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2019-12-17   MINNESANTECKNINGAR 

 

Samrådsmöte för detaljplan för Svedala 122:71 i Svedala, Svedala 
kommun, Skåne län-Lidl 

Plats, datum & tid: Navelrönnsalen, kommunhuset, Svedala 2019-12-17 kl.18.00-19.00 

 

NÄRVARANDE: 
Medborgare:  
1 st 
Fastighetsägare:  
1 st 
Övriga:  
1 sakägare 
Förtroendevald: 

• Linda Allanson Wester, kommunstyrelsen ordförande 
• Sara Ripa 1:e vice ordförande kommunstyrelsen 

Tjänstemän: 
• Joakim Axelsson, planarkitekt 
• Gabriella Göland, nämndsekreterare/planadministratör 

AGENDA: 

• Linda Allanson Wester, kommunstyrelsen ordförande hälsar alla välkomna. På 
detta möte ges tillfälle att ge synpunkter på framtagna samrådshandlingar 
Svedala 122:71 i Svedala, Svedala kommun, Skåne län-Lidl. Synpunkter från 
samrådsmötet redovisas enbart i dessa minnesanteckningar. Synpunkter på 
samrådshandlingar ska skriftliga ha inkommit till Svedala kommun, Strategisk 
planeringsenhet, Kommunhuset, 233 80 Svedala eller 
stratesgiskplanering@svedala.se senast 9 januari 2020. Synpunkterna ska vara 
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underskrivna med namnteckning, namnförtydligande och adress samt dnr. KS/ 
2019–000099. 

• Joakim Axelsson, planarkitekt presenterade områdets förutsättningar och 
planförslaget.  

• Efter presentationen hölls en gemensam diskussion. 

FRÅGOR/DISKUSSION 

FÄ: Vill göra plats för ytterligare aktörer på området  

Svar: Planförslaget hindrar inte detta. I förhållande till gällande detaljplan 
utökas möjligheterna till fler markanvändningar. Dock är verksamheter fortsatt 
inte möjliga på allmän platsmark, varken i gällande detaljplan eller i 
planförslaget.  

SÄ: Berättar om transformatorn som står intill Företagsvägen på Circle Ks 
verksamhetsområde. Kan eltillförseln säkras med tanke på den ökade mängden 
elbilar som behöver laddas? 

Svar: Kommunen har haft samtal med Eon för att diskutera Svedalas elkapacitet 
med E.ON.  

SÄ: Undrar hur byggnaden kommer att placeras och var gränserna går och om 
den planerade pylonen är godkänd. 

Svar: J.A visar på plankartan. Trafikverket har godkänt pylonen. 

Svar: Kommunen har haft samtal med Eon för att diskutera elkapaciteten i 
Svedala. 

FÄ: Lidl och fastighetsägaren för Svedala 122:71 har ett avtal om att de ska 
ha en gemensamhetsanläggning för parkering.  

Svar: I detaljplaneförslaget har den gemensamma parkering fått en 
bestämmelse om rättighetsområde för gemensam parkering som säkras med 
servitut på samma sätt säkras körbar förbindelse mellan Lidls nya fastighet och 
företagsgatan samt till mark på den norra delen av Lidls fastighet. J.A välkomnar 
fastighetsägaren att inkomma med förslag på hur frågan om 
gemensamhetsanläggningen/servitut kan lösa. Lantmäteriet kommer även att 
yttra sig i frågan.  

SÄ: Kommer Svedala 122:54 överförs till i kommunen? och om detta kommer 
ske utan ersättning då FÄ i nuläget sköter underhållet av Svedala 122:54. 
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Svar: L.A.W förklara lagstödet för att kommunen tar anspråk på 
allmänplatsmark. Ja detta sker oftast utan ersättning. 

FÄ: Den allmänna platsmarken har utan ersättning skötts av mig sedan jag 
förvärvade fastigheten. 

Svar: Området för naturmark behöver delvis tas i anspråk för parkering för Lidls 
behov och för att skapa en ny gång-och cykelförbindelse mellan Företagsgatan 
och Lidl. För att kompensera intrånget i naturmarken krävs en möjlighet att 
kunna utvidga eller justera dagvattendammens yta. L.A.W ber Fredric Palm, 
strategiska planeringsenhetens chef att kontakta F.Ä för vidare diskussion. 

 

Följande personer har svarat på medborgarnas frågor: 

Linda Allanson Wester, ordförande i kommunstyrelsen 

Sara Ripa, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 

Joakim Axelsson, planarkitekt 

Gabriella Göland, nämndsekreterare/planadministratör 

MÖTET AVSLUTAS 

Linda Allanson Wester tackar deltagarna för visat intresse och god diskussion 
samt förklarar mötet avslutat. 

Sammanfattning av kvällens samtal innebär att minnesanteckningarna 
sammanfattas och tillsammans med samrådspresentation läggs ut på 
kommunens webbsida för detaljplaneprojektet.  

Strategisk planeringsenhet 

Gabriella Göland, nämndsekreterare/planadministratör 


