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Detaljplan för Skabersjö 25:2 ”Skabersjö skola”, Svedala kommun, 
Skåne län  
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

GRANSKNING 
Enligt plan- och exploateringsutskottets beslut 2019-03-07 har rubricerad detaljplan, upprättad 
2019-02-28, hållits utställd för sakägares och övriga berördas granskning under tiden 11 mars – 
24 mars 2019 samt remitterats till berörda myndigheter, nämnder m fl. 
 

Samråd 
Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2018-12-13 har rubricerad detaljplan, upprättad 2018-12-
05 varit föremål för samråd under tiden 26 januari – 18 feb 2019. 
 
Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse samt efter annons i ortens 
tidning Skånska Dagbladet 2019-01-26.  
 

YTTRANDEN  
Under granskningstiden har det inkommit 8 stycken yttranden, varav inga från berörda sakägare. 
Länsstyrelsens yttrande redovisas i dess helhet. Övriga yttranden redovisas sammanfattande. 
Originaltext finns hos Strategisk planeringsenhet. Följande har avstått ifrån att svara: 
 

• Region Skåne 
• Riksantikvarieämbetet 
• Malmö muséer 
• E:on Elnät 
• E:on Sverige AB 
• E:on Värme Sverige 
• Net at once 
• Swedegas AB 
• Sydvatten 
• Tele 2 
• TreSvefiber 
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• VA-Syd 
• Skabersjö byalag 
• Bygg- och miljönämnden 
• Kultur och fritidsnämnden 
• Socialnämnden 
• Tekniska nämnden 
• Utbildningsnämnden 
• Bara partiet 
• Centerpartiet 
• Liberalerna 
• Miljöpartiet 
• Moderaterna 
• Socialdemokraterna 
• Sverige demokraterna 
• Vänsterpartiet 
Sakägare: 
• Fastighet Skabersjö 25:2, Skabersjöbygdens Fastighet AB 
• Fastighet Skabersjö 25:3,  
• Fastighet Skabersjö 25:4,  
• Fastighet Skabersjö 25:5,  
• Fastighet Skabersjö 26:18,  
• Fastighet Skabersjö 27:1, Värby Församling Region Skåne 

 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget. 
 

• Trafikverket 
• Räddningstjänst 

 

Myndigheter, statliga verk m fl 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsen framför i skrivelse inkommen 2019-03-22 att Länsstyrelsen har med de aktuella 
planhandlingarna och nuvarande information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 
ingripandegrunderna enligt 11 kap 10–11 §§ PBL. 

Ingen kommentar. 
 

Lantmäterimyndigheten  
Lantmäterimyndigheten framför i skrivelse inkommen 2019-03-25 att de har tagit del av förslaget. 
Någon fullständig genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit 
inriktad på genomförandefrågor. Lantmäteriet har inga ytterligare synpunkter. 

Ingen kommentar. 
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Ledningsrättshavare m fl  

Weum Gas 
Weum Gas AB tidigare E.ON Gas Sverige AB, meddelar i skrivelse inkommen2019-03-19 att de 
har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Weum Gas har inga ledningar eller 
anläggningar i aktuellt område och har därmed inget att erinra i rubricerad detaljplan.  
 
Biogas/naturgas är ett mycket effektivt energialternativ för att uppnå ekologisk hållbar utveckling 
och möjligheten finns även att kombinera olika energilösningar för att uppnå minskad 
klimatpåverkan. Det finns många handelsaktörer på marknaden som redan idag erbjuder 
leveransavtal med möjligheten till 100 % biogas och därmed uppfyller kravet på förnybar energi 
enligt 2 kap 5 § Miljöbalken.  

Kommentar 

Tillbyggnad avses ha samma uppvärmningssystem som befintlig byggnad med luft/vatten 
värmepumpar. Framförda synpunkter om energialternativ överlämnas till Skabersjöskola. 
 

Sysav AB 
Sysav meddelar i skrivelse inkommen 2019-03-24 att gällande avfallshanteringen ska denna kunna 
utföras i anslutning till Skabersjövägen. Kärlen ska stå placerade max 10 meter från gatan in på 
fastigheten. Debitering läggs till för gångväg över 10 meter och upp till maximalt 40 meter. Ska 
sopbilen köra in på fastigheten för att tömma kärlen ska det finnas en vändplan som är 
dimensionerad för tung lastbil (18 m i diameter).  

Kommentar 

Idag hämtas skolans avfall vid grindarna mellan parkeringen och skolgården. Skabersjö skola avser 
fortsätta med nuvarande avfallshantering.  
 

Skanova AB 
Skanova framför i skrivelse inkommen 2019-03-25 att befintliga kabelanläggningar inom berört 
planområde kommer att beröras av planens genomförande. Kabelanläggningarnas läge framgår 
ungefärligt av bifogad karta/PDF-fil. Skanova har med anledning av detta följande synpunkt som 
de vill få införd i genomförandebeskrivningen: 
Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion 
ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren. 
 

Kommentar 

Befintlig kabelanläggning anses inte beröras av föreslagen bebyggelse. Befintlig ledning ligger 
väster om skolbyggnaden och utmed norra sidan av Skabersjövägen. Utbyggnaden föreslås norr 
om befintlig skolbyggnad. Vid eventuell påverkan vid genomförandet kompletteras 
genomförandebeskrivningen med ovanstående text; ”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för 
att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren.” 
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Organisationer och föreningar 

Segeå Vattendragsförbund 
Segeå Vattendragförbund påpekar i skrivelse inkommen 2019-03-19 att de vidhåller tidigare 
framförda synpunkter. 
 

Kommentar 

Föreslagen tillbyggnaden avser i den första etappen ökad yta för förrådsutrymme och mottagning 
av varor till köket. Tillbyggnaden anser inte öka belastningen på befintlig avloppsanläggning.  

Befintlig dagvattenhantering bedöms vara tillräcklig där dagvatten från föreslagen tillbyggnad 
kommer att kopplas på befintlig gemensam dagvattenledning för Skabersjö. Dagvattenledningen 
ansluts till en efterpoleringsdamm som ligger inom Skabersjö Gods mark. Mängden dagvatten 
bedöms inte öka nämnvärt av föreslagen tillbyggnad, då berörd mark är huvudsakligen hårdgjord. 
 

SAMMANFATTNING 
Från samrådet och granskningen kvarstår inga erinringar från sakägare och boende. 
 

Revidering 
Detaljplanen har efter granskning reviderats och kompletterats vad gäller: 
 
Planbeskrivning 

• Teknisk försörjning avseende energi, el, och avfall 
 
Genomförandebeskrivning 

• Tekniska frågor avseende ledningar 
 
Ändringarna av förslaget bedöms inte vara väsentliga. Ny utställning enligt 5 kap 25 § PBL 
erfordras därför inte. 
 

SAMLAD BEDÖMNING 
Ändrad detaljplan för Skabersjö 25:2 ”Skabersjö skola”, Svedala kommun, upprättad 2019-04-02 
bör föras till antagande. Antagande ske i kommunfullmäktige. 
 
 
STRATEGISK PLANERINGSENHET I SVEDALA 
 
 
 
Karin Gullberg  Jeanette Widén Gabrielsson 
tf strategisk planeringschef  planarkitekt 
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