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GRANSKNIINGSUTLÅTANDE 

SAMRÅD 
Planutskottet beslutade den 23 november 2015 att skicka ut Detaljplan för Arlöv 6:23 och 
del av 6:2, m fl, kv Ugglan på samråd. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden den 15 december 2015 till 
och med den 31 januari 2016 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap §§ 20-21. Planarbetet 
genomförs med normalt planförfarande.  

GRANSKNING  
Planutskottet beslutade den 7 juni 2016 att gå ut på granskning med Detaljplan för Arlöv 
6:23 och del av 6:2, m fl, kv Ugglan. Granskningshandlingarna har varit på granskning under 
tiden 1 juli till 29 augusti 2016.  

DELGIVNA MYNDIGHETER, ORGANISATIONER OCH SAKÄGARE 
Kungörelse om granskning har införts i ortspressen. Granskningshandlingarna har varit ut-
sända för granskning till länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, 
berörda sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.  

Förslaget har under granskningen varit tillgängligt på Medborgarhuset och biblioteket i Ar-
löv, samt på kommunens hemsida. 

Följande sammanställning redovisar granskningssynpunkter. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT UTAN ERINRINGAR 
Under granskningstiden har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan kommit från: 

Länsstyrelsen Skåne 

Trafikverket 

Region Skåne 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT MED ERINRINGAR  
Yttranden med erinringar, påpekanden, synpunkter och frågor som föranleder kommentarer 
respektive ska inarbetas i planen har inkommit från: 

1. Lantmäteriet 

2. Miljö- och byggnämnden 

3. Utbildnings- och kulturnämnden 

4. VA Syd 

5. Avfallsavdelningen VA Syd 

6. Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd  

7.  
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ERINRINGAR, PÅPEKANDEN, SYNPUNKTER M. M. SAMT KOMMUNENS KOM-
MENTARER 
1. Lantmäteriet 

Plankartan 

Angående upphävande av tomtindelning: För att få bättre överensstämmelse mellan planbe-
skrivning och plankarta bör formuleringen ”Tomtindelning för kv. Vanningsåker ak 12-
BUR-507 upphör att gälla” kompletteras med ”inom planområdet”. 

Kommentar 
- Plankarta samt text i planbeskrivning är kompletterad enligt ovan. 
 

2. Miljö- och byggnämnden 

Miljö- och byggnämnden anser det positivt att det möjliggörs att parkeringsytorna utnyttjas 
mer effektivt.  

Nämnden anser liksom Länsstyrelsen Skåne och VA Syd att dagvattenfrågorna och risken 
för översvämningar behöver förtydligas. Planbeskrivningen är nu försedd med översväm-
ningsytor och rinnvägar i gårdsrummet. Markvatten ska fördröjas i öppna eller underjordiska 
magasin på den egna fastigheten innan det får kopplas på det kommunala nätet. Infiltrations-
anläggning och/eller växtklädda tak kan också fördröja dagvattnet från de nya takytorna.  

Det är bra att en planbestämmelse är införd så att markföroreningar ska vara avhjälpta (sane-
rade) innan startbesked kan lämnas. Detta ska naturligtvis också anmälas enligt miljöbalken 
till MBN.  

För hus A,B, C och D längs Dalbyvägen överskrids den ekvivalenta bullernivån på 55 dBA 
vid fasaden. För att detta ska kunna tillåtas måste minst hälften av bostadsrummen vara 
vända mot sida med högst 50 dBA ekvivalent bullernivå (Boverkets allmänna råd 2008:1). 
Samtliga boende ska också ha tillgång till uteplats, egen eller gemensam, med högst Leq 55 
dBA/Lmax 70 dBA.  

I övrigt hänvisar MBN till de synpunkter som lämnades i samrådsskedet.  

Miljö- och byggnämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att:  

-markföroreningar bortsaneras och innan dess ska anmälan om avhjälpande lämnas in till 
Miljö- och byggnämnden,  

-för planerad bebyggelse längs Dalbyvägen ska minst hälften av bostadsrummen vara vända 
mot sida med Leq högst 50 dBA.  

Kommentar 
- Frågor om dagvatten och risken för översvämningar är förtydligad i planbe-
skrivningen enligt yttrande från VA Syd. 
- Planbeskrivningen är förtydligad med att innan markföroreningar bortsane-
ras ska anmälan om avhjälpande lämnas in till Miljö- och byggnämnden samt 
att det är möjligt att enligt detaljplanen förlägga rummen i byggnaderna längs 
Dalbyvägen så att hälften av bostadsrummen är vända mot sida med högst 
Leq 50 dBA. Exakt placering av rummen behandlas i bygglovsansökan. 
 

3. Utbildnings- och kulturnämnden 

Utbildnings- och kulturnämnden föreslås i granskningsskedet yttra sig främst utifrån två 
aspekter: 
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- Ny förskola inom området 
- Kulturmiljö 

Ny förskola 

En förskola med sex avdelningar (cirka 120 barn) planeras där Grönebo förskola (två avdel-
ningar) nu är lokaliserad. En sådan förskola skulle kunna ersätta de befintliga lägenhetsför-
skolorna i Arlöv, vilket skulle innebära en kvalitetsökning av verksamheten. Förskolan är 
strategiskt placerad mitt i ett område där det bor mycket barn, och placeringen är mycket väl 
lämpad i förhållande till de lägenhetsförskolor som kommer att avvecklas. 

Med hjälp av höjdskillnaderna inom planområdet kan en förskola med sex avdelningar i två 
plan utformas med souterrängplan med angöringsramper och entréer till båda våningarna för 
att underlätta för barnens utomhusaktiviteter. Alternativt föreslås i planen att förskolan byggs 
i två plan och att de äldre barnen samt personalutrymmena placeras på övervåningen. 

Avseende utemiljön är den beräknade friytan för den föreslagna förskolan är cirka 
3 390 kvm. Detta ger en friyta på drygt 28 kvm per barn. I direkt anslutning till förskoletom-
ten finns en nyanlagd lekplats på cirka 1 360 kvm, som kan nyttjas även av förskoleverk-
samheten. Detta ger det en sammanlagd friyta på cirka 40 kvm per barn vilket är i linje med 
Socialstyrelsens riktvärde. 

I nämndens samrådsyttrande tydliggjordes att förskolans tomt måste vara inhägnad och inte 
är att betrakta som allmän lekplats. Detta har kommenterats i samrådsredogörelsen, men är 
inte omnämnt i planbeskrivningen i granskningshandlingen. 

Parkering vid förskolan planeras till 13 platser på förskolans tomt och ytterligare tre angö-
ringsplatser på gatan direkt utanför. Enligt de schablonberäkningar som gjorts skulle behovet 
av parkeringsplatser uppgå till totalt 19 platser. I planbeskrivningen menar man att en stor 
del av barnen kommer att bo i de angränsade bostadshusen och att det totala parkeringsbeho-
vet därför kan minskas till 16 platser. 

Kulturmiljö 

Enligt planbeskrivningen finns inga byggnader i planområdet upptagna i kommunens beva-
randeplanhistoriska. Förvaltningens bedömning är att förslagen i detaljplanen innebär en god 
anpassning och komplettering till befintliga byggnader i området. 

Konstverket ”Mur med mikroorganismer” av Karl Einar Andersson från 1968 är beläget i 
detaljplaneområdet. Konstverket måste hanteras varsamt under byggprocessen. 

Kommentar 
- Planbeskrivningen har kompletterats med text om att förskolans tomt ska 
vara inhägnad och inte är att betrakta som allmän lekplats. 
- Övriga synpunkter noteras. 
 

4. VA Syd 

Plankartan: 

Det finns föreskriven höjd även på kvartersmark. I legenden står bara "föreskriven höjd över 
nollplanet" vid utformning av allmän platsmark. 

Ange även markhöjd på rinnvägen från lågpunkten på kvartersmark till Dalbyvägen. Detta 
för att inte riskera att ytavrinnande dagvatten skadar byggnader. 
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I planbeskrivningen på sidan 8 och 18 anges att: "Ny bostadsbebyggelse kommer att ligga 
med färdiga golvnivåer över angränsande gator. . . ". För att kunna styra detta ska det stå på 
plankartan. 

Planbeskrivningen: 

Grundvatten och infiltration, sidan 18: Ange att spillvatten och dräneringsvatten till källare 
ska pumpas upp för att undvika skador. 

Dagvatten, sidan 17 sista stycket: Markvatten är det vatten som befinner sig i håligheter i 
marken ovanför grundvattenytan. Det som avses i planbeskrivningen är förmodligen ytavrin-
nande dagvatten. 

Under dagvattenrubriken kan det också vara bra att föra ett kort resonemang om dagvatten 
kontra skyfall. Dagvatten tas om hand om i ledningar, upp till ett visst regn. När extrema 
regnsituationer uppstår - ett skyfall - räcker inte ledningarna till. Regnvattnet måste då kunna 
rinna ytledes via rinnvägar och tas om hand om på översvämningsytor. Översvämningsytor 
är ytor där vattnet endast kortvarigt uppehåller sig. Det är inte VA-huvudmannens, i det här 
fallet VA SYD:s, ansvar att ta hand om dagvatten i extrema regnsituationer. 

Skiss med rinnvägar på sidan 18: Mycket bra med en illustrativ skiss för förståelsen! Det 
skulle även behövas illustreras rinnvägar på lastgatan. Kan det rinna ner vatten i lastgatan 
från exempelvis Elisetorpsvägen? Det ser ut som om marknivån är +6,1 nere i lastgatan, 
vilket skulle innebära att vattnet inte kan rinna vidare ut mot Dalbyvägen. Hur är det då 
tänkt??? 

Vatten och avlopp, sidan 18: Backventil och/eller pumpning av avloppsvatten behövs på 
källarhus. Dränering till källarhus ska pumpas. Detta för att undvika skador på källaren. 

Ledningar för vatten och avlopp finns i Elisetorpsvägen. Ledningar för avlopp finns i gång- 
och cykelvägar väster om pIanområdet. I Dalbyvägen finns dagvatten på delar av sträckan. 
Vatten- och spillserviser kan inte fås i Dalbyvägen. Dagvattenserviser kan endast fås i be-
gränsad omfattning i Dalbyvägen. Brandposter kan endast fås i Elisetorpsvägen. 

Utförande, sidan 21: Lägg till att "Backventil och/ eller pumpning av avloppsvatten behövs 
på källarhus. Dränering till källarhus ska pumpas." 

Fastighetsrättsliga frågor sidan 28: Yttrande från samrådsskedet kvarstår "Ledningar som 
idag ligger på allmän platsmark och i det nya förslaget kommer på kvartersmark, måste säk-
ras med u-område och ledningsrätt. Ledningsrätten ska initieras och bekostas av Burlövs 
kommun alternativt fastighetsägaren". Vi anser att det inte tydligt framgår att ledningsrätten 
ska initieras och bekostas av exploatören/ fastighetsägaren. 

Ekonomiska frågor, sidan 29: Det ska framgå att ledningsrätten bekostas av exploatören/ 
fastighetsägaren. 

Kommentar 
- Föreskriven höjd över nollplanet på kvartersmark utgår ur plankartan. 
- Plankartan är kompletterad med planbestämmelse ”Byggnad för bostad eller 
centrumverksamhet ska höjdsättas så att översvämmande dagvatten på tomt 
eller gata inte skadar byggnaden.” 
- Plankartan är kompletterad med planbestämmelse ”Möjlighet för fördröjning 
av dagvatten ska finnas. Markhöjd ska anpassas till angränsande torg så att yt-
avrinnande dagvatten vid skyfall ska kunna ta sig från kvartersmark till torg.” 
- Planbeskrivningen är kompletterad med text enligt yttrandet. 
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- Mur väster om innergården samt vägbulor ovan ramper mot Dalbyvägen re-
spektive Elisetorpsvägen hindrar vatten från att rinna ner i lastgatan därför 
illustreras inte rinnväg här. 

 
5. Avfallsavdelningen VA Syd 

I detaljplanen har ingen hänsyn tagits till den kommunala avfallsplanen, Avfallsplan 2016-
2020 som är beslutad av kommunfullmäktige. Avfallsplanen innefattar tre fokusområden: 

• Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder 
• Hållbar sortering för ökad återvinning 
• Hållbar hantering för renare miljö 

För en hållbar utveckling av samhället, där vi kan tillgodose våra behov idag utan att även-
tyra nästa generations möjligheter att tillgodose sina, behövs en mer hållbar konsumtion med 
minskade avfallsmängder. Vi behöver bli bättre på att minska mängden avfall samtidigt som 
vi återanvänder och återbrukar mer. Det avfall som ändå uppkommer behöver vi hantera på 
ett så miljövänligt sätt som möjligt. Detta förutsätter att vi som bor och är verksamma i vår 
kommun börjar göra andra val och agera på nya sätt, i vår vardag hemma, i skolan och på 
jobbet. För att det ska ske behöver möjligheterna att göra de rätta valen bli fler och det är här 
avfallsplanen kommer in. 

Stadsplanering är ett viktigt verktyg för att bygga det hållbara samhället och för uppfyllandet 
av avfallsplanen. VA SYD önskar att liksom Malmö stad att det i alla detaljplaner tas hänsyn 
till avfallsplanen. 

Planbeskrivningen bör uppdateras med hur detaljplanen uppfyller målen i avfallsplanen. 
Avfallsplanen finns att läsa på vasyd.se. Vidare måste planbeskrivning ange hur avfallshan-
teringen planeras så att VA SYD kan komma och hämta avfallet. Vi har följande krav på 
hämtstället: 

• Hämtstället ska vara beläget i markplan. 
• Dragvägen för avfallsfordon får aldrig överstiga 50 meter och lutningen ska inte vara mer 
an 1:12 och vara av jämt och hårt underlag. 
• Backning ska undvikas 

Ni anger att det planeras för en utökning av den befintliga förskolan med 6 avdelningar, vil-
ket innebär att betydligt mer avfall kommer att genereras, vilket det måste ges plats till. Vid 
planering av hur avfallet ska hämtas är det av vikt att flödet av våra fordon hålls skilt från 
flödet av barn. Ett sätt att knyta an till avfallsplan och att förebygga avfall och öka återbruket 
skulle vara att det planerade för ett skåp på förskolan där föräldrar lätt kan byta barnkläder 
och skor med varandra. Förskolan är en bra mötesplats och bytesplats dit föräldrarna tar sig. 
Det är också viktigt att avfallshanteringen inne i barnverksamheten bygger på avfallsplanens 
mål. 

Kommentar 
- Planbeskrivningen har kompletterats med text gällande hur avfallshante-
ringen planeras. 
 

6. Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd  

Vidhåller de tidigare framförda synpunkterna. 

Planområdet ligger i Arlöv till största delen mellan Dalbyvägen och Elisetorpsvägen. Detalj-
planens syfte är att i planområdets östra del pröva lämpligheten att på befintliga parkeringsy-
tor möjliggöra för bostadsbebyggelse och centrumverksamhet. Stora delar av området utgörs 
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idag av parkeringar i markplan. Dessa ersätts med parkeringshus eller underjordiska P-
garage. 

Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd anser också att det är viktigt att ta ett helhets-
grepp på dagvattenhanteringen i området med tanke på de stora exploateringar som är aktu-
ella och som kommer att påverka vattenföring och dagvattenhantering, utjämning och buff-
randeförmåga samt rening i området och tätorterna längs 4-spårsträckningen genom Burlövs 
kommun. 

Kommentar 
- Synpunkterna noteras. 
 

7.  

Jag har tidigare haft synpunkter över den detaljplan som föreslås för del Arlöv 6:2 m fl kv 
Ugglan. I brev av 2016-01-15 framförde jag dem, mitt brev har diarienummer KS/2014:134, 
se bilaga. 

Jag vidhåller att den förtätning som föreslås inte gynnar vår miljö varken vad det gäller bil-
trafik eller människor. Det måste vara ett feltänk att trycka samman så mycket människor på 
så litenyta och så läser jag i Burlövs tidningen nr 6 att det även ska byggas på tomten Dalby-
vägen mot Arlöv kyrka. Dalbyvägen ska enligt tidningen utvecklas till ett mer stadsmässigt 
gaturum och då är min fråga, varför? Många har idag valt att flytta hit eftersom Arlöv är som 
en liten småstad. Då behöver inte speciellt Dalbyvägen utvecklas till att likna en storstad. 
Sprid ut byggandet i kommunen istället för vi som bor här vill inte ha området till att likna 
Rosengård i Malmö eller Biskopsgården i Göteborg. 

Miljön som finns idag är belastad av motorvägen Malmö-Lund med stark trafik dygnet om 
samt Dalbyvägen med mycket trafik. Det har i undersökningar visat sig att bilavgaser är den 
största miljöboven i världen idag. 

Nu kommer ännu mer parkeringsplatser att saknas och en gissning är att det planerade parke-
ringshuset inte kommer att räcka till. För att inte tala om all trafik som utökas samt att alla 
smågator fram till Dalbyvägen är det mer eller mindre parkeringsförbud. Var ska nästa par-
keringshus ligga? Ibland får vi bilburna besök var ska dom ta vägen? 23 besöksplatser i par-
keringshuset räcker inte långt. Det går inte att bara tänka på villafolket som bor i kommunen. 

Tänk efter före och låt inte detta bli en prestigesak för er i kommunstyrelsen utan tänk små-
skaligt och ha ett bra miljötänk för hela kommunen 

Komplettering  

När ni nu ska bygga ut Dalbyvägen både till höger och vänster så kanske ni kan fundera över 
att åter öppna upp mellan Elisetorpsvägen och Grönvägen så att bilarna har tre håll att åka in 
till parkeringshuset. Det skulle underlätta för trafiken på speciellt Elisetorpsvägen. 

Kommentar 
- Översiktsplanens ambition för aktuellt område är ett förslag med ny bebyg-
gelse som vänder sig mot Dalbyvägen med utåtriktade verksamheter i botten-
våningen och med bostäder däröver för att göra Dalbyvägen mer trygg och 
stadsmässig. Samtidigt kommer den nya bebyggelsen att göra området mer 
befolkat och nya lägenheter med fönster mot omgivande gator gör även Elise-
torpsvägen tryggare. Dagens parkeringsytor föreslås ersättas av ny bebyg-
gelse som är mer småskalig än lamellhusen söder om Elisetorpsvägen. Mot 
Elisetorpsvägen vänder sig förutom parkeringshuset tre gavelställda hus pla-
cerade mot en grön innergård. 
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- Befintlig bebyggelse bedöms inte utsättas för buller över gällande riktvärden 
till följd av utbyggnad i enlighet med detaljplanen. Om buller från motortrafik 
på en väg eller i ett parkeringshus överstiger gällande riktvärden så är det 
väghållaren respektive ägaren av parkeringshuset som är ansvarig. 
- Vid parkeringsuträkningarna har Burlövs kommuns parkeringsprogram an-
vänts. Parkeringsnormen från detta program ger ett parkeringsbehov för fler-
bostadshus (boende + besökande) på 0,8 bilpl/lgh för lägenheter 1-2 rum och 
kök och 1,0 bilpl/lgh för lägenheter större än 2 rum och kök. Parkeringspro-
grammets norm baserar sig på det faktiska bilägandet i kommunen och omfat-
tar både boende och besökande. Parkeringshuset ersätter det parkeringsbehov 
som finns idag samt nytillkommet behov som beräknats utifrån parkerings-
normen. Normen kan sänkas vid nybyggnation om bilpool införs. Parkerings-
huset kan i enlighet med detaljplaneförslaget byggas så att fler pilplatser ryms 
än vad normen kräver. 
- Var nästa parkeringshus kommer att uppföras i Burlövs kommun är i dags-
läget inte känt.  
- En öppning av Elisetorpsvägen - Grönvägen skulle få motsatt effekt med en 
ökning av trafiken framför bostäder och förskola. 
 

FÖRTYDLIGANDEN OCH REDAKTIONELLA ÄNDRINGAR   
- planbeskrivningen kompletterats med text om att förskolans tomt ska vara 
inhägnad och inte att betrakta som allmän lekplats. 
- planbeskrivningen kompletterats med att mur väster om innergården samt 
vägbulor ovan ramper mot Dalbyvägen respektive Elisetorpsvägen hindrar 
vatten från att rinna ner i lastgatan. 
- Föreskriven höjd över nollplanet på kvartersmark utgår ur plankartan. 
- plankartan kompletterats med planbestämmelse ” Lägsta plushöjd för färdigt 
golv i bottenplan ska vara 0,2 meter över beräknad översvämningsnivå för 
dagvatten som rinner ut till gata eller torg.” samt ”Möjlighet för fördröjning av 
dagvatten ska finnas. Markhöjd ska anpassas till angränsande torg så att ytav-
rinnande dagvatten vid skyfall ska kunna ta sig från kvartersmark till torg.” 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det med redaktionella ändringar och förtydli-
ganden är lämpligt att gå vidare med förslaget till antagande.  

MEDVERKANDE 
Ansvariga tjänstemän från kommunen är planchef Kerstin Torseke Hultén och planarkitekt 
Erik Karlsson. 

 

 

 

 

Kerstin Torseke Hultén   Erik Karlsson 

Planchef    Planhandläggare 
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