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Projektnummer: DP 7286 
 
 

Detaljplan för del Svedala 100:242 med flera, Östra 
Industriområdet 1, Svedala kommun, Skåne län  
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

SAMRÅDET 
Enligt plan- och exploateringsutskottets beslut 2019-05-29 har rubricerad detaljplan, upprättad 2019-05-21, 
varit föremål för samråd under tiden 10 juni – 29 juli 2019 
 
Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse samt efter annons i Skånska dagbladet 
8 juni 2019.  

Samrådsmöte 
Berörda bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt övriga intressenter har haft möjlighet att delta i ett 
gemensamt samrådsmöte 17 juni 2019. Vid mötet närvarade 8 medborgare samt representanter för 
strategisk planeringsenhet, kommunledningen och plan- och exploateringsutskottet. 
 
Under mötet diskuterades detaljplanens förslag vad gäller trafik- och parkeringssituationen, 
godsinfart/angöring, markens beskaffenhet, bebyggelsens utformning och handelspolicyn m.m. 
 

YTTRANDEN  
Under granskningstiden har inkommit 15 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 från att svara: 

• Bara partiet   
• Centerpartiet 
• Liberalerna 
• Miljöpartiet 
• Moderaterna 
• Socialdemokraterna 
• Sverigedemokraterna 
• Vänsterpartiet 
• Tele 2 
• Bara fiber 
• Net at once 
• VA SYD 
• Polisen, Snezana Ermin 
• Utbildningsnämnden 
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• Tekniska nämnden 
• Bygg- och miljönämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Socialnämnden 
• Segeå projektledare 

 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 

• Weum Gas AB 
• Trelleborgs kommun 
• Region Skåne 

Myndigheter, statliga verk m fl 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsens formella synpunkter  
Hälsa och säkerhet – farligt gods:  
Riksväg 108 är en transportled för farligt gods. Enligt planbeskrivningen finns en riskutredning som har tagits 
fram 2016 för ett större område därav det aktuella planområdet ingår. Riskutredningen har studerat om en 
etablering av restaurang, handel och kontor är möjlig med hänsyn till olycksrisker och hälsorisker. Den 
nämner bl.a. att möjligheten för att kunna etablera kontor i två plan inom gällande byggnadsrätter utmed väg 
108 behövs riskreducerande åtgärder. Sådana åtgärder kan göras i form av brandklassad fasad eller en 
kombination av brandklassad fasad och skyddsvall utmed väg 108. Det framkommer även att 
utrymningsvägar riktade bort från väg 108 ökar säkerhet ytterligare och förordas oavsett val av alternativ. 
Kommunens ställningstagande i planbeskrivning är att en fördjupning av utredningen måste göras med fokus 
på planområdet närmast väg 108 och vilka skyddsåtgärder som behövs. Länsstyrelsen delar kommunens syn 
på att en fördjupande riskutredning behöver göras för att kunna avgöra markens lämplighet för föreslaget 
ändamål för planområdet närmas väg 108. Länsstyrelsen förutsätter därför att planbeskrivningen kompletteras 
med en redogörelse kring den fördjupade utredningens slutsatser. I det fall den fördjupade riskutredningen 
visar att riskreducerande åtgärder är nödvändiga ska den juridiskt bindande plankartan även kompletteras 
med lämpliga planbestämmelser.  
 
Länsstyrelsens bedömning  
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt ändamål gällande 
farligt gods 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. 

Kommentar: 
Plankartan har reviderats till markanvändning som inte omfattas av en fördjupad riskutredning. 
Inom den västra fastigheten som ligger ca 30–100 meter från väg 108 anges H1 (Detaljhandel utom handel 
med livsmedel), Z (Verksamheter), J1 (Partihandel, hantverk och industri som inte är störande för omgivningen).  
Inom den östra fastigheten som ligger mer än 100 meter från väg 108 omfattas anges H (Handel, K (Kontor), 
Z (Verksamheter), J1 (Partihandel, hantverk och industri som inte är störande för omgivningen), R1 (Idrotts- och 
sportanläggning utan betydande åskådarplats) samt E1 (Transformatorstation). 
Kommunen bedömer därför att ingen fördjupad riskutredning behöver göras gällande markens lämplighet 
jämtemot väg 108 och risker beträffande transport av farligt gods. 

Lantmäterimyndigheten  
Administrativ bestämmelse om genomförandetid saknas. Kommunen ska enligt 4 kap 21 § PBL ange en 
administrativ bestämmelse om vilken genomförandetid som gäller för detaljplanen. I den aktuella detaljplanen 
saknas en sådan bestämmelse. Lantmäteriet noterar att planens genomförandetid enligt 4 kap 23 § PBL 
därmed blir 15 år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft. Enligt planbeskrivningen 
ska tiden för genomförande vara 5 år. 
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Markreservat (i detta fall u-område) ska enligt rekommendationerna vara en administrativ bestämmelse och 
därmed även omgivet av administrativa gränser. I det aktuella planförslaget redovisas markreservatet som en 
administrativ bestämmelse bland planbestämmelserna samtidigt som det saknas administrativa gränser för 
avgränsning av aktuella områden i plankartan. Detta innebär att markreservatsbestämmelsen inte avgränsas 
av de egenskapsgränser som finns i plankartan utan bestämmelsen gäller fram till närmaste 
användningsgräns. I de fall flera gränstyper sammanfaller är det endast den högsta i hierarkin som ritas ut på 
kartan. Detta gäller dock inte egenskapsgränser och administrativa gränser som ritas ovanpå varandra om de 
sammanfaller. 
 
För övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter. 

Kommentar: 
Plankartan kompletteras med genomförandetid om 5 år som gäller för detaljplanen.  
U-området revideras i plankartan så att det avgränsas av administrativa gränser.  

Trafikverket 
Resultatet av trafikutredningen bör tydligare lyftas in i planbeskrivningen så att det bland annat framgår att 
kommunens bedömning är att trafiktillskottet från planområdet inte motiverar några åtgärder i befintligt vägnät 
men att möjligheten att bygga ut kapaciteten, ur Trafikverkets synvinkel främst mot vår infrastruktur, säkras för 
framtiden. 
 
Trafikverket menar vidare att det är viktigt att lyfta blicken och bedöma det samlade trafiktillskottet från alla 
detaljplaner i närområdet, t.ex. från detaljplan för Svedala 100:340 m.fl. Östra industriområdet II och 
kommande plan för ny livsmedelsbutik öster om väg 108. En sådan samlad bedömning bör tas fram innan 
granskningsskedet och vara gemensam för kommande detaljplaner. 

Kommentar: 
Planbeskrivningen förtydligas med information från trafikutredningen i avseende trafiktillskott från planområdet. 
Detaljplaneändringen innebär endast en mindre förändring av pågående verksamheter i Östra 
industriområdet.  En trafikutredning har gjorts för den aktuella detaljplanen som redovisar den trafik som den 
föreslagna verksamheten förväntas alstra. Det har säkerställts att gatumarken inom planområdet är 
dimensionerat för att klara ett utökat trafikflöde. När det gäller en samlad bedömning av trafikflödet inom hela 
området inklusive både Norra- och Östra industriområdet har Trafikverket initierat och påbörjat en ÅVS 
(Åtgärdsval studie), för väg 108, delsträckan mellan Trelleborg– Svedala – Staffanstorp där kommunen 
kommer medverka.  Inom ÅVS en kommer analyser utföras som belyser utmaningar och förslag kommer ges 
på eventuella förbättringsåtgärder som behöver utföras utmed sträckan.  

Ledningsrättshavare m fl  

E.ON Energidistribution AB 
Längs med fastighetens östra sida (Norra Ellenborgsgatan) har E.ON markförlagda låg- och- 
mellanspänningskablar och ett kabelskåp. Som ni skriver i er planbeskrivning finns på själva fastigheten en 
markförlagd servisledning som försörjer byggnaden på fastighet 100:13, vänligen se bifogad karta.  
 
Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. 
 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och 
lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan 
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation 
och underhåll försvåras. 
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Transformatorstation 
För att kunna säkerställa elförsörjningen i det nya området behövs en ny transformatorstation. E.ON noterar 
att ett E1-område är utplacerat i plankartan för den nya transformatorstationen. Själva placeringen av E1-
området är okej, men själva området är för litet. E.ON hemställer därför att själva området förstoras i 
plankartan: ett minsta område på 6 x 6 meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. 
E.ON föreslår att man i plankartan flyttar gräns för prickmark mer västerut, alternativt att E1-området flyttas mer 
söderut i plankartan.  
 
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. E.ON 
noterar att 5-metersregeln är inskriven i planbestämmelsen, men vill även ha denna inskriven i plankarta, 
förslagsvis med formulering ”Minst 5 meters avstånd mellan transformatorstation och brännbar byggnad eller 
upplag”. Slutligen ska det ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon. 
 
I illustrationskartan för området framgår det att parkeringsplatser ska anläggas söder om 
transformatorstationen. Enligt svensk standard SS-EN 61936-1 står skrivet 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 vill därför upplysa om att parkeringens utformning ej får utformas så att drift och underhåll 
av transformatorstationen försvåras. Det måste finnas plats att öppna dörrar till transformatorstation och det 
måste finnas en utrymningsväg. Därav ser E.ON att man inte anlägger p-platser precis bredvid stationen, 
vilket bör framgå planbeskrivningen under rubriken ”Trafik” och stycket ”Parkering”. Inte heller får man planera 
buskar eller träd i närheten till transformatorstation, då vi underhållsröjer marken kring stationer. 

Allmänt 
E.ON förutsätter att ovan restriktioner efterlevs samt att den kommande byggnationen inte orsakar att våra 
anläggningar inte längre uppfyller starkströmsföreskrifterna. Alla eventuella kostnader för flyttning och 
ombyggnation eller skada av E.ON:s anläggningar bekostas av exploatören. Under förutsättning att man ta 
hänsyn till ovan så har E.ON inget ytterligare att erinra över planförslaget. 

Kommentar: 
Kontakt kommer tas med E.ON när det blir aktuellt för markarbeten och restriktioner kring dessa vidtages. 
Föreslagen yta för E-område avseende transformatorstation revideras i plankartan och illustrationskartan. 
Transformatorstationen flyttas till den sydöstra delen av planområdet. Plankartan kompletteras med ledningsrätt 
för allmänna el-ledningar i planområdets östra del. Plankartan kompletteras med bestämmelse om avstånd 
mellan transformatorstation och brännbar byggnadsled eller brännbart upplag ska uppgå till minst 5 meter. 
Planbeskrivningen kompletteras med information om kostnader för eventuell flytt av ledningar/åtgärder.   

Sydskånes avfallsaktiebolag 
Vi rekommenderar att titta på möjligheten att avsätta mark för återvinningsstation, eller liknande allmän plats 
för sortering av förpackningar. Även om det finns befintliga stationer i närheten av området idag så kommer 
behovet vara lika stort, och eventuellt större i framtiden, av att hitta platser för källsortering. Samt att en ny lag 
träder i kraft år 2021 som sätter andra krav till närheten till platser för källsortering, och speciellt i närheten av 
platser där invånarna naturligt vistas (som t.ex. mataffär). Hänsyn bör även tas till planerna i området 
runtomkring där befintliga stationer finns idag. 

Kommentar: 
Kommunen antecknar synpunkten. 
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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. 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: 
Planbeskrivningen kompletteras med information om kostnader för eventuell flytt av ledningar/åtgärder.  

Sydvatten 
Sydvatten vill påpeka att en vattenledning går precis norr om utbyggnadsområdet. Vattenledningen förser 
Svedala med dricksvatten. Vattenledningen ligger med ledningsrätt och får inte förses med byggnation inom 
ledningsrättsområdet som är 5m åt vardera sida från centrum av vattenledning. 
I plangenomförandet föreslås en magasindamm samt en vall i norra delen utanför fastigheterna. Då vallen 
och magasindammen är i nära anslutning till dricksvattenledningen vill vi att utformningen ska ske i samråd 
med Sydvatten. Placering av magasin och vall kan inte ske inom ledningsrättsområdet. 

Kommentar: 
Utformningen av eventuella dagvattenmagasin som ligger i direkt närhet till Sydvattens vattenledning kommer 
att ske i samråd med Sydvatten.  

Kommunala nämnder, styrelser och utskott 

Kommunal förvaltning 

Räddningstjänsten 
Till de föreslagna planerna behövs uppdaterade riskanalyser där förutsättningarna för de aktuella 
verksamheterna är analyserade. Tidigare analys är gjord med annan verksamhetstyp i åtanke, vilket innebär 
andra förutsättningar. 
 
Riskavstånden och riskreducerande åtgärder från samtliga aktuella riskkällor, inklusive farligt gods-led och 
riskverksamheter som Foam Construction, behöver analyseras och uppdateras med de nya förutsättningarna 
och med och med hänsyn till att planeringen nu gäller verksamheter med ett stort antal besökare. Detta gäller 
både SVEDALA 100:242 och SVEDALA 100:13. 
 
De riskreducerande åtgärder som krävs behöver sedan föras in i planbestämmelserna så att kommunen kan 
säkerställa att de uppfylls vid etableringen. Samråd bör ske med räddningstjänsten innan fastställande av 
granskningshandlingar. 

Kommentar: 
Plankartan har reviderats till markanvändning som inte omfattas av en fördjupad riskutredning. Inom den 
västra fastigheten, som ligger ca 30–100 meter från väg 108, anges H1 (Detaljhandel utom handel med 
livsmedel), Z (Verksamheter), J1 (Partihandel, hantverk och industri som inte är störande för omgivningen). Inom 
den östra fastigheten, som ligger mer än 100 meter från väg 108, anges H (Handel, K (Kontor), Z 
(Verksamheter), J1 (Partihandel, hantverk och industri som inte är störande för omgivningen), R1 (Idrotts- och 
sportanläggning utan betydande åskådarplats) samt E1 (Transformatorstation).  
 
Kommunen bedömer därför att ingen fördjupad riskutredning behöver göras gällande markens lämplighet 
jämtemot väg 108 och risker beträffande transport av farligt gods. 
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Organisationer och föreningar 

Hemköp 
I december 2014 etablerade Hemköp sig i de tomma lokalerna på Storgatan 17 i Svedala. En stor och 
viktig faktor för denna satsning var den tydliga Handelspolicyn, där det framgår att all livsmedelsförsäljning 
endast får ske i de centrala delarna av Svedala tätort. Handelspolicyn skulle vara en garant för oss 
etablerare för att kunna göra långsiktiga satsningar i kommunen. Detta påtalade vi tydligt för 
Kommunledningen och Näringslivschefen redan 2016 men kommunen har trots det drivit vidare denna fråga.  
Föreslagen ändring av detaljplan och en etablering av en livsmedelsbutik på detta område står därför i direkt 
strid mot Svedala Kommuns Handelspolicy antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 §127.  
Hemköp Svedala och Trianon AB, hyresgäst och fastighetsägare, förutsätter att Svedala Kommun följer de 
beslut som är tagna. 

Kommentar: 
Kommunens roll är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för handel och service inom hela kommunen.  
Politiskt beslut har tagits, med ett brett stöd bland Svedalas politiker, att pröva detaljplaner som går emot den 
nuvarande handelspolicyn. Samtidigt bestämdes att handelspolicyn skulle ses över. Givetvis har man respekt 
för hur enstaka handlare ser på frågan, men politiken vill ta en ny riktning och få fart på handeln i hela 
Svedala. I handelsutredningen från september 2016, konstateras att det finns utrymme och möjligheter för 
både fortsatt utveckling av centrumhandel och att utveckla handeln i mer externa områden inom Svedala 
tätort. Befolkningstillväxt i kommunen och en idag stor utpendling av handel ger möjligheter till att utveckla, 
stärka utbudet och därmed få behålla mer handel inom kommun. Enligt den senaste handelsutredningen är 
slutsatsen att störst effekt får man om en stor dagligvarubutik etablerar sig. Ny konkurrens innebär 
påfrestningar på befintliga butiker, men samtidig växer befolkningen och dagligvaruefterfrågan, vilket ger 
butikerna möjlighet att återhämta omsättning. Dagligvaruhandel i handelsområden ökar också möjligheterna 
att attrahera annan handel i området. 
 

Ica 
ICA Sverige AB (ICA) hyr av Lantmännen Livsmedelsfastigheter i Svedala AB en hyreslokal inom fastigheten 
Svedala 306:16 Ågatan 16 Svedala. Lokalen är vidareuthyrd till butiksverksamhet under varumärket ICA 
Kvantum Karlsson Svedala. 
ICA och ICA Kvantum Karlsson investerade i etableringen som öppnade 2012 efter gällande förutsättningar 
och helt i enlighet med Svedala kommuns tagna beslut. Föreslagen ändring av detaljplan och en etablering 
av en livsmedelsbutik på detta område står i direkt strid mot Svedala kommuns Handelspolicy antagen av 
kommunfullmäktige 2014-10-13 §127." Etablering av dagligvaruhandel skulle ha en negativ påverkan på 
utveckling av centrumhandeln. Svedala kommun säger därför nej till nya dagligvarubutiker på 
verksamhetsområdet". ICA och ICA Kvantum Karlsson som företag, investerare och hyresgäster förutsätter att 
Svedala kommun följer sina egna beslut, inte minst viktigt för lokala företagare som ICA Kvantum Karlsson. 

Kommentar: 
Kommunens roll är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för handel och service inom hela kommunen.  
Politiskt beslut har tagits, med ett brett stöd bland Svedalas politiker, att pröva detaljplaner som går emot den 
nuvarande handelspolicyn. Samtidigt bestämdes att handelspolicyn skulle ses över. Givetvis har man respekt 
för hur enstaka handlare ser på frågan, men politiken vill ta en ny riktning och få fart på handeln i hela 
Svedala. I handelsutredningen från september 2016, konstateras att det finns utrymme och möjligheter för 
både fortsatt utveckling av centrumhandel och att utveckla handeln i mer externa områden inom Svedala 
tätort. Befolkningstillväxt i kommunen och en idag stor utpendling av handel ger möjligheter till att utveckla, 
stärka utbudet och därmed få behålla mer handel inom kommun. Enligt den senaste handelsutredningen är 
slutsatsen att störst effekt får man om en stor dagligvarubutik etablerar sig. Ny konkurrens innebär 
påfrestningar på befintliga butiker, men samtidig växer befolkningen och dagligvaruefterfrågan, vilket ger 
butikerna möjlighet att återhämta omsättning. Dagligvaruhandel i handelsområden ökar också möjligheterna 
att attrahera annan handel i området. 
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Sakägare, boende m fl 

KS Maskiner, KS Maskiner Fastigheter, Snickeri Compagniet (Industrigatan 1, 
Industrigatan 5; Svedala 100:79, Svedala 126:2)  
Redan idag är det stor trafikbelastning och mycket trångt på Industrigatan väster om N Ellenborgsgatan. 
Enligt detaljplanen ska detta öka mer vid en etablering av Coop. 
Snickeri Compagniet har idag en mycket trång infart till sin fastighet, precis så att två bilar kan mötas. Om 
det står fordon parkerade längs Industrigatan mellan KS Maskiner och Snickeri Compagniet går det inte att 
mötas. 
KS Maskiner har sin in- och utfart rakt väster i Industrigatans riktning. 
Vår vilja är att dagens infart till Motorcity stängs helt och att Industrigatan norr om N Ellenborgsgatan blir 
återvändsgränd. 
I detaljplanen föreslås att alla nyttotransporter till Motorcity och Coop ska köra via Industrigatan. Coops 
nyttotransporter ska sedan köra runt och ut på N Ellenborgsgatan. Ska Motorcitys nyttotransporter också göra 
detta, eller kommer det att bli mötande nyttotransporttrafik på Industrigatan? Som gatan är utformad idag finns 
det inte mycket plats till det. 
Idag lossar Motorcity sina bilar på Industrigatan söder om Snickeri Compagniets fastighet, ibland står de 
uppställda här i någon timme. I detaljplanen ses ingen lossningsplats för Motorcity inne på deras fastighet. 
Ske de fortsätta lossa bilar på Industrigatan? 
Även en del av nyttotransporterna till KS Maskiner behöver stå och lossa på Industrigatan. Dessa lossningar 
görs ofta från sidan med truck. I de flesta fall lossas dock dessa inne på KS Maskiners fastighet. Men 
eftersom det inte går att vända inne på Industrigatan behöver de största transporterna (lastbil med släp) 
antingen backa in på KS Maskiners fastighet från korsningen N Ellenborgsgatan/Industrigatan eller backa ut 
från KS Maskiner över korsningen N Ellenborgsgatan/Industrigatan vilket medför stor trafikfara. Motorcitys 
biltransporter kör in och vänder på deras fastighet för att sedan lossa på Industrigatan. Denna möjlighet ser ut 
att försvinna med den nya detaljplanen. 
I trafikutredningen har ett besök gjorts hos Motorcity, men ingen uppgift finns om trafiken till och från KS 
Maskiner, Snickeri Compagniet och deras hyresgäster. I denna utredning står även att nyttotransporter till 
Motorcity är i snitt 3/vecka. Detta kan stämma med det antal gånger biltransport lossar på Industrigatan, 
dock inte med övriga nyttotransporter dagligen (Posten, Schenker, Meca) och därutöver enstaka 
bärgningsbilar. 
Till Coop beräknas cirka 42 nyttotransporter per dag varav 6 tunga transporter. 
KS Maskiner har dagligen uppskattningsvis cirka 10 nyttotransporter per dag, uppskattningsvis 10% av dessa 
är lastbil med släp som idag inte kan vända inne på KS Maskiners fastighet eller Industrigatan, vilket betyder 
att de måste backa från N Ellenborgsgatan eller backa ut på N Ellenborgsgatan. 
Periodvis har KS Maskiner en mycket hög kundtillströmning, framförallt under vår och försommar, mars/april–
juni/juli. Dock finns ingen uppgift om hur många bilar det innebär per dag. 
Vid ett antal tillfällen under året har våra grannar Miljögården, söder om Industrigatan, öppet för utförsäljning. 
Under dessa dagar ökar trafiken och parkerade bilar med hundratals längs Industrigatan. 
 
Vi skulle önska en utökad trafikutredning över Industrigatan väster om N Ellenborgsgatan samt en utredning 
om nyttotransporterna till Coop och Motorcity kan tas in från annat håll än Industrigatan så att den kan bli en 
återvändsgränd. Alternativet är att övriga nyttotransporter till Motorcity, KS Maskiner och Snickeri Compagniet 
kan köra ut över Coops fastighet. 
Vilken väg kommer byggtrafiken att köra in och ut? Via Industrigatan eller N Ellenborgsgatan? 
Trafik från cirkulationsplatsen in till industriområdet håller ofta en betydligt högre hastighet än tillåten. Kommer 
några hastighetssänkande åtgärder att genomföras på N Ellenborgsgatan? 
Snickeri Compagniet önskar ett högt plank i deras norra fastighetsgräns som begränsar insyn med mera. 
 
KS Maskiner AB, KS Maskiner Fastigheter AB och Snickeri Compagniet AB är mycket positiva till etablering 
av mer handel på Östra Industriområdet, men anser att trafiken behöver bättre lösningar. 
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Kommentar: 
Snickeri Compagniet kan behålla befintliga lägen för sin in- och utfart utmed stickvägen även efter att COOP 
har etablerat sin verksamhet på området. Stickvägen kan vid behov skyltas upp med parkeringsförbud.  
Befintlig infart till Motorcity måste dock bibehållas pga. att det inte går att anordna vändzon inne på Motor 
Citys tomtmark. Istället föreslås i detaljplanen att körområdet söder om COOP butiken, inom COOPs 
fastigheten, ska kunna användas som gemensam utfart till Norra Ellenborgsvägen för alla fyra fastigheterna 
dvs. Motorcity, Snickeri Compagniet, COOP och KS maskiner. Området regleras i detaljplanen som en 
gemensamhetsanläggning för körbar förbindelse där ovanstående fastigheter ingår. Detta kommer att 
tydliggöra, förbättra och förenkla trafikflödet för all nyttotrafik inom hela området, både tillkommande och 
befintlig. Framförallt kommer Industrigatan att avlastas. Dessutom föreslås en ny lastzonsficka, utmed 
Industrigatan söder om Snickeri Compagniets fastighet ute på allmän platsmark, för att underlätta lossning av 
varor för alla inblandade parter. Ombyggnaden av lastzonsfickan bekostas av COOP. Grinden från 
Industrigatan vis stickgatan in till Motor City kommer tas bort.  
Ingen tung nyttotrafik får köras över eller inom COOPs och Motor Citys gemensamma parkeringsplats pga. 
säkerhetsrisker för besökande och kunder. 
En ny gång- och cykelbana kommer anläggas utmed Norra Ellenborgsgatans östra sida, vilken leder fram till 
COOPs entré och vidare till Motor Citys entré. Entrésstråket kommer lyftas fram med ett avvikande 
markbeläggning.  
Inga övriga hastighetssänkande åtgärder är planerade att utföras utmed Norra Ellenborgsgatan.  
Snickeri Compagniet kan ansöka om bygglov för plank mellan sin tomt och COOP fastigheten som bekostas 
av dem själva.   
 

Privatperson, boende i Svedala 
Helt allmänt anser jag att det inte behövs fler livsmedelsbutiker i Svedala. Coop har ju tidigare haft en butik 
som de inte klarade av att driva och nu har de tagit över Netto, så två Coop-butiker i Svedala är absolut för 
många. Alltså, tillåt inga nya livsmedelsbutiker utan låt oss värna om de, väl fungerande, som redan finns. 

Kommentar: 
Kommunen antecknar synpunkten.  
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SAMMANFATTNING 

Kvarstående erinringar 
Erinringar kvarstår från samråd: 
 
ICA och Hemköp anser att en etablering av en livsmedelsbutik på detta område står i direkt strid mot Svedala 
Kommuns Handelspolicy antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 §127. En etablering av 
dagligvaruhandel skulle ha en negativ påverkan på utveckling av centrumhandeln. 

Sakägare m.fl. med besvärsrätt, som ej blivit tillgodosedda 
Fastighet Svedala 100:79, Svedala 126:2 vill att dagens infart till Motorcity stängs helt och att 
Industrigatan blir återvändsgränd.  

Övriga som ej blivit tillgodosedda 
Boende (privatperson) i Svedala anser att det inte behövs fler livsmedelsbutiker i Svedala. 

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

• Plankartan revideras för den västra fastigheten som ligger ca 30–100 meter från väg 
108 till att ej omfatta markanvändning för H (all detaljhandel), K (kontor) och R1 (Idrotts- 
och sportanläggning utan betydande åskådarplats) som omfattas av fördjupad 
riskanalys. Markanvändningen är ändrad till H1 (Detaljhandel utom handel med 
livsmedel), J1 (Partihandel, hantverk och industri som inte är störande för omgivningen) 
samt Z (Verksamheter). 

• Plankartan kompletteras med genomförandetid om 5 år som gäller för detaljplanen.  
• U-området revideras i plankartan så att det istället avgränsas av administrativa gränser.  
• Föreslagen placering av yta för E-område avseende transformatorstation revideras i 

plankartan och illustrationskartan. Transformatorstationen flyttas till den sydöstra delen av 
planområdet. 

• Plankartan kompletteras med att reglera markreservat för underjordiska ledningar i östra 
delen av planområdet. 

• Plankartan kompletteras med planbestämmelse om avstånd mellan transformatorstation 
och brännbar byggnadsled eller brännbart upplag ska uppgå till minst 5 meter. 

• Planbeskrivningen kompletteras med att kostnader för eventuell flytt av 
ledningar/åtgärder bekostas av exploatören. 

• Plankartan och planbeskrivningen kompletteras inom fastighet Svedala 100:242 med 
en gemensamhetsanläggning för körbar förbindelse där fastighet Svedala 100:13, 
100:242, 126:2 och 100:79 ingår. 

 
 
STRATEGISKA PLANERINGSENHETEN, SVEDALA KOMMUN 
 
 
 
Karin Gullberg   Lowe Kisiel  Jeanette Widén Gabrielsson  
stadsarkitekt   planarkitekt  planarkitekt 
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