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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

SAMRÅD 
Delegationsbeslut för samråd för detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl. Lagervägen togs 
2019-09-24 (KS delg/2019:181). 
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 4 okt - 28 okt 2019 enligt 
plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11 §.  

DELGIVNA MYNDIGHETER, ORGANISATIONER OCH SAKÄGARE 
Kungörelse om samrådet har införts i ortspressen. Detaljplanen har varit utsänd för samråd 
med länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra 
som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.  
 
Andra intresserade har kunnat ta del av förslaget i medborgarhuset i Arlöv, biblioteket i 
Arlöv, samt på kommunens hemsida.  
 
Följande sammanställning redovisar samrådssynpunkter. Remissinstanser och remissvaren i 
sin helhet kan fås på begäran av kommunledningsförvaltningen. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT 
Under samrådstiden har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan kommit från: 
 

1. Länsstyrelsen 
2. Regions Skåne 
3. Trafikverket 
4. Miljö- och byggnämnden 
5. Räddningstjänsten Syd 
6. Svenska kraftnät 
7. Swedegas AB 
8. Sydvatten 
9. VA SYDs avfallsavdelning 

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

1. Lantmäteriet  
2. E.ON energidistribution AB 
3. E.ON energilösningar AB 
4. Weum Gas AB 
5. VA SYD 
6.  

SYNPUNKTER OCH KOMMUNENS KOMMENTARER 
Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas med 
kursiverad och indragen text.  
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Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2019-09-24) har följande noterats:  
 
Planbeskrivning  
Även stadsplan från 1965 ser ut att beröras av aktuellt planförslag, inom mark utlagd som 
allmän plats på Tågarp 16:17.  
 
Genomförandebeskrivning  
I genomförandebeskrivningen anges att exploateringsavtal ska upprättas, men inget 
ytterligare anges om innehållet. Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är 
att ingå exploateringsavtal, redan i samrådsskedet redovisa avtalets huvudsakliga innehåll 
liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett sådant 
avtal.  

Gällande allmänna ledningar inom kvartersmark bör dessa säkras med u-område. I 
genomförandebeskrivningen står att ledningar inom kvartersmark lämpligen säkras genom 
servitut eller ledningsrätt. Det är dock inte redovisat vilka typer av ledningar som avses eller 
var dessa är belägna.  

Under rubriken Ekonomiska frågor – Kostnader för planläggning nämns att 
fastighetsbildning bekostas av exploatören. Detta indikerar att exploatören ska stå för 
samtliga förrättningskostnader. Under rubriken Ekonomiska frågor – Exploatering står dock 
att kommunen berörs av kostnader för inlösen av del av Tågarp 16:17. Huvudregeln vid 
expropriationsfall eller liknande tvångsförvärv (som överföring av allmän platsmark) är att 
den förvärvande parten åläggs att betala förrättningskostnaderna.  
Vid överföring av kvartersmark aktualiseras även ersättningsfrågan. Information om detta 
saknas. Är åtgärden tänkt att grundas på en överenskommelse om fastighetsreglering?  

 
Kommentar:  
Planbeskrivningen har kompletterats med att även stadsplan 60 berörs av 
planändringen.  

Genomförandebeskrivningen har kompletterats med uppgifter om 
exploateringsavtalets innehåll. 

Område med ledningar har kompletterats med u-område. 

Planbeskrivningen har, under befintliga förhållanden/förutsättningar, 
kompletterats med uppgifter om ledningar inom planområdet. 

Text under rubriken Ekonomiska frågor har justerats i enlighet med ovan. 

Handlingen har även kompletterats med text avseende ersättning i och med 
överföring av kvartersmark.  

Nödvändig fastighetsregleringen ansöker och bekostas av respektive berörd 
fastighetsägare. 
 

E.ON Energidistribution AB 
Vi har inom planområdet befintliga elledningar enligt bifogad karta. Under förutsättning att 
överenskommelse träffas för de åtgärder som eventuellt behöver vidtas på dessa 
elledningar och att den part som föranleder åtgärderna står för samtliga kostnader i 
samband med detta, har vi ingen erinran mot förslaget. 
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Kommentar:  
Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter om befintliga ledningar. 
Plankartan har kompletterats med bestämmelse som reglerar att 
allmännyttiga underjordiska ledningar får finnas. Exploatören står 
kostnaderna för planens genomförande på kvartersmark.  
 

E.ON Energilösningar AB 
E.ON Energilösningar AB (EVS) har tagit del av inkomna handlingar i rubricerat 
ärende. 

EVS har fjärrvärmeledning som ligger inom planområdet, se bifogad skiss. 
För att undvika skada på person och egendom är det viktigt att arbete i närheten av ledning 
utförs enligt EVS grävningsbestämmelser. I bestämmelsen framgår att byggnader eller fasta 
anordningar får inte placeras närmare än 2 m från fjärrvärme- fjärrkylaledningar. EVS 
förutsätter att exploatören skaffar sig kunskap om dessa bestämmelser innan sådant arbete 
påbörjas. 

Vid ombyggnaderna finns det risk för att ledningen utsätts för belastningar (typ 
kör- och punktlaster) som de inte är dimensionerade för. 

Skulle det till följd av genomförandet av detaljplanen bli aktuellt att utföra åtgärder på 
ledningarna vill EVS bli kontaktad i god tid. EVS förutsätter att exploatören står för samtliga 
kostnader. Detta ska framgå i planhandlingen. 

Med hänsyn till ovanstående synpunkter har EVS inget att erinra och ser fram 
emot att ansluta nya fastigheter till fjärrvärmenätet 

 
Kommentar:  
Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter om befintliga ledningar 
och plankartan reglerar så att allmännyttiga underjordiska ledningar får 
finnas.  

Planbeskrivningen har (i genomförandekapitlet) kompletterats med text 
avseende gällande förutskrifter ovan. 
 

Weum Gas AB 
Inom den område som omfattas av detaljplaneändringen, att överföra kvartersmark till 
allmän platsmark, har Weum Gas en servisledning som är utsatt i plankartan. Weum Gas 
förutsätter att ledningen kan ligga kvar även efter det berörda området övergår till allmän 
platsmark.  

Gasledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN) som bland annat anger 
minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse samt närmaste 
gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter.  

Weum Gas förutsätter att eventuella kostnader i samband med planens genomförande 
såsom flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av den som 
begärt ändringen. 
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Kommentar:  
Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter om befintliga ledningar 
och att Weum gasledning underkastas Energigasnormen. Allmän platsmark 
är tillgängligt för allmännyttiga ledningar även om detta ej preciseras i 
plankartan. 
 

VA SYD 
Generellt 
Vid framtagning av ny detaljplan finns möjlighet till förbättring när det gäller hållbarhet ur 
miljösynpunkt. Pågående förtätning av städer och orter är en utmaning för alla, men 
samtidigt en möjlighet. En möjlighet att bidra till att bättre kunna hantera pågående och 
framtida klimatförändringar. Ett robust och hållbart byggande bidrar till att städer och orter 
kan fortsätta växa genom förtätning utan att orsaka problem som kan bli kostsamma ur 
både samhälls- och privatekonomisk synpunkt. En förutsättning för hållbar utveckling är 
att alla bidrar och känner ansvar för att åstadkomma en robust och hållbar stad. Små 
åtgärder so m t.ex. att anlägga gröna tak på ekonomibyggnader/förråd, genomsläppliga 
ytor för P-platser eller liknande bidrar både till en trevlig närmiljö men samtidigt också en 
insats för miljön i ett större perspektiv. 

Vi saknar rubrikerna " Skyfall" och "Rening av dagvatten. I varje detaljplan bör 
skyfallssituationen i området belysas tillsammans med detaljplanens eventuella 
påverkan på situationen. Kanske kan detaljplanen förbättra situationen i närområdet? 
Rening av dagvatten bör också hanteras. Enligt förslaget kommer gräsyta att göras om 
till parkeringsyta. Parkeringsyta innebär att dagvattnet förorenas i en betydligt större 
grad jämfört med en gräsyta. 
 
Markanvändning - Dagvatten 
Uppskattningsvis 40% av fastigheten är idag gräs och växtlighet, det vill säga 
infiltrerbar. Det bör förbli så i framtiden också, genom bestämmelse i plankartan. 
Alternativt ska borttagen infiltrerbar mark kompenseras. Se kartbild nedan, som visar 
gräs- och asfaltsyta. 
 
Teknisk försörjning, sidan 10 
Befintlig dagvattenledning (D 400) ligger i den nu allmänna gatan som ska regleras till 
fastighetsmark. Ledningen måste skyddas med u-område i plankartan och rättighet för 
ledningen måste upprättas i form av ledningsrätt. Se kartbild nedan. 
 
Mark, Luft och Vatten, sidan 11 
VA SYD bedömer att miljökvalitetsnormerna riskerar att försämras eftersom ytterligare 
yta kommer att hårdgöras. Enligt förslaget kommer yta som idag är gräsyta att göras 
om till parkeringsplatser. Se framtida parkeringsplatser på kartskiss på sidan 9 och 
jämför med kartbild ovan. 
 
Genomförandebeskrivning, Fastighetsrättsliga frågor, sidan 13 
Dagvattenledningen måste skyddas med u-område och ledningsrätt. Initiativet till 
ledningsrätten måste tas av kommunen vid fastighetsbildningen/försäljningen. 
Lämpligast är att ledningsrättsansökan görs i samband med fastighetsregleringen. VA 
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SYD har inte möjlighet att bevaka detta och kan inte söka rättigheten innan regleringen 
gjorts. 
 
Ekonomiska frågor 
Alla kostnader i samband med ledningsrätten ska fastighetsägaren stå för. 
 

Kommentar:  
Planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt avseende skyfall.  

Planförslaget innebär att allmän platsmark regleras till kvartersmark med 
syfte att möjliggöra en bättre och säkrare angöring till fastigheten med 
bibehållen köryta. Förslaget innebär inte någon verksamhetsförändring eller 
ökat behov av bilparkering. Däremot planeras en bättre organiserad 
parkering. De p-platser som planeras anläggas på mark som utgörs av 
gräsbevuxen mark, ska anläggas så att hög infiltration av dagvatten 
bibehålls, vilket regleras på plankartan. Någon utredning avseende rening av 
dagvatten eller påverkan på miljökvalitetsnormen för vatten är därför inte 
relevant.  

Plankartan har kompletterats med u-område avseende tillgänglighet för 
allmännyttiga underjordiska ledningar. 

Initiativ till bildande av servitut tas av och bekostas av exploatören. 
 

  
SAMMANFATTNING 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för angöringsgata med parkerings-
möjligheter inom kvartersmark för industriverksamhet. Den berörda delen av 
Lagervägen används endast för angöring till Tågarp 16:17. Den bef. vägen är asfalterad 
och cirka 20 meter bred utan gång och cykelväg. Planförslaget medverka till en ökad 
trygghet genom att skapa tydligare struktur. 
 
SYNPUNKTER 
Den större delen av Lagervägen är endast 10 meter bred, här finns det tre utfarter, två 
på västra sidan (fastigheten Ringtjänst, undertecknad ägare) samt en på östra sidan 
Circle K, som dagligen används som in- och utfart. Denna del av Lagervägen har på de 
sista åren blivit en ställplats för trailers samt stora lastbilsekipage. Parkeringarna är inte 
av tillfällig art, utan mer av långsiktig typ, tre till fyra dagar. 

Detta har skapat en otrygghet och försämrade siktförhållande vid in- och utfart för alla 
parter, en ren trafikfara med gatan blockerad av lastbilsekipage och trailers. Vi kräver 
därför: Att Lagervägen fram till Tågarp 16: 21 norra gräns och utfart beläggs med 
parkeringsförbud på båda sidor, se bil. 1. Detta skulle öka trafiksäkerheten, och minska 
risken vid in- och utfart från de angränsande fastigheter till Lagervägen. 
 

Kommentar:  
Syftet med planändringen är att förbättra trafiksituationen och tydliggöra 
angöringen genom att berörd del av Lagervägen regleras till kvartersmark. 
Fastigheten kan därmed få en tydligare avgränsning vilket påverkar både 
trafiksäkerheten samt upplevelsen av trygghet. Reglering av parkerings-
förbud görs inte i en detaljplan utan regleras enligt Trafikförordningen. 
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ÄNDRINGAR 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget. 
 
Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

- Komplettering av plankartan med bestämmelser om markens anordnande, 
markreservat för allmännyttiga ledningar samt utökad lovplikt för ändring av 
markens genomsläpplighet. 

- Komplettering av planbeskrivningen med information om tillförda 
planbestämmelser (se ovan), uppgifter om exploateringsavtalet övergripande 
innehåll, text om dagvatten och skyfall samt befintliga ledningar inom planområdet. 

MEDVERKANDE 
Samrådsredogörelsen har tagits fram av kommunledningsförvaltningen på uppdrag av 
kommunstyrelsens planutskott.  
 
 
 
 
 
Bengt Guldstrand  Kerstin Torseke Hulthén   
Tf. Planchef   Planarkitekt 
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