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§ 48  

Ändring av detaljplan för Skabersjö 25:2 
Skabersjö skola 
Dnr 2019-000003  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anta förslaget till antagandehandling för ändring av detaljplan Skabersjö 25:2 
"Skabersjö skola" Svedala kommun.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden gav den 15 maj 2018, § 85, Bygg och miljö i uppdrag 
att ändra detaljplan för Skabersjö 25:2 "Skabersjö skola", Svedala kommun. 
Gällande detaljplan för området vann laga kraft 1 oktober 1998. Syftet med 
planändringen är att pröva lämpligheten att uppföra en tillbyggnad på 60 
kvadratmeter på norra fasaden av byggnaden inom kryssmark i gällande 
detaljplan. Kryssmark innebär att marken inte får bebyggas, dock om så prövas 
lämpligt får väl anpassade mindre uthus uppföras. Ändringen syftar även till att 
ändra utfartsförbud i gällande detaljplan till att tillåta in- och utfart till befintlig 
parkering. 

 
Ändringen innebär att kryssmark upphävs inom ett område på 60 kvadratmeter 
på den norra sidan av fastigheten. Gällande detaljplan har inom detta område 
kompletterats med en byggrätt för skoländamål med en byggnadshöjd på 10.0 
meter. 

 
Förslaget har varit ute på samråd under tiden 26 januari-18 februari 2019 och 
på granskning under tiden 11 - 24 mars 2019. Granskningshandlingarna 
remitterades även till berörda myndigheter och nämnder med flera. Under 
granskningen inkom åtta yttranden, dock inga från berörda sakägare.  
 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information 
inte några synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 
kap. 10–11 §§ PBL. 
 
Från samrådet och granskningen kvarstår inga erinringar från berörda sakägare 
och boende. 
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Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen har 
berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslaget till antagandehandling för ändring av detaljplan Skabersjö 25:2 
"Skabersjö skola" Svedala kommun.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29, § 101. 
Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad 2019-04-02. 
Plankarta med planbestämmelser 2019-04-02. 
Planbeskrivning 2019-04-02. 
Genomförandebeskrivning 2019-04-02. 
Granskningsutlåtande 2019-04-02. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2019-03-07, 
§ 4.  

     
     

Beslut skickas till 
Strategiska planeringsenheten 
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