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Projektnummer: D7232 
 
 
Detaljplan för del av Svedala 306:34 och Svedala 1:7,  
FÖRSKOLA, SKOLA, IDROTT, Del 2, Svedala kommun, Skåne län  
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

SAMRÅDET 
Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2015-06-11  har rubricerad detaljplan, upprättad 2015-06-11, varit 
föremål för samråd under tiden 16 juli – 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. 
 
Observera att samrådsredogörelsen innehåller redovisning av samtliga yttranden från samrådet, därmed 
berör en del yttranden och svarskommentarer också den nu laga kraftvunna detaljplanen för FSI del 1. 
 

YTTRANDEN  
Under samrådstiden har inkommit 22 stycken yttranden, varav 4 (30 personer) från berörda sakägare. 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 

• Länsstyrelsen 

• Försvarsmakten 
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• Region Skåne 

• E.ON Värme Sverige AB 

• Tele 2 

Myndigheter, statliga verk m fl 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyren har inget att erinra. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt. 
 
De som deltagit i Länsstyrelsens beslut 
Detta beslut har fattats av beredskapsdirektör Johan Ekermann (vik länsarkitekt) och Ola Jönsson 
(planhandläggare)som föredragande.  
 
Kommentar 
Föranleder ingen ändring. 

Lantmäterimyndigheten  
Planen ska kompletteras med detaljplan 1263-P04/126 som gäller i östra delen av det nya området. 
 
Planen ska kompletteras med u-områden för befintliga och nya ledningsrätter. För ledningsrätt inom u-område 
har fastighetsägare rätt till ersättning för rättighetsupplåtelse vilket bör framgå i genomförandebeskrivningen. 
 
Som berörda fastigheter räknas endast 306:34 och 306:37 upp. Inom planområdet återfinns även Svedala 
306:277, 1:7 och samfälligheterna Svedala s:26, S:41 och s:42. 
 
Fastighetsgränser för Svedala 306:37 är inte koordinatsatta. Gränser bör bestämmas i samband med 
framtagande av planen. 
 
Det bör av planbeskrivningen framgå att kommunen har möjlighet och skyldighet att lösa in mark som ska 
användas för allmän plats. Ekonomiska konsekvenser bör belysas. 

Kommentar 
Planbeskrivningen uppdateras med rätt berörda detaljplaner. 
 
Plankartan kompletteras med u-områden samt berörda fastigheter och samfälligheter. 
 
Genomförandebeskrivningen kompletteras med text om ersättning och planbeskrivningen kompletteras med 
text om inlösen av mark samt ekonomiska konsekvenser. 

Trafikverket 
Förutsätter att planen klarar bullerriktvärdena. 
Kommunen och exploatören ansvarar och bekostar eventuella bulleråtgärder.  

Kommentar 
Särskild bullerutredning är framtagen och kompletteras till granskningshandlingen. 
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Malmö Museer 
Det är viktigt att delar av befintliga planteringar (planskolans mark) i så stor omfattning som möjligt bevaras.  
 
Kompensationsåtgärder bör komplettars med information om Aggarps historiska bytomt (fornlämning) 
 
Kommentar 
Föreslagen gränsdragning mot den befintliga gården ändras till granskningsskedet. Med 
denna ändring kommer en lite större del av den tidigare planteringen ligga kvar inom 
Svedala 306:37.  

Kompensationsåtgärder kompletteras med information om Aggarps historiska bytomt. 

Region Skåne, regionala tillväxtnämnden 
Region Skåne ser det som positivt att Svedala kommun planerar för ett attraktivt område där skola, idrott och 
rekreation samlokaliseras.  
 
Planområdet är väl kollektivtrafikförsörjt, då det är ca 400 meters gångavstånd till närmaste busshållsplats 
samt idag drygt en kilometer till tågstationen (700 meter med en ny koppling över spårområdet). 
 
Kommentar 
Föranleder ingen ändring. 
 

Ledningsrättshavare m fl  

E.ON Elnät Sverige AB 
För att befintliga markkablar ska vara förenlig med detaljplanen yrkar E.ON Elnät på att det i plankartan sätts 
ut ett 4 meter brett u-område med markkabeln i mitten, i den mån kabeln är lokaliserad i kvartersmark.  
 
Det kommer att behövas en ny transformatorstation för att tillgodose behovet av elförsörjning inom området 
(karta bifogas), nytt E-område (6x6) ska ritas in på plankartan. Nätstationer ska placeras så att de rimligtvis 
inte skadas av vägfordon, tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. Föreslår att i 
planbestämmelserna ska anges att ”Minst 5 m avstånd mellan transformatorstation och brännbar byggnad 
eller upplag”.  
 
Eventuella flyttningar eller ändringar av befintliga anläggningar bekostas av exploatören.  

Kommentar 
Plankartan kompletteras med u-områden för befintliga markkablar där dessa avses ligga kvar. Viss 
omdragning av kablar kommer att erfordras, ny dragning föreslås ske inom allmän platsmark park, väg och 
natur (längs GC-väg och längs skoltomtens västra gräns, del 1).  
 
Plankartan kompletteras med E-område för ny nätsstation samt föreslagen text i planbestämmelserna (del 1).  
 
Genomförandebeskrivning kompletteras med text om att flyttningar eller ändringar av befintliga anläggningar 
bekostas av exploatören. 
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E.ON Gas 
Vill informera att närheten till E.ON Gas distributionsledningar för natur- och biogasnät gör att E.ON kan 
erbjuda ett energisnålt alternativ med energigas och uppvärmning.  
E.On Gas har ambitionen att i framtiden öka andelen biogas i gassystemet. 

Kommentar 
Informationen förs vidare till ansvariga för skolans byggnation. 

 
Telia Sonera Skanova Access AB 
Skanova har telekablar inom området som kan påverkas. 
Eventuella flyttningar eller ändringar av befintliga anläggningar bekostas av exploatören.  

Kommentar 
Viss omdragning av telekablar kommer att erfordras. Genomförandebeskrivning kompletteras med text om att 
flyttningar eller ändringar av befintliga anläggningar bekostas av exploatören. 

Kommunala nämnder, styrelser och utskott 

Bygg och miljö, miljögruppen 
Översvämningsrisk och dagvattenhantering 
Översvämningskarteringen bör uppdateras med de förutsättningar som kommer gälla då planen är fullt 
utbyggd. Ifrågasätter om de planerade dagvattendammarna är tillräckliga för att klara vattenmängderna i 
området. 
  
Det är inte alls bra ur miljösynpunkt om konstgräsplanerna översvämmas eftersom konstgräsplanens 
gummigranulat då förs bort med vattnet. Detta innebär problem även om gummigranulatet håller hög kvalitet 
och är rent från föroreningar.   
 
För att minska risken för översvämningar och för att fördröja och rena dagvattnet bör mängden hårdgjorda 
parkeringsplatser hållas nere och skolan och idrottshallen helt eller delvis ha sedumtak.  
 
Naturmiljö 
Naturinventeringen har inte skett under optimal tid, komplettera för att säkerställa att man inte missat någon 
art. Inventeringen av fladdermöss bör kompletteras. Planen bör anpassas så att äldre lövträd kan bevaras och 
kompletteras med nya. 
 
Pekar på att utredningen föreslog att befintliga diken återskapas till en slingrande bäck och förbättras genom 
att meandras och förses med sten på botten och andra artfrämjande insatser. Diket bör kunna utnyttjas som 
en resurs på skolgården.  
 
Bevarande av pilträd har stor betydelse för humlor – ska lyftas fram tydligare i planens utformning.  
 
MKB 
Med nuvarande planförslag i form av rätat och omdraget dike jämte två konstgräsplaner inom 
översvämningsområde för 10-årsregn samt med anslutning till Segeån som inte uppfyller miljökvalitetsnormen 
för vatten, bedömer miljögruppen att planen leder till en betydande miljöpåverkan och planen bör utvärderas 
genom en MKB.  
 
Biotopskydd 
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Stengärdsgårdar som är biotopskyddade (krävs dispens) ska bevaras och nyttjas som resurs för flora och 
fauna och undervisning på skogården.  
 
Strandskydd 
Nya dammar kommer att innefattas av generellt strandskydd (100m) enligt Lst Skånes tillsynsvägledning 
2015:13.  
 
Mark 
Resursmaximera jordbruksmark- plantera skogsträdgård med nyttoväxter som blir en tillgång för skolan.  
 
Förorenad mark 
Instämmer i att fler undersökningar av det förorenade området behöver utföras för att fastställa föroreningens 
utbredning i plan och djup. Hela planområdet ska betraktas som ett område för skola och idrott vilket är 
känslig markanvändning och bör saneras.  
 
Skolans och idrottsområdets disponering 
Förskolans tilltänkta placering i byggnaden och avgränsade utemiljö finns inte redovisad.  
Utemiljön ska utformas och anpassas efter barnens ålder och behov. Den tillgängliga vistelseytan utomhus bör 
uppgå till minst 30kvm/barn, inomhus 7,5 kvm/barn.  
Saknar redovisning för hur av befintliga el- och teleledningar kommer att placeras.  
Det är viktigt att det huvudsakliga gång- och cykelstråket och tillika aktivitetsstråket är öppet, säkert och har 
mycket god belysning. Detta gäller även entrén till skolan. 
Planen bör visa hur skyddsavstånd från transformatorstation, minst 5 m, tillgodoses.   
Befarar att idrottområdet kommer bli föremål för framtida tillsynsinsatser: ljus, ljud, luft- och vatten påverkan. 
Tillsynsgruppen frågar sig om det inte hade räckt med en, dock gräsbevuxen plan, och den resterande ytan 
hade kunnat nyttjas som ett flexibelt och varierande motionsstråk.  
 
Hållbara transporter 
Bilparkeringsytor bör minskas avsevärt till förmån för cykelparkeringar.  
Med tanke på att skolan blir en stor arbetsplats bör det undersökas om regionbusshållplatsen kan flyttas så att 
den hamnar i så nära anslutning till skolan som möjligt.  
Planen ska förespråka solcellsförsörjd laddstation för elbilar, elmopeder och elcyklar.  
När väntas gångtunnel invid stationen byggas?  
 
Byggnader och energihushållning 
Fönsterytor bör anpassas så att solenergin kan nyttjas optimalt samt att man undviker höga temperaturer 
sommartid och låga vintertid. Taklutning bör riktas för att optimera utbyte från solceller och solfångare.  
Gröna tak på skolan i kombination med solvärmepaneler samt solceller på idrottshallen bör vara en av de 
mest strategiska plasterna i kommunen för att uppnå miljömål. Blir även en pedagogisk effekt på en skola. 
Den andel energi som eventuellt behöver tillföras bör köpas in som biogas istället för naturgas. 
En utredning (energi) föreslås gemonföras i enlighet med miljömålet om lokalt producerad energi.  
 
Livsmedelshantering 
Vilka ytor som planen behöver för livsmedelshantering?  

Kommentar 
Nytt förslag på disponering av skoltomt och idrottsområde arbetas fram.  
 
VA-utredningen uppdateras till granskningsskedet. Den bearbetade illustrationsplanen utgör underlag. 
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Materialet på idrottsplanerna (kvalitén på konstgräsplanens gummigranulat) regleras inte i planen.  
 
Planbestämmelse på parkeringsplatserna reglerar att minst 50% av marken ska beläggas med 
genomsläppliga material. I planbeskrivning anges att miljöhus- och tekniska anläggningar bör förses med 
gröna tak av exempelvis sedum. Byggnader och energihushållning samt utformning av skolan, detaljregleras 
inte i planerna. Vid projektering av byggnaderna ska dock kommunens miljövårdsprogram vara 
utgångspunkt. 
 
Dispens har sökts för omdragning av dike samt för borttagande av en stengärdsgård/jordvall. 
 
Kommunen bedömer inte att naturinventeringen behöver uppdateras. Området kan inte antas vara en viktig 
miljö för fladdermöss, främst för att området domineras av åkermark och bebyggelse, men också för att det 
saknas flera viktiga strukturer, så som gamla, ihåliga träd och viktiga jaktmarker (betesmarker, lövskogar).  
 
Föreslagen gränsdragning mot den befintliga gården ändras till granskningsskedet (del 1). Med denna 
ändring kommer en lite större del av den tidigare planteringen ligga kvar inom Svedala 306:37. 
 
Kommunen bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 
kap 34 § plan- och bygglagen. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Men konsekvenserna på miljön 
redovisas alltid i detaljplaner oavsett om en särskild miljökonsekvensbeskrivning upprättas eller inte. 
 
Friyta per elev kommer att uppgå till minst 30 kvm/elev.   
 
Antal idrottsplaner har diskuterats, tidigare behov kvarstår, dvs. att detaljplanen ska skapa utrymme för två 
fullstora planer. 
 
Avståndet till befintlig busshållplats är ca 500 meter. Det är god standard för avstånd till regional busslinje. 
Synpunkten leder därför inte till någon åtgärd.  
 
Antal bil- och cykelparkeringar följer framtagen trafikutredning. 
 
Livsmedelshanteringen är ingen detaljplanefråga. 
 
Nyanlagda dagvattendammar som endast syftar till att omhänderta (förorenat) dagvatten omfattas ej av 
strandskydd.  
 

Tekniska nämnden 
Allmänt/Allmän platsmark 
Detaljplanen bör ge så stor frihet som möjligt i utbyggnad av området. Ifrågasätter styrning som t.ex. 
huvudentréer, inlastning och prickmark.  
 
Utbyggnaden av gc-stråken längs Aggarpsvägen norrut till Ågatan ligger utanför planområdet och måste i så 
fall byggas med andra investeringsmedel. Kompletterande markundersökning inom det befintliga 
parkeringsområdet visar föroreningar vilket kräver en omfattande sanering om områdets ändamål skall 
ändras. Motsvarar nyttan denna stora utgift för kommunen? Sanering av marken kräver att en tillfällig 
parkeringsplats måste anläggas för att klara Aggarpsvallens parkeringsbehov.  
 
Kan befintligt parkeringsområde behållas? Lämpligt att anordna handikapparkeringsplatser för idrottshallen i 
södra delen av det befintliga parkeringsområdet. Om befintligt parkeringsområde behålls föreslås att det nya 
parkeringsområdet i nordöst slopas.  
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Området norr om infartsvägen till den privata fastighetsägaren föreslås tas bort från detaljplanen.  
 
Det ska anges att farthinder skall finnas, men inte hur dessa ska utformas och placeras.  
 
Belysningsfrågan måste utredas för att se om det går att uppfylla lokalprogrammets krav. 
 
Kvartersmark skola 
Vändzon för skolans infart i väster saknas. 
Ej lämpligt att anordna handikapparkeringar inne på skolgården. 
Angöring för avlämning/hämtning av skolbarn kan anordnas längs trafikslingans södra del.  
Belysning skall bidra till att skapa en trygg skolmiljö utan tillhåll samt vara vandaltåligt.  
 
Kvartersmark idrott 
Svårt att se hur friidrottanläggning skall kunna få plats inom planområdet.  
5 meter hög bullerskärmen kring fotbollsplanerna kommer att få en enorm vindexponering vilket kräver rejäla 
och kostnadsdrivande konstruktioner. Bättre att anlägga en lägre bullervall som kan kombineras med 
suterrängsläktare.  
Det är kanske mer ekonomiskt att erbjuda isoleringsåtgärder av husens fönster och ventiler (Aggarp 8)  
Är det rimligt att kräva att idrottshallstaket utförs som grön tak/sedum?  
Idrottsbelysningsfrågan är inte löst. Belysning, masthöjd, belysningsstyrkan är ej angiven.  
Det bör inte anges vilken material de nya fotbollsplanerna skall anläggas med.  
Handikapparkeringarna vid idrottshallens entré ifrågasätts. 
Nät runt fotbollsplanerna bör vara i omålat utförande. 
En av de två nya fotbollsplanerna och nya parkeringen i norr föreslås slopas för att ge utrymme för större 
parkering i söder, bullervall och läktare, idrottsbelysning och dagvattenmagasin. Störningar för boende inom 
Aggarp 8 blir också mindre.  
 
 
VA  
Va-utredningen måste göras om. Kommer föreslagna dagvattenytor att räcka till? Den tidigare planerade stora 
dagvattendammen i östra delen av området var även tänkt att täcka utjämningsbehovet från Åkerbruket. 
Föreslår att fotbollsplanerna flyttas norrut och ett större dagvattenmagasin får plats i södra delen strax norr om 
nya infartsvägen. Sambandet mellan dagvattendammarna i söder bör utredas. Bör det finnas 
översilningsytor/öppna diken för breddning? 
Inritade dagvattenytor i västra delen av området stämmer inte överens mellan illustrations- och plankarta.  
Vad menas juridiskt med W? (allmän platsmark eller kvartersmark).  
Dagvattendammen i norr och diken bör ligga inom allmän platsmark.  
Konsekvenserna av beskrivning om biologisk mångfald saknas. Kommer dispens från biotopskyddet att ges 
för de ätlig groda i Lip-dammen, dikena och Segeå där arbetena kan påverka dessa miljöer?  
U-område behövs för dike och korsande spillvattenledning i norra delen av området.  
Den privata fastighetens va - anslutning bör beaktas, tryckavlopp bör kopplas om 
Utredning om det finns tillräcklig drickvattenskapacitet, behöver ett rundmatningssystem för vattenförsörjningen 
anläggas? 
Det krävs att man kan komma åt dikena och vattendragen för rensning.  
Skolan bör ha ett separat vattenförsörjningssystem för sprinkleranläggningen. 
Avskärmande dike bör ritas in för att förhindra avrinning från planområdet till ”trädgårdens” södra del.  
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Övrigt 
Fel höjdsysten har angetts i plankartan. Gällande höjdsystem är RH 2000, inte RH 70.  
Modellering och utredning med kostnadskalkyl kommer att krävas.  

Kommentar 
Nytt förslag på disponering av skoltomt och idrottsområde arbetas fram. VA-utredningen uppdateras till 
granskningsskedet. Den bearbetade illustrationsplanen utgör underlag. 
 
Planbestämmelsen W ersätts av dagvatten inom NATUR, allmän platsmark (del1). 
 
U-område för dike och korsande spillvattenledning i den norra delen av området behövs inte eftersom dessa 
nu ligger utanför planområdet.  
 
Planbestämmelse om svackdike längs den södra gränsen mot Svedala 306:37 införs. 
 
Dispens för omdragning av dike har sökts. 
 
Belysning är inte en detaljplanefråga, men synpunkter förs vidare till ansvariga för projektering av 
skola/idrott. 
 
Befintlig parkering ingår ej i planområdet, sanering regleras inte. 
 
Planbestämmelse om farthinder ändras, utformning och placering regleras inte. 
 
Handikapparkering regleras inte i detaljplanen men ska redovisas i bygglovsskedet.  
 
Material på de nya fotbollsplanerna regleras inte på plankartan. 
 
Antal idrottsplaner har diskuterats, tidigare behov kvarstår, dvs. att detaljplanen ska skapa utrymme för två 
fullstora planer. 
 
Fel höjdsystem ändras.  

Utbildningsnämnden 
Skolbyggnaden ska ha fri orientering inom byggrätten. Skolan ha huvudentré från öster.  
Trafik och parkering ska planeras utifrån kända s.k. trafikmönster. Därmed ska området för bilangöring/-
parkering och bussangöring separeras så att bussangöring istället sker direkt söder om skolbyggnaden. 
Infarter ska ske från söder. Leveranser till skolan ska då ske öster om bussangöring. 

Kommentar 
Nytt förslag på disponering av skoltomt och idrottsområde arbetas fram. Förslaget anpassas till framförda 
synpunkter. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Fri orientering av byggnader inom byggrätter, byggnadernas huvudentréer bör vätta åt öster  
Parkeringsplatser bör samlas i områdets södra del. 
Löparbanor och friidrottsytor bör flyttas väster om sporthallen eller till annat ställe inom området.  
Spontanytor norr om sporthallen bör förena kulturutövande med idrott och experimentella aktiviteter.  
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Sporthallens högsta byggnadshöjd förändras till minst 12 meter. Byggnadernas fasadbeklädnad och funktion 
bör inte regleras i detaljplanen.  
Ytterligare byggnader för skötsel av grönytor behövs. Byggnader för hantering av entréavgifter och lättare 
försäljning behövs vid två fotbollsplaner samt staket kring dessa.  
Fotbollsplanernas ytmaterial bör inte regleras i detaljplanen.  
Belysning vid fotbollsplanerna behöver inte överstiga kraven motsvarande de för spel i division 2. 

Kommentar 
Nytt förslag på disponering av skoltomten idrottsområde arbetas fram. Förslaget anpassas till framförda 
synpunkter. 

Kommunal förvaltning 

Räddningstjänsten 
Brandpostnätet skall utföras enligt godkänd standard VAV P:83. 
Framkomligheten för räddningstjänstens fordon skall beaktas. 
En riskbedömning i området krävs för att säkerställa att LSO kap 1. §3 ”räddningstjänsten skall planeras och 
organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt” 
uppfylls. 

Kommentar 
En riskinventering arbetas fram med syfte att bedöma vilka risker som kan påverka det aktuella planområdet 
och verksamheter inom det. 
 

Organisationer och föreningar 
 
Föreningsrådet i Svedala kommun 
I barackerna finns idag utrymmen och möteslokal som behövs för föreningar och verksamhet som kommer att 
flyttas till Aggarpsvallen. Föreningarna har klubbhusutrymmen på Svedalagården och Gamla IP. Detaljplanen 
ska kompletteras med en fristående byggnad med separata utrymmen för respektive förening. Tillgodoses inte 
detta yrkande, ser fotbollsföreningarna det som omöjligt att fullfölja sin verksamhet.  
 
Det ska anläggas en fotbollsplan med konstgräs och en med naturgräs eller två med naturgräs för pga 
säkerhet och hälsa.  
 
Konstgräsplaner uppskattas inte bland gemene spelare och ledare. Lagen kommer att tappa i konkurrentskraft 
gentemot sina konkurrenter inom och utanför kommungränsen.  
Omplacera konstgräsplanen på Gamla IP till den ”spontanyta” som idag finns på Aggarpsvallen. Planen kan 
utnyttjas av de som spelar 7- respektive 5 manna.  
 
Fotbollsplanerna och avgränsningarna utformas så att inträde kan begränsas till dem som betalt inträde. 
Byggnad för kiosk- och inträdesbiljettförsäljning anläggs i anslutning till fotbollsplanerna på ett sådant sätt att 
inträdesinkomster vid behov kan fördelas mellan föreningar som spelar tävlingsmatch samtidigt. Läktare 
anläggs vid den naturgräsplan, som ligger närmast omklädningsrummen. Anledningen är att detta finns på 
Gamla IP och Svedalagården.  
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Tveksamma till om 170 p-platser är tillräckligt, speciellt under vår och höst, då volleybollklubben kan ha 
tävlingsmatch samtidigt som fotbollsföreningarna har det.  
 
Belysningen på Aggarpsvallens båda befintliga konstgräsplaner förbättras avsevärt och uppgraderas till minst 
samma kvalitet som på de nya fotbollsplanerna.  
 
Yrkar på att vara en proaktiv part till idrottsanläggningens utformning och dess funktioner så att dessa kan 
tillgodose alla de föreningar som kommer att nyttja denna utöver skolans behov. Föreningsrådet i Svedala vill 
delta i skolans arbete med lokalplanen och ingå i en referensgrupp.  
 
Kommentar 
Kultur och fritid har haft flera möten med föreningsrådet och kommer att fortsätta involvera organisationen i 
planeringen/utformningen mm 

Nytt förslag på disponering av idrottsområde arbetas fram, byggrätt för kiosker samt läktare anpassas efter 
idrottens behov och framförda synpunkter av föreningsrådet. Antal parkeringsplatser utökas. 

 

Segeå Vattendragsförbund 
Översvämningskartering: ännu större arealer inom FSI området kommer att vara översvämningsbenäget än 
vad som framgår i översvämningskarteringen som baserar sig på höjder innan Aggarpsvallen anlades.  
 
Två nya konstgäsplaner planeras som skall kunna översvämmas. Granulat för konstgräsplaner kommer att 
knyta till sig föroreningar i likhet med andra typer av mikroplaster. Dessa små korn kommer sedan att ätas av 
olika insekter, bottenfauna och andra djur och följer på så vis med i näringsskedjan och miljögifter och plast 
anrikas i individerna. Granulatet bärs även hem av fotbollsspelare och kan också följa med ut via 
tvättmaskinen till reningsverk och vattendrag. 
 
Att höja marken i samband med exploatering kommer bara att flytta vattnet till andra platser. 
Ifrågasätter om de planerade dagvattendammarna är tillräckliga för att klara vattenmängderna i området. 
 
Skolan och idrottshallen föreslås ha sedumtak helt eller delvis. Håll nere mängden hårdgjorda 
parkeringsplatser. 
 
Naturinventeringen har inte skett under optimal tid, komplettera för att säkerställa att man inte missat någon 
art. Inventeringen av fladdermöss bör kompletteras.  

Kommentar 
Nytt förslag på disponering av skoltomt och idrottsområde arbetas fram. VA-utredningen uppdateras till 
granskningsskedet med den bearbetade illustrationsplanen som underlag. 
 
Frågan en ny översvämningskartering kommer att hanteras inom ramen för pågående dagvattenutredning. 
 
Planbestämmelse på parkeringsplatserna reglerar att minst 50% av marken ska beläggas med 
genomsläppliga material. Miljöhus- och tekniska anläggningar bör förses med gröna tak av exempelvis 
sedum. Takmaterial på byggnader kommer inte regleras i detaljplanen.  
 
Kommunen bedömer inte att naturinventeringen behöver uppdateras. Området kan inte antas vara en viktig 
miljö för fladdermöss, främst för att området domineras av åkermark och bebyggelse, men också för att det 
saknas flera viktiga strukturer, så som gamla, ihåliga träd och viktiga jaktmarker (betesmarker, lövskogar).  
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Föreslagen gränsdragning mot den befintliga gården ändras till granskningsskedet. Med denna ändring 
kommer en lite större del av den tidigare planteringen ligga kvar inom Svedala 306:37. 
 
Dikningsföretagen i Sege å med biflöden och LRFs lokalavdelning i Svedala 
Det finns återkommande problem med översvämningar i Sege å. Vid högre nivåer i Sege å går vattnet från 
Sjuspännaregropen baklänges och det blir översvämningar. 
 
Svedala kommun växer och för varje område som exploateras så förvärras situationen med återkommande 
översvämningar och därmed försvarat brukande av markerna som avvattnas mot Sege å och dess biflöden. 
Svedala kommun måste ta ett helhetsgrepp utifrån markavvattningssynpunkt och upprätta en vattenplan som 
omfattar såväl befintlig bebyggelse som planerad. Inga nya område skall bebyggas eller planeras innan en 
sådan vattenplan finns framme.  
 
Hemställer att det görs en MKB utifrån den miljöpåverkan som ske ur vattensynpunkt och utifrån att åkermark 
tas i anspråk.  
Drickvatten i form av spillvatten kommer att belasta Sege å nedströms.  
Planområdet får inte släppa ut mer än 0,9l/s vid högvatten.  

Kommentar 
Nytt förslag på disponering av skoltomt och idrottsområde arbetas fram.  
 
VA-utredningen uppdateras till granskningsskedet med den bearbetade illustrationsplanen som underlag. 
 
Kommunen bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 
kap 34 § plan- och bygglagen. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Men miljökonsekvenserna redovisas 
alltid i detaljplaner, oavsett om en särskild miljökonsekvensbeskrivning upprättas eller inte. 
 

Sakägare, boende m fl 
Fastighetsägare (24personer): 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),  
Motsätter den föreslagna exploateringen av åkermark klass 9, i kulturmiljö-landskapet längs Aggarpsvägen 
vilket skulle förstöra landskapet och äventyra områdets natur och ömtåliga djurliv.  
 
Kraftigt försämrad boendemiljö med ökad bullernivå och ökad trafik för befintlig avgränsade bebyggelse.  
 
Åberopar nollvisionen för byggande på skånsk åkermark samt de nationella och regionala miljömålen (§13, 
15,16) och menar att Svedala kommun inte tagit hänsyn till dessa.  
Vill att kommunen utreder alternativa placeringar och möjligen att förtäta samhället.  
Opponerar mot de stora skillnaderna mellan ”Detaljplanen 2015-06-11” och 2008 års planprogram. Det 
blir en överetablering av området (2 fotbollsplaner, färre dagvattendammar, förändring av bef diken, 
biotopskydd, infartsvägen får en annan sträckning med kraftigt ökad trafik och buller, den trafiksäkra 
rondellen har prioriterats bort) och kommunen har helt förbisett att anpassa planen till både landskapet och 
bef bebyggelse.  
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Kräver att MKB ska göras då detaljplanen skiljer sig mycket från planprogrammet. Dessa miljöfaktorer ska 
behandlas: risker och störningar, trafik, buller, landskapsbild, grönstruktur, nollvisionen, naturliv, kulturmiljö, 
markförhållanden, vattenförhållanden.  
 
Vill ta del av en VA-utredning som gäller för aktuell detaljplan. Ifrågasätter om Svedala kommun kan 
säkerställa att detaljplanen inte kommer att påverka översvämningsrisken för bef bebyggelse och närliggande 
områden. 
 
Underkänner kommunikation i ärendet, då sakägare/medlemmar i dikningsföretag ej skriftligen blev kallade 
till Samrådsmötet med Svedala kommun.  
 

Kommentar 
Området finns utpekat som utbyggnadsområde för utbildning- och idrottsanläggning i kommunens 
översiktsplan (ÖP 2010). Utredning flora och fauna är framtagen, liksom kompensationsåtgärder. 
 
Kommunen bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 
kap 34 § plan- och bygglagen. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Men miljökonsekvenserna redovisas 
alltid i detaljplaner, oavsett om en särskild miljökonsekvensbeskrivning upprättas eller inte. 
 
Fyra alternativa placeringar av skol- och idrottsverksamhet inom Svedala har utretts. Den aktuella placeringen 
är sammantaget den mest lämpliga. 
 
Nytt förslag på disponering av skoltomt och idrottsområde arbetas fram. Ett bredare grönområde med 
bullervall, planteringar och dagvattenhantering föreslås längs Aggarpsvägen. Idrottsplanerna föreslås ligga 
längre norr- och västerut. Bullerutredning och trafikutredning uppdateras med den bearbetade 
illustrationsplanen som underlag. 
 
Olika vägdragningar har prövats i det initiala planarbetet. Föreslagen vägdragning är den som sammantaget 
ger mest fördelar för utveckling av skola och framtida utbyggnadsområden.  
 
En riskinventering med syfte att bedöma vilka risker som kan påverka det aktuella planområdet och 
verksamheter inom det tas fram. 
 
Dagvattenutredningen uppdateras med den bearbetade illustrationsplanen som underlag.  
 
Fastighetsägarna kommer att bjudas in till separata möten. 
 
 
Fastighetsägare (2 personer): Svedala 306:62 
Tunnbrödsgården profilerar sig som ett litet och unikt bageri i Skåne med tillhörande gårdsbutik vars syfte är 
att ge livskvalitet. Detaljplanen motarbetar företagets syfte och värnar inte om företagets profil tex genom 
ökad bullernivå samt ökad trafik i anslutning till bageriets caféverksamhet. Tunnbrödsgården i Aggarp ingår i 
Söderslättmärkt och är en del i marknadsföringen vilket gynnar Svedala kommun.  
 
Bevara landskapet, värna om områdets natur och djurliv, utred alternativa placeringar och möjligheten att 
förtäta samhället.  
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På fastigheten finns två hästar och dess hagar angränsar till planområdet. Kräver att i dp skrivs in att på 
fastighet Svedala 306:62 får hästhållning finnas.  

Kommentar 
Fyra alternativa placeringar av skol- och idrottsverksamhet inom Svedala har utretts. Den aktuella placeringen 
är sammantaget den mest lämpliga. 
 
Detaljplanen får ej ha bestämmelser utanför planområdet (hästhållning). 
 
Nytt förslag på disponering av skoltomt och idrottsområde arbetas fram. Ett bredare grönområde föreslås 
längs Aggarpsvägen och längs den föreslagna tillfartsvägen vilket skapar bättre förutsättningar för plantering 
och en större distans mellan idrott/parkering och Svedala 306:62. Bulleråtgärder i form av en vall föreslås 
dessutom norr om Svedala 306:62. 

 
Fastighetsägare (2 personer):  
Föreslår att beakta alternativet att flytta nya vägen något söderut, dvs strax norr om Aggarp, där lanskapet är 
mindre kuperat, och förutsättningarna bättre för att få vägen att smälta in naturligt i landskapet (förslag på 
vägsträckning bifogas). 

Kommentar 
Olika vägdragningar har prövats i det initiala planarbetet. Föreslagen vägdragning är den som sammantaget 
ger mest fördelar för utveckling av skola och framtida utbyggnadsområden. 
 
 
Fastighetsägare (2 personer): Svedala 306:37 
Gränsdragning 
Gränsdragning vid befintlig parkeringsplats ska ändras, den nuvarande gränsen ska gälla.  
Gränsen i öster ska följa den befintliga gränsen i tujahäcken norr om markväg. Nya träd/buskar ska 
planteras för att skapa en bra homogen grön miljö mot fastigheten. Idrottshallen ska flyttas längre öster ut.  
 
Gränsen i söder ska gå så att ca tre rader med träd i dungen (den norra delen av dungen) kommer att 
behållas av fastighetsägaren. Det innebär att gränsen flyttas ca 20 m från den befintliga fastighetsgränsen. 
Mellan fastigheten och skolan behövs kompletterande planteringar och ett staket som skiljer skolområdet från 
fastigheten.  
 
Befintlig P-plats 
Alla 3 st thujahäckarna ska bevaras – skydd i detaljplan för Aggarpsvallen, avtal med kommunen gäller.  
Om området ändras till park/lek är fastighetsägarna emot ett man lägger en skatebana. Hur kommet det att 
bli med belysningen?  
 
Väg-infart till fastigheten 
Det ska finnas endast ett ställe att korsa markvägen på och det är där gc-vägen går.  
Det ska finnas utrymme längs vägen för snöröjning.  
Ska vägen belysas på den södra sidan?  
På den södra sidan längs vägen ska det finnas ett grönområde med träd/buskar.  
Området för idrottshallen ska omgärdas av staket mot fastigheten 
Popplarna som markerar infarten ska flyttas till fastighetens nya infart.  
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Övergripande synpunkter 
Flytta ner skolidrotten till väster om den nya p-platsen och söder om den högra skolbyggnaden.  
Hur ska det stora grönområdet söder och väster om skolan användas?  
Varför ska man bygga en så lång väg för leveranser/avfallshantering? 
Skolområdet ligger högre än fastigheten. Hur kommer vattenavrinningen att lösas? Var är det tänkt att 
svackdike mot fastighet 306:37 ska placeras?  
På vilken höjd ska skolan byggas. 3 våningar kommer att bli väldigt dominerande i lanskapet.  
 
Synpunkter på kompensationsåtgärder 
Försök att bevara den befintliga gröna miljön. T ex avenboken vid bron  
Ta tillvara utsikspunkten med vyer på ett bättre sätt  
I slutsatsen påtalar man anpassningen av skolans placering men man nämner ingenting om idrottshallen som 
också kommer att förändra upplevelsen av landskapet markant.  

Kommentar 
Gränsdragning justeras enligt framförda synpunkter. Med denna ändring kommer en lite större del av den 
tidigare planteringen ligga kvar inom Svedala 306:37.  
 
Planbestämmelse med syfte att skydda befintlig äldre avenbok införs. 
 
Nytt förslag på disponering av skoltomt och idrottsområde arbetas fram. Idrottshallen kommer att få en ny 
placering längre söderut. Detaljplanen kommer inte regelera markens höjdsättning och byggnadernas 
placering, detta prövas i bygglovsskedet. 
 
Planbestämmelse om svackdike längs den södra gränsen mot Svedala 306:37 införs. 
 
En del frågor som tas upp regleras inte i detaljplan men kan komma att regleras i avtal i samband med 
markförvärv. Kontinuerliga möten hålls med markägaren. 

SAMMANFATTNING 
 

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),   
 
Fastighetsägare (2 personer):  
 

Revidering 
Samrådet och det fortsatta arbetet med skola och idrottsområde har visat att följande aspekter kräver viss 
omarbetning av planförslaget, revideringarna avser både del 1 och del 2 av detaljplanen: 

• Detaljplanen för FSI-området delas upp i två delar enligt beslut i 
styrgruppen 2015-09-14. Del 1 omfattar den västra delen, mark för 
skola och sporthall, tillfart till dessa, samt allmän plats mark, natur och 
park. Del 2 omfattar den östra delen, mark för idrott och natur. 
Bakgrunden är att styrgruppen önskar prioritera arbetet med ny skola 
och sporthall.  
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• Nytt förslag på disponering av skoltomten (placering byggander, 
angöring mm) arbetas fram. (Del 1) 

• Nytt förslag på disponering av den östra delen arbetas fram med syfte 
att tillgodose idrottens behov och samtidigt skapa plats för ett bredare 
grönområde längs Aggarpsvägen med bullervall, planeteringar och 
dagvattenhantering.  

• Gränsdragning mot den befintliga gården, Svedala 306:37, justeras 
enligt framförda synpunkter från fastighetsägarna. 

• Gränser för byggrätter ändras.  
• Markhöjder på plankartan tas bort. 
• Planbestämmelse om svackdike längs den södra gränsen mot Svedala 

306:37 införs. (Del 1) 
• Dagvattenutredningen uppdateras. Den bearbetade illustrationsplanen 

utgör underlag.  
• Bullerutredning och trafikutredning uppdateras. Den bearbetade 

illustrationsplanen utgör underlag.  
• En riskinventering arbetas fram med syfte att bedöma vilka risker som 

kan påverka det aktuella planområdet och verksamheter inom det. 
• E-område för ny nätstation införs i den södra delen. (Del 1) 
• Planen kompletteras med beskrivning av befintliga och nya ledningar.  

 

SAMLAD BEDÖMNING 
Bygg- och miljönämnden menar att detaljplan för del av Svedala 306:34 och Svedala 1:7, FÖRSKOLA, 
SKOLA, IDROTT, Del 2, Svedala kommun, upprättad 2018-03-08 ska ställas ut för granskning.  
 
 
BYGG OCH MILJÖ I SVEDALA 
 
Stadsarkitekt   Planarkitekt 
 
 
Karin Gullberg   Lisa Norfall  
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