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INLEDNING 

Planens syfte och huvuddrag 
Föreslagen detaljplan har tagits fram för att pröva möjligheten att tillåta livsmedelshandel i den 
östligaste delen av Norra industriområdet, inom fastigheten Svedala 122:71. Detaljplanen ska 
bidra med att öka det kommersiella utbudet i Svedala kommun. 
 
Planförslaget innefattar följande markanvändningar 

 
Kvartersmark:  
• G – Drivmedelsförsäljning  
• H – Detaljhandel  
• K - Kontor 
• Z - Verksamheter 
 
Allmän platsmark 
• NATUR 
 
Samt egenskapsbestämmelser avseende bebyggandets omfattning, 
utformning, utförande, markens anordnande, skydd mot störningar  
och administrativa bestämmelser avseende rättighetsormåden för 
parkering och körbar förbindelse till förmån för den nytillkommande, 
avstyckade fastigheten. 

Planprocess 
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900 och handläggs enligt utökat 
förfarande eftersom del av allmän platsmark (naturområde) föreslås föras över till kvartersmark och 
få användningsbestämmelserna detaljhandel, kontor och verksamheter. 
 
Planförslaget är förenlig med översiktsplan Svedala 2010 och länsstyrelsens granskningsyttrande. 
 
Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Skälet är att marken redan 
till större delen är exploaterad. 
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Plandata 

Lägesbestämning 
Planområdet omfattar hela fastigheten Svedala 122:71 och är beläget intill trafikplats Svedala, där 
E65 korsas av väg 108.  

 
Planområdets läge (rött) i Svedala tätort 
 

 
Fastigheten 122:71 är omgiven av den kommunala fastigheten 
Svedala 122:54 (ljusblått) samt gränsar till Svedala 122:74. 
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Areal 
Planområdets areal, dvs fastigheten Svedala 122:71, uppgår till ca 26 500 m2. 

Markägoförhållanden 
Markägare är Graceland AB. Även allmän plats ägs av Graceland AB 
 

Plansökande 
Plansökande är Lidl Sverige KB. 
 

Handlingar 
Till detaljplanen finns följande handlingar: (1 tillgängliga på Enheten för strategisk planering): 

• Plankarta med planbestämmelser och illustration  
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Grundkarta med ”Ledningskoll” 
• Fastighetsförteckning1 
• Naturvärdesbedömning 
• Undersökning 

Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på Bygg och miljö): 
• Riskanalys (FSD, 2019-10-28) 
• Trafikutredning och bullerutredning (Atkins, 2019-10-11) 
• VA-beräkningar (Sweco 2019-06-14) 
• Markteknisk undersökningsrapport (GeoExperten i Skåne AB, 

2018-01-29) 
 

PLANFÖRSLAG 

Områdets gestaltning och disposition 
Lokaliseringen av ny dagligvarubutik (Lidl) föreslås inom Norra industriområdets östligaste del. 
Butiksbyggnaden som föreslås är en av Lidls konceptbyggnader. Placeringen styrs av riskhänsyn 
avseende E65 och väg 108, som båda är rekommenderade leder för farligt gods. Placeringen tar 
också hänsyn till behov hos andra aktörer inom fastigheten och gör det möjligt att anordna nya 
parkeringsmöjligheter som ersättning för de carports som måste rivas. För att skapa en god 
parkeringslösning ska delar av befintlig parkering nyttjas gemensamt av de olika aktörerna. Ny 
parkering tillskapas även på mark söder och sydväst om den föreslagna byggnaden. Detta kräver 
viss utfyllnad i befintlig dagvattendamm. Planförslaget gör det möjligt att utöka dammen och 
kompensera för utfyllnaden och öka kapaciteten i förhållande till nuvarande kapacitet. För att den 
nya fastigheten ska ha förbindelse till allmän gata (Företagsgatan) föreslås också att 
rättighetsområden för körbar förbindelse skapas. Ett sådant rättighetsområde säkrar dessutom 
möjligheten att nå mark norr om den föreslagna byggnaden, mark som kan nyttjas som 
personalparkering. En förutsättning för att den föreslagna dagligvarubutiken ska kunna byggas är 
att del av befintlig byggnad, som idag hyser bl.a. PostNord, rivs. En ny gång- och cykelförbindelse 
föreslås ligga på naturmarkens norra del, parallellt med infartsvägen. För att ge tillräcklig plats för 
denna gång- och cykelväg föreslås naturområdet utökas norrut. Ett nytt övergångsställe och 
cykelpassage föreslås på Företagsgatan för att ansluta till befintlig gång- och cykelbana på 



SAMRÅDSHANDLING 
2019-11-15   
  

 Sidan 5 av 19 

Företagsgatans västra sida. Det kan ske inom ramen för där gällande detaljplan. Detta 
kompenserar till del det bortfall som utfyllnaden medför. Övriga befintliga verksamheter ska kunna 
fortsätta verka med detaljplanens bestämmelser, som anpassats till gällande lagstiftning (plan- och 
bygglagen). 
 

 
Illustrationsplan över planområdet. 

Bebyggelse 
 

Drivmedelsförsäljning, detaljhandel, kontor och verksamheter 
Kvartersmarken planläggs i den östra delen för detaljhandel. Markanvändningen detaljhandel 
omfattar alla slag av försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Hit räknas även service, 
hantverk av olika slag, till exempel skomakeri, bank, resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang. 
Lidl avser att uppföra en byggnad i ett plan som är ca 2 100 m2, av vilket 1 300 m2 är 
försäljningsyta. Byggnaden är orienterad så att entrén med omgivande glaspartier blir väl synlig 
mot infarten från Företagsgatan. Lastbryggan planeras att få en placering längst i norr på den 
västliga fasaden, något dold öster om befintlig byggnad. Byggnaden planeras att få s.k. grönt tak i 
kombination med solpaneler. 
 
Den fastighet som är planerad att avstyckas från Svedala 122:71 får utöver 
användningsbestämmelsen detaljhandel, även byggrätt för kontor och verksamheter. Detta ger en 
större flexibilitet för framtiden. Kontor får byggas i två våningar, men avstånd om minst 38 meter 
från väg 108 måste då hållas av hänsyn till risker med transporter av farligt gods. Detta avviker 
från plankartans byggrätt för övriga markanvändningar, H och Z. Med verksamheter avses i det här 
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sammanhanget ytkrävande verksamheter med begränsad omgivningspåverkan som service, lättare 
verkstadsaktivitet, tillverkning med tillhörande försäljning samt försäljning av skrymmande varor. 
Bestämmelserna detaljhandel och verksamheter är i viss mån överlappande. 
 
PLANBESTÄMMELSER: 
G Drivmedelsförsäljning 
H Detaljhandel 
K1  Kontor, högst två våningar, minst 38 meter från väg 108 
Z  Verksamheter 
 

Grönstruktur 
Det befintliga naturområdet ska även fortsättningsvis vara ett naturområde, NATUR, men med en 
större flexibilitet vad gäller utformningen av dagvattendammen (läs nedan). Det ska även finnas en 
gång- och cykelförbindelse inom naturområdet. 
 
PLANBESTÄMMELSER: 
NATUR Naturområde 

Vattenområden 
Befintlig dagvattendamm föreslås säkras genom egenskapsbestämmelsen damm1 inom 
användningsområdet NATUR. Till skillnad från användningsbestämmelsen W1 i gällande detaljplan 
innebär egenskapsbestämmelsen damm1 att det finns en ökad flexibilitet att omforma och utöka 
dagvattendammen inom användningsområdet NATUR. 
 
PLANBESTÄMMELSER: 
damm1 Fördröjningsmagasin för dagvatten med högsta djup 2,6 meter, normaldjup 1,4 meter. 

Trafik 

Biltrafik 
Biltrafiken leds in i och ut ur kvarteret via en slinga som ansluter i två punkter på Företagsgatan. 
Slingan ansluter till den fastighet som är planerad att, för Lidls räkning, avstyckas från Svedala 
122:71. Biltrafik kommer också att kunna ske från slingan till mark i planområdets norra del, där 
parkering för PostNords verksamhet respektive Lidls personal kan ske. Befintlig parkering, centralt i 
ormådet, ska fortsatt finnas kvar och delvis samutnyttjas mellan de två fastighetsägarna, Svedala 
122:71 och den nya avstyckade fastigheten. Utöver befintlig parkering tillkommer parkering på 
den nya avstyckade fastigheten. 
Leveranser till Lidls nya dagligvarubutik planeras ske via vägslingan till en ramp som leder till en 
lastbrygga i byggnadens nordvästra hörn. Backrörelser är nödvändiga. 
 
PLANBESTÄMMELSER: 
a1 Servitut avseende rätt till parkering till förmån för ny avstyckad fastighet som belastar 

Svedala 122:71. 
a2 Servitut avseende rätt till körbar förbindelse till förmån för ny avstyckad fastighet som 

belastar Svedala 122:71. 
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Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykeltrafik är föreslagen att ledas in i kvarteret via en ny gång- och cykelväg i 
naturområdets norra del, parallellt med bilvägsslingans södra del. 
 
PLANBESTÄMMELSER: 
gång1 Gångväg ska förbinda ny avstyckad fastighet med Företagsgatan via naturområdets 

norra del. 
cykelväg1 Cykelväg ska förbinda ny avstyckad fastighet med Företagsgatan via naturområdets 

norra del. 

Kollektivtrafik 
Regionbusslinjerna 141 och 165 trafikerar hållplats Sjödikenvägen som ligger där Företagsvägen 
mynnar i Hyltarpsvägen, strax utanför planområdet. Linje 141 trafikerar sträckan Svedala – 
Malmö C (som en slinga i centrala Svedala och gör därför uppehåll endast på södra sidan av 
Hyltarpsvägen). Linje 165 trafikerar sträckan Svedala station - Lund Universitetssjukhuset. 

Utformning av gator 
Ett nytt övergångsställe och cykelpassage föreslås för att oskyddade trafikanter säkert ska kunna 
korsa Företagsgatan. Detta ligger utanför aktuellt planområde, men kan utföras med stöd i gällande 
detaljplan för Företagsgatan (detaljplan 75). Utmed vägslingan föreslås trädplanteringar, särskilt 
inom naturområdet. 
 

Parkering 
Följande planeringsnormer för parkering ska tillämpas: 
Bilorienterade handelsplatser bör ha 5 bilplatser per 1 000 m2 BTA för arbetstagare och 50 
bilplatser per 1 000 m2 för besökare. Med Lidls planerade butiksyta om 1 300 m2 uppgår 
parkeringsbehovet till 72 bilplatser varav 7 bör anpassas för anställda och två för rörelsehindrade. 
Enligt en preliminär skiss från Lidl kan 41 bilplatser för kunder anordnas på den egna tillkommande 
fastigheten. I dessa 41 platser ingår två platser för rörelsehindrade nära entrén. Preliminärt ska 
även platser för laddning av elbilar ingå. Cykelparkering planeras i anslutning till Lidls entré. 
 
PLANBESTÄMMELSER: 
n1 Parkering ska finnas. 

Bullerskyddsåtgärder 
Inga särskilda bullerskyddsåtgärder föreslås.  
 

Teknisk försörjning 

Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp 
Tillkommande bebyggelse kan kopplas till befintliga nätverk. 
 

Dagvattenhantering 
För att minska belastningen på befintligt dagvattensystem bör ett antal riktlinjer följas. Dagvatten ska 
fördröjas lokalt i så stor utsträckning som möjligt. Mark ska hårdgöras i så liten omfattning som 
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möjligt. Parkeringar bör utformas så att ytor där det inte är nödvändigt att köra med kundvagnar 
med mer kan utformas med genomsläpplig markbeläggning, till exempel som armerat gräs. Lidls 
byggnad föreslås få ett så kallat grönt tak. Viktigt är att växtsubstratet är tillräckligt tjockt för att det 
ska ha effekt på dagvattenfördröjningen. 
 

Renhållning 
Befintliga verksamheters hantering förblir oförändrad. Inom Lidls fastighet bereds plats för containers 
i anslutning till latsbryggan. 
 

KONSEKVENSER 

Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen 
Bestämmelserna i plan och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i 
planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om 
man vid en undersökning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande 
miljöpåverkan.  
 
Strategiska planeringsenheten bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i 6 kap 11-12 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 
Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en 
miljöbedömning.  
 

Mark, luft och vatten 

Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken får ej överskridas för svaveldioxid, 
kväveoxid, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10, PM2,5), bly, och bensen samt ska 
eftersträvas för ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 
 
Enligt Bygg- och miljös beräkningar överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Svedala kommun. 
Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. Trafiktillskottet från den 
förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.      

Markradon 
Baserat på genomförda radonmätningar klassificeras planområdet som lågriskområdes. 
 
Vid låg- och normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. Vid högriskmark ska 
byggnader utföras radonsäkrade. Boverkets klassning av mark ur radonsynpunkt är för lågriskmark 
0-10 kBq/m3, normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark >50 kBq/m3. Tillräckliga 
skyddsåtgärder ska utföras i de fall halterna överskrider tillåtna gränsvärden. Radonhalt ska 
undersökas senast i samband med bygglovsansökan. 
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Markföroreningar 
Om man i samband med schaktarbeten påträffar förorenad jord ska detta anmälas till 
tillsynsmyndigheten för miljö i Svedala kommun som ska godkänna hur dessa massor ska användas 
eller omhändertas. Massor som ska användas för utfyllnad ska motsvara lokala bakgrundshalter 
alternativt uppfylla kriterier för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1. 
Anmälan krävs om halt och lakningsnivåer i massorna innebär ringa föroreningsrisk. Om massor 
som avses användas inte uppfyller kriterier för mindre än ringa risk krävs en prövning enligt 
miljöbalken i varje enskilt fall. 
 
Det finns en förorening av PAH, alifater och MTBE i grundvattnet på fastigheten. Föroreningen 
kommer från Circle K:s bensinstation och upptäcktes 2013. Sedan 2014 har det funnits ett 
kontrollprogram med provtagning av grundvattnet för att övervaka hur föroreningen rör sig. Ärendet 
är ännu pågående, föroreningsinnehållet i grundvattnet har varierat över tid. Föroreningen har inte 
avgränsats åt öster. Om föroreningen sträcker sig in över det område som kommer att exploateras 
kan det innebära att det behöver saneras. 

Dagvattenhantering 
Utbyggnadsförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen för vatten i Segeå som är slutlig 
recipient. Tillkommande dagvatten från den nya fastigheten kan ledas till befintlig fördröjningsdamm 
inom fastigheten. 

Hälsa och säkerhet 

Risker (farligt gods m m) 
Både E65 är väg 108 är rekommenderade leder för farligt gods. En riskutredning som togs fram 
för Norra industriområdet år 2016 har reviderats 2019-10-28 med anledning av planerna för en 
ny dagligvarubutik. I den kompletterande analysen som genomförts har effekten av ändrad 
verksamhet inom den östra delen av Norra industriområdet analyserats och värderats. Resultatet är 
att byggnation kan göras med minst 38 meter bebyggelsefritt till E65 och 30 meter till väg 108 
under förutsättning att fasad närmare än 38 meter från väg 108 utförs obrännbar och med fönster i 
lägst brandteknisk klass E30/EI15. Dessutom ska minst en av utrymningsvägarna ut från 
byggnaden inom detta område vara lokaliserad bort från väg 108. 
 

 
Riskavstånd för identifierade riskkällor (E65, väg 108 och Circle K lossningsplats). 
 

CircleK 
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Fasad inom 25 meter till verksamhet som hanterar brandfarliga varor ska utföras i som lägst 
brandteknisk klass EI30. Utrymningsvägar ska förläggas så långt som möjligt från riskkällan. 
Ventilationsöppningar ska förläggas i riktning bor från riskkällan. 
 
Avståndet mellan skyltpylonen och E65 respektive väg 108 måste minst överstiga pylonens 
totalhöjd ×1,5 vilket minskar risken för nedfallande föremål till exempel i händelse av storm. 

Buller 
Bullerberäkningar har gjorts för prognosåret 2040 vid bostäder belägna 37 m från Hyltarpsvägen, 
ca 200 meter väster om cirkulationsplatsen vid Företagsvägen. Beräkningarna visar att varken 
ekvivalenta eller maximala bullergränsvärden överskrids oavsett om det endast gäller etableringen 
av en ny Lidl-butik eller en full omvandling av hela Norra industriområdet enligt gällande detaljplan. 

Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Mark som inom gällande detaljplaneområde inte exploaterats utgörs till största delen av gräsmark 
med inslag av mindre träd, buskar och en dagvattendamm. Ekosystemtjänster som påverkas är 
biologisk mångfald, pollinering, flödesreglering, vattenrening och klimatreglering. Andelen 
hårdgjord mark kommer att öka då gräsmark och växtlighet kommer att undanröjas. Flöden mot 
befintlig dagvattendamm kommer att öka. 

Kompensationsåtgärder/balanseringsprincipen 
Kompensation kan ske genom att på nya byggnader utföra gröna tak med växtlighet i substrat med 
tjocklek som i viss mån klarar att fördröja dagvatten. Växtligheten på taken kan också locka till sig 
pollinerande insekter. Nya träd kan, förutom att utgöra ett estetiskt tilltalande inslag, även fungera 
klimatreglerande och t.ex. sänka lufttemperaturen under träden med flera grader. Träden kan också 
hysa insekter och fåglar. Parkeringsplatser i planområdets centrala del kan samutnyttjas av alla 
aktörer inom kvarteret för att minimera andelen nytillkommen hårdgjord yta. Delar av 
parkeringsytorna, där kundvagnar och rullstolar inte kommer att användas, kan utföras infiltrerbara, 
till exempel med armerat gräs eller grus. Genom att underlätta för inköp med cykel/lastcykel till 
exempel genom rymliga cykelparkeringar kan behovet av bilparkering begränsas. 

Sociala konsekvenser 

Befolkning och service 
Med befolkningstillväxten i Svedala kommunen ökar behoven av service av olika slag. En ny 
dagligvarubutik bedöms inte påverka övrig handel i Svedala kommun negativt. Enligt Svensk 
Handels statistik gör Svedalabor i större utsträckning sina inköp i andra kommuner än 
kommuninnevånare i grannkommuner. Läget intill E65 och väg 108 och i nära anslutning till 
kollektivtrafik samt med förbättrade möjligheter att nå butiken gående eller med cykel verkar för att 
kommuninnevånarna i större utsträckning ska handla på hemmaplan. Chansen att även andra än 
Svedalabor ska handla här ökar med tanke på lokaliseringen vid två större vägar. Utvecklingen 
mellan år 2007 och 2017 visar att antalet heltidsjobb i detaljhandeln i Svedala kommun minskat 
från 289 till 196. En ny Lidl-butik kan ge ca 20 heltidsjobb. 
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Barnperspektivet 
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med 
barnkonventionen tagits. En ny gång- och cykelförbindelse som kopplas till befintligt gång- och 
cykelvägnät är en viktig förutsättning för att barn ska kunna ta sig till och från planområdet på ett 
säkert sätt. Enligt trafikutredningen rekommenderas även en sänkt skyltad hastighet inom Norra 
industriområdet från 40 till 30 km/h. 

Tillgänglighet 
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för 
funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 1§ PBL (byggnader) samt 8 kap 
9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och 
markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning. 
 
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas. 
 

Säkerhet och trygghet 
Etableringen av en dagligvarubutik inom kvarteret innebär ett komplement till befintliga verksamheter 
inom kvarteret och till verksamheter i närområdet och som hjälper till att befolka området. 
Öppettider 2019 är för Circle K:s servicestation mån-fre 06-24/lör 07-24/sön 08-24, Restaurang 
Svea sön-tors11-21/fre-lör 11-22, PostNord Företagscenter mån-fre 08:30-09:30, 15-17. 
Närliggande McDonald’s är öppet 07-00 alla dagar. I samband med etableringen av en ny butik 
är det lämpligt att se över belysning inom området. En del belysningsstolpar kommer att behöva 
flyttas i samband med anläggande av bland annat den nya gång- och cykelbanan. Den nya 
parkeringen intill Lidl medför att mark tas i anspråk mot dagvattendammen så att en ny kajkant 
skapas. Att denna utformas för hög säkerhet är viktig så att till exempel fall i dammen undviks. 
Belysning, val av material och eventuellt räcke är sådant som kan påverka säkerheten positivt. 
 

GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN 

ORGANISATORISKA OCH EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Ansvarsfördelning 
Graceland AB är markägare till Svedala 122:71. Lidl Sverige KB är huvudexploatör. 

Huvudmannaskap för allmänna platser 
Svedala kommun skall vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. 

Avtal 

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal ska upprättas och godkännas av både kommunen och Lidl Sverige KB. 
Huvudsyftet ska vara att exploatören åtar sig att utföra en i princip komplett exploatering. Utöver 
arbeten på egen kvartersmark ska även ingå arbeten på allmän plats såsom gator, park- och 
grönområden och ledningssystem.  
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Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år, från det datum den vinner laga kraft.  
 
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen ändras 
eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka 
inte kunnat förutses vid planläggningen. 
 
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som 
uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 39 § PBL). 

Tidplan 
Samråd december 2019-jan 2020 
Granskning vintern 2020 
Antagande och laga kraft våren 2020 

TEKNISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Utbyggnad av allmänna anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: 

• Ev utökning av befintlig dagvattendamms kapacitet när mark tas 
i anspråk för parkering genom spontning i dammslänten 

• Anslutningar till befintligt vatten- och avloppsnät 
• Utbyggnad av gång- och cykelförbindelse inkl nytt 

övergångsställe och cykelpassage över Företagsgatan 
• Nya belysningsstolpar till gång- och cykelvägen (ev flytt av 

befintliga stolpar) 

Övriga åtgärder inom planområdet 

Gemensamma tekniska anläggningar 
En gemensam skyltpylon med maximal höjd 18 meter som annonserar de olika verksamheterna i 
närområdet ska ersätta befintliga två skyltar som måste tas bort inför exploateringen. Den nya 
skyltpylonen får uppföras inom ett i detaljplanekartan särskilt utpekat område vilket säkrar 
Trafikverkets krav angående säkerhetsavstånd till de statliga vägarna. 

Massbalansering 
Marken är flack så behovet av massbalansering är begränsat. Den schaktning som krävs är till för 
att skapa en stabil grundläggning. Enligt geoteknisk utredning ska matjordslager om ca 0,1-0,5 
bortschaktas. Under matjorden förekommer organisk jord av varierande mäktighet upp till 3,0 meter 
i en punkt. Denna behöver bortschaktas och ersättas med kontrollerad fyllning. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDEFRÅGOR OCH 
KONSEKVENSER 

Fastighetsbildning 
Den mark inom planområdet som är utlagd som naturmark, ska genom fastighetsreglering tillföras 
den av Svedala kommun ägda gatu- och parkmarksfastighet Svedala 122:54.  
 
Genomförandet av detaljplanen innebär bildandet av en ny fastighet genom avstyckning. 
Avstyckningens avgränsningar motsvarar detaljplanens brunfärgade område för HK1Z, utom 
delarna med bestämmelsen a1 och a2 (rättighetsområden för parkering respektive körbar 
förbindelse). 

 
Planområdet med användnings- och egenskapsgränser med delar som påverkas av 
fastighetsregleringar och servitut infärgade. Planområdet motsvarar hela fastigheten Svedala 
122:71. 

Gemensamhetsanläggningar 
Nya gemensamhetsanläggningar inrättas för parkering och körbar förbindelse genom servitut.  

Ansökan om fastighetsbildning m m 
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten ansöka om erforderlig 
fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning eller upplåtelse av ledningsrätt. 
Bildande av gemensamhetsanläggning prövas i en lantmäteriförrättning. 
 

Konsekvenser av fastigheterna 
Fastighet Svedala122:71 
Fastigheten är privatägd och berörs av inlösen av mark som i detaljplan ska utgöras av allmän 
platsmark i form av naturmark. I förhållande till gällande detaljplan har naturmarken utökats norrut 
för att rymma en ny gång- och cykelbana. Denna allmänna platsmark kan genom 
fastighetsreglering överföras till en allmän platsmarksfastighet Svedala 122:54.  

Avstyckad 
fastighet 
(Lidl) Överförs till 

kommunägda 
Svedala 122:54  

Servitut för 
parkering 



SAMRÅDSHANDLING 
2019-11-15   
  

 Sidan 14 av 19 

Inom samma fastighet bildas en ny fastighet inom kvartersmark för ändamålen detaljhandel, kontor 
och verksamheter. 
 
Ledningar för vatten och avlopp finns inom området. Befintliga eller nya ledningar inom 
kvartersmark eller ledningar som kan komma att flyttas kan tryggas genom att servitut eller 
ledningsrätt bildas. Nätstationer ska avstyckas eller tryggas med servitutsrätt. 
 
Fastighet Svedala 122:54 
Fasigheten ägs av Svedala kommun och utgörs allmän platsmark. Fastigheten utökas med 
naturmarken i föreliggande planförslag så att kommunen har full rådighet över naturområdet med 
dagvattendamm och gång- och cykelväg. 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Markanvändning 
Norra industriområdet hyser en stor blandning av verksamheter, allt från tillverkningsindustri och 
räddningstjänst till gym och hamburgerrestaurang. Inom den berörda fastigheten, Svedala 122:71, 
är markanvändningen i gällande detaljplan (75 och tillägget 167) fordonsservice, volym- och 
sällanköpshandel samt småindustri, hantverk och restaurang. Servicehandel och detaljhandel får 
uppföras, men ej som fristående verksamhet. Uppställningsytor, kontors- och lagerverksamhet får 
förekomma, men inte utgöra huvudanvändning. Livsmedelsbutik får ej uppföras (GHJ1). Inom samma 
fastighet och gällande detaljplan (103) finns i den södra delen allmän platsmark med 
markanvändningarna naturområde respektive dagvattendamm (NATUR och W1).  
 

   
Yta avsedd för ny livsmedelsbutik Befintlig dagvattendamm 
 

   
Vy österut från Företagsgatan Befintliga verksamheter och parkering 
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Planområdet markerat med gul streckad linje 

Geoteknik och markmiljö 
En geoteknisk undersökning har genomförts och finns tillgänglig i en rapport från Geoexperten i 
Skåne AB (2018-01-29). Jordlagren utgörs överst av fyllning med en tjocklek varierande mellan 
0,9 och upp till 3,7 meters eller mer mäktighet. Fyllningen består överst av 0,1-0,5 m matjord följt 
av fyllning med skiftande lermorän, morän och sand. Bitvis innehåller fyllningen inslag av kol, tegel 
och asfalt. I ett borrhåll stöttes på ett fast hinder på 3,7 meters djup. Fyllningen underlagras i de 
flesta provpunkterna av naturlig sandig lermorän med tunnare sandskikt till mer än undersökt djup 
(4,0 m). I en punkt fanns under fyllningen sediment av lera, dyig lera och sand följt av sandig 
lermorän till mer än undersökt djup. I ytterligare en punkt fanns under fyllningen sand följt av dy och 
torv följt av sandig lermorän på större djup.  

En miljöteknisk undersökning har gjorts och finns tillgänglig i en provrapport från ALcontrol 
Laboratories (2018-01-31). I en sammanställning av miljöanalyser från Geoexperten relateras 
mätresultat med gränsvärden för känslig (KM) respektive mindre känslig (MKM) markanvändning. 

Vattenytor inmättes på 0,5-1,6 meters djup under markytan. De ytligaste nivåerna bedömdes som 
sjunkvatten. I en punkt hade det inte bildats någon vattenyta. 

En markradonmätning är gjord och analysen finns tillgänglig i en rapport från Radonanalys GJAB 
(2018-02-19). I den konstateras att mätvärdena tyder på radonhalter inom den nedre delen av 
normalriskintervallet. Radonhalten kan variera med årstiden med lägre grundvattennivå eller efter 
dränering. Det behövs radonskyddat byggande vid nybyggnation. 
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Bebyggelse 

Bostäder 
Det finns inga bostäder inom planområdet, inte heller i direkt anslutning till planområdet. De 
närmsta bostäderna ligger ca 200 meter i riktning sydväst och syd. I sydväst, söder om 
Hyltarpsvägen, ligger ett antal flerbostadshus (Svedalahem). Söder om Nilssons möbler ligger ett 
större grupphusområde (Brf Marbäck) med kedje- och radhus i en till två plan. Trafikmatning till 
båda dessa bostadsområden sker via Norra Tvärgatan till Hyltarpsvägen. Det är främst bostäderna 
utmed Hyltarpsvägen som kan komma att påverkas av ökande trafik till Norra industriområdet. 

 
Vy från Norra industriområdet mot Nilssons möbler (t.v) och bostäderna söder om Hyltarpsvägen. 

Verksamheter och handel 
Inom berörd fastighet, Svedala 122:71, finns idag en servicestation (Circle K) med försäljning av 
drivmedel m.m. samt en biltvätt, restaurang (Svea), posthantering (PostNord) samt ett par 
enmansföretag.  

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
Ingen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns inom planområdet. 

Grönstruktur, parker och lek 
Naturområdet (planbestämmelsen NATUR) inom fastigheten Svedala 122:71 tjänar i första hand 
som buffert mot Hyltarpsvägen och riksväg 108. Området har dock potential att utvecklas med nya 
funktioner anpassade till befintliga och tillkommande verksamheter. 

Vattenområden 
I södra delen av fastigheten Svedala 122:7, inom naturområdet, ligger en större dagvattendamm 
som tar emot dagvatten från stora delar av Norra industriområdet m.m. 
 
Detaljplaneområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
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Trafik 

Biltrafik 
Norra industriområdet ligger intill trafikplats Svedala, där riksväg 108 korsar E65:an. Trafiken till 
aktuell fastighet trafikmatas främst in via Företagsgatan från Hyltarpsvägen som har en koppling till 
väg 108. I juni 2019 genomfördes en trafikflödesmätning i närområdet. Se illustration nedan.  
 

 
Fordon per vardagsdygn med andel tung trafik i sex punkter, juni 2019. 
 
Vid trafikflödesmätningarna mättes även hastigheter. Nedan redovisas medelhastigheter och 85-
percentiler. 85-percentil innebär att 85 % av fordonen höll redovisad hastighet eller lägre. Man kan 
således utläsa att mer än 15 % av fordonen framfördes över hastighetsbegränsningen på 
Hyltarpsvägen väster om Östra Tvärgatan. 
 
Gatuavsnitt Skyltad hastighet Medelhastighet 85-percentil 
Ö Tvärg 40 25 33 
Företagsg (vid återvinningsstation) 40 32 40 
Hyltarpsv (vid Nilssons möbler) 60 41 48 
Verkstadsgatan (vid McDonald’s) 60 24 30 
Företagsgatan (mellan Verkstadsg och 
Hyltarpsv) 

60 29 35 

Hyltarpsv (väster om Ö Tvärg) 60 54 62 
Hastigheter i km/h 
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Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykeltrafik till aktuell fastighet leds söderifrån via Östra Tvärgatans västra sida över 
Hyltarpsvägen till Företagsgatans västra sida. Övergångsställe/cykelpassage över Företagsgatan 
saknas. 

Kollektivtrafik 
En busshållplats finns vid  

Parkering 
Befintlig parkering 
 

Riksintressen och förordningar 

Riksintresse för kulturmiljövården 
Området berörs av riksintresseområdet namn på området enligt 3 kap 6§ miljöbalken. Beskrivning 
av riksintresset 

Riksintresse för naturvården och friluftsliv 
Området berörs av riksintresseområdet namn på området enligt 3 kap 6§ miljöbalken. Beskrivning 
av riksintresset 

Riksintresse för energiproduktion 
Området berörs av riksintresseområde namn på området enligt 3 kap 7§ miljöbalken. Beskrivning 
av riksintresset 

Riksintresse för flygplats, flygväg och hinderfrihetsområde för flyg  
Området berörs av riksintresset namn enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Beskrivning av riksintresset 

Riksintresse för järnväg och allmänna vägar 
Området berörs av riksintresset namn enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Beskrivning av riksintresset 

Strandskydd 
Området berörs av strandskydd. … 

Vattenskyddsområde 
Området berörs av vattenskyddsområde. … 

Natura 2000 
Området berörs av Natura 2000 (komplettera med beskrivning av natura 2000). … OBSERVERA 
ATTPÅVERKAN PÅ NATURA 2000 UTLÖSER MILJÖBEDÖMNING! 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
 
Enligt Svedala ÖP -2010 ska området användas för … 
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Detaljplaner 
Området är inte tidigare planlagt/För området gäller detaljplan... 
 
Genomförandetiden för gällande detaljplan går/gick ut datum. 

Planprogram för planområdet 

Kulturmiljö och arkeologi 

Historik 
Kortfattad beskrivning av områdets historia. 

Kulturmiljöprogram 
Planområdet ingår i Länsstyrelsens i Skåne kulturmiljöprogram … . Beskrivning av området enligt 
bevaringsprogrammet 

Byggnadsminnen 
Eventuella byggnadsminnen 

Arkeologi 
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar/ fornlämning ... 
 
Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § 
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetiden är satt till 5 år från det datum planen vunnit laga kraft. 
 

Medverkande 
I planarbetet har titel Namn, förvaltning, titel Namn, förvaltning, och titel Namn, förvaltning 
medverkat.  
 
 
STRATEGISKA PLANERINGSENHETEN I SVEDALA 
 
 
 
namn    namn   
stadsarkitekt  planarkitekt 
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