ovan Normer, Anvisningar och Skyddsavstånd efterlevs. 
 
Om ledningar måste flyttas eller omges med skyddsåtgärder i samband med 
genomförandet av planförslaget, förutsätter E.ON Gas att exploatören svarar för de 
kostnader som uppkommer till följd av nämnda åtgärder. 

Kommentar 

Planområdet kommer minskas efter granskningen och omfattar inte längre de högspänningskablar som nämns 
i yttrandet.  

 
Övrig information förs vidare till ansvariga för genomförandet av detaljplanen. 

Sydvatten 
Ingen erinran. 

Kommentar 

- 

SYSAV 
I planbeskrivningen anges att ”Källsortering av avfall ska kunna tillämpas”, det framgår 
dock inte var utrymmet för avfallshanteringen ska vara och yttrandet blir därmed av generell karaktär. 
Tänk på att vägen fram till avfallshanteringen måste vara farbar för sopbilen och att det ska finnas 
möjlighet att vända även för stor lastbil, alternativt att det finns genomfartsmöjlighet som inte kräver 
backning. Enligt Svedala kommuns avfallsföreskrifter är maximalt tillåten gångväg 40 meter 
(avståndet från bilens uppställningsplats till kärlen) och från 10 meter utgår en avgift enligt 
kommunens avfallstaxa. 

Kommentar 

Noteras, föranleder ingen ändring. 

Kommunal förvaltning 

Miljögruppen 
Med hänsyn till omkringliggande bostäder, kommer bullerskydd att uppföras i anslutning till fotbollsplanerna. 
Aggarpsvägen har också fått en ny dragning och bullervall uppförs mot närmast liggande 
bostadsbebyggelse. Trots att dessa skyddsåtgärder vidtas kan idrottsområdet medföra störningar för 
närboende i form av ljud och ljus när planerna används. Om störningen i ett sådant fall bedöms utgöra en 
olägenhet enligt miljöbalken så kan åtgärder komma att krävas. 
 
Vi förespråkar att taken på byggnader som uppförs inom planområdet förses med sedumtak. Det är positivt 
både ur estetisk synpunkt och för att det fördröjer och renar dagvattnet. Sedumtak håller också ner mängden 
hårdgjorda ytor vilket minskar risken för översvämningar. 
 
Fotbollsplanerna bör förses med naturgräs. Konstgräsplaner läcker mängder med gummigranulat. Granulatet 
sprids sedan till närliggande natur vid planerna, till vattendrag med dräneringsvattnet och till reningsverken 
med duschvatten från omklädningsrum eller med vatten från tvättmaskiner. När granulaten kommer i kontakt 
med vatten släpper de ifrån sig ämnen som skadar djur och växter i vattnet. Granulaten bryts också ner till 
mikroplaster. Djur av alla storlekar i vattnet kan få i sig granulat eller mikroplaster genom att äta dem eller äta 
andra djur som har plast i sig. På så vis anrikas plast i näringskedjan. 
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Från planområdet leds dagvattnet till den befintliga Lipdammen som ligger utanför planområdet. Lipdammens 
volym kommer att utökas och kopplas samman med en översilningsyta. Utgrävning av dammen bör inte göras 
under vår och sommar när grodorna leker. Groddjur är skyddade enligt 
artskyddsförordningen. 
 

Kommentar 

I detaljplanen regleras inte vilket material som får används på fotbollsplanerna, men informationen förs vidare 
till kommunens avdelningar som ansvarar för genomförandeskedet. Inte heller takmaterialet på byggnaderna 
regleras, men i planbeskrivningen anges att kommunen förespråkar sedumtak, främst av estetiska och 
miljömässiga skäl.  

För arbetena i diket har dispens från det generella biotopskyddet beviljad av länsstyrelsen. För arbeten i 
området är ambitionen att negativ påverkan för flora och fauna ska bli så liten som möjligt. Planområdet har 
inventerats och utretts avseende skyddsvärda arter, förekomst av groddjur samt bedömts utifrån lämplighet 
som fladdermushabitat.  
 
Informationen noteras och förs vidare till ansvariga för genomförandet av detaljplanen. 
 

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har inga synpunkter utöver vad som angetts i planförslaget med tillhörande underlag. 

Kommentar 

- 

Organisationer och föreningar 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 
I den aktuella detaljplanens nuvarande dokumentation diskuteras inte om planerna ska ha konstgräs eller 
naturgräs. I de fall man avser använda konstgräs är det viktigt att dagvattensystemet i och kring planerna 
utformas på ett sådant sätt att man kan förhindra att granulat från konstgräsplaner når recipienten Segeå. Det 
kan göras genom filter i brunnar som fångar granulatet i kombination med dagvattendammar som kan 
tömmas och där granulatet rar sedimentera eller översilningsytor i anslutning till dammar där granulatet kan 
fångas i den översilade ytan för att sedan kunna återföras till planerna. Skötseln av planerna är också av 
största vikt. Granulatet som väljs till konstgräsplaner bör ha hög kvalitet och helst vara organiskt. 
Översvämning av konstgräsplaner rekommenderas inte oberoende av val av granulat.  
 
Beträffande ätlig groda har troligen även det dike som ska läggas igen haft en betydelse för grodorna i 
området. Det är viktigt att igenläggningen av diket sker under tid då minsta skada för grodorna sker. Här bör 
också kompensationsåtgärder för grodorna göras.  
 
Beträffande fladdermöss så har fladdermusvandringar längs Segeå hösten 2017 vid två tillfällen visat att vi 
har minst 4-5 olika fladdermusarter i området. Detta trots att förhållandena för att pejla och inventera 
fladdermöss inte var optimalt med tanke på väderlek. Området för den aktuella planen ligger så nära att 
förhållandena i detaljplaneområdet med stor sannolikhet är likartade som området längs Segeå och 
Aggarpsvallen och således kan detaljplaneområdet betecknas som ett potentiellt fladdermushabitat.  
 
Området är översvämningsbenäget och stora arealer översvämningståliga ytor bör avsättas både vad gäller 
dammar och magasin men även att t ex P-platser kan bli översvämmade och ha genomsläppliga ytor. I 
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området bör man också gärna ha stora träd som kan ta upp mycket vatten. Växtklädda tak och väggar 
bidrar också till att hålla nere dagvatten och regnvattens påverkan. 

Kommentar 

I detaljplanen regleras inte vilket material som får används på fotbollsplanerna, informationen förs vidare till 
kommunens avdelningar som ansvarar för genomförandeskedet. Planerna ska inte översvämmas utan 
avvattnas till den dagvattendamm som anläggs i planområdets sydöstra del.  

För arbetena i diket finns dispens från det generella biotopskyddet beviljad från länsstyrelsen. För arbeten i 
området är ambitionen att negativ påverkan för flora och fauna ska bli så liten som möjligt. Området har 
inventerats och utretts avseende skyddsvärda arter, förekomst av groddjur samt bedömts utifrån lämplighet 
som fladdermushabitat.  

Svedala IF 
Vi refererar till lämnade yttranden vid samrådsförfarandet för FSI(2015-07-07) och vid  
granskningsförfarandet för FSI, del 1(2015-11-17). Yttrandena har lämnats av oss själv eller via 
Föreningsrådet i Svedala kommun.  
 
Typ av fotbollsplaner, belysning, placering av kioskbyggnader mm. regleras inte i detaljplanen.  
Vi ställer gärna vår mångåriga erfarenhet till Ert förfogande när dessa detaljer skall diskuteras och få sin 
lösning. Vi vill i sammanhanget åter påpeka att belysningen på Aggarpsvallens båda befintliga 
konstgräsplaner är undermålig och behöver förbättras bl a på grund av skaderisken.  
 
Svedala tätort expanderar snabbt med målet att öka invånarantalet med 20 % till 2025. Vi vill gärna kunna 
expandera vår verksamhet på liknande sätt för att ge de nya barnen och  
ungdomarna fysisk aktivitet och meningsfull fritid. Detta skulle underlättas om: 

• En av de nya fotbollsplanerna, eller båda, förses med konstgräs eller hybridgräs som har 
längre utnyttjningstid än naturgräs. 

• Konstgräsplanen på Gamla IP omplaceras till "spontanytan" i östra delen av nuvarande 
Aggarpsvallen. 

 
Vi kan konstatera att det i granskningshandlingen för FSI, del 2, inte finns någon byggnad för 
fotbollsföreningarna, som kan ersätta befintlig barackpaviljong på Aggarpsvallen. I båda de yttranden vi 
refererar till ovan, har vi yrkat på att detaljplanen ska kompletteras med en sådan fristående byggnad så att 
de fotbollsföreningar som skall ha Aggarpsvallen som bas, kan erbjudas en egen byggnad med separata 
klubbhusutrymmen. I båda yttrandena har vi hänvisat till att bakgrunden är osäkerheten i om tillgången till 
nuvarande barackpaviljong kommer att kvarstå. Vi framhåller, och har även tidigare framhållit, den markanta 
försämring det innebär för oss om tillgången till klubbstugeutrymmena i barackpaviljongen tas bort och vi 
hänvisas till gemensamma utrymmen i den nya sporthallen. 
  
Vi tycker det är mycket positivt att Svedala kommun bjudit in oss till diskussioner om vår framtida tillgång till 
klubbstugeutrymmena i barackpaviljongen och vi kommer att fortsätta att anstränga oss för att komma fram till 
en överenskommelse. Så länge osäkerheten om barackpaviljongens framtid kvarstår, anser vi dock att vi kan 
bli så negativt berörda av detaljplanen för FSI, del 2, om den antas enligt granskningshandlingarna, att vi är 
sakägare. 

Kommentar 

Val av underlagsmaterial på fotbollsplanerna regleras inte i detaljplanen, men synpunkterna noteras och förs 
vidare till ansvariga för genomförandet av detaljplanen. 

 
Inom planen medges byggrätt för en servicebyggnad för idrottens behov om ca 250 kvm. Byggnaden 
beräknas kunna rymma maskinhall för idrottsområdets skötselmaskiner med tillhörande utrymmen, samt förråd 
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mm. för idrottsföreningarnas behov. Inom hela idrottsområdet tillåts bebyggelse i form av mindre 
komplementbyggnader, skärmtak, läktare.  
 
Användningen av nuvarande pavoljonger på Aggarpsvallen hanteras inte inom planarbetet för aktuell 
detaljplan. Informationen förs vidare till kommunens fritidsenhet. 

Skabersjö IF och Skabersjö DFF 
Klubbstuga  
I den föreslagna detaljplanen finns det idag ingen som helst plan för att vi fotbollsklubbar kommer bli ersatta 
de samlingslokaler vi kommer bli fråntagna. Detta är någonting vi i Skabersjö IF och Skabersjö DFF menar på 
är ytterst kostsamt för våra verksamheter och utan dessa finns det stor risk att båda föreningarna kommer att få 
lägga ner. Att driva en fotbollsförening handlar inte bara om att ställa upp 11 killar eller tjejer på en 
fotbollsplan och spela fotboll. Det är allting runt omkring som man bygger en förening på. Det sociala, det 
spontana mötet. Utan möjlighet till detta finns det ingen chans att skapa en samhörighet som sedermera gör 
att en förening kan leva vidare år efter år.  
 
Utspridd verksamhet  
Med omklädning i en byggnad, material i en annan och kioskverksamhet i en tredje kommer jobbet för våra 
ideella ledare bli betydligt mycket tuffare än vad det är idag. För att fler ska engagera sig i byns 
föreningsverksamheter måste man underlätta för de som frivilligt ställer upp för våra ungdomar.  
Det känns inte som att man optimerar den yta som är avsedd för bebyggelse i den föreslagna detaljplanen 
(se bilaga 1.2).  
 
Genom att konstruera en gemensam byggnad för oss fotbollsföreningar (Skabersjö IF, Skabersjö DFF och 
Svedala IF) att dela på med klubbstuga, tvätt och förråd där det idag planeras en 300 m2 byggnad kommer 
att ge oss föreningar en ärlig chans att utvecklas i takt med kommunens mål på 30.000 invånare till 2045.  
 
Naturgräs  
Sedan parkförvaltningen tog över skötseln av fotbollsplanerna för några år sedan, har kvalitén på 
naturgräsplanerna fått en otrolig standard. Alla motståndare berömmer planerna och kallar de för "bäst i 
Skåne". Detta är någonting vi ska vara stolta över i kommunen och det bör därför ligga minst en 
naturgräsplan Eftersom att vi i högsta grad kommer att nyttja den nya idrottsplatsen, menar vi att en så 
utspridd kioskverksamhet och avsaknaden av en egen klubbstuga kommer att påverka vår verksamhet 
negativt i en så pass stor omfattning att vi hävdar att vi är sakägare i frågan. 

Kommentar 

Val av underlagsmaterial på fotbollsplanerna regleras inte i detaljplanen, men synpunkterna noteras och förs 
vidare till ansvariga för genomförandet av detaljplanen. 

 
Inom planen medges byggrätt för en servicebyggnad för idrottens behov om ca 250 kvm. Byggnaden 
beräknas kunna rymma maskinhall för idrottsområdets skötselmaskiner med tillhörande utrymmen, samt förråd 
mm. för idrottsföreningarnas behov. Inom hela idrottsområdet tillåts bebyggelse i form av mindre 
komplementbyggnader, skärmtak, läktare.  
 
Nuvarande verksamhet på Gamla IP hanteras inte inom planarbetet för aktuell detaljplan, men informationen 
förs vidare till kommunens fritidsenhet. 

Sakägare, boende m fl 

Svedala 306:37 
Gränsdragning mellan detaljplan 1 och detaljplan 2:s plankartor stämmer ej 
Området som avses är den nordvästra delen av detaljplan 2.  
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På plankartan för detaljplan 2 har man gått omlott med detaljplan, vilket innebär att samma markområde har 
2 detaljplaner vilket inte är korrekt. Antagandehandlingen för detaljplan 1, 2015-12-15, har vunnit laga kraft 
och är alltså gällande. Detaljplan 2 måste därför ändras till att endast omfatta ej redan detaljplanelagd mark.  
G/C-vägen som i norr/sydlig riktning går mellan vägen upp till vår gård och ner till den nya vägen vid 
skolan ska behålla den sträckning som finns i detaljplan 1. Sträckningen på denna G/C väg är redan 
anlagd och belysningen är på plats. Området som vi pratar om är markerat som parkområde på plankartan 
för detaljplan1. Inom ett parkområde ska det inte finnas några parkeringsplatser.  
 
Hur är det tänkt att infarten till den nya norra parkeringen ska anpassas till befintlig väg?  
På vilken sluthöjd ska fotbollsplaner och parkering ligga? 

Kommentar 
Planområdet justeras enligt yttrandet, för att inte omfatta redan planlagd del av Svedala 1:7 i planområdets 
nordvästra hörn. 
 
Markhöjderna regleras inte i detaljplanen. Höjder och infartens utformning bestäms vid detaljprojekteringen 
av området som sker i genomförandeskedet. 
 

Dikningsföretagen: Sjuspänaregropen, Segeåens uppgrävning av år 1951 Övre o Nedre 
• Att berörda dikningsföretag skall ha möjligheten att lämna synpunkter över detaljplanen för Svedala 

306:34 och Svedala 1 :7 Förskola, Skola, Idrott, Del 2 med rätten att överklaga beslut att anta 
planen. 
 

• Då dagvattenutredningen för FSI, ETAPP 2 med uppdragsnummer 1233012 är klassad som 
arbetsmaterial har vi svårt att lämna skriftliga synpunkter. Den måste vara till grund för vidare 
synpunkter. Då vi inte har tillgång till en färdig dagvattenutredning begär vi att svarstiden förlängs för 
hela utredningen. Den VA-utredning som vi har tillgång är klassad som arbetsmaterial av kommunen. 
Dagvatten hantering (VA- utredning 2015-04-29, reviderad 2015-11-30). När det var samrådsmöte 
över hela FSI området för 2015-06-24 i Naverlönnsalen var VA utredning klassad som 
arbetsmaterial. (Se Bilaga 1) har vi ej kunnat lämna fullgoda synpunkter på va-utredningen daterad 
till 2015-04-29, som är reviderad 2015-11-30. Vi från dikningsföretagen har ändå lämnat in 
synpunkter till den 2015-07-05 (Se bilaga 2). 

 
• Helheten på dagvattenhanteringen för området. Segeån är redan överbelastad vid små 

regnmängder, Segeå kan inte ta i mot mer vatten. Med ökade erosionsproblem ökar 
dikningsföretagens underhållskostnader, som är skyldiga enlig vattenlagen att underhålla. 
 

• Hanteringen av bräddavloppen till dagvattendammarna. Bräddavloppet får inte gå rakt ut till 
recipienten/ dikningsföretaget när det bräddar. Vid extrema flöden ska vatten från Lipdammen vid 
bräddning får ej kunna rinna direkt ner till det närbelägna diket utan till annan översvämningsmark. 
Skadliga översvämningar på mark- och vattenrecipienter får inte påverkas negativt och ta skada. 
Anläggningar för rening av dagvatten måste fungera med längre uppehållstider och jämna flöden. 

 
• Vi yrkar på att kommunen tar ett större ansvar av underhållskostnaderna då de överbelastar 

dikningsföretagen nedströms, med översvämningar o kraftiga erosionsproblem i å-fåran.  
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• (hämtat från miljörapport 2014 Svedala avloppsreningsverk): Med utgångspunkt från 
flödesmätningen som utförts strax uppströms reningsverket motsvarar flödet från reningsverket ca 7 % 
av flödet i Segeå vid utsläppspunkten vid reningsverket. 
 

• Importvattnet (dricksvattnet från Sydvatten) till områdena. Då dricksvattnet kommer från ett helt annat 
område. Skall det ingå i dagvatten beräkningarna över område. 
 

• Spillvatten hanteringen från området till reningsverket. När man flyttar spillvattnet frän området till 
reningsverket skall spillvattnet ingå i dagvatten beräkningen för området. 
 

• Hanteringen av reningsverkets dagvattenutsläpp. Denna kommentar har kommunen lämnat i 
Samrådsredogörelse översiktsplan 2018: Reningsverket påverkan på Segeå är prövad i 
tillståndsbeslutet och inom ramen för tillståndet får ytterligare några tusen personer anslutas. Vid en 
framtida omprövning av avloppsreningsverket utreds och prövas förutsättningarna för den 
verksamheten. 

I miljörapporten från Svedala avloppsreningsverks gällande tillståndsbeslut står följande. 

Tillstånd enligt miljöskyddslagen till utsläpp av avloppsvatten från Svedala avloppsverk enligt punkt 
02.01.92 i bilaga till miljöskyddsförordningen (1989:364) 

Under Villkor och hur dessa uppfylls.  

''Uppkommer i övrigt olägenheter i samband med reningsanläggningens drift eller till följd av 
avloppsutsläpp i recipienten skall kommunen vidta lämpliga åtgärder för att i görligaste mån 
begränsa störningarna."  

Vi i dikningsföretagen tolkar att reningsverkets dagvatten-/spillvattenutsläpp i Sege å ej är lagligt. Då 
vi nedströms lider av höga o onaturliga föden som påverkar underhållet så lider vi skada av det 
uppkomna flödet.  

Tillstånd saknas för att släppa avloppsutsläppet i recipienten. För reningsverket gäller bara tillståndet 
för verksamheten. 

• Saknar avrinningsområde i vattenutredningen. Dikenas hela avrinningsområde saknas i va-
utredningen med dess jordbruksmark, Tegelbruksområdet, Åkerbruket m.m. 
 

• Utformningen av dagvattendammarna. Finner att de är för små, för liten vattenvolym. Lipdammen i 
nuvarande form har en mycket snabb tömnings tid. 

Dikningsföretagen har helt andra avbördningstal (beräknings tal) under växtsäsongen. 
Dikningsföretagen har helt andra avbördningstal under vegetationsperioden än under vinterperioden, 
Vi kräver att det avbördningstal som gäller for vegetationsperioden skall gälla. Dikningsföretagen 
klarar inte av de höga beräkningstal som kommunen använder. Dikningsföretaget Segeåns 
uppgrävning år 1951 övre o nedre, som gränsar intill Segeå från Brännemölla till Aggarpsmölla av 
år 1900-1901. är enligt vattendom dimensionerad för att ta emot 0,9 l/s*ha vid högvatten och 
0,45 l/s*ha vid normalvatten jordbruksmark ej hårdgjorda ytor. 
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Beräknad avbördningskapacitet skall gälla vad huvudfåran har ej vad sidodikena har. 
Dikningsföretagen är de ända som har ett högre avbördningstal för sidodikena än huvudfåran, på 
grund av att få en snabbare upptorkning av åkermarken. Vid dränering av åkermark så är det små 
dimensioner i början o större dimensioner i slutet av rörsystemet. Därför skall avbördningskapacitet 
gälla vad huvudfåran har, ej vad sidodikena är beräknade på. 

Om avrinningsområdet omfattas av huvudfårans båtnadstal, skall dess avbördningsflöden gälla. Då 
till stor del av hela FSI ligger inom båtnads område se (Bilaga 3) under dikningsföretaget Segeå från 
Brännemölla till Aggarpsmölla av år 1900-1901 med avbördningsflödet 0,6 1/s*ha under 
vinterhalvåret o vi saknar avbördningstalet under vegetationsperioden , alltså under 
sommarmånaderna som är ett lägre tal. Yrkar vi att det tal som är under vegetationsperioden skall 
gälla. 

Punkt 5.2 utformningen av dagvattendammar. (Avsikten med dammsystemet är att klara att fördröja 
upp till ett 50-årsregn utan att nedströms liggande områden drabbas av större flöden än tidigare). 
Hårdgjorda ytor har ett helt annat avrinningsflöde än jordbruksmark. 

Text från punkt 5:2 sid 12 dagvattenutredningen FSJ etapp 2 (Bilaga 4)  

"Dimensioneringen av dammen har beräknats med hjälp av en beräkningsmodell som är baserad på 
regnintensitet och anslutna ytors egenskap.  

Då dammarna är dimensionerade för ett utgående flöde på av 1,2 l/s per ansluten hektar 
åkermark” 

Denna kommentar har kommunen lämnat i samrådsredogörelse översiktsplan 2018: För den 
utbyggnad som sker idag görs åtgärder genom fördröjning för att inte dagvattenflödet ska öka. 
Kommunen har initierat en utredning om dagvattnets flödesmässiga påverkan för Svedala tätort. 
Kommunen, Segeåns vattendragsförbund och vattenråd samt berörda markägare behöver jobba 
långsiktigt tillsammans för att hantera ökade flöden från ett förändrat klimat. Synpunkt gällande 
avvattning från bebyggelse beaktas i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.  

Då dammen ligger inom båtnadsområdet för Segeå från Brännemölla till Aggarpsmölla av år 1900-
1901 med avbördningsflöde 0,6 l/s*ha under vinterhalvåret och ett avbördningsflöde gällande 
under växtsäsongen som vi ifrån dikningsföretagen från Segeåens uppgrävning av år 1951 Övre o 
Nedre och Sjuspänaregropen inte har kunskap om vad som gäller i Segeå från Brännemölla till 
Aggarpsmölla av år 1900-1901.  Vi kräver att kommunen tar fram avbördningsflödet som gäller 
under vegetationsperioden. 

Bilaga 1. Va-utredningen 2015-04-29 
Bilaga 2. Skrivelse 2015--07-05 
Bilaga 3. Båtnadskarta över Segeå Brännemölla till Aggarps mölla av år 1900-1901. 
Bilaga 4. Dagvattenutredning FSI, Etapp2 2017-05-?? 
 

Kommentar 
Sakägare som kan få besvärsrätt i en detaljplaneprocess är i första hand de som äger fast egendom inom 
planområdet, eller i direkt anslutning till detta. De dikningsföretag som berörs av planförslaget är informerade 
och genomgår en omprövningsprocess. 
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De två utredningarna är inte klassade som arbetsmaterial av kommunen. De som efterfrågat har fått ta del av 
utredningen och ett arbetsmaterial kan inte lämnas ut av kommunen till en privatperson utan att denna 
definieras som allmän handling.  

De underlag och utredningar som tas fram under detaljplaneprocessen utarbetas ofta som utkast som sedan 
revideras efterhand som planförslaget omarbetas. Dessa versioner av utredningarna kan kallas exempelvis 
förhandskopia eller utkast, men det är fortfarande innehållet i utredningarna som utgör grund för de 
ställningstaganden som görs i detaljplaneförslaget. 

Avsikten med det föreslagna dammsystemet är att klara att fördröja upp till ett 50-årsregn utan att nedströms 
liggande områden drabbas av större flöde än idag. Dimensioneringen av systemet har beräknats med hjälp 
av en beräkningsmodell som är baserad på regnintensitet och anslutna ytors egenskaper.  

Lipdammen kommer att utökas för att kunna ta hand om större volymer. Den filtervall som idag reglerar 
Lipdammens utlopp kommer att ersättas med en flödesregulator och vid extrema flöden ska vattnet från 
Lipdammen kunna brädda över till en översvämningsyta som anläggs direkt norr om dammen. 

Reningsverkets miljötillstånd är inget som hanteras inom ramen för planarbetet för FSI etapp 2. Utsläppet från 
avloppsreningsverket är behandlat i tillståndet för verksamheten. Utflödet från avloppsreningsverket utgör i 
genomsnitt 7% av flödet i Sege å vid utsläppspunkten.  

Kommunen har gjort mätningar som visar på dagvattnets påverkan på flödet i ån och rapporten kommer att 
tas upp på kommande dialogmöte med nedströms liggande dikningsföretag. Dialogmöte har på begäran av 
dikningsföretagen skjutits upp. 

Hur dagvattnet inom planområdet ska hanteras och omhändertas har utretts i den dagvattenutredning som 
tagits fram för FSI etapp 2. Beräkningarna har gjorts utifrån givna förutsättningar, tänkt markanvändning och 
gällande dagvattenpolicy. 

 

SAMMANFATTNING 

Kvarstående erinringar 
Från samråd kvarstår erinringar från: 
Fastighetsägare (24 personer): Svedala 306:51 (2pers), 306:49 (2 pers), 306:45 (2 pers), 306:62 (2 
pers), 306:184, 306:47 (2 pers), 306:46 (2 pers), 306:183, 306:43 (2 pers), 306:155, 306:50, 
306:151, 306:175, 306:154, 306:44 (2 pers),   
 
Observera att ett yttrande som inkom 2015 från fastighetsägare (2 personer) på Länsmansvägen 84 och som 
listas i samrådsredogörelsen inte räknas som kvarstående erinran. Yttrandet avsåg den redan laga kraftvunna 
detaljplanen för del 1 av FSI-området. 

Sakägare m fl, med besvärsrätt, som ej blivit tillgodosedda 
Fastighetsägare (24 personer): Svedala 306:51 (2pers), 306:49 (2 pers), 306:45 (2 pers), 306:62 (2 
pers), 306:184, 306:47 (2 pers), 306:46 (2 pers), 306:183, 306:43 (2 pers), 306:155, 306:50, 
306:151, 306:175, 306:154, 306:44 (2 pers), . 

Övriga som ej blivit tillgodosedda 
Sjuspänaregropen, Segeåens uppgrävning av år 1951 Övre o Nedre, genom  

 
 
Svedala IF, Aggarpsvallen, Södra Infarten 38-26, 233 43 Svedala 
 
Skabersjö IF och Skabersjö DFF, Börringevägen 10, 233 33 Svedala 
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Revidering 
Detaljplanen har efter granskningen reviderats och kompletterats vad gäller: 

• I områdets nordvästra hörn har planområdet förminskats, för att ej 
längre omfatta tidigare planlagda delar av fastigheten Svedala 1:7. 
Illustrationskartan har uppdaterats efter ny plangräns. 

• Genomförandefrågorna i planbeskrivningen har förtydligats. 
• Grundkartan har uppdaterats. 
• Illustrationer i planbeskrivningen som visar principer för 

dagvattenhantering och gång- och cykeltrafik har uppdaterats. 
 
Ändringarna av förslaget bedöms inte vara väsentliga. Ny granskning enligt 5 kap 25 § PBL erfordras därför 
inte. 

Samlad bedömning 
Bygg och miljönämnden menar att detaljplan för del av Svedala 306:34 och Svedala 1:7 ”FÖRSKOLA, 
SKOLA, IDROTT, Del 2” i Svedala, Svedala kommun, upprättad 2015-05-31, reviderad 2018-05-31 bör 
föras till antagande. Antagande föreslås ske i kommunfullmäktige eftersom planförslaget är av principiell 
beskaffenhet. 
 
 
 
BYGG OCH MILJÖ I SVEDALA 
 
 
 
 
Karin Gullberg  Lisa Norfall  
Stadsarkitekt  Planarkitekt 
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