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Detaljplan för Svedala 122:71 med mer (Lidl), Svedala kommun, 
Skåne län  
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

SAMRÅDET 
Enligt kommunstyrelsens beslut 2019-11-25 har rubricerad detaljplan, upprättad 2019-11-15, varit föremål 
för samråd under tiden 9 december 2019 – 9 januari 2020. 
 
Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse samt efter annons i Skånska 
Dagbladet.  

Samrådsmöte 
Berörda bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt övriga intressenter har haft möjlighet att delta i ett 
gemensamt samrådsmöte 2019-12-17. Vid mötet närvarade en medborgare, en sakägare 
(verksamhetsutövare inom aktuell fastighet), fastighetsägaren samt representanter för Strategisk planeringsenhet 
och kommunstyrelsen. 
 
Under mötet presenterades förslaget till ny detaljplan för att tillåta livsmedelshandel inom fastigheten och vilka 
andra förändringar av markanvändning som kan bli aktuella. Frågor som diskuterades var: 

• Vilka möjligheter som finns att göra plats för ytterligare verksamhetsutövare inom planområdet. 
• Att behov att kunna ladda elbilar ökar och att möjligheten bör säkras inom planområdet. 
• Att fastighetsägaren tillsammans med Lidl planerar att ordna parkering med en 

gemensamhetsanläggning. 
• Att den allmänna platsmarken (naturområde med dagvattendamm och gång- och cykelväg) inom 

planområdet föreslås lösas in av kommunen som därmed tar över ägandet och därmed ansvar för 
drift och underhåll. 

För mer detaljer hänvisas till minnesanteckningar från samrådsmötet. 
 

YTTRANDEN  
Under granskningstiden har inkommit 15 yttranden, varav ett från berörda sakägare. Länsstyrelsens yttrande 
redovisas i dess helhet. Övriga yttranden redovisas sammanfattande. Originaltext finns hos Strategisk 
planeringsenheten. Följande har haft möjlighet att yttra sig, men avstått från att svara: 

• Trafikverket 
• Barapartiet 
• Centerpartiet 
• Liberalerna 
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• Miljöpartiet 
• Moderaterna 
• Socialdemokraterna 
• Sverigedemokraterna 
• Vänsterpartiet 
• E.ON Värme Sverige 
• E.ON Sverige AB 
• TeliaSonera/Skanova 
• Tele 2 
• Swedavia 
• Polisen 
• Svedala naturvårdsförening 
• Rensningsföretaget Segeå 
• Ungdomsrådet 
• Svedala Företagsgrupp 
• Svedala Handel 
• Företagarna i Svedala 
• Svedalahem/Svedab 
• Skurups kommun 
• Malmö stad 
• Trelleborgs kommun 
• Utbildningsnämnden 
• Tekniska nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Socialnämnden 

 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 

• Staffanstorps kommun 
• Swedegas 
• Sydvatten 

Myndigheter, statliga verk med flera 

Länsstyrelsen i Skåne län 
RIKSINTRESSEN 
Planområdet ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv samt angränsar till flera andra riksintressen, däribland 
för naturvård, rörligt friluftsliv och kommunikationer (flyget samt vägar). Planbeskrivningen är otydlig över vilka 
riksintressen som berörs. Det saknas också en värdebeskrivning av riksintressen samt en redovisning av vilka 
riksintressenas respektive värden som berörs av planförslaget eller som förekommer inom planområdet, samt 
ett resonemang om vilka konsekvenser planförslaget innebär för dessa värden. Länsstyrelsen kan mot 
bakgrund av detta inte se hur kommunen har kommit fram till bedömningen att planförslaget inte påtagligt 
skadar riksintressena 
 
STRANDSKYDD 
I planbeskrivningen står det att planområdet berörs av strandskydd. Länsstyrelsen vill påpeka att det inte finns 
något strandskydd inom planområdet att beakta. Planbeskrivningen bör därför korrigeras gällande detta. 
 
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt ändamål gällande 
riksintressen enligt ovan så att det visas att platsen är lämplig för den förändring som föreslås har inte 
länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10–11 §§ PBL. 
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Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med information om berörda riksintressen och de värden som dessa omfattar 
och på vilka sätt dessa kan komma att påverkas av detaljplanens genomförande. Informationen om 
strandskydd låg felaktigt kvar från mallen till planbeskrivningen. Detta har korrigerats. 

Lantmäterimyndigheten 

PLANKARTA 
Bland planbestämmelserna finns bestämmelsen Högsta totalhöjd är 18 meter. Lantmäteriet har dock inte 
kunnat hitta beteckningen på kartan. Detta behöver åtgärdas 
I detaljplanen anges planbestämmelse a1 och a2 som rättighetsområden och hänvisning görs till PBL 4 kap. 
18 § 2 st. pkt 2. Det är bland annat möjligt för kommunen att bestämma genom 
fastighetsindelningsbestämmelser vilka servitut och andra rättigheter som ska bildas tillika hur fastigheters 
indelning ska vara beskaffade. Om bestämmelser om rättighetsområde ska användas i detaljplanen måste 
vissa villkor enligt annan lagstiftning prövas i planärendet bland annat 5 kap. 4 § samt 3 kap. 1 § FBL. För 
att kunna göra de prövningar som krävs för att använda planbestämmelser om rättigheter kan det vara 
nödvändigt att även reglera fastighetsindelningen. För att till exempel kunna pröva om ett servitut uppfyller 
villkoren i 5 kap 4§ FBL kan det vara nödvändigt att veta indelningen av de fastigheterna som servitutet 
berör. Dock läses i planbeskrivningen s. 13 att ”Nya gemensamhetsanläggningar inrättas för parkering och 
körbar förbindelse genom servitut”. Lantmäteriet vill upplysa om att servitut och inrättande av 
gemensamhetsanläggning är två skilda förrättningsåtgärder. Vad avses?  
Bestämmelsen om korsmark är inte formulerad enligt Boverkets rekommendationer. För korsmark 
rekommenderas skrivningen ”Marken får endast förses med (till exempel komplementbyggnad)”. 
Användningsbestämmelse för Kontor anges i samma planbestämmelse även våningsantal och var byggnad 
får placeras. Dessa begränsningar avseende bebyggandets omfattning ska regleras som 
egenskapsbestämmelser. Däremot rekommenderas inte längre att antal våningar ska användas som 
planbestämmelse eftersom Boverket kommit fram till att det inte är lämpligt att reglera våningshöjd i 
detaljplan. 

PLANBESKRIVNING 
Området är idag detaljplanelagt. För detaljplan Norra industriområdet, Svedala, akt 1263-P204, löper 
fortfarande genomförandetiden. I planbeskrivningen berörs inte varför ersättning av plan kan ske när gällande 
plan ännu har genomförandetid. 
I planbeskrivningen anges att exploateringsavtal ska upprättas. Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, 
om avsikten är att ingå exploateringsavtal, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll 
liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i 
planbeskrivningen. 

ÖVRIGA FRÅGOR 
Lantmäteriet avråder från att illustrera föreslagna byggnader i plankartor. Anledningen till detta är att 
plankartan bör förbehållas för de juridiskt gällande planbestämmelserna. I många fall finns det behov av att 
illustrera möjlig framtida bebyggelse, men istället bör då antingen en särskild illustrationskarta upprättas eller 
illustrationen redovisas i planbeskrivningen. 
Grundkartan bör för tydlighetens skull tonas ner. 
Planbestämmelsen byggnadshöjd på användningen Detaljhandel, Kontor, Verksamheter syns dåligt. 
Det verkar som det av misstag blivit ett rödfärgat område inom plankartan i korsningen av Företagsgatan. 
I plankartan finns en areal angiven, ska denna verkligen redovisas på plankartan? 

Kommentar 
PLANKARTA 
Beteckningen ”Högsta totalhöjd är 18 meter” avser mindre yta i nordöstra delen av planområdet där en 
skyltpylon ska uppföras. Ett streck mellan symbolen och ytan har av rittekniska skäl fallit bort. Detta har 
korrigerats. Korsmarken har bytts ut mot prickmark (marken får inte förses med byggnad) och med 
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bestämmelsen f2 som medger uppförande av skyltpylon eftersom en sådan inte räknas som byggnad, utan 
som byggnadsverk. 
 
Bestämmelse om våningsantal tas bort. En maximal nockhöjd på 13 meter har förts in. 
 
PLANBESKRIVNING 
 
Genomförandetid för gällande detaljplan löper fortfarande vilket Lantmäteriet mycket riktigt påpekat. Eftersom 
initiativ till den nya detaljplanen tagits av fastighetsägaren i samarbete med Lidl Sverige KB så kan en ny 
detaljplan vinna laga kraft och ersätta nu gällande detaljplan innan genomförandetiden löpt ut. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med huvuddragen i det exploateringsavtal som tas fram inför antagandet 
av detaljplanen. Målet är att exploateringsavtalet ska vara undertecknat av berörda parter innan beslut av 
antagande av detaljplanen tas. 
 
Illustrationskartan har lyfts från plankartan och flyttas till planbeskrivningen och där framgår att 
illustrationskartan visar ett möjligt alternativ för genomförandet av detaljplanen. 
 

Region Skåne 
Region Skåne ser positivt på förslaget om att området förses med en gång och cykelväg, då detta saknas 
idag. Vad gäller kollektivtrafiken håller denna just nu på att planeras om. Närmaste hållplats kommer att vara 
Svedala Östra Tvärgatan, som ligger inom ca 200 meter från den aktuella fastigheten som trafikeras av 
regionbusslinjer som fortsätter ner till stationen i Svedala. 

Kommentar 
Planområdet kommer att utökas något för att omfatta del av Företagsgatan. Utökningen görs för att tydliggöra 
att del ska byggas om till en säker gång- och cykelpassage/överfart inom ramen för genomförandet av 
detaljplanen. Utökningen av planområdet med del av Företagsgatan görs även för att kunna föra in ett 
utfartsförbud mellan de två befintliga anslutningarna till Företagsgatan. Enligt plan- och bygglagen får 
utfartsförbud numera inte ligga i plangräns utan det måste finnas allmän plats att koppla utfartsförbudet till. 

Ledningsrättshavare m fl  

E.ON Energidistribution AB 
Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel, kabelskåp samt en transformatorstation 
(Motellet), se bifogad karta. 

Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. 

Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html  

Om det visar sig att mellanspänningskablar (röda) hamnar inom kvartersmark efter inmätning, måste 
markkablarna vara förenlig med detaljplanen. Därför yrkar E.ON i det fall på att det i plankartan sätts ut ett 4 
meter brett u-område med markkabeln i mitten. 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”. 

Generellt gäller för elledning i mark att byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 
medgivande och lämnade instruktioner får 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. 

http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html


  5(9) 

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 hemställer att det i plankartan sätts ut ett E1-område – ”Transformatorstation” kring 
transformatorstationen, där marken ska vara tillgänglig för elektriska anläggningar. 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. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt 
fordon. 

Utformningen i närheten av transformatorstationen får ej utformas så att drift och underhåll av 
transformatorstationen försvåras. Det måste finnas plats att öppna dörrar till transformatorstation samt att det 
måste finnas en utrymningsväg. Detta bör framgå i planbeskrivningen. Inte heller får man planerar buskar eller 
träd i närheten till transformatorstation, då vi underhållsröjer marken kring stationer. 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller 
ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 
genomförandebeskrivningen. 

Kommentar 
Ett 2 meter brett u-område inom västra delen av fastigheten Svedala 122:71 har skapats för 
starkströmsledningarna som ligger i Företagsgatan. Eftersom ledningarna preliminärt i sin helhet ligger inom 
gatumark säkras då ett ledningsområde på minst 4 meter, enligt era önskemål. 
Transformatorstationen har fått ett eget område med bestämmelsen E1. I direkt anslutning till 
transformatorstationen har införts ”prickmark”, inom området för drivmedelsförsäljning, detaljhandel och 
verksamheter (GHZ). Här får marken inte förses med byggnader vilket gör att säkerhetsavstånd till byggnader 
kan hållas. 
Att kostnader för flytt eller ändringar av ledningar ska bekostas av exploatören framgår av planbeskrivningen 
under avsnittet Ekonomiska frågor. 

Weum Gas AB 
Inom planområdet har Weum Gas distributions- och servisledningar för natur- och biogas. (Karta har bifogats 
yttrandet). Vi önskar att planen kompletteras med u-område för den del av kvartersmarken som hamnar 
närmare än 2 meter från befintliga ledningar. I övriga områden önskar vi att gasledningen ritas in i 
plankartan som ”— G.—” (gasledning). Vår bedömning är att ledningen inte ligger inom det område som 
omfattas av byggnation av Lidl, då vi inte har distributions- och servisledningar i östra delen av planområdet. 
Vill dock informera om de restriktioner som finns kring våra ledningar. 

Distributionsledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN) som bland annat anger minsta 
skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse samt närmaste gräns för område med 
förväntade grävningsaktiviteter. Plantering av träd bör ej ske närmare en gasledning än 2,5 meter. 

Weum Gas förutsätter att eventuella kostnader i samband med planens genomförande såsom flyttningar eller 
ändringar av våra befintliga ledningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 
genomförandebeskrivningen 

För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisar med kartunderlag och dxf-fil. 

Det är viktigt att samråd äger rum med Weum Gas områdeshandläggare Stefan Ståhl redan i tidigt 
projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen. 

Weum Gas har gärna en dialog med kommun och fastighetsägare om möjlig försörjning med gas inom 
planområdet. 

http://www.ledningskollen.se/
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Kommentar 
Information om att trädplantering ej bör göras minst 2,5 meter från gasledningar förs in i planbeskrivningen. 
Plankartans grundkarta kompletteras med beteckningar för gasledning. 
Information om att kostnader för eventuella flyttningar eller ändringar av befintliga ledningar bekostas av 
exploatören har förts in under Ekonomiska frågor i planbeskrivningen. 
 

Sydskånes avfallsaktiebolag 
Behållare för avfall måste stå i markplan vid tömning. 

Kommentar 
Informationen förs vidare till fastighetsägaren och till Lidl Sverige KB. 
 

PostNord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär att 
det är PostNord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar PostNord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och 
brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
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 
Planförslaget hindrar inte att postutdelningsfunktionen förändras så att den för det aktuella planområdet utgörs 
av en lådsamling till exempel intill infarten vid Företagsgatan. Även om lådsamlingen byggs in i ett 
väderskydd som kräver bygglov så kan detta göras inom ramen för detaljplanen. Dialog om lämpliga 
placeringar förs bäst mellan PostNord och fastighetsägaren. Om bygglov krävs kontaktas Svedala kommuns 
bygg- och milijöavdelning. 
 

Kommunala nämnder, styrelser och utskott 

Bygg- och miljönämnden (delegationsbeslut att lämna yttrandet) 
Förslaget överensstämmer inte med den handelspolicy som antogs av Kommunfullmäktige 2014-10-13 
§127. I denna policy beskrivs det att det norra verksamhetsområdet ska användas för handel med 
sällanköpshandel av volymhandelskaraktär. Livsmedelshandel tillåts i det utvidgade centrumområde som 
omfattar Storgatan, Svedala station och ett område precis söder om järnvägsspåren. Hur detta påverkar 
livsmedelshandeln och centrum i Svedala tätort bör utredas för att motivera detta avsteg. 

Den föreslagna placeringen har ett bra skyltläge, det är positivt med samlade skyltpelare för att det ger ett 
prydligare och mer överskådligt intryck. Planen bör ge möjlighet att sätta upp vissa typer av skyltar utan 
bygglov. Idag är samtliga skyltar över 1 kvm bygglovspliktiga om inget annat bestäms i detaljplanen.  

Möjligheten att utöka dammen ses som något positivt, då dessa områden i stadsmiljön tillför många kvaliteter 
för människor, djur och insekter. Minskas grönområdet i stort så bör kvaliteten på området höjas och även 
andra åtgärder inom området kompensera för detta. Kan detta område bli en "pocket park" och på det sättet 
göra denna entré till Svedala vackrare? Kajkanten kanske ska få ett annat lämpligare namn då den valda 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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platsen inte har något med sjöfart att göra. Denna vägg kan ge naturområdet/parken en vacker inramning i 
östra sidan. Här behöver det finnas ett fallskydd.  

Radonhalten är en av det tekniska egenskaperna som tas upp i samband med det tekniska samrådet, alltså 
efter bygglovsbeslutet och i samband med startbeskedet. 

Bestämmelser om parkering behöver finnas även på sydöstra delen av området. Finns det ingen maximal 
byggrätt säkerställs inte antalet parkeringar. Svedala kommun har ännu ingen parkeringsnorm.  

Byggrätten regleras inte i detaljplanen vilket ger möjlighet till en väldigt hög exploatering. Utformning regleras 
endast vad avser fasadmaterial och byggnadshöjd, vilket innebär att det inte är en skräddarsydd detaljplan 
för just Lidl. Detta är positivt sett till att detaljplanen inte begränsar till just detta projekt, samtidigt som det är 
en fördel om det säkerställs på plankartan att tillräckligt med parkeringsplatser tillhandahålls. På något sätt 
bör byggrätten regleras i planen.  

Man bör i nutida planering öppna upp för användandet av förnyelsebar energi genom solenergi på väggar 
och tak eller andra nutida och framtida lösningar. Precis som det beskrivs under rubriken 
Kompenseringsåtgärder/balanseringsprincipen är det en  
miljövinst med gröna tak som sedumtak med flera bidrar till att fördröja regnvatten, gynnar pollinerare och 
många uppskattar att det ser trevligt ut. Det är önskvärt att detta medges inom detta område. 

Kommentar 
När intresset för att etablera dagligvaruhandel i området kring trafikplats Svedala uppstod togs en 
kompletterande utredning fram av kommunen (Niras – Handelsutredning Dagligvaror 2016-09-19, dnr 
2015-278). I den visas sammanfattningsvis slutsatserna att en dagligvarubutik kan ge ökad konkurrens och 
lägre matpriser i Svedala och att nya arbetstillfällen skapas. En stor dagligvarubutik kan minska utflödet av 
dagligvaruomsättningen i kommunen. Med en stor dagligvarubutik finns viss risk för nedläggning av 
dagligvarubutiken i centrum. Sedan denna utredning gjordes har Svedala dock haft en stark 
befolkningstillväxt vilket ökar behovet av kommersiell service. 
I förhållande till samrådsförslaget så innebär utbyggnaden av en ny livsmedelsbutik att mark i sluttningen mot 
dammen inte behöver tas i anspråk. En annan byggnadsmodell har valts som inte kräver lika stor yta. 
Bestämmelse om att parkering ska finnas förs in i detaljplanen inom den del som ska avstyckas för Lidls 
räkning. Det finns inget som hindrar att tak utformas med växtlighet eller med solceller. Det är inte reglerat i 
detaljplanen. 

 

Politiska partier 
Inga yttranden har inkommit. 

Kommunal förvaltning 

Räddningstjänsten 
Avåkningsskydd för trafik på den högre belägna farligt godsleden väg 108 nämns i riskutredningen som en 
riskreducerande förutsättning i planförslaget. Det bör därmed säkerställas att avåkningsskyddet mot väg 108 i 
tillräcklig omfattning skyddar den aktuella sträckan. 

Kommentar 
Efter samråd med Trafikverket bedöms avåkningsskyddet som tillräckligt. 
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Organisationer och föreningar 

Segeå Vattendragsförbund 
I området finns en dagvattendamm med en del större träd. Enligt plankartan ska P-platser läggas alldeles i 
kanten av dammen. Kanten mot P-platsen ska enligt illustrationskartan bli en kajkant. Här är risken att de 
groddjur och andra smådjur som finns i området får svårare att nyttja dammen. Naturmarksområdet minskas 
betydligt och möjligheterna för spridning påverkas negativt. Tidigare har det funnits relativt goda möjlighet att 
ta sig från dammen mot grönområden längs E 65 vilket den nya planen har reducerat betydligt och gjort 
området ännu mer fragmenterat och hårdgjort. 

Kommentar 
Utformningen av parkeringen har ändrats så att dammens slänt inte påverkas. Som kompensation för 
exploateringen kommer ny livsmedelsbutik förses med grönt tak som attraherar insekter. Inom området kommer 
ca 30 träd planteras, främst inom naturområdet men även inom övriga delar. Dammen är ursprungligen 
utformad främst för att fördröja dagvatten och har till stor del varit omgiven av hårdgjord mark. Dammen 
bedöms inte hysa groddjur eller andra smådjur i större omfattning. Det har saknats tillräckligt bra 
förutsättningar. Som jämförelse kan nämnas att fördröjningsdammar i Östra industriområdet har helt andra 
förutsättningar att hysa groddjur med mer eftersom det finns naturliga angränsande våtmarker. 

Sakägare, boende m fl 

Graceland AB (Fastighetsägare Svedala 122:71) 
Lidl har för Graceland presenterat måtten på den byggnad som avses uppföras. Byggnadsarean, BYA, blir 
mindre, vilket lär medföra att dammen med slänt inte behöver tas i anspråk för p-platser för Lidls kunder. Lidl 
hävdar att det är Svedala kommun som fört in måtten från tomtgräns och befintlig byggnad på en karta. Det 
är av vikt att detta blir utrett så snart som möjligt, eftersom Graceland behöver avsluta pågående 
hyresförhandling med PostNord, i vilken nämnda mått har betydelse för hur stor del av befintlig byggnad som 
ska rivas. 
Plankartan har inte beaktat att Graceland och Lidl har ingått ett avtal om gemensamhetsanläggning för del av 
befintliga p-platser. 
Plankartan har endast utsatt H som i detaljhandel. Märkligt eftersom detaljhandel redan tillåts i hela Norra 
industriområdet. Borde inte tillägg göras för handel med dagligvaror eller livsmedel? 
Vilka fler verksamheter kan tillföras befintlig byggnad? Kontor? Bostäder? Undervisning? Restaurang och 
hotell? Annan? I befintlig byggnad bedrivs idag kontorsliknande och restaurangverksamhet. 

Kommentar 
Begränsningslinjer för byggrätten består av användnings- och egenskapsgränser som tagits fram med hjälp av 
bland annat en riskutredning och samråd med Trafikverket. Rekommenderade avstånd till rekommenderade 
leder för farligt gods har lagts in i plankartan i form av egenskapsgränser som visar var man kan bygga. 
Gemensamhetsanläggningen för parkering måste anpassas så att flera funktioner fungerar tillfredställande, till 
exempel transporter av varor och gods till butiken, gång- och cykelvägar m.m. I detaljplanen skapas 
förutsättningar för att denna gemensamhetsanläggning kan skapas. Detta sker genom en lantmäteriförrättning. 
Planbestämmelsen H (detaljhandel) är den bredaste bestämmelsen för handel. I nu gällande plan- och 
bygglag omfattar H all typ av handel, inklusive restaurang, livsmedelshandel, handel med skrymmande varor, 
bank, post, resebyrå m.m. 
Vilka typer av verksamheter som kan tillåtas inom planområdet framgår av planbeskrivningen. Målsättningen 
är att inte begränsa i onödan, men att ta hänsyn till de förutsättningar som till exempel kräver skyddsavstånd. 

PostNord AB (hyresgäst Svedala 122:71) 
Se under rubrik Ledningsrättshavare m.fl. 
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SAMMANFATTNING 

Kvarstående erinringar, sakägare med fler med besvärsrätt som ej blivit 
tillgodosedda eller övriga som ej blivit tillgodosedda 
Inga 

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

• Byggrätten för Lidls etablering har kunnat minskas så att befintlig fördröjningsdamm inte 
påverkas genom ianspråktagande av slänt så att dessa kapacitet minskar. 

• För befintlig byggnad som delvis ska rivas har en begränsningslinje för rivningen tagits 
fram med hänsyn till byggnadens konstruktion vilket blivit en tydlig förutsättning för 
denna detaljplan. 

• Bestämmelsen K (kontor) förs in även i den västra delen av planområdet. 
• Transformatorstationen säkras med ett eget område benämnt E1 
• Detaljplanens bestämmelser har renodlats och förenklats. 

NATUR är en bestämmelse som kan innefatta fördröjningsdamm, gång- och cykelväg 
och därför behövs inte särskilda egenskapsbestämmelser för detta. 

• Planområdet har utökats med en del av Företagsgatan. Detta har gjorts av två skäl. 
Enligt plan- och bygglagen får inte utfartsförbud finnas i en plangräns utan måste kunna 
relatera till allmän plats. En ny säker gång- och cykelöverfart/passage ska byggas på 
Företagsgatan. Det blir tydligt att detta har en koppling till exploateringen om detta 
markområde ingår. 

• Nockhöjd 13 meter ersätter byggnadshöjd 9 meter. 
• Bestämmelse om att fasad ska utföras i puts eller tegel har förts in. 
• Rättighetsområden för servitut för körbar förbindelse utgår. Ingår istället i markreservat för 

gemensamhetsanläggning. 
• Ledningsrätt för starkströmsledning har förts in utmed Företagsgatan. 
• ”Prickmark” har införts mot grannfastighet Svedala 122:74 eftersom det här ligger en 

gasledning. 
• Förbud mot att anordna parkering i markremsan mot släntfoten utmed väg 108 har förts 

in. 
• Att parkering ska finnas förs in även på del som ska avstyckas för Lidls räkning. 

 
 
Samt ytterligare mindre ändringar och redaktionella justeringar. 

 
 
STRATEGISK PLANERINGSENHET I SVEDALA 
 
 
 
 
Karin Gullberg Joakim Axelsson 
stadsarkitekt planarkitekt 
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