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INLEDNING 

Planens huvuddrag 
Föreslagen detaljplan har tagits fram för att dela in befintlig fastighet Tejarp 9:8 i två nya 
fastigheter. Den nya fastigheten kommer att bestå av det gamla bostadshuset och den gamla 
brandstationen. Allmännyttig anläggning bibehålls inom befintlig fastighet och förblir i kommunens 
ägo. Del av fastigheten som ligger utanför Vårdalavägens kantlinje tillförs kommunens fastighet 
Tejarp 9:6. Gamla bostadshuset och gamla brandstationen i Klågerup har inte använts fullt ut på 
många år och planeras att säljas. Detaljplanen ska bidra till fortsatt utbyggnad och utveckling av 
Klågerup som ort. 
 
Planförslaget innefattar kvartersmark för:  

• B – bostäder 
• C – centrum 
• Z – verksamheter 

 
Samt allmän platsmark för GATA 
 

Planens syfte 
Syftet med planen är att pröva lämpligheten att ändra markanvändningen från allmänt ändamål (A) 
till bostäder (B), centrum (C) och verksamheter med begränsad omgivningspåverkan (Z).  
 
Syftet är även att säkerställa kulturmiljövärdet för gamla bostadshuset. Det gamla bostadshuset som 
bedöms vara en särskilt värdefull byggnad föreslås få skyddsbestämmelser (q) för kulturvärden som 
ska bevaras, rivningsförbud (r) för stommen och varsamhetsbestämmelser (k) för värden som ska 
värnas och bibehållas till form och material.  
 

Planprocess 
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.  
 
Detaljplanen utförs med standardförfarande. 
 
Planområdet är inte utpekat i Svedala översiktsplan 2018. Planområdet som ligger inom befintlig 
bebyggelse ligger strax utanför utpekat område i översiktsplanen för centrumutveckling i Klågerup. I 
Fördjupad översiktsplan för Klågerup som vann laga kraft 2002-12-24 är planområdet utpekat som 
detaljplanelagt område och gränsar till centrumanvändning. 
 
Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Motivet till 
ställningstagandet grundas på att en ombyggnation av befintliga lokaler och bostadshus ska 
utföras. Platsen är inte känslig och föreslagen ändrad markanvändning innebär en liten negativ 
miljöpåverkan. Åtgärder går att genomföra som minskar och eliminerar de negativa 
konsekvenserna. En del åtgärder såsom bullerskyddsåtgärder fastställes i detaljplaneförslaget. För 
bostadshuset föreslås skyddsbestämmelser för kulturvärden som ska bevaras och rivningsförbud. 
Planområdet ligger inom upptagningsområde för regional busstrafik till Malmö och har närhet till 
service och infrastruktur. 
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Plandata 

Lägesbestämning 
Planområdet omfattar del av fastighet Tejarp 9:8 m fl och är lokaliserat söder om Malmövägen, 
öster om Vårdalavägen och norr om Vångavägen i Klågerup. 

Areal 
Planområdets areal uppgår till 1370 m2. 

Markägoförhållanden 
Fastighet Tejarp 9:8 samt 9:6 är i kommunal ägo. 

Plansökande 
Plansökanden är teknisk nämnd. 
 

Handlingar 
Till detaljplanen finns följande handlingar: (1 tillgängliga på Strategisk planeringsenhet): 

• Plankarta med planbestämmelser  
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Granskningsutlåtande 
• Grundkarta 190905 
• Fastighetsförteckning1 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan1 

 
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget: 

• Trafik- och bullerutredning, Trivector Traffic AB, 1905161 
• Byggnadsteknisk förundersökning/inventering av bostadshuset 

WSP Byggprojektering, 190208 
• Miljöteknisk markundersökning, Miljöfirman Konsult Sverige AB, 

190826 rev 191115 
• Materialprovtagning byggnadsmaterial, Miljöfirman Konsult AB 191112 

 

PLANFÖRSLAG 

Områdets gestaltning och disposition 
Planområdet har närhet till kollektivtrafik och service. Det gränsar i öster till Klågerups område för 
centrumutveckling och några hundra meter söderut finns ett större sammanhängande grönstråk. 
Malmövägen i norr som är en barriär planeras göras säkrare och centrum ska utvecklas så att det 
blir tydligare och trevligare, samtidigt som funktionen av mötesplats förstärks. 
 
Detaljplanen föreslår ny användning för befintlig bebyggelse som idag delvis står tom med eftersatt 
underhåll. Underhållsåtgärder och reparation behöver utföras för att inte riskera dyrare utbyten av 
byggnadsdelar. 
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Bebyggelse 

Bostäder, centrumändamål och verksamheter 
Markanvändningen ändras från allmänt ändamål till bostäder, centrumverksamhet, verksamheter 
med begränsad omgivningspåverkan. Största byggnadsarea är 40 % av fastigheten inom 
användningsområdet. Marken får inte förses med byggnad inom 6 meter från tomtgräns mot 
Malmövägen som är en statlig väg och inom 4,0 meter från övrig gatumark. Marken får ej heller 
förses med byggnad inom ytan mellan gamla bostadshuset och tomtgränser i öster och söder. För 
planområdet regleras en högsta byggnadshöjd på 6,0 meter. För ny bebyggelse ska fasader 
utformas i tegel, puts och/eller trä med hänsyn till intilliggande byggnader som har en enhetlig 
karaktär. 
 
PLANBESTÄMMELSER: 
B Bostäder 

C Centrum 

Z Verksamheter  

e1 Största byggnadsarea är 40 % av fastigheten inom användningsområdet  

f1 Fasader utformas i tegel, puts och/eller trä för ny bebyggelse 

 Marken får inte förses med byggnad 

Högsta byggnadshöjd är 6.0 meter 

 

 
Gamla bostadshuset 
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Gamla brandstationen 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
Enligt antikvarisk – teknisk förundersökning utförd av WSP 2019 har gamla bostadshuset sitt största 
kulturhistoriska värde som representant för det framväxande välfärdssamhället. Byggnaden är 
välbevarad men behöver underhållas och har också skador som behöver åtgärdas. Om den 
upprustas varsamt efter de rekommendationer som ges i denna handling är bedömningen att de 
kulturhistoriska värdena kan bibehållas. Byggnaden har ett flertal skador. Åtgärderna är dels av 
underhållskaraktär dels reparation av skador. 
 
Exteriöra åtgärder 
Underhåll:  

- Ommurning av skorsten ovan tak och gjutning av ny skorstenskrona.  
- Eventuell omläggning av tak för utskiftning av takpapp.  
- Borttagning eller byte av takfotsinklädnad.  
- Omfogning av fasaden samt utbyte/reparation av tegelbalkar.  
- Ommålning av fönster och bleck samt takavvattning  
- Ommålning av smide.  

 
Reparation av skador:  

- Betongrenovering av balkong och skärmtak.  
- Ommurning av fönsterbröstning till balkong.  
- Omgjutning/betongrenovering av yttertrappor med omläggning och komplettering av 

Höganäsklinker. 
 
För gamla bostadshuset föreslås planbestämmelser om skydd av kulturvärden och rivningsförbud för 
bevarande av kulturvärden. De exteriörer som föreslås regleras med skyddsbestämmelser är 
byggnadens gula tegelfasader och dörrars omfattning i Höganäs klinker som är tidstypiskt för 50-
tals byggnader. För befintligt rött taktegel, skärmtak, fönster, balkong med sinuskorrugerad front 
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samt yttertrappor med smidesräcke och Höganäsklinker föreslås varsamhetsbestämmelser då dessa 
exteriörer kan behöva bytas ut för underhåll. Föreslagna varsamhetsbestämmelser tydliggör vilka 
karaktärsdrag och värden som ska värnas och bibehållas till sin utformning och material, vilket 
innebär att dessa exteriörer kan ersättas, men de ska ha samma material och utformning som den 
ursprungliga.  
 
Det föreslås utökad bygglovsplikt för underhåll och ändring av byggnadens exteriör för att ge bygg- 
och miljönämnden möjlighet att kontrollera att planbestämmelsen om skydd av kulturvärden följs. För 
åtgärder som omfattas av utökad bygglovsplikt ges inga avgifter för bygglov, för att utökad 
bygglovsplikt inte ska innebära ökad kostnad för fastighetsägaren. 
 
För gamla brandstationen föreslås inga skyddsbestämmelser för kulturvärden då byggnaden inte är 
utpekad som särskilt värdefull i framtaget kulturmiljöprogram för Klågerup tätort.  
 
Enligt PBL ska ersättning utgå om skyddsbestämmelser medför att den pågående användningen av 
fastigheten avsevärt försvåras. När det gäller rivningsförbud är kommunen skyldig att betala 
ersättning till berörd fastighetsägare om rivningsförbudet medför en skada som är betydande i 
förhållande till värdet på berörd fastighet. Idag är markanvändningen allmänt ändamål och kan 
enbart nyttjas för kommunalt ändamål. Med ändrad markanvändningen till bostäder, centrum och 
verksamheter ökar fastighetens värde. Kommunen äger marken och berörs inte av ersättningsfrågor. 
 
PLANBESTÄMMELSER: 
q1 Befintliga gula tegelfasader och dörrars omfattningar i Höganäsklinker ska bevaras  
k1 Befintligt rött taktegel, skärmtak, fönster, dörrar, balkong med sinuskorrugerad front samt 

yttertrappor med smidesräcke och Höganäsklinker ska till form och material bibehållas 
r1 Byggnad får inte rivas 
a1 Bygglov krävs även för underhåll och ändring av byggnadens exteriör 
 

Trafik 

Biltrafik 
Enligt Trafikverkets prognoser för Skåne antas persontrafikstrafiken att öka med 44 % mellan 2014–
2040 och den tynga trafiken förväntas öka med 53 % under samma period. Det innebär årliga 
trafikökningar med 1,4 % för personbilstrafiken och 1,6 % för den tunga trafiken. Den förväntade 
trafikmängden p.g.a. utbyggnader i närområdet ingår här i den generella trafikökningen, som 
förväntas vara den samma både för Malmövägen, Vårdalavägen och Vångavägen. 
 
År 2040 förväntas trafikmängden på Malmövägen till 3680 f/d varav 8,6 % är tung trafik. 
Trafikmängder på Vårdalavägen och Vångavägen uppskattas år 2040 till 960 f/d varav 3,2 % är 
tung trafik respektive till 140 f/d varav 0,5 % är tung trafik.  
 
Föreslagen ändrad markanvändning bedöms inte ge någon nämnvärd trafikökning. Föreslagen 
bostadsanvändning i gamla bostadshuset kan ge upphov till ca 10 fordon/dygn. Verksamheten 
bedöms inte ge någon ökad trafik mot dagens verksamhet. 
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Utformning av gator 
Utfartsförbud råder mot Malmövägen och norra delen av Vårdalavägen som ansluter Malmövägen. 
Då planområdet gränsar i norr till statlig väg hanteras frågor om utfart mot Malmövägen enligt 
bestämmelser i väglagen (1971:948) 39,40,42 §§. För del av fastighet Tejarp 9:8 som ligger 
utanför Vårdalavägens kantlinje ändras markanvändningen till allmän platsmark GATA. 

Parkering 
Parkering ska lösas inom kvartersmark. För bostadshus behövs det parkeringsplatser för 2 bilar och 
3 cyklar per bostad inom kvartersmark (enligt svensk standard SS 91 42 21:2006). För 
centrum/verksamhet behövs det parkeringsplatser för10–20 bilar och 10–20 cyklar/1000 m BTA 
inom kvartersmark. I illustrationen nedan redovisas 9 bilparkeringsplatser och 18 
cykelparkeringsplatser inom kvartersmark för bostad, centrum och verksamhet. Då det finns gott om 
cykelparkeringsplatser kan vissa nyttjas för eventuella lådcyklar. 

 
 
Illustration över föreslagna parkeringsplatser och placering av avfallskärl. 

Bullerskyddsåtgärder 
Då gamla bostadshuset påverkas av trafikbuller från Malmövägen krävs bullerskyddande åtgärder 
för markanvändning bostadsändamål. Åtgärderna innebär att byggnadens fasader mot bostadsrum 
(sovrum eller vardagsrum), för byggnadens norra, västra och östra fasad, ska dämpa ljudnivåerna 
inomhus så att riktvärden inomhus innehålls. Om brandstationen rivs och bostäder uppförs istället 
krävs bullerskyddsplank för uteplats, vilket regleras i plankartan. 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. 
 
PLANBESTÄMMELSER: 
Bullerskydd med en höjd av lägst 1,2 meter över anslutande marknivå ska finnas för nytt bostadshus uteplats 
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Teknisk försörjning 

Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp 
Befintliga byggnader är anslutna till befintlig teknisk infrastruktur. Befintliga underjordiska ledningar 
för fiber, brandpost, dagvatten samt vatten och avlopp ligger inom fastigheten. Befintlig brandpost 
med tillhörande ledning ska flyttas till allmän plats. Befintligt uppvärmningssystem är idag olja och 
el. Framtida energiförsörjning tar blivande fastighetsägare ställning till.  
 
Allmänna underjordiska ledning för fiber inom kvartersmark säkras med u-område. För befintlig 
teleledning finns servitut för ledningsrätt, akt 1263–800. Vid ledningar får det inte förekomma 
plantering av träd, men mindre buskar accepteras. Plantering av träd bör ej ske närmare ledningar 
än 3,0 meter. För träd i närheten av ledningar rekommenderas rotskydd, för att minska risken för 
skador i samband med eventuella arbeten med ledning. 
 
PLANBESTÄMMELSER: 
u1 Markreservat för allmännyttig underjordisk ledning 

Dagvattenhantering 
Dagvattnet och spillvattnet ska separeras och anslutas till befintliga ledningar i gatan. Dagvatten 
från teknisk anläggning är i dag ansluten till samma ledning som gamla brandstationen och 
bostadshuset. Dagvatten från teknisk anläggning kommer att anslutas till dagvattenledning i 
Vångavägen. 

Renhållning 
Sopsortering kommer att ske inom fastigheten där tömning av avfall sker genom hämtning av 
avfallskärl. Avfallskärl föreslås placeras i tomtgräns mot Vårdalavägen (se skiss föregående sida). 
 

KONSEKVENSER 

Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen 
Bestämmelserna i plan och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i 
planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömmas och MKB upprättas, 
om man vid en undersökning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en 
betydande miljöpåverkan. Strategisk planeringsenhet bedömer med vägledning av förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
i den mening som avses i 6 kap 11–12 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 
Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning 
enligt 6 kap 12–13 §§ miljöbalken.  
 
Vid den undersökning som har utförts grundas motivet till ställningstagandet på att en ändring av 
markanvändning allmänt ändamål till bostäder, centrum och verksamheter. Inom planområdet finns 
två befintliga byggnader, gamla bostadshuset och gamla brandstationen. Platsen är inte känslig 
och föreslagen ändrad markanvändning bedöms ge en liten negativ miljöpåverkan. Åtgärder går 
att genomföra som minskar och eliminerar de negativa konsekvenserna. En del åtgärder såsom 
bullerskyddsåtgärder fastställes i detaljplaneförslaget. För gamla bostadshuset föreslås 
skyddsbestämmelser för kulturvärden.  



ANTAGANDEHANDLING 
2020-01-16   
  

 Sidan 10 av 26 

Mark, luft och vatten 

Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken får ej överskridas för svaveldioxid, 
kväveoxid, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10, PM2,5), bly, och bensen samt ska 
eftersträvas för ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 
 
Enligt Bygg- och miljös beräkningar överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Svedala kommun. 
Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. Trafiktillskottet från den 
förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.      
Planområdet ligger centralt i Klågerup med god tillgänglighet till kollektivtrafik till gränsande 
kommuner. 

Markföroreningar 
Miljöfirman Konsult Sverige AB har utfört en miljöteknisk markundersökning inom fastighet Tejarp 
9:8. Marken består i ytan, under eventuell asfalt, av fyllning. Fyllningen består av grus, sand, 
mulljord, lera och lermorän ställvis med inslag av tegel, kol, flinta och kalk. Under fyllningen finns 
naturlig mark av lermorän, lera och sand. I en undersökningspunkt påträffades ett lager av torv. 
Grundvattnet har påvisats ca 2,5–3,5 m under markytan vid undersökningstillfället i juli 2019. 
 
Halter av arsenik, barium, kvicksilver, bly och PAH med medelhög och hög molekylvikt har 
påträffats i halter över känslig markanvändning men under riktvärdet för mindre känslig 
markanvändning. Utöver provet med halter av arsenik över riktvärdet för mindre känslig mark så 
finns halter av metaller över riktvärdet för känslig markanvändning i ytterligare fem prover  
Inga halter av PFOS påvisades i något av de fyra analyserade jordproverna. I ett jordprov (punkt 
10) påvisades vissa övriga PFAS-ämnen. Föroreningarna av PFAS-ämnen i marken påträffades på 
baksidan av brandstationen där det har funnits en liten tvättplatta där det eventuellt kan ha tvättats 
slangar eller andra hjälpmedel för brandsläckning. I övriga jordprov påvisades inga PFAS-ämnen. 
 
Grundvattenprovet visade på relativt låga halter av metaller. Nickel har påvisats i en måttlig halt, 
som medför klass 3, enligt SGU:s bedömningsgrunder. Vidare är barium och molybden över det 
holländska riktvärdet för target value men under Intervention value. Holländska target value som 
skall ses som ett målvärde och där Intervention value är riktvärdet då någon insats bör göras. I 
grundvattnet påvisades inga PFAS-ämnen. 
 
Utförda undersökningar tyder på att jorden i området i stort ej är förorenad av metaller, oljekolväten 
eller PAH. I punkt 10 påträffades halter av arsenik över riktvärdet för mindre känslig 
markanvändning, denna lokala förorening med hög halt, tyder på en punktkälla som t.ex. råttgift. 
Framtagen utredning rekommenderar att vid markarbeten inom fastigheten bör den förorenade 
jorden, i halter över riktvärdet för känslig mark saneras. 
 
Miljöfirman Konsult Sverige AB har utfört en kompletterande miljöteknisk markundersökning 191112 
för tre provhål inom brandstationens garage för brandbilar. Provresultaten redovisar låga värden av 
PFOS som understeg riktvärdet för KM i två provhål. I det tredje provhålet förekom ingen PFAS-
ämnen.  
 
Kommunens bygg- och miljönämnd har startat ett tillsynsärende med verksamhetsutövaren 
(kommunen). Kommunen avser att sälja fastigheten när detaljplanen har vunnit laga kraft och 
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fastigheten har blivit avstyckad. Ansvar för sanering ska regleras i köpeavtal mellan kommunen och 
kommande fastighetsägare. Detaljplanen reglerar att bygglov får inte ges för ändrad 
markanvändning förrän marksanering har kommit till stånd. (PBL 4 kap 14 § 1st 1p.). Nivå för 
marksanering avgörs i samband med bygglovsansökan. 
 
Markföroreningar, undersökning samt erforderlig sanering ska redovisas i samband med 
bygglovsansökan. Om man i samband med schaktarbeten påträffar förorenad jord ska detta 
anmälas till tillsynsmyndigheten för miljö i Svedala kommun som ska godkänna hur dessa massor 
ska användas eller omhändertas. Massor som ska användas för utfyllnad ska motsvara lokala 
bakgrundshalter.  
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Dagvattenhantering 
Ändrad markanvändning bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen för vatten i Segeå som är slutlig 
recipient. Påvisade markföroreningar inom fastigheten kommer att saneras. 

Översvämningsrisk 
Planområdet och dess byggnader riskerar ej att översvämmas av kraftig nederbörd enligt 
kommunens skyfallskartering. Avrinning vid större regn sker söderut utmed Vårdalavägen. 
 

 
Ytavrinning och lågpunkter vid större regnmängder (källa Svedala kommuns skyfallskartering). 

Hälsa och säkerhet 

Vägtrafikbuller  
I förordningen 2015:216 finns bestämmelser för riktvärden för omgivningsbuller utomhus för 
spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggande. De bör uppnås vid nybyggnation av 
bostäder. I förordningen sägs inget om ljudnivåer inomhus och tidigare äldre riktvärden för 
ljudnivåer inomhus, 30 dBA i ekvivalent ljudnivå och högst 45 dBA i maximal ljudnivå nattetid i 
sovrum, gäller därför fortfarande. 
 
Riktvärden för buller från väg och spårtrafik  
Bostäder Ekvivalentnivå 

dB(A) 
Maximalnivån 
dB(A) 

Ute, vid fasad 60 - 
Ute, vid fasad, lgh ≤ 35 m2 65 - 
Ute, vid fasad, skyddad sida1 55 703 (nattetid) 
Uteplats 50 702 
Inomhus 30 453 (nattetid) 

1 Dessa riktvärden gäller endast om den oskyddade sidan överskrider 60 dBA (65 dBA) 
2 Uteplats i anslutning till bostad, får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme, dagtid (06–22) 
3 Riktvärdet får överskridas med högst fem gånger per natt (22–06) 
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Om riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå ute vid fasad överskrids bör minst hälften av 
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida skyddad där riktvärdet 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (kl 22.00 och 06.00) inte överskrids ute vid fasad. 
 
För kontorsverksamhet och annan verksamhet där det i arbetsförhållandena ställs krav på 
stadigvarande koncentration eller behov av att kunna föra samtal obesvärat finns enligt SS 252 
68:2007 olika riktvärden beroende på vilken användning rummen ska ha. Se tabell nedan. 
 
Riktvärden för buller från väg och spårtrafik  
Kontor Ekvivalentnivå 

dB(A) 
Maximalnivån 
dB(A) 

Utrymme för presentationer ex större konferensrum >20 
personer 

30 451 

Utrymmer för enskilt arbete, samtal eller vila, t.ex. 
cellkontor, mötesrum, vilorum, reception 

35 501 

Kontorslandskap, storrumskontor 35 551 
Övriga utrymmen där människor vistas tillfälligt t.ex. 
restaurang, matsal, pausrum, lobby, lounge, restaurangkök 

40 - 

Utrymmen där människor vistas tillfälligt, t.ex. korridor, 
foajé, kapprum, wc 

45 - 

Gästrum 30 451 
Hygienrum inom gästrum 40 - 

1 Maximal bullernivå för överskridas 5 gånger per årsmedeltimme 
 
Beräknade ljudnivåer 
Trafik- och bullerutredning har utförts av Trivector Traffic AB, 2019. I utredningen redogörs för de 
ljudnivåer som förväntas uppstå från vägtrafik år 2040. Bullernivåerna har beräknats med hjälp av 
Trivectors beräkningsprogram Buller Väg II. Utifrån prognostiserad trafikutveckling år 2040 med en 
hastighet på 60 km/h på Malmövägen har följande bullerförhållanden beräknats. Hastigheten på 
Malmövägen sänktes till 40 km/h den 15 augusti 2019. Sänkning av hastigheten innebär att den 
ekvivalenta ljudnivån utomhus och inomhus minskar med 4 dBA. Nedanstående tabeller är ej 
justerade efter sänkning av hastigheten på Malmövägen. 
 

 
Beräkningspunkter 
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Beräkningspunkt Ekvivalent ljudnivå (dBA) Maximal ljudnivå (dBA) 
Byggnad II (G:a 
bostadshuset) 

Vån 1 
utomhus 

Våning 1 
inomhus 

Vån 2 
utomhus 

Vån 2 
inomhus 

Vån 1 
utomhus 

Våning 1 
inomhus 

Vån 2 
utomhus 

Vån 2 
inomhus 

1 63 38 63 38 78 53 78 53 
2 59 34 58 33 76 51 74 49 
3 57 32 57 32 75 50 74 49 
4 34 9 36 11 45 20 47 22 
Byggnad I (G:a 
brandstationen) 

Vån 1 
utomhus 

Våning 1 
inomhus 

  Vån 1 
utomhus 

Vån 1 
inomhus 

  

5 59 34   74 49   
6 58 33   73 48   
7 57 32   73 48   
8 51 26   75 50   
9 44 19   69 44   
Byggnad III 
(Teknisk anl.) 

Vån 1 
utomhus 

Våning 1 
inomhus 

  Vån 1 
Utomhus 

Våning 1 
inomhus 

  

10 51 26   69 44   
11 51 26   73 48   
Ute 12 63    78    

Ljudnivåer utomhus och inomhus med fasader som dämpar ljudet med 25 dBA (frifältsvärden), för 
trafikprognos 2040 med en hastighet på 60 km/h på Malmövägen. Efter sänkning av hastigheten till 40 
km/h minskar den ekvivalenta ljudnivån utomhus och inomhus med 4 dBA. 
 
Byggnad II Gamla bostadshuset: 
Ute fasad: 
Riktvärdet ekvivalent ljudnivå 60 dBA ute vid fasad innehålls. Skyltad hastighet har ändrats från 60 
km/h till 40 km/h på Malmövägen. 
 
Uteplats: 
Riktvärden 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå, klaras inom uteplatsen 
Skyltad hastighet har ändrats från 60 km/h till 40 km/h på Malmövägen. 
 
Inomhus: 
Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 30 dBA inomhus för bostäder överskrids för bostadsrum (sovrum 
eller vardagsrum) för byggnadens norra fasad (pkt 1) då byggnadens fasader dämpar högst 25 
dBA (2-glas fönster). Bedömning efter sänkt hastighet till 40 km/h på Malmövägen. 
 
Riktvärdet för maximal ljudnivå 45 dBA inomhus för bostäder överskrids för bostadsrum (sovrum eller 
vardagsrum) för byggnadens norra, västra och östra fasad (pkt 1,2,3) när ett tungt fordon passerar 
då byggnadens fasader dämpar högst 25 dBA (2-glas fönster). Bedömning efter sänkt hastighet till 
40 km/h på Malmövägen. 
 
För kontorsverksamhet överskrids riktvärdet för maximal ljudnivå 50 dBA inomhus för byggnadens 
norra fasad mot Malmövägen (pkt 1) samt den västra fasaden våning 1 (pkt 2). För större 
konferensrum överskrids riktvärden för ekvivalent ljudnivå 30 dBA för byggnadens norra fasad (pkt 
1) och maximal ljudnivå 45 dBA inomhus för byggnadens norra, västra och östra fasad (pkt 1,2,3) 
då byggnadens fasader dämpar högst 25 dBA (2-glas fönster). Bedömning efter sänkt hastighet till 
40 km/h på Malmövägen. 
 
 
 
 



ANTAGANDEHANDLING 
2020-01-16   
  

 Sidan 15 av 26 

Åtgärder för att innehålla riktvärden inomhus: 
Med ett 1 meter högt bullerskyddsplank/mur i tomtgräns mot Malmövägen innehålls riktvärden 
inomhus för våning 1 i punkt 2 och 3. Med ett 1,8 meter högt bullerskyddsplank innehålls 
riktvärden inomhus för samtliga fasader våning 1. För att klara riktvärden inomhus för våning 2 
krävs ett 2,5 meter högt plank, vilket inte är lämpligt med hänsyn till stadsbilden och 
trafiksäkerheten. Det krävs tillstånd från Trafikverket att uppföra plank/mur mot Malmövägen. 
 

 
Exempel på vinklat bullerskyddsplank 1,8 meter högt. 
 
Alternativt ska fasaderna dämpa 29 – 33 dBA (exempelvis 3-glasfönster) för att innehålla riktvärden 
(ekvivalent ljudnivå 30 dBA och maximal ljudnivå 45 dBA) för bostäder inomhus för bostadsrum 
(sovrum och vardagsrum). 
 
Byggnad I Gamla brandstationen: 
För större konferensrum överskrids riktvärden för maximal ljudnivå 45 dBA inomhus för fasader mot 
Malmövägen och Vårdalavägen. Maximal ljudnivå 45 dBA får överskridas 5 gånger per 
årsmedeltimme. Med en fasaddämpning på 28 – 30 dBA (exempelvis 3-glasfönster) mot 
Malmövägen och Vårdalavägen överskrids ej riktvärdet 45 dBA maximal ljudnivå. 
 
Byggnad III Teknisk anläggning 
Denna byggnad ligger utanför planområdet och omfattas inte av detaljplaneändringen. 
 
Ny bostadsbebyggelse  
Kompletterande bullerberäkning har utförts av Svedala kommun, 2019 för nya bostäders uteplatser 
om gamla brandstationen rivs. Bullernivåerna har beräknats med hjälp av Trivectors 
beräkningsprogram Buller Väg II. Beräkningen redovisar de ljudnivåer som förväntas uppstå från 
vägtrafik år 2040. 
 
Riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå på uteplats överskrids för uteplats 1. Med ett 1,2 meter högt 
bullerskyddsplank mot Vårdalavägen innehålls riktvärdet på uteplats. 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. 
 
Riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats överskrids när ett tungt fordon passerar. Riktvärdet 
får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme, dagtid (06–22). Beräknat riktvärde 
överskrids ej med 10 dBA, fem gånger per timme, dagtid. 
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Beräkningspunkt År 2040 (dBA) År 2040 med bullerskydd (dBA) 
Ekvivalent. ljudnivå Maximal ljudnivå Ekvivalent. ljudnivå Maximal ljudnivå 

Uteplats 1 54  76 50 73 

Uteplats 2 46 73   

Ljudnivåer ute plats ny bostadsbebyggelse, för trafikprognos 2040 med en hastighet på 30 km/h på 
Vårdalavägen och Vångavägen. 
 

 
 
Beräkningspunkter 
 

Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Ändrad markanvändning bedöms inte innebära negativa konsekvenser för naturmiljö eller biologisk 
mångfald. I området finns inga utpekade naturvärden.  

Hushållning med naturresurser 
Planområdet som ligger inom tätbebyggt område är ianspråktaget och påverkar inga naturresurser. 

Kulturmiljö 
Planen regleras skyddsbestämmelser (q), rivningsförbud (r) och varsamhetsbestämmelser (k) för det 
gamla bostadshuset som i gällande detaljplan saknar skydd.  

1 2 
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Kompensationsåtgärder 
För detaljplanen har det inte utförts några balanseringsåtgärder. Planförslaget innebär en ändrad 
markanvändning där befintlig bebyggelse bibehålls och påverkar inga natur- och kulturmiljövärden 
negativt. 
 

Sociala konsekvenser 

Befolkning och service 
Föreslagen ändrad markanvändning med två lägenheter bedöms ge ca 5 boende. Om 
brandstationen rivs och ersätts med två bostadshus ger detta ytterligare ca 6,5 boende. Service i 
form av förskola och skola finns i Klågerup.  

Barnperspektivet 
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med 
barnkonventionen tagits. Området har bra förbindelse med gång- och cykelväg norr om 
Malmövägen mot centrum, busstorg och fotbollsplaner. Busshållplats för regionbuss 142 mot 
Malmö finns utanför fastigheten. 

Tillgänglighet 
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för 
funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 1§ PBL (byggnader) samt 8 kap 
9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och 
markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning. 
 
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  

Säkerhet och trygghet 
Då byggnaderna idag står delvis tomma innebär en ändrad markanvändning att byggnaderna kan 
få en ny användning och befolkas, vilket ger mer liv och rörelse. I översiktsplan 2018 föreslås en 
planskild gång- och cykelväg under Malmövägen väster om Solgården i samband med utbyggnad 
av utpekat utbyggnadsområde ”Norr om Malmövägen”. 
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GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN 

Organisatoriska åtgärder 

Ansvarsfördelning 
Fastigheten Tejarp 9:8 och 9:6 ägs idag av kommunen. Del av fastighet Tejarp 9:8 som avser 
gamla bostadshuset och gamla brandstationen planeras att säljas. Innan dess ska fastigheten 
styckas av i två fastigheter. Kommande fastighetsägare som köper ny styckningsfastighet kommer att 
ansvara för drift och skötsel för denna fastighet. Kommunen kommer ha fortsatt ansvar för drift och 
skötsel av stamfastigheten med befintlig teknisk anläggning. Kommunen bekostar markförsäljningen. 

Huvudmannaskap för allmänna platser 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och allmänna kommunala ledningar inom 
planområdet och ansvarar för dess framtida drift och underhåll.  

Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år, från det datum den vinner laga kraft.  
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen ändras 
eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka 
inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller 
upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 39 § PBL). 

Tidplan 
- Samråd september 2019 
- Granskning november 2019 
- Antagande första kvartalet 2020 

Avtal 
Servitutsavtal ska tecknas mellan kommun och tillkommande fastighetsägare där blivande 
fastighetsägare nyttjar norra delen av stamfastigheten som vetter mot bostadshusets (A) avseende 
rätt till tillträde och nyttjande av uteplatsen samt rätt till befintlig underjordisk ledning för energi till 
bostadshuset. För denna del kommer blivande fastighetsägare att ansvara för skötsel av gräsyta och 
underjordisk ledning.  
 
Servitutsavtal ska även tecknas mellan kommun och tillkommande fastighetsägare där kommunen 
nyttjar del av ny styckningsfastighet, som vetter mot bostadshusets uteplats i söder samt den östra 
sidan av bostadshuset (B) avseende rätt till tillträde och nyttjande för tillsyn av allmännyttig 
anläggning samt rätt till befintlig underjordiska ledningar för fiber till allmännyttig anläggning. För 
denna del kommer den blivande fastighetsägaren ansvara för skötsel av marken. Kommunen 
ansvarar för kommunens underjordiska ledning för fiber.  
 
Servitutsavtal ska även tecknas mellan kommun och tillkommande fastighetsägare där blivande 
fastighetsägare ska underhålla och förnya befintliga ledningar för dagvatten, vatten och avlopp till 
gamla brandstationen och bostadshuset inom stamfastighet för teknisk anläggning (C). 
 
Kommunen ska teckna avtal med Trafikverket om tillfällig ut/infart mot Malmövägen för åtkomst till 
teknisk anläggning vid underhåll och reparation. 
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PLANBESTÄMMELSER: 
a1 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 

 

 
 

Tekniska genomförandefrågor och ekonomiska genomförandefrågor 

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna anläggningar 
Planförslaget innebär att befintlig ledning för dagvatten och spillvatten separeras och ansluts till 
befintliga ledningar i gatan. Dagvattenledning från teknisk anläggningen separeras från gamla 
brandstationen och leds om i en ny ledning som ansluter ledning på Vångavägen. Befintlig 
brandpost tas bort. Kommunen bekostar rivning av brandpost och ny dagvattenledning från teknisk 
anläggning. 

Kostnad för framtagande av detaljplan 
Detaljplanen bekostas av Svedala kommun. 

Övriga åtgärder inom planområdet 
Kommande fastighetsägare ansvarar för och bekostar för avhjälpande av markföroreningar inom 
styckningsfastigheten. Exploatören ansvarar och bekostar även bullerskyddsåtgärder mot eventuella 
framtida bostadshus uteplats. 

Allmänna ledningar 
Ledningar i mark som eventuellt påverkas av planens genomförande flyttas och bekostas av 
exploatören. Exploatören initierar och bekostar eventuella lantmäteriförrättningar. 

A 

B 
Ny styckning- 
fastighet 

Teknisk anl. 

C 
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Fastighetsrättsliga genomförandefrågor konsekvenser 

Fastighetsbildning 
Den mark inom planområdet som är utlagd som kvartersmark, ska genom fastighetsreglering tillföras 
en ny fastighet. Fastighetsbildning ska motsvara detaljplanens indelning av markanvändningen. 
Berörd fastighet är Tejarp 9:8. Fastighetsgräns mot Vårdalavägen ska ändras till detaljplanens 
användningsgräns då fastighetsgränsen idag ligger utanför gatans kantlinje. Del av fastighet Tejarp 
9:8 som ligger utanför gatans kantlinje ska tillföras kommunens fastighet Tejarp 9:6. Allmän gata 
bibehålls inom fastighet Tejarp 9:6. Det ankommer på Svedala kommun och berörd 
fastighetsägare att hos lantmäterimyndigheten ansöka om erforderlig fastighetsbildning. 

Ledningsrätt m m 
Rätt att framdra ledningar inom planområdet kan regleras med ledningsrätt eller servitut. Initiativ till 
ledningsrätt och servitut kan tas av ledningshavaren. 

Fastighetsindelningsbestämmelser 
Fastighetsbildningen bedöms kunna ske utan stöd av fastighetsindelningsbestämmelser. Skulle 
fastighetsindelningsbestämmelser erfordras så kan de upprättas vid detta tillfälle. 

Ansökan om fastighetsbildning m m 
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten ansöka om och bekosta 
erforderlig fastighetsbildning, upplåtelse av ledningsrätt för allmänna ledningar och servitut. 

Konsekvenser av fastigheterna 
Fastighet Tejarp 9:8 
Fastigheten ägs av Svedala kommun och har markanvändning allmänt ändamål i gällande 
detaljplan. Ny fastighet ska bildas för bostäder, centrum och verksamheter inom kvartersmark. 
Fastighetsreglering ska ske så att gränserna anpassas till kvartersmark. Teknisk anläggning bibehålls 
inom fastighet 9:8 som fortsatt ägs av kommunen.  
 
Fastighet Tejarp 9:6 
Fastigheten ägs av Svedala kommun och har markanvändning GATA inom allmän plats i gällande 
detaljplan. Markanvändningen ändras ej för fastigheten som fortsatt ägs av kommunen. 
Planområdet utökas för att reglera utfartsförbud. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Markanvändning 
Planområdet används idag för allmänt ändamål. Inom fastigheten finns befintliga byggnader, ett 
f.d. bostadshus, en f.d brandstation och en teknisk anläggning.  
 

Geoteknik 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken av finsand (glacial och postglacial). 
 

Markradon 
Enligt översiktlig undersökning av markradon i Svedala kommun 1990 utgör Klågerup ett 
lågriskområde med radonhalter <10 kBq/m3. 
 
Vid låg- och normalriskmark ska ny bebyggelse utföras radonskyddade. Vid högriskmark ska 
byggnader utföras radonsäkrade. Boverkets klassning av mark ur radonsynpunkt är för lågriskmark 
0-10 kBq/m3, normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark >50 kBq/m3. Tillräckliga 
skyddsåtgärder ska utföras i de fall halterna överskrider tillåtna gränsvärden. Radonhalt ska 
undersökas senast i samband med bygglovsansökan. 
 

Bebyggelse 

Bostadsbebyggelse 
Omgivande bostadsbebyggelse utgörs av fristående villor från 50-talet. 
 

 
Omgivande småhusbebyggelse från 50-talet. 
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Offentliga byggnader 
Offentlig och kommersiell service finns i Klågerups centrum ca 500 meter öster om planområdet. 
Norr om planområdet ligger Solgården som är ett äldreboende. 
 
Planområdet utgörs av det kommunägda gamla bostadshuset och gamla brandstationen. 
Byggnaderna är från 1950-talet. Gamla bostadshuset står idag tomt men har senaste tiden nyttjats 
som lager/kontor. Gamla brandstationen nyttjas idag som föreningslokal/loppis för Lions. 
 
Bostadshuset är i två plan med källare under hela huset och en oinredd vind. Fasaderna är murade 
med gult trådräfflat tegel i blixtmunkförband. Taket är ett sadeltak med 30 graders lutning. 
Taktäckning utgörs av enkupiga röda tegelpannor där nockpannorna är murade. Fönstren är i 
original med valsade glas och tidstypiska beslag. Entrédörrarna är original och tidstypiska med sin 
karosseripanel och rutor med präglat glas. Trapporna är original med klinkerklädd gjuten 
betongtrappa med tidstypiskt smidesräcke. Även entrétak och balkong är ursprungliga. Balkongen 
är täckt med gula kvadratiska klinker och har smidesräcke med fronter av sinuskorrugerad plåt. 
Byggnaden har ett flertal skador. Åtgärderna är dels av underhållskaraktär och dels reparation av 
skador. 
 
Gamla brandstationen är i ett plan med källare under hela huset och en oinredd vind. Byggnaden 
har samma arkitektur och är byggd med samma material som bostadshuset. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
Bostadshuset och den gamla brandstationen finns med i Svedala kommuns kulturmiljöprogram för 
Klågerup. Bostadshuset innehar enligt programmet bebyggelseklass 1 - Särskilt värdefull byggnad. 
Byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller arkitektonisk synpunkt. 
(Byggnad som bl.a. är undantagen från Attefallsreglerna och som vid detaljplanläggning kan 
föreslås få skyddsbestämmelser av kulturvärden).  
 
Brandstationsbyggnaden har tilldelats bebyggelseklass 3. Byggnad i område med enhetlig 
karaktär. Område som bildar en helhet med en egen karaktär, genom likartad utformning/och eller 
gemensam historia. Helheten har här ett större värde än de enskilda byggnaderna. 
 

Grönstruktur, parker och lek 
Planområdet omgärdas i öster av en trädridå gentemot grannfastigheten. I norr omgärdas området 
av en häck av barrväxter. På norra delen av fastigheten är marken belagd med singel. På den 
västra delen av fastigheten är marken asfalterad. På gården söder om bostadshuset finns en 
gräsmatta. 
 
Planområdet ligger inom 300 meters upptagningsområde till ett grönstråk längs med Klågerups-
bäckens dalgång i södra Klågerup.  
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Bostadshusets uteplats mot söder. 

Ekosystemtjänster 
Omgivande småhusbebyggelse har en stor andel grönska med lummiga trädgårdar. Planområdet 
utgörs till stor del av singel och asfalt och har inte många ekosystemtjänster. Utpekade kulturvärden 
inom planområdet ger ett visst värde för ekosystemtjänst avseende kulturarv. 
 

Vattenområden 
Detaljplaneområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA och dagvatten. 
 

Trafik 

Biltrafik 
Vid trafikmätning utförd 2012 av Trafikverket uppmättes på Malmövägen ca 2470 f/d varav 8,1% 
är tung trafik. Trafikmängder på Vårdalavägen och Vångavägen uppmättes av Svedala kommun 
2018 till ca 700 f/d varav 3,0 % är tung trafik respektive ca 100 f/d varav ca 0,5 % är tung 
trafik. 
 
Skyltad hastighet var på Malmövägen 60 km/h vid den aktuella fastigheten. Den 15 augusti 
2019 sänktes hastigheten på Malmövägen till 40 km/h. På Vårdalavägen och Vångavägen ör 
den skyltade hastigheten 30 km/h. 
 
Infarten till området sker från Vårdalavägen och Vångavägen. 

Gång- och cykeltrafik 
Fastigheten ligger centralt belägen i den sydöstra delen av Klågerup tätort och ansluter till det 
övergripande gång- och cykelnätet. Befintlig gång- och cykelväg finns utmed Malmövägens norra 
sida från busshållplatsen norr om planområdet till Klågerups centrum, Bangårdsvägen. 
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Hastighetsdämpande åtgärder föreslås på Malmövägen i korsningen med Bangårdsvägen och vid 
busshållplatserna samt där cykeltrafikens huvudstråk korsar lokalgatorna. 

Kollektivtrafik 
Planområdet har mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik. Busshållplats finns i anslutning till 
planområdet (Malmövägen) för buss 142 mot Malmö. Från Klågerups busstation som ligger ca 
500 meter österut går buss165 mot Lund och Svedala. Regionbuss 142 mot Malmö går varje 
halvtimme vardagar och en gång per timme helger. Buss 165 mot Lund och Svedala går varje 
halvtimme under rusningstrafik (06–10 och 14.00–18.00) övrig tid går bussen en gång per timme. 

Parkering 
Parkering sker idag på den nordvästra delen av fastigheten, samt framför brandstationsstallarna i 
väster. 
 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
Planområdet är inte utpekat i Svedala översiktsplan 2018. Planområdet som ligger inom befintlig 
bebyggelse ligger strax utanför utpekat område i översiktsplanen för centrumutveckling i Klågerup. 
(Översiktsplan 2018 antogs i kommunfullmäktige 2018, men har inte vunnit laga kraft då den är 
överklagad.) I Fördjupad översiktsplan för Klågerup som vann laga kraft 2002-12-24 är 
planområdet utpekat som detaljplanelagt område och gränsar till centrumanvändning. Fram till den 
kommunövergripande översiktsplanen vinner laga kraft gäller Fördjupad översiktsplan för Klågerup. 
Länsstyrelsen påpekar inte planområdet i sitt granskningsyttrande till den fördjupade översiktsplanen. 
 

 
Centrumutveckling Klågerup enligt Översiktsplan 2018. Planområde är markerat med en röd prick. 

Område för 
centrumutveckling 

Möjligt 
verksamhetsområde 

Parkstråk/grönområde
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Planskild gc-väg 
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Detaljplaner 
För området gäller stadsplan för östra delen av Klågerup som beslutades i kommunfullmäktige i 
Bara kommun 1975-05-23 § 40 och vann laga kraft 1975-12-15. För fastigheten anges ”Allmänt 
ändamål” som markanvändning med en byggnadshöjd på 5,6 meter. 
 
Planförslaget ersätter del av gällande detaljplan. 
 

Kulturmiljö och arkeologi 

Historik 
Bostadshuset och brandstationen (vagnhallen) med ett litet badhus är ritad av arkitekt Svante 
Johansson på 50-talet. Bostadshuset rymde lägenheter för brandchefen och dennes familj samt för 
distriktssköterskan inklusive en distriktssköterskemottagning. Fastigheten är belägen längs 
Malmövägen och vid uppförandet på 1950-talet låg den i utkanten av tätorten. Klågerup tillhörde 
tidigare Hyby landskommun som år 1952 blev en del av Bara kommun vilken i sin tur uppgick i 
Svedala kommun år 1977. 
 
På landsbygden fanns inga krav på någon form av brandkår men år 1944 antogs en ny brandlag 
där även landskommunerna ålades att ha en organiserad brandkår. I samband med 
kommunsammanslagningarna i början av 1950-talet skapades i flertalet landskommuner så kallade 
delstidsbrandstyrkor. Under 1950-talet ökade också kommunernas åtaganden för den allmänna 
välfärden vilket avspeglas i distriktssköterskemottagningen och det kommunala lilla badhuset som 
inrättades i vagnhallens källare. Den nybildade Bara kommun var en del av en större kulturhistorisk 
kontext som man skulle kunna kalla folkhemmets välfärdsbygge när man som byggherre lät uppföra 
denna anläggning. Byggnaderna användes för sin ursprungliga funktion fram till 
kommunsammanslagningen 1977. Efter detta användes bostadshuset under några år som bibliotek 
och därefter hyrde ett företag in sig i lokalerna, men det har därefter stått tomt. I vagnhallen har en 
bastuförening drivit badhuset vidare och senaste året har Lions haft en omtyckt loppmarknad i 
vagnhallen. (Text från Antikvarisk – teknisk – förundersökning, Paul Hansson, WSP 2019) 

Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram 
Planområdet omfattas av Länsstyrelsen i Skånes kulturmiljöprogram, Särskilt värdefull kulturmiljö 
”Skabersjö-Bara-Mölleberga”. Motiv för bevarande är området kring Bara, Hyby och Klågerup 
åskådliggör genom de olika kulturhistoriska lämningarna en utveckling av kulturlandskapet från 
förhistorisk tid till nutid. Klågerup tätort nämns under ”Från enskiftesperioden till våra dagar” - En 
mindre samhällsbildning uppstod i anslutning till järnvägsstationen i Klågerup. Spåren av 
stationssamhällenas karakteristiska sekelskiftesbyggnader i det nya industriellt framställda teglet är 
ännu på flera håll märkbara, trots efterkrigstidens efterhand omfattande raseringar av äldre 
industrianläggningar och bostäder. Bland övriga, snabbt genomförda förändringar, som under de 
tre senaste decennierna kraftigt har omvandlat kulturlandskapsbilden av området, hör till exempel 
småhusbebyggelserna i och kring Svedala, Bara och Klågerup, de moderniserade eller nybyggda 
bilvägarna 
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Arkeologi 
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. 
 
Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § 
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetiden är satt till 5 år från det datum planen vunnit laga kraft. 
 

Medverkande 
Planarkitekt Camilla Nilsson (under samrådsskedet) 
Lokalstrateg Micael Holm 
 
 
STRATEGISK PLANERINGSENHET I SVEDALA 
 
 
 
Karin Gullberg  Jeanette Widén Gabrielsson 
stadsarkitekt   planarkitekt 
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