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2019-09-11 
Dnr: KS/2019-000068 
Projektnummer: E1520 
 
Detaljplan för del av Svedala 25:18 m fl, Bovieran, Svedala 
kommun, Skåne län 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

GRANSKNING 
Enligt plan- och exploateringsutskottets beslut 2019-05-29 har rubricerad detaljplan, upprättad 2019-05-21, 
hållits utställd för sakägares och övriga berördas granskning under tiden 10 juni – 29 juli 2019 samt 
remitterats till berörda myndigheter, nämnder m fl. 
 
Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse samt efter annons i Skånska dagbladet 
8 juni 2019. 

YTTRANDEN  
Under granskningstiden har inkommit 10 stycken yttranden, varav 2 från 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 
• Riksantikvarieämbetet 
• Malmö museér 
• Bara partiet 
• Centerpartiet 
• Liberalerna 
• Miljöpartiet 
• Moderaterna 
• Socialdemokraterna 
• Sverige demokraterna 
• Vänsterpartiet 
• Teliasonera/Scanova 
• Tele 2 
• Svedala naturvårdsförening 
• Rensningsföretaget Segeå 
• Föreningsrådet, Svedala kommun 
• Utbildningsnämnden 
• Tekniska nämnden 
• Bygg- och miljönämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Socialanämnden 
• Räddningstjänsten 
• Segeå projektledare 
• Kommunfullmäktige 
• Kommunstyrelsen 
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• Polisen, Snezana Ermin 
 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 

• Sydvatten 
• Region Skåne 

Myndigheter, statliga verk m fl 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Handlingar daterade 2019-06-11 för granskning enligt 5 kap 18§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 
 
Syftet med planen är att pröva möjligheten till uppförande av bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus 
inom del av fastigheten Svedala 25:18. 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  
Plankarta med bestämmelser  
Administrativ gräns saknas för bestämmelse a1.  
Bestämmelse om genomförandetid saknas.   
 
Planbeskrivning  
Även fastigheten Svedala 1:7 ser ut att omfattas av planförslaget. Det är dock svårt att tyda befintliga 
fastighetsgränser i grundkartan.  Det framgår inte om värmeförsörjning ska ske genom enskild eller allmän 
anläggning.   
 
Genomförandebeskrivning  
Som det får förstås är gemensamhetsanläggning aktuellt i den södra delen av planområdet, för ändamålet 
parkering. Kan det vara aktuellt med markreservat? Information saknas gällande ersättning för markupplåtelse 
m.m. Om en överenskommelse inte träffas görs en värdering av Lantmäteriet, inom ramen för 
anläggningsförrättningen, enligt ersättningsreglerna i anläggningslagen.   
Stycket under rubriken Ledningsrätt i genomförandebeskrivningen bör kompletteras med en redogörelse som 
även avser transformatorstationen inom E-området, om det är tänkt att rätten till detta område också ska säkras 
genom en rättighet.   
Information om ansvar för förrättningskostnader saknas. Är det något som kommer att regleras i 
markanvisningsavtalet? Gällande anläggningsförrättningar så är huvudregeln att förrättningskostnaden 
fördelas mellan ägarna av de fastigheter som ska delta i anläggningen, såvida inte någon åtar sig att stå för 
kostnaden.   
 
Grundkarta  
Koordinatkryssen i grundkartan är otydliga. Koordinater verkar saknas.   

Kommentar: 
Planbestämmelsen a1 gäller inom hela användningsområdet för ”PARK” och omfattas därför av 
användningsgränserna för denna. 
Plankartan kompletteras med genomförandetid.  
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Planbeskrivningen kompletteras med att planområdet även omfattas av fastigheten Svedala 1:7. 
Planbeskrivningen förtydligas med att värmeförsörjningen ska ske via enskild anläggning. 
 
Gemensamhetsanläggning utgår i planbeskrivningen och är heller inte aktuellt då parkeringsytan endast 
kommer att omfattas av en fastighetsägare.  
Planbeskrivningen kompletteras med information om rättighet gällande transformatorstationen.  
Kostnader om förrättningar är beskrivet i planbeskrivningen på sid 18. 
 
Grundkartan inkl koordinatkryssen förtydligas i plankartan inför antagandet. 

Trafikverket 
Risk- och bullerskyddsåtgärder bör utformas med utgångspunkt att väg 108 byggs om i ett nedsänkt läge 
jämfört med idag. Till exempel bör vall utformas så att den senare kan integreras med slänten ner till en 
kommande stödmur. 
 
En skyddsmur längs väg 108 måste uppföras utanför vägens säkerhetszon som är 3 meter från asfaltskant. 

Kommentar: 
Plankartan är utformad så att risk- och bullerskyddsåtgärder ska utrymmesmässigt fungera med ett nedsänkt 
läge för väg 108. Denna innehåller dessutom planbestämmelse (Skydd1) som säger att mur eller vall ska 
kompletteras med vägräcke längs med väg 108. 

Ledningsrättshavare m fl  

E.ON Energidistribution AB 
Längs fastighetens norra gräns (Börringevägen) har E.ON markförlagd mellanspänningskabel. På fastigheten 
har E.ON markförlagda låg- och- mellanspänningskabel samt en transformatorstation (se bifogad karta). 
 
Markförlagda Kablar 
Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. 
 
Gällande den markförlagda mellanspänningskabeln ser det ut som att den till största del går i parkmark, men 
att den i den norra delen ser ut att övergå till kvartersmark. För att mellanspänningskabeln ska vara förenlig 
med detaljplanen yrkar E.ON på att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med markkabeln i 
mitten i området som övergår till kvartersmark, samt att u-område även införs där det idag visas som prickmark 
i den norra delen. Den restriktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i 
planbestämmelserna. E.ON 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”. 
 
Fortsatt, lågspänningskablarna på fastigheten ligger i osäkert läge. E.ON har beställt inmätning på dessa för 
att få fram en mer exakt position. Resultatet av denna kan dock komma att dröja till efter sommaren på grund 
av ledigheter. För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller 
får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att 
reparation och underhåll försvåras. 
 
För att rådande plan skall kunna genomföras, kommer det därför att bli aktuellt med ombyggnad av befintliga 
lågspänningskablar i områdets södra del, vi förutsätter att kontakt tas i ett tidigt skede för att träffa 
överenskommelse om möjliga lösningar. Som ett alternativ till ombyggnation, hemställer E.ON om u-område 
för ovan nämnda kablar.  
 



4(6) 

Transformatorstation 
Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanläggning vara utförd enligt god 
elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att den ska vara utförd enligt svensk standard. Av svensk 
standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd 
mellan transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. SS-EN 
61936-1 föreskriver också att nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att 
tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. 

E.ON noterar att ett E1-område är utsatt, vilket vi är tacksamma för. Dessvärre är området för litet. E.ON
hemställer att det i plankartan sätts ut ett E1-område kring transformatorstationen där ett minsta område på
6 x 6 meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan och planbestämmelserna
ska säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar
byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls, förslagsvis ”Minst 5 meter avstånd mellan
transformatorstation och brännbar byggnad eller upplag”. Slutligen ska det vara möjligt att kunna ta sig till
transformatorstationen med tungt fordon.

Övrigt 
E.ON förutsätter att samordning sker i god tid innan projektstart. E.ON förutsätter också att vi inte drabbas av
några kostnader i samband med planens genomförande. Alla eventuella flyttningar och ändringar bekostas
av exploatören. Under förutsättning att man tar hänsyn till ovanstående har E.ON inget ytterligare att erinra
över planförslaget.

Slutligen noterar E.ON dels att det inte finns någon skala i ritningen, som därför bör läggas till, samt att vi 
inte fått en inspark i ärendet förrän i granskningsskedet, vilket bör framgå i handlingarna med en kommentar 
om varför. 

Kommentar: 
Plankartan kompletteras med en planbestämmelse för u-område kring delar av den prickade kvartersmarken i 
nordväst.  
Ang lågspänningskabeln i söder tas kontakt med E.ON inför projekteringen av området angående 
flytt/ombyggnation av denna. 
E-området utökas i plankartan för att uppfylla nämnda krav.  
Exploatör bekostar alla eventuella flyttningar och ändringar av ledningar, framgår i planbeskrivningen och 
skrivs in i markanvisningsavtalet mot exploatör. 
Kommunen kan efter kontroll av sändlista och dialog med E.ON konstatera att de har fått detaljplanen på 
samrådsremiss. 

Sydskånes avfallsaktiebolag 
Vi rekommenderar att det görs en körspårsanalys för en stor lastbil att köra runt parkeringen för att säkerställa 
att det inte är några problem att komma runt, speciellt i kurvorna i den östra delen. 

Kommentar: 
Körspårsstudier för lastbil är gjord i den framtagna trafikutredningen (Rapport, Trafik- och bullerutredning, 
2018-12-11) 

Kommunal förvaltning 

Räddningstjänsten 
Viktiga bestämmelser om riskreducerande åtgärder, nödvändiga för att uppnå en tillräckligt låg risknivå i 
området, var med i granskningshandlingarna men har tagits bort från de föreslagna planbestämmelserna. 
Dessa behöver återinföras så att kommunen kan säkerställa att säkerheten för de boende hamnar på en 
acceptabel nivå. 

• Bestämmelser om utförande av ventilationssystemet (friskluftintagens placering).
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• Bestämmelse om utrymningsmöjligheter riktade bort från riskkällorna. Se räddningstjänstens
samrådsyttrande för formulering.

Dessa är riskreducerande åtgärder utöver kraven i BBR som kommunen måste kunna följa upp och säkerställa 
att de genomförs. 

Utdrag ur skrivelsen ”Riskhantering i detaljplaneprocessen – Riskpolicy för markanvändning intill transportleder 
för farligt gods” av länsstyrelsen Skåne m. fl: 

Krävs riskreducerande åtgärder för att nå en tolerabel risknivå ska dessa om 
möjligt föras in som planbestämmelser på plankartan. Åtgärder som inte 
omfattas av detaljplanen bör befästas på annat sätt, till exempel genom avtal. 

Samråd bör ske med räddningstjänsten om den slutgiltiga formuleringen av planbestämmelserna avseende 
riskreducerande åtgärder. 

Kommentar: 
Samråd har skett med räddningstjänsten och ovanstående planbestämmelserna har återinförts i plankartan. 

Sakägare, boende m fl 

Brf Disponentparken
Bostadsrättsföreningen hänvisar till sitt tidigare icke tillgodosedda samrådsyttrande och kommunens kommentar 
till denna. 

Utöver ovanstående tillägger de följande i sitt granskningsyttrande: 
I program för detaljplan Segestrand i Svedala från 2007-10-24 finns den av bostadsrättsföreningen 
föreslagna anslutningen till Börringevägen med. Gäller inte denna detaljplan? 

Kommentar: 
I den illustration som det hänvisas till i planprogrammet (Program för detaljplan, Segestrand i Svedala, 
2007-10-24) så föreslogs en gata med genomsilningstrafik från Börringevägen längs västra delen av 
planområdet som dockar på Segestrandsgatan i sydväst, likt den som Bostadsrättsföreningen föreslagit i sitt 
yttrande.  
Planprogram tas fram i ett tidigt skede (före detaljplan) där kommunen vill presentera en struktur och belysa 
viktiga förutsättningar. Programmet är emellertid inte juridiskt bindande som en detaljplan, utan endast 
vägledande.  
När området senare studerats på detaljplanenivå har det konstaterats att en infart till planområdet är att 
föredra via Segestrandsgatan, vilket framgår av planförslaget. Utöver detta hänvisar kommunen till sin tidigare 
kommentar i samrådsskedet.  

Privatperson 
Fotbollsplanen störde inte oss alls. Vi tyckte mycket om det gröna området som fotbollsplanerna hade. Det 
gjorde området kännas lugnt och friskt. Att grönt område förlorades vore mycket otrevligt för oss. Vi bor redan i 
ett område med mycket trafik från bilar som kör i hög hastighet. Det skulle riskera att minska på friskheten av 
området. Är det inte också bra med fotbollsplan där människor kan leka och motionera på? 
Tre våningar är högt. Vi vill inte ha någon belysning på vårt hem eller att människor skall kunna se på vår 
trädgård från lägenheter heller. Höga byggnader kan också öka på skuggan i vårt hem. Och dessa grannar 
skulle också utsättas för mycket ljud från trafiken. Vore det inte mycket klokare att bygga i centrum, där den 
gamla Centralskolan var? Parkeringarna är oftast tomma där ändå så det finns mycket plats att bygga där i 
stället. 
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Kommentar: 
Tätortsnära rekreation är viktigt, det stämmer. Andelen rekreation/grönska/spontanidrott kommer inte att 
försvinna från tätorten Svedala, utan fotbollsplanerna kommer att ersättas nära Aggarpsvallen och byggas 
inom detaljplanen för FSI del 2 som vann laga kraft 2019-07-24.  
Är ca 50 meter mellan föreslaget flerbostadshus och befintligt enbostadshus där sakägaren bor. Därför anses 
skuggbildningen, belysningen och insynen vara hanterbar.    
Planområdet är utpekat i Översiktsplan 2018, antagen november 2018 för centrumutveckling i form av ca 
50 seniorlägenheter för 55+-boende. Är även utpekat i tidigare översiktsplan (antagen 2010) och i 
Planprogrammet för Segestrandsområdet (2007). Området vid Gamla Centralskolan markeras som ett 
område lämpligt för förtätning i kommunens översiktsplan, men har ej varit aktuellt för detaljplaneuppdraget 
för Bovieran. En annan lokalisering av föreslagen bebyggelse medför dessutom att andra komplexa 
planeringsfaktorer väcks.  

SAMMANFATTNING 

Sakägare m fl, med besvärsrätt, som ej blivit tillgodosedda 
Brf Disponentparken 
Privatperson 

Revidering 
Detaljplanen har efter granskning reviderats och kompletterats vad gäller: 

• Plankartan kompletteras med genomförandetid. 
• Grundkartan inkl koordinatkryssen förtydligas i plankartan inför antagandet. 
• Planbeskrivningen kompletteras med att planområdet även omfattas av fastigheten 

Svedala 1:7. 
• Planbeskrivningen förtydligas med att värmeförsörjningen ska ske via enskild 

anläggning. 
• Planbeskrivningen kompletteras med information angående genomförandet av 

transformatorstationen inom E-området. 
• E-områdets utbredning utökas i plankartan. 
• Plankartan kompletteras med en planbestämmelse för u-område kring den prickade 

kvartersmarken i nordväst. 
• Plankartan kompletteras med tidigare planbestämmelser (från samrådet)

beträffande risk d v s ventilationssystem och utrymningsmöjligheter.

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

SAMLAD BEDÖMNING 
Detaljplan för Detaljplan för del av Svedala 25:18 m fl, Bovieran i Svedala, Svedala kommun, upprättad 
2019-09-11 bör föras till antagande. Antagande ske i kommunfullmäktige. 

STRATEGISK PLANERINGSENHET I SVEDALA 

stadsarkitekt planarkitekt
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