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GRANSKNINGSUTLÅTANDE  

SAMRÅD 
Planutskottet beslutade den 27 oktober 2020 KS delg/2020:156 att gå ut på samråd med 
detaljplan för Detaljplan för Åkarp 24:1 m.fl., Stationsvägen i Åkarp. Förslaget till detaljplan 
har varit föremål för samråd under tiden 30 oktober – 27 november 2020 enligt plan- och 
bygglagen (PBL) 5 kap 11 §.  

GRANSKNING 
Planutskottet beslutade den 15 februari 2022 att gå ut på granskning med Detaljplan för 
Åkarp 24:1 m.fl., Stationsvägen i Åkarp. 
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 19 april – 13 maj 2022 
enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 18 §.  

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, biblioteken i 
Arlöv samt Åkarp och 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 Skåne   2022-05-10 
2. Regionala utvecklingsnämnden  2022-05-13 
3. Sydvatten AB   2022-04-26 
4. VA Syd Avfall   2022-05-17 
5. E.ON Energidistribution AB  2022-05-16 
6. E.ON Energiinfrastruktur AB  2022-04-25 
7. Räddningstjänsten Syd  2022-04-25 

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

1. Lantmäteriet    2022-05-19 
2. Trafikverket   2022-05-24 
3. Nordion Energi AB   2022-05-03 
4. Utbildnings- och kulturnämnden  2022-05-24 
5. Säkerhetssamordnare  2022-05-20 
6. , Åkarp 6:11 (ej sakägare) 2022-05-19 
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SYNPUNKTER OCH KOMMUNENS KOMMENTARER 
Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas med 
kursiverad och indragen text.  

Myndigheter 
Länsstyrelsen, 2022-05-10 
 
”Redogörelse för ärendet 
Denna detaljplan syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för utformningen kring 
den östra sidan av stationen samt att befästa det befintliga läget för Stationsvägen i 
anslutningen till Gränsvägen. För området gäller översiktsplan, Framtidsplan för Burlövs 
kommun (Antagen 2014-04-22, aktualitetsförklarad 2018-05- 02), kommunen bedömer att 
planförslaget ligger i linje med gällande översiktsplan. Planen genomförs med ett 
standardförfarande. Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken (MB). 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några 
synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL..” 
 
Kommentar:  
--- 
 
Lantmäteriet, 2022-05-19 
 
”Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-02-15) har följande noterats: 
Delar av planen som bör förbättras 
 
FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 
I planförslaget finns bestämmelser enligt plan- och bygglagens 4 kap. 18 § 2 st. 2 pkt, dvs. 
fastighetsindelningsbestämmelser för rättigheter. Kommunen får enligt nämnda paragraf 
bestämma de servitut som ska bildas i den aktuella detaljplanen. Med anledning av att 
fastighetsindelningsbestämmelser har en direkt styrande verkan är det viktigt att 
redovisningen av dessa är tydlig och att bestämmelserna är tillräckligt preciserade för att 
säkerställa en entydig tolkning, både i planprocessen och i det efterföljande 
genomförandet. Om fastighetsindelningsbestämmelser ska användas måste därför vissa 
villkor prövas enligt annan lagstiftning i planarbetet. Beroende på vad som regleras, 
servitut, ledningsrätter m.m., är olika lagar tillämpliga. När det gäller servitut för rätt till 
damm finns bestämmelserna i fastighetsbildningslagen och prövningen av dessa villkor ska 
redovisas i planbeskrivningen.” 
 
Kommentar:  
Enligt Boverket ska en fastighetsindelningsbestämmelse om markens indelning i fastigheter 
vara förenlig med vissa bestämmelser i fastighetsbildningslagen. Det innebär att om denna 
typ av bestämmelser ska användas i detaljplanen måste vissa villkor enligt 
fastighetsbildningslagen prövas i planärendet. De villkor som måste uppfyllas är bland 
annat att de fastigheter som enligt planbestämmelsen ska bildas ska vara varaktigt 
lämpliga för sitt ändamål. Det innebär också att fördelarna med de fastighetsregleringar 
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som krävs för att genomföra fastighetsindelningen överväger kostnaderna och 
olägenheterna med dem, det så kallade båtnadsvillkoret.  
Prövningen av dessa villkor ska redovisas i planbeskrivningen. 
 
Avvattningsdammen är en permanent anläggning för driften av Södra stambanan som 
kommer att genomföras i samband med 4-spårutbyggnaden. Genom 
fastighetsindelningsbestämmelsen kommer dammen att förbli på kommunal mark. 
Kostnaden för dammen blir densamma. Åtkomst till dammen sker på samma sätt som 
redovisats i järnvägsplanen, och innebär alltså ingen olägenhet för Trafikverket. Se även 
Trafikverkets granskningsyttrande nedan). 
 
Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande gällande prövningen av villkoren för 
fastighetsbildningen. 
 
 
Trafikverket, 2022-05-23 
 
”Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 
 
Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för utformningen kring den 
östra sidan av Åkarps station samt att befästa det befintliga läget för Stationsvägen i 
anslutningen till Gränsvägen. 
 
Järnväg 
Södra stambanans spårområde ligger vid planområdets nordvästra gräns. Södra stambanan 
är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden 
som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Trafikverket bedömer att 
detaljplanen inte kommer att ha någon betydande negativ effekt på riksintresset. 
 
Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen. 
 
Trafikverket bygger ut järnvägen med fyra spår mellan Malmö och Lund vilken beräknas 
vara färdigt hösten 2023. I samband med detta byggs en ny station i Åkarp. 
 
Trafikverket förutsätter att fördröjningsmagasinet i norra delen av Åkarp stämmer överens 
med järnvägsplanens utformning. Detta bör säkerställas av kommunen. 
 
I detaljplanen skriver man att den nya bron vid inloppet till Åkarpsdammen bekostats 
gemensamt av kommunen och Trafikverket. Avtal angående detta finns ej tecknad mellan 
Trafikverket och kommunen. Trafikverket anser därför att denna skrivning ska tas bort ur 
planbeskrivningen. 
  
Cykelparkeringen är betecknad som allmän plats i planen men betecknad som parkering 
och inte park i plankartan som det står i beskrivningen. Detta bör justeras. 
I planbeskrivningen framgår det att fastighetsreglering bekostas av kommunen och 
Trafikverket. Den fastighetsreglering som behövs för att genomföra planen bekostas endast 
av kommunen. 
 
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter.” 
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Kommentar: 
Formuleringen i planbeskrivningen angående kostnadsfördelning för anläggandet av bron 
vid Åkarpsdammen stryks. 
 
Formuleringen i planbeskrivningen angående kostnadsfördelning för fastighetsreglering 
justeras. 
 
Cykelparkering mellan Stationshuset och torget på överdäckningen regleras med 
bestämmelsen P-PLATS1 och inte PARK eftersom cykeluppställningen betjänar stationen och 
inte en parkanläggning. Texten i planbeskrivningen förtydligas. 
 
 
Nordion Energi AB, 2022-05-03 
 
“Nordion Energi, där Weum Gas AB och Swedegas AB ingår, har tagit del av inkomna 
handlingar i ovan rubricerat ärende. 
 
Då våra distributionsledningar är placerade inom allmän platsmark, som inte får bebyggas, 
har vi ingen erinran under försättning att ledningarna kan vara kvar i sin nuvarande 
placering. 
 
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. Om våra ledningar påverkas av den 
nya detaljplanen och måste flyttas eller byggas om förutsätter vi att 
kommunen/exploatören bekostar ev förändringar. 
 
För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisar med kartunderlag 
och dxf-fil. 
 
Det är viktigt att samråd sker med Nordion Energis handläggare redan i tidigt 
projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen.” 
 
Kommentar: 
Inga behov av att flytta eller bygga om befintliga ledningar har identifierats under 
prövningen av detaljplaneförslaget. 
 
 
Utbildnings- och kulturnämnden, 2022-05-24 
 
”Nämnden lyfter vikten av att barn och ungdomar samt motionärer kan korsa 
Stationsvägen och ta sig säkert mellan idrottsplatsen och den nya parken som planeras 
ovanför spåren. Idrottsområdet är välbesökt och då det planeras en grönyta med bland 
annat utegym, plats för utegympa och motionsslingor är det av yttersta vikt att de två 
områdena knyts ihop säkert. Vid matcher behöver man även ta ställning till att det finns 
tillräckligt med parkeringsplatser för fotboll och racketsporterna. I övrigt ser nämnden 
positivt på detaljplanen och att ån lyfts fram för att göra området mer attraktivt. Nämnden 
ser positivt på den föreslagna förbättringen av gång- och cykelvägar och vill understryka 
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vikten av att säkerställa säkra cykel- och gångvägar för barn- och ungdomar till och från 
förskola, skola och fritidsaktiviteter.” 
 
Kommentar: 
Tillväxtavdelningen avser att utveckla gaturummet längs Stationsvägen till ett 
sammanhängande parkstråk. Som del av detaljplanens genomförande kommer en 
projektering av marken att genomföras där grönytor, gång- och cykelvägar samt 
parkeringsytor utformas i detalj.  
 
 
Säkerhetssamordnare, Burlövs kommun, 2022-05-20 
 
”Efter att ha tagit del av underlaget konstateras att hänsyn tagits till sådant som 
skyfallsproblematik och trygghetsskapande aspekter som exempelvis placering av buskage 
och belysning i syfte att öka tryggheten i det berörda området. Undertecknad saknar dock 
under rubriken ”Säkerhet och trygghet” beskrivning och argumentation för att exempelvis 
utreda behovet av utomhusvarningssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) 
och behovet av skyddsrum inom ramen för totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen. 
Det kanske framgår i annat underlag men kunde inte identifieras i de tillsända 
handlingarna. 
 
Med stöd i Plan- och bygglagens andra kapitel som berör allmänna och enskilda intressen, 
har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med andra aktörer 
tagit fram en vägledning för totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen. Vägledningen 
och stödet riktar sig till de aktörer som genom att ta fram planeringsunderlag, planer eller 
fattar beslut ska bevaka totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen. Fokus är 
totalförsvarets civila intressen i fysisk planering. Ytterligare information framgår på 
myndighetens hemsida: 
 
https://www-edit.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-
amnen/samhallsplanering/totalforsvarets-intressen-i-samhallsplanering/ 
 
Utifrån detta ser undertecknad att representanter för Tillväxtavdelningen och kommunens 
beredskapsfunktion tillsammans bör utreda på vilket sätt dessa frågor effektivast tas med i 
processen.” 
 
Kommentar: 
Detaljplaneförslaget omfattar allmänna platser som gator, torg och parkytor. Inga 
byggrätter för byggnader finns med i förslaget. Synpunkterna på behov av skyddsrum 
beaktas i den fortsatta planeringen av bostäder väster om järnvägen i Åkarp. 
 
 

, Åkarp 6:11, 2022-05-15 
 
”Jag anser att handlingen inte i tillräcklig grad tar hänsyn till att busstransporter måste 
kunna användas till och från Åkarps station om t.ex. tågen står stilla och ersättningsbussar 
sätts in. Det kan även finnas andra orsaker som gör att buss eller andra större transporter 
måste kunna komma fram till stationen. 
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För att klara detta behöver Stationsvägens förlängning läggas på järnvägssidan om 
Alnarpsbäcken så långt som möjligt mot Gränsvägen där en bro, anpassad för att bussar 
skall anläggas. Hänsyn måste tas till bussarnas bredd liksom deras begränsade svängradie. 
Även s.k. långbussar skall kunna trafikera sträckan i det fall Skånetrafiken sätter in 
ersättningsbussar. 
 
Denna placering var också det som ritades in i den ursprungliga planen för området. Se 
bifogad skiss, bilaga 1. 
 
Den nuvarande provisoriska smala vägen längs med fotbollsplanerna och förskolan 
omintetgör möjligheten att anlägga ett fint promenadstråk längs med bäckens stäckning 
mot nuvarande damm. Anläggs en sådan med lämpliga viloplatser (bänkar) och belysning 
kommer det att kunna utgöra en vacker entre mot Åkarps station och samtidigt vara en 
rekreationsplats för Åkarpsborna väl i linje med de riktlinjer som antagits i kommunens 
Vision 2040. Bilaga 2 
 
Läggs vägen på järnvägssidan, som föreslås här, skapas också möjlighet att öster om 
fotbollsplanen anlägga ett litet fritidsområde för olika användning och som 
utseendemässigt ger en samklang med det som kommer att anläggas på överbyggnaden. 
Möjligheten att utnyttja vissa av massorna som i dag tillfälligt ligger deponerade på 
området till att bli permanenta backar bör analyseras. En bra pulkabacke för barnen skulle 
säkert uppskattas där. 
 
Bifogat finns även ett förslag som tidigare (2017) lämnats till förvaltningen där 
möjligheterna att dämma upp bäcken skapa en liten damm vars vatten via ett litet 
vattenfall kan flyta vidare mot havet. Bilaga 3.” 
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Kommentar: 
Tillväxtavdelningen avser att utveckla gaturummet längs Stationsvägen till ett 
sammanhängande parkstråk. Synpunkterna avseende Alnarpsåns utformning ligger i linje 
med de diskussioner som förts hittills. 
 
Stationsvägens utbredning har studerats i tidigt skede med hänsyn till framkomlighet för 
ersättningstrafik. 
 
 

ÄNDRINGAR 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget. 
 
Följande justeringar föreslås: 

 Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande gällande prövningen av 
villkoren för fastighetsbildningen. 

- Formuleringen i planbeskrivningen angående kostnadsfördelning för anläggandet 
av bron vid Åkarpsdammen stryks. 

- Formuleringen i planbeskrivningen angående kostnadsfördelning för 
fastighetsreglering justeras. 
 

MEDVERKANDE 
Samrådsredogörelsen har tagits fram av kommunledningsförvaltningen genom Joel 
Tufvesson, Johan Stein och Emelie Edstrand m.fl., WSP, på uppdrag av kommunstyrelsens 
planutskott. 
 
 
 
 
 
Elin Tängermyr   Joel Tufvesson 
Tillväxtchef    Stadsarkitekt 
 

 
 
 
 
 
 




