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2019-02-28 
Dnr: 2019:00003 
Projektnummer: D7248 
 
 
Ändring av detaljplan för Skabersjö 25:2 ”Skabersjö skola”, 
Svedala kommun, Skåne län 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

SAMRÅDET 
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 samrådstiden har det inkommit 9 stycken yttranden, varav 3 från berörda sakägare. 
Länsstyrelsens yttrande redovisas i dess helhet. Övriga yttranden redovisas sammanfattande. 
Originaltext finns hos Strategiska planeringsenheten. Följande har avstått ifrån att svara: 
 

• Malmö muséer 
• VA-Syd 
• Sysav 
• Skabersjö byalag 
• Byalaget Skabersjöby 
• Utbildningsnämnden 
• Tekniska nämnden 
• Bygg- och miljönämnden 
• Kultur och fritidsnämnden 
• Socialnämnden 
• Bara partiet 
• Centerpartiet 
• Liberalerna 
• Miljöpartiet 
• Moderaterna 
• Socialdemokraterna 
• Sverige demokraterna 
• Vänsterpartiet 
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• Fastighet Skabersjö 25:5 
• Fastighet Skabersjö 27:1, Värby Församling 

 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget. 
 

• Trafikverket 
• Region Skåne 
• Sydvatten 
• Fastighet Skabersjö 25:3,  
• Fastighet Skabersjö 26:18,  
• Fastighet Skabersjö 25:4,  

 

Myndigheter, statliga verk m fl 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsen framför i skrivelse inkommen 2019-01-30 att Länsstyrelsen har med de aktuella 
planhandlingarna och nuvarande information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 
ingripandegrunderna enligt 11 kap 10–11 §§ PBL. 

Kommentar 
Ingen kommentar. 
 

Lantmäteriet  
Lantmäteriet meddelar i yttrande skrivelse inkommen 2019-02-19 följande: 
 
Plankarta och bestämmelser: 
Vi hade gärna sett koordinatkryss med koordinatangivelser på plankartan.  
Beteckningen för allmän gångtrafik x1, syns dåligt på kartan. Gäller detta hela kvarteret?  
Kommunen är inte huvudman för allmän plats, men finns det allmän plats i planen?  
Utskriftsformat saknas på kartan?  
Finns det u-områden för ledningar?  
 
Planbeskrivning 
Teknisk försörjning, Vatten och avlopp:  
Skriv gärna också i vilken akt som den befintliga gemensamhetsanläggningen är bildad i.  
Om det krävs nya ledningar eller andra anordningar för vattenförsörjningen, som ska ingå i 
Skabersjö ga:4, så måste detta behandlas i en omprövningsförrättning enligt AL.  
Det ankommer på ägaren till Skabersjö 25:2 att ansöka om detta, och i samband med det ta 
kontakt med förvaltande förening för gemensamhetsanläggningen. 

Kommentar 
Plankarta 
- Koordinatkryss med koordinatangivelser tillförs ej på plankartan i detta skede. 
- Beteckningen för allmän gångtrafik x1 görs tydligare. Planbestämmelsen gäller endast utmed 
Skabersjövägen. Plankartan kompletteras med egenskapsgräns för berörd yta som omfattas av 
allmän gångtrafik. 
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- Allmän plats finns inte inom planområdet. Beteckningen finns med på den gällande plankarta från 
1998. 
- Utskriftsformat på kartan kompletteras med utskriftsformat. 
- Det finns inga redovisade u-områden i gällande plankarta. Det ska utföras en ledningskoll för att 
undersöka om det finns allmänna ledningar under planerad utbyggnad. En befintlig samfälld 
dagvattenledning kommer dock att beröras av föreslagen utbyggnad. Exploatör bekostar flytt av 
ledning. 
 
Planbeskrivning: 
- Aktbeteckning för samfällighet Skabersjö ga:4 gällande vatten och avlopp är 1263-392 
- Föreslagen tillbyggnad kräver inga förändringar av samfälligheten, Skabersjö ga:4 gällande 
dricksvattenförsörjning. 
 

Organisationer och föreningar 

Segeå Vattendragsförbund 
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd framhåller i skrivelse inkommen 2019-02-02 att 
vattenkvalitetsnormerna måste hållas. Det är viktigt att den nya enskilda avloppsanläggningen 
dimensioneras utifrån skolverksamheten och ev. övrig verksamhet i området. Även dagvatten bör 
genomgå rening innan det släpps till recipient tex genom att översila en yta eller ledas till damm. 

Kommentar 
Tillbyggnaden avser i den första etappen ökad yta för förrådsutrymme och mottagning av varor till 
köket. Tillbyggnaden innebär inte ökad belastning på befintlig avloppsanläggning. Dagvatten från 
tillbyggnad kommer att kopplas på befintlig gemensam dagvattenledning för Skabersjö. 
Dagvattenledningen går till en efterpoleringsdamm som ligger på Skabersjö Gods mark.  
 
Mängden dagvatten bedöms inte öka nämnvärt av föreslagen tillbyggnad, då berörd mark idag är 
hårdgjord. 
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SAMMANFATTNING 
Från samrådet kvarstår inga erinringar från sakägare. 
 

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

• Beteckningen för allmän gångtrafik x1 tydliggörs och avgränsas med egenskapsgräns 
• Utskriftsformat kompletteras på plankartan  
• Utfartförbud ändras för att möjliggöra befintlig in- och utfart till parkering 

 
Planbeskrivning 

• Teknisk försörjning avseende vatten och avlopp samt dagvatten 
 
 
STRATEGISK PLANERINGSENHET 
 
 
 
Karin Gullberg   Jeanette Widén Gabrielsson 
tf strategisk planeringsenhetschef  planarkitekt 
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