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ANTAGANDEHANDLING 
2019-04-02 
Dnr: 2019:000003 
Projektnummer: D7248 
 
 

Ändring av detaljplan för Skabersjö 25:2, ”SKABERSJÖ SKOLA”, 
Svedala kommun, Skåne län 
 

TILLÄGG TILL GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Tillägg som berör planändring 2019-02-28 har skrivits in i den ursprungliga 
genomförandebeskrivningen, daterad 1998-06-04, och redovisas med grå text. Övriga frågor 
som utretts i det tidigare planarbetet finns fortsättningsvis redovisade i genomförandebeskrivningen. 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Genomförandetid Genomförandetiden är fem år för den del som omfattas av 

tilläggsbestämmelser från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Ansvarsfördelning Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Planekonomi Fastighetsägaren ansvarar för kostnaden för utbyggnad av 

kvartersmark och anlitandet av antikvarisk expert enligt 
godkännandebeslut från Länsstyrelsen 2018-09-07 med rubrik; 
”Tillstånd till att bygga till byggnadsminnet Skabersjöskolan, fastigheten 
Skabersjö 25:2, Svedala kommun”. 

 
TEKNISKA FRÅGOR Ansökan om tillstånd till att bygga till byggnadsminnet 

Skabersjöskolan, fastigheten Skabersjö 25:2, Svedala kommun har 
beviljats av Länsstyrelsen 2018-09-07. Tillståndet gäller i två år. Som 
villkor för dispens gäller att: 

 
• Arbetet ska utföras under medverkan av antikvarisk expert enligt bilagan Antikvarisk 

medverkan. 
• Om det uppkommer större avvikelser från de godkända ansökningshandlingarna ska 

Länsstyrelsen godkänna dessa innan åtgärden utförs. 
 
Radonutredning Enligt översiktlig karta för radonriskområden i Svedala kommun är 

Skabersjö klassificerat som ett lågriskområde med radonhalt <10 
kBq/m3. Förekomsten av radon i jordluften undersöks senast i samband 
med bygglov och om höga halter noteras vidtas åtgärder i 
bebyggelsen. 
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Ledningar Eventuell flyttning eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa 
befintliga kabelanläggningars funktion ska bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren. 

 
 
MEDVERKANDE 
Camilla Nilsson, planarkitekt och Joakim Axelsson, planarkitekt (under samråd och granskning) 
 
 
För förslag till komplettering av detaljplan 2019-04-02 
 
 
STRATEGISK PLANERINGSENHET 
 
 
 
Karin Gullberg  Jeanette Widén Gabrielsson 
tf strategisk planeringsenhetschef planarkitekt



ANTAGANDEHANDLING 
2019-04-02 
  

  3(4) 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GÄLLANDE DETALJPLAN 
1998-06-04 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan  Skolverksamheten skall avses påbörjas hösten 1998. Planen 

beräknas bli klar under hösten 1998. 
 
Genomförandetid Med hänsyn till skolstart hösten 1998 bedöms en lämplig 

genomförandetid vara 5 år efter laga kraft. 
 
Ansvarsfördelning Skabersjöbygdens skola ekonomisk förening ansvarar för 

genomförandet.   
 
Huvudmannaskap  Kommunen är inte huvudman för allmänna platser. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning 

Byggnadsmarken inom fastigheten Skabersjö 25:2 utgör en tomt.  
Ytterligare fastighetsbildning erfordras ej. 

 
Gemensamhetsanläggning Enligt beslut den 7 maj 1997 skall gemensamhetsanläggning, 

Skabersjö ga:4, inrättas och omfatta vattenanläggning ~bestående 
av befintliga och nya ledningar och tillhörande anordningar 
såsom borra på Skabersjö 25:2, och reservborra på Skabersjö 
25:4 och pumphus. Reservborra på Skabersjö 25:4 och 
pumphuset disponeras av gemensamhetsanläggningen. 
Ledningarna skall vara gemensamma fram till deltagande 
fastighets avstängningsventil i husfasad. 
 

Servitut  Inskrivna avtalsservitut gällande vattenledning 12-IM2- 
82/15485 till förmån för Skabersjö 25:3, 25:5-6 belastande 
Skabersjö 25:2 upphävdes den 23 februari 1998. 
Skabersjö 27:1 har rätt att utan ersättning använda markväg på 
Skabersjö 25:2 öster om skolbyggnaden för tillfart till 
personalbyggnad belägen Skabersjö 27:1 samt för övriga transporter 
till kyrkan. Denna rätt till förmån för Skabersjö 27: 1 ska inskrivas som 
servitut i Skabersjö 25:2. Anläggandet av nämnda markväg ska ske i 
samråd med köparen och bekostas av ägaren till Skabersjö 27: 1. 

 
Fastighetsplan Inom planområdet finns inga gällande planer. Något behov av 

fastighetsplan för planområdet föreligger inte. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR  
 
Planekonomi Kostnaden för renovering och iordningställande för skola 

bekostas av Skabersjöbygdens skola ekonomisk förening med 
bidrag från länsstyrelsen. 
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Skabersjöbygdens skola ekonomisk förening svarar för 
utbyggnaden av avlopp. 
 
Skabersjöbygdens skola ekonomisk förening svara för markens 
iordningställande i övrigt inom planområdet. 

 
TEKNISKA FRÅGOR 
Radonutredning Förekomsten av radon i jordluften undersöks senast i samband 

med bygganmälan och om höga halter noteras vidtas åtgärder i 
bebyggelsen. 

 
Avlopp  Enligt en inventering av enskilda avlopp finns på fastigheten en 

tvåkammarbrunn med ledning för avloppsvatten. Beslut har tagits av 
miljönämnden om generella åtgärdstider räknat from1997. Enligt 
beslutet skall sämre rening än trekammarbrunn 
åtgärdas inom kortare tid än 5 år. 

 
Uppvärmning  En mindre utredning görs som visar lämplig lösning av 

uppvärmningen. 
 

 
Thor Heijkensjöld 
Stadsarkitekt 
 
 


