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2020-01-16 
Dnr: 2019-000061 
Projektnummer: E1510 
 
 

Detaljplan för del av fastighet Tejarp 9:8 m fl, "Gamla 
brandstationen", Klågerup, Svedala kommun, Skåne län  
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

GRANSKNING 
Enligt plan- och exploateringsutskottets beslut 2019-11-05 har rubricerad detaljplan, upprättad 
2019-11-05, hållits utställd för sakägares och övriga berördas granskning under tiden 18 
november – 13 december 2019 samt remitterats till berörda myndigheter, nämnder m fl. 
 

Samråd 
Enligt plan- och exploateringsutskottets beslut 2019-08-13 har rubricerad detaljplan, upprättad 
2019-08-13, rev 2019-08-29, varit föremål för samråd under tiden 2 september – 22 september 
2019. 
 
Sakägare har beretts tillfälle till granskning genom personlig underrättelse samt efter annons i ortens 
tidning 
 

YTTRANDEN  
Under granskningstiden har inkommit 11 yttranden, varav 1 från två berörda sakägare. 
Länsstyrelsens yttrande redovisas i dess helhet. Övriga yttranden redovisas sammanfattande. 
Originaltext finns hos Strategisk planeringsenhet. Följande har avstått från att svara: 
 

• Kulturmiljöenheten på länsstyrelsen 
• Svedalahem 
• Lokalpolisen Svedala kommun 
• Weum Gas AB 
• E.ON Elnät Sverige AB 
• Telia Sonera AB Scanova 
• Tele2 
• Kommunstyrelsen 
• Tekniska nämnden 
• Utbildningsnämnden 
• Kultur och fritidsnämnden 
• Sociala nämnden 
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• Bara partiet 
• Centerpartiet 
• Liberalerna 
• Miljöpartiet 
• Moderaterna 
• Socialdemokraterna 
• Sverigedemokraterna 
• Vänsterpartiet 
• IT-avdelningen Svedala kommun 
• Räddningstjänst 
• Segeåns Vattendragsförbund och vattenråd 

 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 

• Lantmäteriet 
• Regionala utvecklingsnämnden 
• E.ON Energidistribution AB 
• Sydskånes avfallsaktiebolag 

 

Myndigheter, statliga verk m fl 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsen framför i skrivelse inkommen 2019-12-06 att planhandlingarna har sedan 
samrådsskedet kompletterats och förtydligats avseende buller och markföroreningar. Länsstyrelsen 
har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några kvarstående formella 
synpunkter på planförslaget utifrån Länsstyrelsen prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och 
bygglagen.  

Ingen kommentar 
 

Trafikverket 
Trafikverket meddelar i skrivelse inkommen 2019-11-25 att inom vägens säkerhetszon 2 meter från 
asfaltskant får inget oeftergivligt placeras, en bullerskärm i trä får inte ha större dimension än 
100x100 mm. Inom Malmövägens sikttriangel som utgår från korsningen Vårdalavägen, en punkt 
5 meter in på vägen och en siktsträcka på 110 meter får ingenting vara högre än 0,6 meter. 
 
Trafikverket förutsätter givetvis att vid planläggning av bostad så ska gällande riktvärden för buller 
klaras. 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med ovanstående synpunkter. Riktvärden för buller ska innehållas 
och redovisas vid ansökan om bygglov för bostad. För Gamla bostadshuset innehålls riktvärden 
inomhus genom byte av fönster/fönsterisolering vid eventuellt bostadsändamål. 
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Ledningsrättshavare m fl  

Sydvatten AB 
Sydvatten framför i skrivelse inkommen 2019-11-25 att Sydvattens vattenledning ligger utanför 
planområdet, men på existerande berörd fastighet (Tejarp 9:8). Sydvatten önskar att kontakt tas vid 
plangenomförandet för att säkerställa att vattenledning ej berörs eller tar skada. Befintlig 
vattenledning ligger med ledningsrätt och har ett u-område på 5 meter från centrum av 
vattenledningen. 
 
Sydvatten hänvisar även till sitt yttrande från samrådet. 

Kommentar 
Noterat. 

 

Kommunala nämnder 

Bygg- och miljönämnden 
Bygg och miljönämnden har följande synpunkter i skrivelse inkommen 2019-12-02: 
 
Cykelparkeringar  
Enligt svensk standard, SS 91 42 21:2006 ska antalet cyklar/rullstolar beräknas efter antalet 
personer som kan förväntas bo i bostaden.  
 
Avgiftsbefrielse  
I planbeskrivningen står att: "För åtgärder som omfattas av utökad bygglovsplikt föreslås inga 
avgifter för bygglov, för att utökad bygglovsplikt inte ska innebära ökad kostnad för 
fastighetsägaren." Om inte denna avgiftsbefrielse ska missas, bör den skrivas in under a1 på 
plankartan.  
 
Buller  
För att klara riktvärdena för buller anges att hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända 
mot en skyddad sida, om riktvärdena för buller överskrids. Detta bör skrivas in som en 
planbestämmelse på plankartan om det inte ska missas vid bygglovsgranskningen.  
 
Ansvar för markföroreningar  
De föroreningar som hittats i marken på fastigheten behöver saneras. Den som har förorenat är 
ansvarig för att bekosta saneringsåtgärderna (miljöbalken kap 10 § 2). En fastighetsägare kan 
också vara ansvarig för kostnaden när en sanering innebär att fastighetens värde ökar (miljöbalken 
kap 1 O § 9). 

Kommentar 
Cykelparkering: 
Antalet cyklar har beräknats och redovisats i planbeskrivningen. Planbeskrivningen kompletteras 
med svensk standard SS 91 42 21:2006. 
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Avgiftsbefrielse: 
Ovanstående synpunkter kompletteras som information i plankartan då detta inte är en 
planbestämmelse. 
 
Buller: 
Riktvärde ekvivalent ljudnivå 60 dBA ute vid fasad innehålls. Redovisade bullervärden i tabell på 
sidan 14 i planbeskrivningen avser beräknade ljudnivåer år 2040 med skyltad hastighet på 60 
km/h på Malmövägen. Efter en sänkning av hastigheten till 40 km/h minskade redovisade 
ekvivalenta ljudnivåer utomhus och inomhus med 4 dBA. 
 
Ansvar för markföroreningar: 
Ansvar för sanering av markföroreningar ska redovisas i köpeavtalet vid försäljning av fastigheten. 
 

Kommunal förvaltning 

Miljö och Teknik, VA 
Miljö och teknik, VA avdelningen framför i skrivelse inkommen 2019-12-02 att planbeskrivningen 
justeras till följande under tekniska genomförandefrågor och ekonomiska genomförandefrågor. 
 
Befintlig brandpost tas bort. Kommunen bekostar rivning av brandpost och ny dagvattenledning från 
teknisk anläggning. 

Kommentar 
Planbeskrivningen justeras enligt ovanstående synpunkt. 
 

Företag och bolag 

PostNord Sverige AB 
Postnord meddelar i skrivelse inkommen 2019-11-19 att de har i uppdrag att tillhandahålla den 
samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen.  
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. En placering som inte är 
godkänd, leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 
 

Kommentar 
Noterat. 
 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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Sakägare, boende m fl 

Lions Club i Bara och Bastuföreningen Mysingen (lokalhyresgäster i fastighet Tejarp 9:8) 
Lions Club i Bara (lokalhyresgäst) meddelar tillsammans med Bastuföreningen Mysingen 
(lokalhyresgäst i fastighet Tejarp 9:8) och Byalaget i Klågerup i skrivelse, underskriven av Lions 
Club och inkommen 2019-12-02 följande synpunkter: 
 
Lions Club Bara som är hyresgäster i Gamla Brandstationen är vi mycket förvånade över att inte 
blivit informerade om det nya planförslaget. Det föreliggande förslaget, vad avser teknikaliteterna 
har vi inga synpunkter på, medan syftet och konsekvensen bör belysas. I förslaget framförs att den 
avstyckade fastigheten, huvudbyggnad och brandstationen, ska säljas.  
 
Lions Club bedriver loppisverksamhet i Gamla Brandstationen sedan 2018-01-01. På den tiden 
har vi etablerat en loppisverksamhet som fått stor uppskattning inte bara i Klågerup utan i hela norra 
delen av kommunen. Verksamheten har ökat med fler och fler köpare/besökare. För många 
invånare i den här norra delen av kommunen har det blivit en social samlingsplats med liv och 
rörelse i byn vid varje tillfälle.  
 
Eftersom inga andra lokaler finns tillgängliga för samma syfte ser vi det som beklagligt om vi tvingas 
avveckla denna verksamhet. En försäljning av lokalen innebär en nedläggning av klubben. I 
Klågerup eller Bara finns det inga lokaler, kommunfastigheter, nedlagda industrier eller annat som 
ersättning. Vidare använder Klågerups byalag också lokalerna för sin verksamhet såsom möten och 
lager för sin ljudanläggning och annan utrustning. 
 
Bastuföreningen Mysingen hyr idag bastun med dusch/tvätt och omklädningsrum i källaren. Om 
byggnaden säljs innebär det att föreningen helt upphör.  
 
Vårt förslag är därför att ytterligare uppdelning sker av fastigheten så, att bostadshuset (f.d 
biblioteket) avstyckas och säljes separat. Brandstationen behålles i kommunens ägo och hyrs ut som 
en del av "Föreningarnas hus". 
 
I många andra sammanhang så påtalas bristen på föreningslokaler i Bara och Klågerup. Med lite 
framsynthet och lite politisk vilja borde det finnas utrymme för bridge-, schack- och E-sportklubbar 
och liknande. Andra är klubbar som t.ex. tennis-, badminton- och bordtennisklubbar som idag för 
en slumrande tillvaro med behov av samlings- eller administrativa lokaler. Allt för att få liv i de norra 
delarna av kommunen och bykänsla i Klågerup och Bara. 

Kommentar 
Kommunen skickade inte ut underrättelse om samråd personligt till hyresgäster. Kommunen 
annonserade dock om samrådet i ortens dagstidning och på kommunens hemsida. 
Samrådshandlingar fanns även tillgängliga på biblioteket i Klågerup. Under granskning av 
detaljplanen förlängdes granskningstiden och en personlig underrättelse skickades även ut till 
berörda hyresgäster inom fastighet Tejarp 9:8.  
 
Kommunen ser verksamheterna som ett positivt inslag i Klågerup. Eftersom kommunen inte längre 
har någon egen verksamhet i Gamla bostadshuset och Brandstationen avser kommunen att sälja 
denna del av fastigheten. Föreslagen detaljplan innebär inget hinder för er verksamhet som ryms i 
markanvändningen. Vid upprättande av hyresavtal för fastigheten informerade kommunen att 
fastigheten skulle säljas efter två år. Kommunen är behjälplig vid fortsatt dialog. 
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SAMMANFATTNING 

Kvarstående erinringar 
Erinringar kvarstår från granskning: 
Lions Club Bara och Bastuföreningen Mysingen samt Byalaget i Klågerup som förordar att 
bostadshuset (f.d biblioteket) avstyckas och säljes separat. Brandstationen behålles i kommunens 
ägo och hyrs ut som en del av "Föreningarnas hus". 
 

Sakägare, boende m fl, med besvärsrätt, som ej blivit tillgodosedda 
Lions Club Bara som är lokalhyresgäst i fastighet Tejarp 9:8 
Bastuföreningen Mysingen som är lokalhyresgäst i fastighet Tejarp 9:8 

Revidering 
Detaljplanen har efter granskning reviderats och kompletterats vad gäller: 

• Planbeskrivning kompletteras med Trafikverkets säkerhetszon och dimensioner för 
eventuellt bullerskyddsplank mot Malmövägen.  

• Planbestämmelse ”m2 - Bullerskydd med en höjd av lägst 1 m över anslutande 
marknivå ska finnas mot Malmövägen” tas bort i plankartan då riktvärde för 
bullernivå inomhus i gamla bostadshuset kan innehållas med ökad 
fönsterisolering. 

• Planbeskrivning kompletteras med antalet cykelparkeringar ska utföras enligt 
svensk standard SS 91 42 21:2006. 

• Planbeskrivning kompletteras med ansvarsroll för markföroreningar. 
• Plankarta kompletteras med information om avgiftsbefrielse för 

skyddsbestämmelser avseende kulturvärde. 
• Text om brandpost justeras i planbeskrivning under tekniska 

genomförandefrågor och ekonomiska genomförandefrågor. 
• Planbestämmelse ”a2” har justerats till ”Servitut avseende rätt till tillträde, 

nyttjande för tillsyn samt underhåll och reparationsarbeten av allmännyttig 
anläggning och rätt till underjordiska ledningar för fiber till förmån för fastighet 
Tejarp 9:8 som belastar styckningsfastighet”. 

 
Ändringarna av förslaget bedöms inte vara väsentliga. Ny utställning enligt 5 kap 25 § PBL 
erfordras därför inte. 
 

SAMLAD BEDÖMNING 
Detaljplan för del av fastighet Tejarp 9:8 m fl, "Gamla brandstationen" i Klågerup, Svedala 
kommun, upprättad 2020-01-16 bör föras till antagande. Antagande ske i kommunfullmäktige. 
 
 
STRATEGISK PLANERINGSENHET I SVEDALA 
 
 
 
Karin Gullberg  Jeanette Widén Gabrielsson 
stadsarkitekt   planarkitekt 
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