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2019-05-21 
Dnr: KS/2019-000068 
Projektnummer: E1520 

Detaljplan för del av Svedala 25:18 m fl, Bovieran, Svedala 
kommun, Skåne län  

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

SAMRÅDET 
Enligt plan- och exploateringsutskottets beslut 2019-03-07 har rubricerad detaljplan, upprättad 2019-02-26, 
varit föremål för samråd under tiden 20190318-20190408. 

Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse samt efter annons i Skånska dagbladet 
20190316. 

Samrådsmöte 
Berörda bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt övriga intressenter har haft möjlighet att delta i ett 
gemensamt samrådsmöte 20190401. Vid mötet närvarade 17 medborgare samt representanter för strategisk 
planeringsenhet, kommunledningen och plan- och exploateringsutskottet. 

Under mötet diskuterades befintlig och framtida trafiksituation längs riksväg 108, Börringevägen och 
anslutande vägar till planområdet. Ianspråktagandet av fotbollsplanerna för kommande bebyggelse m.m. 
Lokaliseringen av planerna till Aggarpsvallen och den överklagade detaljplanen för FSI del 2 samt vad som 
planeras inom NFU-området (Nils Fredrikssons utbildning). Det framkom även synpunkter angående befintlig 
parkeringssituation kring planområdet.  

YTTRANDEN 
Under granskningstiden har inkommit 21 stycken yttranden, varav 2 från berörda sakägare. Länsstyrelsens 
yttrande redovisas i dess helhet. Övriga yttranden redovisas sammanfattande. Originaltext finns hos strategisk 
planeringsenheten. Följande har avstått ifrån att svara: 

• Riksantikvarieämbetet

Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget. 

• Tele 2
• Sydvatten
• Weum Gas AB
• Sysav
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Myndigheter, statliga verk m fl 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Handlingar daterade 2019-03-14 för samråd enligt 5 kap 11§ 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. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Arkeologi 
Planytan är strax över 1 ha. Vid ytor av den storleken kan Länsstyrelsen ställa krav på en arkeologisk 
utredning även om det inte finns någon känd fornlämning inom ytan, vilket är fallet här. En arkeologisk 
utredning tjänar enbart till att konstatera om fornlämning finns och avgränsa denna. En utredning bör initieras 
så tidigt som möjligt i processen genom att kontakta kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen. 
 
Kommentar: 
Kommunen kommer att kontakta Länsstyrelsen och initiera en arkeologisk utredning. Planbeskrivningen 
kompletteras med info om att detta ska göras. 

Lantmäterimyndigheten  
Genomförandebeskrivning 
Redovisningen enligt 4 kap. 33 § PBL måste förtydligas. 
 
Organisatoriska frågor 
Det framgår inte om värmeförsörjningen ska ske genom enskild eller allmän anläggning. På sidan 19 under 
rubriken ”Ansökan om fastighetsbildning m.m.” nämns ansökan om fastighetsreglering. Det som tidigare 
nämnts om fastighetsbildning i genomförandesyfte är dock en avstyckning, vilken är en annan åtgärd än 
fastighetsreglering. Det saknas information om hur genomförandet är planerat avseende E-området samt för 
kvartersmark – P. Redovisningen av markanvisningsavtal bör, i den mån det är möjligt, specificeras avseende 
dess huvudsakliga innehåll. Vad är tänkt att regleras i avtalet? 
 
Ekonomiska frågor 
I genomförandebeskrivningen saknas information om ansvar för förrättningskostnader. Det framgår inte heller 
om någon avgift kommer utgå vid anslutning till allmänna ledningsnät såsom exempelvis VA-nätet. 
 
Grundkarta 
I orienteringssyfte är det fördelaktigt om koordinater anges i grundkartan. Detta verkar saknas i handlingen. 

Kommentar: 
Redovisningen enligt 4 kap. 33 § PBL förtydligas i genomförandebeskrivningen. 
 
Avsnittet om ”ansökan om fastighetsbildning m.m” omformuleras för att bättre överstämma med syftet. 
Genomförandebeskrivningen kompletteras med information om hur E-området respektive för kvartersmark P-
parkering ska genomföras. Plankartan revideras i avseende kvartersmark P-parkering söder om befintlig 
trädallé som istället kommer att inrymmas inom kvartersmark bostadsändamål och parkering, som avses för 
den kommande bostadsexploateringen i söder.    
Markanvisningsavtalet ska reglera kostnadsfördelning för genomförandet av detaljplanen, detta förtydligas.  
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Genomförandebeskrivningen kompletteras med information om att anslutning till det allmänna ledningsnätet 
kommer att debiteras kommunens enligt gällande taxor.  
 
Grundkartan kompletteras med koordinatkryss.  

Trafikverket 
Det är viktigt att detaljplanen utgår från framtagen förstudies breddsektion samt höjdläge för ombyggnad av 
väg 108. En framtida nedsänkning av vägen för att komma under dagens plankorsning kräver utrymme vid 
sidan av vägen. Den byggnadsfria zonen bör förses med prickmark i plankartan. Den byggnadsfria zonen 
på 20 meter behöver också utvidgas söderut så att ej heller GATA ligger närmare än 20 meter från 
vägkanten. Träd i vägområdet öster om väg 108 behöver tas bort ur illustrationsplanen. 

Kommentar: 
Detaljplanen är utformad utifrån den framtagna breddsektionen och dess höjdläge i förstudien för 
ombyggnad av väg 108.  
 
Området mellan kvartersmarken och riksväg 108 avser kommunen planlägga som en byggnadsfri zon d v s 
allmän platsmark ”PARK”, dels för att den ska vara tillgänglig för allmänheten och samtidigt fungera som grön 
barriär mot gatan. Den ska dessutom kunna inrymma dike, skyddsåtgärder och ev planteringar m.m.  
Den del av planbestämmelse ”GATA” som ligger inom de angivna 20 meter, kommer anläggas som gata 
och ej med någon form av byggnad. Kommunen har ett ansvar att bygga ut och iordningställa denna. 
Förslag kring återvändsgata m.m. har prövats, men kommunen avser att skapa en gatustruktur som fungerar 
kopplat till den framtida exploateringen söder om området.  
 
Träden ingår i grundkarta till detaljplanen.  

Region Skåne 
Region Skåne ser positivt på att Svedala kommun möjliggör för ett ökat bostadsbyggande i ett centralt läge 
och att detta bidrar till en mer varierad bostadsbebyggelse. Region Skåne saknar dock en mer utvecklad 
beskrivning av kopplingen mellan de nya bostäderna och tillgång till kollektivtrafik. 

Kommentar: 

Området har tillgång till god kollektivtrafik. 

Kopplingar i form av gång- och cykelväg, stigar m.m. kan anläggas inom ”PARK” d v s parkmarken i väster, 
vilket även är illustrerat i illustratonsplanen. Det förbinder planområdet via trottoar och övergångställe till 
befintliga busshållplatser utmed Börringevägen. Dessa kan man även ta sig till via 
Segestrandsgatan/Sockerbruksgatan.  

Ledningsrättshavare m fl  
Telia Sonera Skanova Access AB 
Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde, vilka kommer att beröras av planens 
genomförande. Kabelanläggningarnas läge framgår ungefärligt av bifogad karta/PDF-fil. Skanova har med 
anledning av detta följande synpunkt som vi vill få införd i genomförandebeskrivningen: 
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska 
bekostas av exploatören/fastighetsägaren”. 

Kommentar: 

Genomförandebeskrivningen kompletteras med information om detta.   
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Kommunala nämnder, styrelser och utskott 

Bygg- och miljönämnden 
Buller  
Bullernivån från väg- och spårtrafik kommer att överskrida riktvärdena i förordningen (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbebyggelse, om de inte förses med tillräckligt bullerskydd. Även om bullerkraven klaras 
på en gemensam uteplats anser bygg- och miljönämnden inte att det är lämpligt att bygga enskilda uteplatser 
eller balkonger som inte klarar bullerkraven. Trots att den beräknade ekvivalenta ljudnivån uppfyller riktvärdet 
60 dBA vid alla fasader utom den östra mot väg 108 så förekommer höga maxvärden (75-80 dBA) från 
både järnvägen och väg 108. Det medför att det inte kommer att gå att samtala i normal ton på 
uteplatserna.  

Parkering  
Enligt BBR 27, 3:122, ska parkeringsplatser för rörelsehindrade kunna ordnas efter behov inom 25 meters 
gångavstånd från tillgänglig och användbar entré (varje bostadsentré). I denna samrådshandling är alla 
parkeringar samlade söder om husen vilket innebär att tillgänglighetskraven i BBR inte går att uppfylla.  

Renhållning 
Enligt planbeskrivningen ska miljöhus placeras i anslutning till områdets angöring och parkering vilket innebär 
att tillgänglighetskraven enligt BBR 27, 3:422, inte uppfylls. Avståndet ska inte överstiga 50 meter från varje 
bostadsentré till avfallshantering (gäller hushållsavfall som till exempel matavfall).  

Planbestämmelse b1  
Denna planbestämmelse är ett tekniskt egenskapskrav och kan inte följas upp i bygglovet. Vid det tekniska 
samrådet tas ingen hänsyn till detaljplanen. Hur ska ni se till att planbestämmelsen genomförs?  

Markföroreningar  
Om gräv- eller schaktarbeten ska utföras på den plats där den miljötekniska markundersökningen visar att det 
finns nickel i halter över MKM, måste först en anmälan om avhjälpandeåtgärd lämnas in till bygg- och 
miljönämnden. 

Kommentar: 

Till detaljplanen har det framtagits en trafik- och bullerutredning som konstaterar att det krävs bullerskyddande 
åtgärder för att marken ska vara lämplig för ändamålet och bullerriktvärdena för bostäder ska uppnås. 
Åtgärderna innebär att lägenheter vända mot riksväg 108 i öster ska vara genomgående och ha minst 
hälften av bostadsrummen mot en ljuddämpad sida, så att den gemensamma uteplatsen i norr mot 
Börringevägen ska förses med bullerskyddsskärmar som är minst 2 meter höga.  

Extra parkeringsplats/-er för handikappsboende kan inrymmas inom norra delen av kvartersmarken och med 
infart från ex servicevägen eller liknande, detta uppfyller tillgänglighetskraven enligt BBR.  

Placering av miljöhus kan lösas inom kvartersmarken för bostadsändmål som plankartan är utformad. Detta 
löses inför bygglovsskedet.   

Planbestämmelsen b1 tas bort från plankartan. 

Angående markföroreningar så kommer en anmälan om avhjälpandeåtgärd lämnas in till bygg- och 
miljönämnden. Detta är redan beskrivet i planbeskrivningen.  

Socialnämnden 
Socialnämnden är positiva till förslaget och anser att det främjar social gemenskap. 
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Kommentar: 

---------------------------------- 

Kommunal förvaltning 

Räddningstjänsten 
Om det ska vara möjligt att genomföra projektet kan inte formuleringen i utförandekrav b2 stå kvar som den 
gör nu. Begränsningen "Utrymningsvägar får inte orienteras mot öster och söder" gör det i princip omöjligt att 
brandskyddsprojektera den typ av byggnad som avses i projektet. För att uppnå den skyddseffekt som 
utredaren i riskutredningen avser bör utförendekravet formuleras som "Från varje lägenhet och annat utrymme 
ska det finnas möjlighet att utrymma byggnaden i riktning västerut eller norrut'. 
Riskutredningen anger att diket mellan byggnaden och skyddsvallen mot väg 108 ska ha ett djup av minst 
0,3 meter under vägbanans nivå. Detta är en förutsättning för att risknivån ska vara acceptabel och bör 
anges som utformningskrav i detaljplanen. 
Riskutredningen anger att ventilation ska vara utrustad med nödstopp för att acceptabel risknivå ska kunna 
uppnås. Det kan vara lämpligt att ange detta i detaljplanen. 
Skyddsavstånden i förslaget är satta till riskutredningens miniminivå. Om det är möjligt att utöka avståndet 
mellan väg 108 och byggnaden, exempelvis genom att anlägga parkeringsplatsen öster om byggnaden är 
detta att föredra ur säkerhets- och risksynpunkt. Detta föreslås också i riskutredningen. En aspekt att ta i 
beaktande gällande detta är möjligheten att i framtiden göra ombyggnationer/förändringar av väg 108. 
Om miniminivån på skyddsavstånd väljs kommer det inte att finnas möjlighet att bredda vägbanan västerut i 
framtiden. Det är värt att notera att byggnadens placering intill riskkällor som järnvägen och farligtgods-led 
medför en risknivå som är olämplig för känslig verksamhet så som vård eller skola. Detta gör att det inte 
kommer att vara lämpligt att i framtiden använda byggnaden som exempelvis särskilt behovsprövat boende 
(socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till funktionshindrade etc.) 

Kommentar: 

Planbestämmelse b2 tas bort från plankartan, då den blir svår att följa upp i bygglovet.  

Diket ligger inom Trafikverkets vägområde och används för vägavvattning, där råder inte kommunen över 
utformningen. Denna kan dessutom utformas utanför ramen av en detaljplan.  

Bestämmelser angående ventilation är på en annan detaljeringsgrad och bättre att följa upp i t ex bygglovet.  

Bebyggelsen är anpassad till eventuell framtida nedsänkning av Riksväg 108. Anläggande av 
parkeringsplats i öster försämrar utformningen av området ur en rad andra skäl. Parkeringsplatsen eller delar 
av den hamnar inom skyddsavståndet 20 m, kvarteret hamnar i konflikt med befintliga träd i väster och är ur 
gestaltningssynpunkt ett sämre alternativ. Kvarteret är endast avsett för bostäder.  

Organisationer och föreningar 

Segeå Vattendragsförbund 
Planen innebär att mängden hårdgjorda ytor ökar kraftigt. Det är önskvärt att parkeringsytor görs 
genomsläppliga och att gröna vegetationsklädda tak används. Det är också av största vikt att tillse att 
dagvatten ska renas och inte bara fördröjas innan det leds vidare till recipient. Dagvatten skall klara de 
naturliga bakgrundsvärdena för föroreningar när de släpps till recipient och naturligtvis ska 
miljökvalitetsnormerna för vatten hållas.  

Kommentar: 

Parkeringsytorna och gröna tak kan genomföras utanför ramen av detaljplan. De föreslagna 
fördröjningsytorna klarar uppskattningsvis att ta om hand om allt dagvatten som exploateringen medför.  
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Skabersjö IF (idrottsförening) 
Parkering i söder 
Vi ställer oss frågande till anläggandet av den södra parkeringsplatsen som i planbeskrivningen enbart ska 
utgöra tillfart till framtida exploatering, alltså inte Boverian som detaljplanen gäller och kräver att denna inte 
inkluderas i detaljplanen. Att gränsen flyttas precis norr om trädallén. De ca 10 meter söder om kastanjeallén 
som tas i anspråk renderar gräsplanen oanvändbar, där man ganska enkelt istället kan skapa en vändzon i 
det nordöstra hörnet av den föreslagna parkeringsplatsen. För t.ex. utryckningsfordon och sophantering. Idag 
finns det redan goda parkeringsmöjligheter på Gamla IP sydväst om detaljplanerat område. 

Tillfartsväg 
Bredden på den föreslagna tillfartsvägen i det sydvästra hörnet av detaljplanen ligger väldigt nära 
omklädningsrumsbyggnaden direkt söder om vägdragningen, som även ligger utanför detaljplanens område. 

Barnperspektivet 
Hur man kan hävda att man tar hänsyn till barnens behov och intresse enligt barnkonventionen när man aktivt 
jobbar för att avveckla och minska antalet ytor för idrott och spontanidrott, är för oss helt ofattbart. Svedala 
växer för varje år och kommunens mål för invånarantal är satt ganska högt enligt översiktsplanen. Nu kommer 
fler barn få mindre ytor att kunna utöva organiserad föreningsverksamhet, skolidrott och spontan lek. 

Tidplan 
I skrivande stund är de nya planerna på Aggarpvallen överklagade och kommer således inte börjas på 
förrän vi får ett beslut mark- och miljödomstolen. Tidplanen i planbeskrivningen säger att Svedala kommun 
hoppas på antagande och laga kraft hösten 2019. Detta överlapp innebär att det finns en enorm osäkerhet 
kring vad som kommer att hända under vintern 2019-2020 med spelplatser och träningstider, vilket kommer 
att påverka Svedalas föreningsliv negativt. Vi kräver att vår verksamhet och verksamhetsområde förblir orört 
fram tills spaden sitter i marken. Risken att Gamla IP annars kommer att stå och förfalla utan att användas 
känns överhängande med tanke på andra byggprojekt i kommunen som har hamnat i stiltje i samtal med 
politiker och tjänstemän under året har vi muntligen fått bekräftelse att Gamla IP inte skulle avvecklas förrän 
Aggarpsvallan var fullt spelbar. Vad vi förstått så riskerar vi istället att få ett års vakuum mellan färdigställandet 
och avvecklandet vilket kommer att få oerhörda negativa konsekvenser för föreningslivet. Svedala IF använder 
sig redan idag av alla tre idrottsplatser i byn Aggarpsvallen, Gamla IP och Svedalagården. Nu finns det en 
överhängande risk att vi blir av med välanvända träningsytor istället. 

Slutord 
I samtal med kommunen tidigare har vi fått förklarat för oss att nybygget av Aggarpsvallen kommer att gynna 
föreningslivet. Men vi har aldrig fått förklarat för oss hur Aggarpsvallen kommer att gynna föreningslivet, eller 
varför. Vi är inte emot att Svedala växer och byggs ut, men bygger man nytt på ett område där det redan 
finns organiserad verksamhet som jobbar för att gynna byns barn och unga måste detta ske i samförstånd 
med föreningslivet som arbetar där dagligen. Vi hoppas i dialog kunna komma fram till en kompromiss med 
Svedala kommun där båda parter kan känna sig tillfreds med utvecklingen av Gamla IP. Eftersom att vi är 
hyresgäster i lokalerna och anser och att en fullständig avveckling av Gamla IP kommer påverka vår 
verksamhet negativt i en så pass stor omfattning att vi hävdar att vi är sakägare i frågan. 

Kommentar:  

Ianspråktagandet av området söder om kastanjeallén har två huvudsyften d v s att skapa en effektiv 
trafikstruktur för hela området inklusive kommande exploatering i söder. Tillgängligheten med sopbil och 
räddningstjänst fungerar till Bovierans kvarter. En återvändsgata i öster kräver mycket extra utrymme på 
bekostnad av framkomlighet samt en minskning av Bovierans parkeringsplatser. Det finns även krav enligt BBR 
(Boverksets byggregler) hur långt boendeparkering får ligga från entréer. 

Inom området för planbestämmelsen LOKGALGATA får tillfartsvägen anläggas, men den reglerar inte den 
exakta positionen utan, detta bestäms i projekteringsskedet.  
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Ytorna för idrott, skol- och spontanidrott ersätts i form av två fotbollsplaner vid Aggarpsvallen, inom 
detaljplanen för Förskola, Skola, idrott (FSI) etapp 2 som dessvärre i nuläget är överklagad.      

Kommunen kommer att ha en dialog med fotbollsföreningarna om vad som kommer att hända under 
byggtiden. Eftersträvsamt är givetvis att hitta en så god lösning som möjligt och att vakuumet blir så kort som 
möjligt tills att de nya fotbollsplanerna vid Aggarpsvallen är färdigställda. Utbyggnaden av detaljplanen kan  
t ex komma att ske i olika etapper för att underlätta för fotbollsföreningarna. Det finns även möjligheten att 
den södra fotbollsplanen kan användas men ev i mindre format under byggtiden. 

Om det blir en period med färre planer så behöver de föreningar som nyttjar planerna samarbeta för att 
kunna få till träningstillfällen. Genom ett gott samarbete går det att samnyttja befintliga planer inom 
kommunen och att alla föreningar ska kunna erbjudas träningstillfällen genom effektivisering av 
schemaläggning. 

Målsättningen med ett samlat idrottsområde har varit att skapa en gemensam mötesplats och samla kulturen 
och idrotten i Svedala. Avsikten är att skapa ett levande område där kommunala resurser används så effektivt 
som möjligt. Det finns stora vinster med att bilda ett samlat idrottsområde och en mötesplats, både 
miljömässigt och ekonomiskt. Föreningar som har nära till varandra har större möjligheter att samarbeta, det 
kan handla om gemensamma utbildningssatsningar för ledare, föreningsdeltagande över gränser t.ex. kan 
föräldrar vars barn är på fotbollsträning vara med på gymnastik på Friskis och Svettis eller att barn och 
ungdomars föreningsdeltagande ökar när avståndet mellan föreningsverksamheterna kortas. 

Skabersjö DFF (damfotbollsförening) 
Parkering i söder  
Vi ställer oss frågande till anläggandet av den södra parkeringsplatsen som i planbeskrivningen enbart ska 
utgöra tillfart till framtida exploatering, alltså inte Boverian som detaljplanen gäller och kräver att denna inte 
inkluderas i detaljplanen. Att gränsen flyttas precis norr om trädallen.  
De ca 10 meter söder om kastanjeallen som tas i anspråk renderar gräsplanen oanvändbar, där man ganska 
enkelt istället kan skapa en vändzon i det nordöstra hörnet av den föreslagna parkeringsplatsen. För t.ex. 
utryckningsfordon och sophantering. Idag finns det redan goda parkeringsmöjligheter på Gamla IP sydväst 
om detaljplanerat område.  

Tillfartsväg  
Bredden på den föreslagna tillfartsvägen i det sydvästra hörnet av detaljplanen ligger väldigt nära 
omklädningsrumsbyggnaden direkt söder om vägdragningen, som även ligger utanför detaljplanens område. 
Barnperspektivet Hur man kan hävda att man tar hänsyn till barnens behov och intresse enligt 
barnkonventionen när man aktivt jobbar för att avveckla och minska antalet ytor för idrott och spontanidrott, 
är för oss helt ofattbart. Svedala växer för varje år och kommunens mål för invånarantal är satt ganska högt 
enligt översiktsplanen. Nu kommer fler barn få mindre ytor att kunna utöva organiserad föreningsverksamhet, 
skolidrott och spontan lek.  

Tidplan  
I skrivande stund är de nya planerna på Aggarpvallen överklagade och kommer således inte börjas på 
förrän vi får ett beslut mark- och miljödomstolen. Tidplanen i planbeskrivningen säger att Svedala kommun 
hoppas på antagande och laga kraft hösten 2019. Detta överlapp innebär att det finns en enorm osäkerhet 
kring vad som kommer att hända under vintern 2019-2020 med spelplatser och träningstider, vilket kommer 
att påverka Svedalas föreningsliv negativt. Vi kräver att vår verksamhet och verksamhetsområde förblir orört 
fram tills spaden sitter i marken. Risken att Gamla IP annars kommer att stå och förfalla utan att användas 
känns överhängande med tanke på andra byggprojekt i kommunen som har hamnat i stiltje  
I samtal med politiker och tjänstemän under året har vi muntligen fått bekräftelse att Gamla IP inte skulle 
avvecklas förrän Aggarpsvallan var fullt spelbar. Vad vi förstått så riskerar vi istället att få ett års vakuum 
mellan färdigställandet och avvecklandet vilket kommer att få oerhörda negativa konsekvenser för 
föreningslivet. Svedala IF använder sig redan idag av alla tre idrottsplatser i byn Aggarpsvallen, Gamla IP 
och Svedalagården. Nu finns det en överhängande risk att vi blir av med välanvända träningsytor istället.  
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Slutord  
I samtal med kommunen tidigare har vi fått förklarat för oss att nybygget av Aggarpsvallen kommer att gynna 
föreningslivet. Men vi har aldrig fått förklarat för oss hur Aggarpsvallen kommer att gynna föreningslivet, eller 
varför. Vi är inte emot att Svedala växer och byggs ut, men bygger man nytt på ett område där det redan 
finns organiserad verksamhet som jobbar för att gynna byns barn och unga måste detta ske i samförstånd 
med föreningslivet som arbetar där dagligen. Vi hoppas i dialog kunna komma fram till en kompromiss med 
Svedala kommun där båda parter kan känna sig tillfreds med utvecklingen av Gamla IP.  
Eftersom att vi är hyresgäster i lokalerna och anser och att en fullständig avveckling av Gamla IP kommer 
påverka vår verksamhet negativt i en så pass stor omfattning att vi hävdar att vi är sakägare i frågan. 

Kommentar:  

Ianspråktagandet av området söder om kastanjeallén har två huvudsyften d v s att skapa en effektiv 
trafikstruktur för hela området inklusive kommande exploatering i söder. Tillgängligheten med sopbil och 
räddningstjänst fungerar till Bovierans kvarter. En återvändsgata i öster kräver mycket extra utrymme på 
bekostnad av framkomlighet samt en minskning av Bovierans parkeringsplatser. Det finns även krav enligt BBR 
(Boverksets byggregler) hur långt boendeparkering får ligga från entréer. 

Inom området för planbestämmelsen LOKGALGATA får tillfartsvägen anläggas, men den reglerar inte den 
exakta positionen utan, detta bestäms i projekteringsskedet.  

Ytorna för idrott, skol- och spontanidrott ersätts i form av två fotbollsplaner vid Aggarpsvallen, inom 
detaljplanen för Förskola, Skola, idrott (FSI) etapp 2 som dessvärre i nuläget är överklagad.      

Kommunen kommer att ha en dialog med fotbollsföreningarna om vad som kommer att hända under 
byggtiden. Eftersträvsamt är givetvis att hitta en så god lösning som möjligt och att vakuumet blir så kort som 
möjligt tills att de nya fotbollsplanerna vid Aggarpsvallen är färdigställda. Utbyggnaden av detaljplanen kan  
t ex komma att ske i olika etapper för att underlätta för fotbollsföreningarna. Det finns även möjligheten att 
den södra fotbollsplanen kan användas men ev i mindre format under byggtiden. 

Om det blir en period med färre planer så behöver de föreningar som nyttjar planerna samarbeta för att 
kunna få till träningstillfällen. Genom ett gott samarbete går det att samnyttja befintliga planer inom 
kommunen och att alla föreningar ska kunna erbjudas träningstillfällen genom effektivisering av 
schemaläggning. 

Målsättningen med ett samlat idrottsområde har varit att skapa en gemensam mötesplats och samla kulturen 
och idrotten i Svedala. Avsikten är att skapa ett levande område där kommunala resurser används så effektivt 
som möjligt. Det finns stora vinster med att bilda ett samlat idrottsområde och en mötesplats, både 
miljömässigt och ekonomiskt. Föreningar som har nära till varandra har större möjligheter att samarbeta, det 
kan handla om gemensamma utbildningssatsningar för ledare, föreningsdeltagande över gränser t.ex. kan 
föräldrar vars barn är på fotbollsträning vara med på gymnastik på Friskis och Svettis eller att barn och 
ungdomars föreningsdeltagande ökar när avståndet mellan föreningsverksamheterna kortas. 

Sakägare, boende m fl 
Brf. Disponentparken  
Vi gillar inte att vår infartsväg blir även infart till fastighet 25:18 och kommande fastigheter söder om p. g. a. 
det ökade flödet av de 50 bilar till och från fastighet 25:18 kommer att ytterligare förvärrar dagens 
olyckstillbud i T-korsningarna Sockerbruksgatan-Segestrandsgatan samt SockerbruksgatanBörringevägen 
(trafiken från vår fastighet 25:16, NF-skolan och nya Segestrandsområdet). Vi vill att Fastighet 25:18 får en 
egen infart och kommande fastigheter söder om (se förslags-skiss). Ytterligare skäl för egen infart är att 
säkerheten och lugnet ökar i vårt fastighetsområde. Den egna infarten gör att även fastighet 25:18 får ett 
säkrare och lugnare område. Istället för byggandet av "Bovieran tycker vi att det är mer rimligt att 
ungdomarna i Svedala kommun kan få fortsätta att som idag nyttja idrottsplatsen, det är inte bara 
idrottsföreningar som nyttjar planen. 



9(12) 

Kommentar:  

Den framförda föreslagna infartsvägen i ert yttrande d v s mellan fastigheterna Svedala 25:14, Svedala 
25:16 och Bovierans kvarter medför emellertid en del svårigheter. Infarten skapar en ny korsningspunkt vid 
Börringevägen, som ligger nära riksväg 108 och som ägs av Trafikverket. Denna bidrar också till 
genomfartstrafik genom området som ur trafiksäkerhetsskäl inte är att föredra. Dessutom blir det ett intrång i 
befintlig och tilltänkt vegetation/parkområde. Fastigheterna Svedala 25:14 och 25:16 får även 
angränsande trafik på fler sidor av sina tomter till skillnad från den föreslagna vägsträckningen i planförslaget.  

Ytorna för idrott, skol- och spontanidrott ersätts i form av två fotbollsplaner vid Aggarpsvallen, inom 
detaljplanen för Förskola, Skola, idrott (FSI) etapp 2 som dessvärre i nuläget är överklagad.      

BOPA Fastigheter AB (fastighet Svedala 25:14) 
Vi har en infart från parkeringen vid konstgräsplanen på Börringevägen. Lite nyfiken på hur det kommer att bli 
med den sen?  

Kommentar: 
Befintlig infart till Svedala 25:14 sker via kommunens mark som är icke planlagd. I samband med 
detaljplanen föreslås en annan markanvändning för denna del (PARK). Diskussion kommer att tas med berörd 
fastighetsägare för att hitta en annan lösning.    

Jag är bosatt i Svedala sedan 1991. Tidigare bott i Malmö, men tyckte det skulle vara skönt att komma ut på 
"landet" när vi fick barn. Då vi har två fotbollsspelande söner, har detta varit väldigt fint, eftersom det har 
funnits bra med planer för denna verksamhet. Därför blir jag så bestört av att Gamla IP ska försvinna till 
förmån för boende, det byggs ju väldigt mycket redan runt om. Ytor som bara står tomma, som hade varit 
exemplariska att bygga på t.ex. Sveagatan, Gamla ICA´s tomt som stått öde sedan 2017, m.fl. istället har 
man valt att offra Gamla IP för byggande, det är en anrik plan, som har funnits i många år och som har 
berört många. Hade man kunnat kulturmärka en fotbollsplan så hade detta varit en kandidat. Att samla 3-4 
fotbollsklubbar på ett ställe, utan klubblokaler och betydligt sämre utgångsläge angående omklädningsrum, 
förråd, tvättstuga och sist men ABSOLUT inte minst inga klubblokaler. Det är detta som föreningslivet handlar 
om, att man samlas efter träningar och matcher för då skapar man en härlig kamratanda som är SÅ VIKTIG. 
Sedan är det ju så att ungdomar måste röra på sig mer, det finns det ju studier om, för deras hälsas skull. De 
måste ju röra på sig mer. Gamla IP används av många som inte är anslutna till någon fotbollsklubb, men som 
ändå har möjlighet att spela där. Även skolorna använder den till sina idrottslektioner. Om vi inte kan få 
gehör för detta, så ta konstgräsplanen men snälla, låt GRÄSPLANEN FÅ LIGGA KVAR. Med dessa rader vill 
jag som medborgare bara få uttrycka min synpunkt och önskan om att ni tar till er detta och låter gräsmattan 
på Gamla IP ligga kvar. 

Kommentar:  

De nämnda ytorna vid Sveagatan och på Gamla Icas tomt är båda planlagda för att bebyggas med 
bostäder.  

Ytorna för idrott, skol- och spontanidrott ersätts i form av två fotbollsplaner vid Aggarpsvallen, inom 
detaljplanen för Förskola, Skola, idrott (FSI) etapp 2 som dessvärre i nuläget är överklagad. 

Om det blir en period med färre planer så behöver de föreningar som nyttjar planerna samarbeta för att 
kunna få till träningstillfällen. Genom ett gott samarbete går det att samnyttja befintliga planer inom 
kommunen och att alla föreningar ska kunna erbjudas träningstillfällen genom effektivisering av 
schemaläggning. 

Målsättningen med ett samlat idrottsområde har varit att skapa en gemensam mötesplats och samla kulturen 
och idrotten i Svedala. Avsikten är att skapa ett levande område där kommunala resurser används så effektivt 

 Fastighet  
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som möjligt. Det finns stora vinster med att bilda ett samlat idrottsområde och en mötesplats, både 
miljömässigt och ekonomiskt. Föreningar som har nära till varandra har större möjligheter att samarbeta, det 
kan handla om gemensamma utbildningssatsningar för ledare, föreningsdeltagande över gränser t.ex. kan 
föräldrar vars barn är på fotbollsträning vara med på gymnastik på Friskis och Svettis eller att barn och 
ungdomars föreningsdeltagande ökar när avståndet mellan föreningsverksamheterna kortas. 

Privatperson 
Som ni kanske har märkt är kommuninvånarna inte speciellt nöjda med att två fullt fungerande fotbollsplaner 
ska rivas och ge plats för ett 55+ boende. Jag kan själv tycka att idén är rätt rolig med en inglasad 
tempererad innergård, men platsen är inte lika rolig. Det hade varit mycket trevligare att placera den i ett lite 
mer naturskönt område (Aggarp) och inte så nära en så stor väg och järnväg. Jag jobbar själv som 
landskapsingenjör och har varit med i liknande projekt där hus planeras nära stora och hårt trafikerade 
vägar. Titta gärna på campusområdet i Vellinge där de yttersta 2 husen inte blir sålda p.g.a. ljudnivåerna.  
Bullernivån på 50-70dB kommer skrämma bort de flesta potentiella köparna. Och de som luras att köpa 
kommer inte bli långlivade där. Bullerskärmen som kommer byggas drar bara ner ljudnivån så den precis blir 
godkänd. Det betyder inte att det är en ljudnivå som är behaglig att vistas i. Om man nu tvunget måste 
bygga på denna platsen så förstår jag inte varför detaljplanen måste sträcka sig in på gräsplanen. Det känns 
som att man bara vill förstöra möjligheten att behålla den fina gräsplanen genom att placera ett gäng p-
platser där. Jag fick höra att de p-platserna som ligger på den nuvarande gräsplanen inte ens är till för de 
boende i Boverian utan till kommande projekt som kan tänkas byggas på gräsplanen. Det känns som att 
dagens parkering till idrottsplatsen är en mycket bättre lämpad placering än att tjuva lite av gräsplanen 
isåfall. Att samla all idrott till en plats som svedala kommun väljer att göra känns också som ett stort misstag 
som kommer leda till att färre kommer idrotta och att spontanidrotten kommer minska. Som förälder vill man 
inte besöka blåsiga och charmiga stora idrottskomplex utan gärna små mysiga idrottsplatser med uppvuxna 
träd runt och en cafeteria vid planen. Aggarpsvallen är absolut inget bra exempel på hur en idrottsplats ska 
utformas. Man kan inte enbart tänka på att det ska vara lättskött och enkelt i praktiken. Då får man totalt 
själlösa idrottsplatser och färre människor som vill komma ner och titta. Det kommer också leda till att de 
mindre föreningarna i kommunen får mycket svårare att överleva. Det är viktigt med valmöjligheter inom 
idrotten. Hoppas ni tar till er dessa kommentarerna och väljer att tänka om. Jag är väldigt orolig för 
utvecklingen i min kära by där jag växte upp! 

Kommentar: 
En annan lokalisering av exploateringen hade inneburit andra komplexa planeringsfaktorer.  

Till detaljplanen har det framtagits en trafik- och bullerutredning som konstaterar att det krävs bullerskyddande 
åtgärder för att marken ska vara lämplig för ändamålet och bullerriktvärdena för bostäder ska uppnås. 
Åtgärderna innebär dels att lägenheter vända mot riksväg 108 i öster ska vara genomgående och ha minst 
hälften av bostadsrummen mot en ljuddämpad sida, dels att den gemensamma uteplatsen i norr mot 
Börringevägen ska förses med bullerskyddsskärmar som är minst 2 meter höga. Utifrån detta har kvarteret 
utformats för att säkerställa att bostäderna uppfyller bullerriktvärdena.  

Söder om detaljplanen för Bovieran finns det ett pågående detaljplaneuppdrag för ny bostadsbebyggelse 
m.m. Detaljplanen för Bovieran behöver således anpassas till den framtida övergripande strukturen och inte 
planläggas som en isolerad företeelse. Därför föreslår vi en den södra lokalgatan inkl parkeringsytan 
(kvartersmark P) som dels anpassas för framtida exploatering i söder, men även för sopbil och 
räddningsfordon m.m. till Bovierans kvarter.  

Angående dagens parkeringsplats så finns det krav enligt BBR (Boverksets byggregler) hur långt 
boendeparkering får ligga från entréer till ny bebyggelse. 

Målsättningen med ett samlat idrottsområde har varit att samla kulturen och idrotten i Svedala. Avsikten är att 
det ska vara ett levande område där kommunala resurser används så effektivt som möjligt, både miljömässigt 
och ekonomiskt finns det stora vinster med ett samlat idrottsområde. Föreningar som har nära till varandra har 
större möjligheter att samarbeta, det kan handla om gemensamma utbildningssatsningar för ledare, 



11(12) 

föreningsdeltagande över gränser t.ex. kan föräldrar vars barn är på fotbollsträning vara med på gymnastik 
på Friskis och Svettis eller att barn och ungdomars föreningsdeltagande ökar när avståndet mellan 
föreningsverksamheterna kortas. 

Målsättningen med ett samlat idrottsområde har varit att skapa en gemensam mötesplats och samla kulturen 
och idrotten i Svedala. Avsikten är att skapa ett levande område där kommunala resurser används så effektivt 
som möjligt. Det finns stora vinster med att bilda ett samlat idrottsområde och en mötesplats, både 
miljömässigt och ekonomiskt. Föreningar som har nära till varandra har större möjligheter att samarbeta, det 
kan handla om gemensamma utbildningssatsningar för ledare, föreningsdeltagande över gränser t.ex. kan 
föräldrar vars barn är på fotbollsträning vara med på gymnastik på Friskis och Svettis eller att barn och 
ungdomars föreningsdeltagande ökar när avståndet mellan föreningsverksamheterna kortas. 

Privatperson (anonym) 
Hur kan man fatta ett så ogenomtänkt beslut som att bygga precis över en idrottsanläggning som samlar 
såväl föreningar som unga spontanidrottare. I en tid då ungdomar allt mer sitter stilla och brist på 
sysselsättning leder dem till destruktiva aktiviteter istället väljer Svedala kommun att bygga precis där den gör 
som mest skada. Hur man ens kan vilja bo precis intill ett tågspår är för mig ett mysterium men att man väljer 
att bygga intill det till förmån för en samlingsplats för ungdomar är sinnessjukt. Gör om gör rätt. Bygg vid 
Aggarp eller ute vid industriområden istället. 

Kommentar: 
En annan lokalisering av exploateringen hade inneburit andra komplexa planeringsfaktorer.  

Ytorna för idrott, skol- och spontanidrott ersätts i form av två fotbollsplaner vid Aggarpsvallen, inom 
detaljplanen för Förskola, Skola, idrott (FSI) etapp 2 som dessvärre i nuläget är överklagad. 

SAMMANFATTNING 
Erinringar kvarstår från: 
Trafikverket 

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

Övriga som ej blivit tillgodosedda 
 Fastighet  
Privatperson 
Privatperson 
Skabersjö DFF (damfotbollsförening) 
Skabersjö IF (idrottsförening) 

Revidering 
Samrådet har visat att följande aspekter kräver viss omarbetning av planförslaget: 

• Planbeskrivningen kompletteras med info om arkeologisk utredning.
• Genomförandebeskrivningen kompletteras/förtydligas i avsnitten avtal,

ekonomiska frågor, övriga åtgärder inom planområdet, ansökan om
fastighetsbildning m.m. samt om kostnader för planläggning.

• Planbestämmelse b1 och b2 tas bort i plankartan.
• Plankartan revideras i avseende kvartersmark P-parkering, som ersätts

med kvartersmark B – bostadsändamål (parkering).
• Plankarta kompletteras med egenskapsbestämmelse för träd1.

• Plankarta kompletteras med totalhöjd för E1 – Transformatorstation.
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