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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

SAMRÅD 
Burlövs kommuns kommunstyrelse beslutade genom delegation den 22 juni 2021 (KS 
delg/2021:90) att gå ut på samråd med Detaljplan för Sunnanå 5:15, Tullstorpsvägen.  
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 24 juni till den 15 augusti 
2021 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11 §.  

DELGIVNA MYNDIGHETER, ORGANISATIONER OCH SAKÄGARE 
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.  
 
Samrådsmöte hölls den 1 juli kl. 18.00 i korsningen Hörakroksvägen/Tullstorpsvägen i 
anslutning till planområdet. 
 
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. E.ON Energilösningar AB  2021-06-24 
2. Sydvatten   2021-06-29 
3. Weum Gas AB   2021-06-29 
4. Svenska kraftnät   2021-09-15 

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

1. Länsstyrelsen Skåne   2021-08-24 
2. Lantmäteriet    2021-07-02 
3. Trafikverket   2021-09-02 
4. Region Skåne   2021-08-10 
5. Malmö stad   2021-07-09 
6. Räddningstjänsten syd  2021-07-05 
7. VA SYD Avfall   2021-06-23 
8. Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2021-07-05 
9. E.ON Energidistribution AB  2021-08-17 
10. Skanova (Telia Company)  2021-06-24 
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SYNPUNKTER OCH KOMMUNENS KOMMENTARER 
Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas med 
kursiverad och indragen text.  
 

1. Länsstyrelsen, 2021-08-24 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Hälsa och säkerhet – markföroreningar 
Länsstyrelsen utläser ur planhandlingarna att markföroreningar är konstaterade. Plankartan 
har försetts med villkor om att startbesked inte får ges förrän markföroreningar åtgärdats. 
För att använda bestämmelsen i 4 kap. 14 § fjärde punkten PBL ska det vara säkerställt att 
marken genom avhjälpandeåtgärder blir lämplig för sitt ändamål, samt att avhjälpande-
åtgärderna är realistiska och genomförbara. Åtgärderna ska vara så preciserade att det är 
möjligt för den enskilde fastighetsägaren att förutsäga vilka fysiska åtgärder som krävs och 
hur mycket de kan kosta.  
 
Av den befintliga miljötekniska undersökningen framgår inte varför man har valt att göra en 
undersökning och det framgår inte varför man valt att analysera just de ämnen som 
analyserats. Det finns ingen historik eller bakgrund för platsen. Det är inte heller redovisat 
vilka bekämpningsmedel som analyserats. Den befintliga miljötekniska 
markundersökningen behöver kompletteras på dessa punkter.  
 
Länsstyrelsen förutsätter att föroreningsfrågan är utredd inför granskningsskedet och att 
detta redogörs för och säkerställs i detaljplanen.  
 
Länsstyrelsens rådgivning  
Undersökning om betydande miljöpåverkan 6 kap. MB  
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett genomförande 
av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 
6 kap. MB.  
 
Länsstyrelsens bedömning  
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt 
ändamål gällande markföroreningar enligt ovan så att det visas att platsen är lämplig för 
den förändring som föreslås har inte länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 
§§ PBL. 

 
Kommentar:  
Markmiljöutredningen som tillhör detaljplanen har utökats med fler 
undersökningspunkter och uppdaterats i enlighet med länsstyrelsens 
yttrande. Planhandlingarna har uppdaterats gällande 
markföroreningssituationen.  

 
2. Lantmäteriet, 2021-07-02 

  
På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den 
angivna skalan ska stämma.  
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I planbeskrivningen refereras till bland annat Tullstorpsvägen, men det framgår inte av 
plankartan var vägen ligger.  
 
Planbestämmelsen kring exploateringsgrad är utformade så att en viss angiven 
byggnadsarea är tillåten per fastighet. Lantmäteriet vill här påminna om att det inte finns 
några fastighetsindelningsbestämmelser angivna i planförslaget och att detta innebär att 
det i vissa fall kan vara möjligt att kvartersmarken delas upp i flera olika fastigheter. Ett 
sådant scenario innebär med nuvarande formulering av planbestämmelserna att den 
tillåtna byggnadsarean inom ett kvarter till exempel fördubblas om kvarteret delas i två 
fastigheter i stället för att ingå i en fastighet. Om detta inte är kommunens avsikt bör 
kopplingen till fastighet tas bort ur planbestämmelsen.  
 
Vidare anges på sida 16 i planbeskrivningen att planens genomförande kommer att 
innebära att södra delen av Sunnanå 1:20 ska regleras till Sunnanå 5:15. Den södra delen av 
Sunnanå 5:15 ligger utanför planområdet och kan komma att styckas av i framtiden. Med 
beaktande av de byggnader och dess storlekar som finns på fastigheterna idag och med 
hänseende till planbestämmelsen att största byggnadsarea ska vara 30 % per fastighet vill 
Lantmäteriet upplysa om att byggnadernas storlek i förhållande till fastighetens area (arean 
inom planområdet) vid en eventuell fastighetsreglering kan komma att ligga på gränsen om 
planbestämmelsen går att uppfylla och därmed om en sådan fastighetsreglering är möjlig. 
Detta bör därför kontrolleras en extra gång så att bestämmelsen inte hindrar en eventuell 
fastighetsreglering så som ni har tänkt.  
 
Lantmäteriet vill upplysa om att det i det aktuella planförslaget redovisas markreservatet 
som en administrativ bestämmelse bland planbestämmelserna samtidigt som det saknas 
administrativa gränser för avgränsning av aktuella områden i plankartan. Detta innebär att 
markreservatsbestämmelsen inte avgränsas av de egenskapsgränser som finns i plankartan 
utan bestämmelsen gäller fram till närmaste användningsgräns. Effekten blir att all mark 
inom kvarteret omfattas av markreservatet. Är detta inte ert syfte ska administrativa 
gränser läggas till som avgränsar markreservatet.  
 
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med 
hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen.  
 

Kommentar:  
Plankartan uppdateras med utskriftsformat och gatunamn. 
 
Planbestämmelsen gällande exploateringsgrad har kontrollerats och är i linje 
med planens intentioner. 
 
Plankartan har uppdaterats med en användning avsedd för 
transformatorstation i stället för en administrativ bestämmelse för 
allmännyttig energianläggning. 
  
Planbeskrivningen har uppdaterats med vilken version av plan- och 
bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer) som använts vid handläggning 
av planen. 
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3. Trafikverket, 2021-09-02 
 
Vägar 
Planområdet ligger ca 200 meter från väg E6. Väg E6/E20 och E22 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 planförslaget inte 
kommer ha någon påtaglig negativ effekt på riksintresset för aktuell väg. 

 
Buller 
Trafikverket förutsätter att kommunen beaktar gällande förordningar och regler kopplat till 
bebyggelsens bullerpåverkan från de angränsande statliga vägarna. Vid behov av 
bullerskyddsåtgärder ska dessa i sin helhet bekostas av exploatören/kommunen och 
placeras utanför vägarnas influensområden. 

 
Risk  
Väg E6 är en rekommenderad led för farligt gods. Trafikverket förutsätter att kommunen 
beaktar detta i den fortsatta planeringen av området. 

 
Kommentar:  
Informationen noteras. 

 
4. Region Skåne, 2021-08-10 

 
Region Skåne är positiv till att planförslaget hanterar gång och cykel och var 
kollektivtrafiken finns i närområdet. Att planförslaget även tar hänsyn till Malmö stads 
utbyggnadsområde Fortuna-Hemgården är positivt.  
 
När det gäller att utveckla kollektivtrafiken i planområdet vill Region Skåne påtala bristen 
att det inte finns någon gata som förbinder Flansbergsvägen med 
Hörakroksvägen/Tullstorpsvägen. Vidare anges det att det i Burlövs framtidsplan finns 
planer på att knyta samman cykelvägar i öst-västlig riktning men att det i denna plan inte 
finns möjlighet till detta även om den inte omöjliggör ett genomförande. Region Skåne vill 
lyfta fram vikten av att cykellänken finns på plats innan genomförande av planförslaget. 
Detta för att begränsa planeringen och bilberoendet till området på lång sikt.  
 
Region Skåne vill även uppmana till en översyn av utformningen av cykelvägarna. 
Exempelvis bör planområdets entré i södra delen utvecklas till förmån för cyklister och 
gående. Det finns bara en infart till hela området där alla trafikslag ska samsas vilket kan 
antas medföra att cyklister och gående missgynnas. 

 
Kommentar:  
Dialog mellan Burlövs kommun och Malmö stad fortsätter gällande 
utbyggnaden i området. En cykelkoppling i öst-västlig riktning finns med i de 
diskussionerna men kommer inte genomföras i samband med denna 
detaljplan.  
 
Möjlig gång- och cykelentré till planområdet har setts över och beskrivs i 
planbeskrivningen och illustrationskartan. 
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5. Malmö stad, 2021-07-09 

 
Planen går i linje med Malmö Stads översiktliga strategi och plan för området kring 
Tullstorp.  
 
Planbeskrivningen beskriver trafikalstringen kopplat till genomförandet av planen. Trafiken 
till och från planområdet bedöms öka från cirka 70 fordonsrörelser till cirka 500-1000 
fordonsrörelser per dygn. Majoriteten av dessa antas angöra detaljplaneområdet via 
Hörakroksvägen och vidare till trafikplats Sunnanå där kapaciteten är god. Då området kring 
Tullstorp ska växa (utöver aktuell plan) i både i Burlöv och Malmö bör ett större grepp tas 
sett till trafiksystemet och dess kapacitet. Hörakroksvägen och trafikplats Sunnanå kommer 
att belastas med trafik från andra planerade exploateringsområden och analysen kring 
kapacitet behöver ta höjd för detta.  

 
Kommentar: 
I planbeskrivningen redogörs för vilken trafikalstring verksamheten inom 
området kan ge upphov till. Handlingarna har reviderats eftersom planen 
möjliggör för upp till fyra våningar kontor. Det kan i enlighet med Burlövs 
kommuns parkeringsprogram innebära drygt 600 fordonsrörelser till och från 
bebyggelsen per dag. I extremfallet där kontorsbebyggelsen optimeras och 
alla anställda kör egen bil till och från arbetet varje vardag skulle trafiken 
kunna uppgå till cirka 1 300 trafikrörelser per dag. Det är möjligt att 
detaljplanen byggs ut med både kontor och verksamheter och att 
trafikalstringen därför blir betydligt lägre än 600 trafikrörelser per dygn. 

 
Burlövs kommun håller med om att ett större grepp behöver tas kring 
utvecklingen av trafiksystemet i området när Fortuna-Hemgården planeras. 
Detta behöver ske i den pågående dialog som finns mellan kommunerna 
gällande området. 
 

6. Räddningstjänsten Syd, 2021-07-05 
 
Riskhänsyn  
Enligt planbeskrivningen möjliggör planförslaget för verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan som till exempel lager, kontor och verkstad. Räddningstjänsten Syd vill 
varsko om att i de fall eventuella framtida verksamheter väljer att hantera brandfarliga eller 
explosiva varor så ska avstånd till skyddsobjekt beaktas enligt särskilda föreskrifter.  
 
Brandvattenförsörjning  
Befintliga brandposter finns i området men då avstånden är stora behöver dessa 
kompletteras. Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation 
P114 Distribution av dricksvatten. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för 
släckbil får inte överstiga 75 meter. Uppställningsplatsen får vara placerad maximalt 50 
meter från byggnadens angreppsväg (normalt entrén). Byggherren ska redovisa att 
brandvattenförsörjningen är säkerställd senast vid det tekniska samrådet.  
 
Insatstid  
Planområdet ligger inom 20 minuters insatstid.  
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Räddningstjänstens tillgänglighet  
Det bedöms finnas förutsättningar för god tillgänglighet.  

 
Kommentar: 
Information gällande brandposter och uppställningsplats för släckbil förs in i 
planbeskrivningen. 

 
7. VA SYD Avfall, 2021-06-23 

 
I planbeskrivningen redogörs på ett bra sätt för hur avfallshanteringen kommer att lösas för 
detaljplaneområdet. Formuleringen som rör renhållningsordningen behöver uppdateras 
med anledning av att en ny renhållningsordning har antagits. Förslag på formulering: 
Avfallshanteringen ska lösas i enlighet med Renhållningsordning 2021-2030 för Burlövs 
kommun och Malmö stad. Utöver det har VA SYD Avfall inga synpunkter på förslaget till 
detaljplan.  

 
Kommentar: 
 Planbeskrivningen uppdateras gällande den nya renhållningsordningen. 

 
8. Segeåns Vattendragsförbund och Vattenrård, 2021-07-05 

 
En större del av fastigheten än idag kommer att hårdgöras. För att minimera 
dagvattenutsläpp på plats är det lämpligt att plantera storväxande träd som till exempel 
björk eller liknande träd som har stort upptag av vatten och samtidigt kan ge skugga i 
området. Det är också lämpligt att ha vegetationsklädda tak på byggnader på fastigheten.  
 
I området finns markföroreningar bland annat arsenik på 0,2 - 0,4 meters djup och 
grundvatten ligger på mellan 1,2 och 1,9 meters djup. Det är viktigt att när marken saneras 
att hänsyn tas till grundvatten så detta inte förorenas.  
 
Miljökvalitetsnormerna för vatten ska hållas och eftersom Segeå har dålig till 
otillfredsställande status är det viktigt att dagvatten renas till så nära naturliga 
bakgrundshalter som möjligt av föroreningar innan det släpps till recipienten. Detta för att 
det ska vara möjligt för Segeå att nå en god status.  

 
Kommentar:  
Planbeskrivningen har uppdaterats gällande information om storväxande 
träd och gröna tak. I övrigt noteras synpunkterna. 

 
9. E.ON Energidistribution AB, 2021-08-17 

 
Det finns önskemål från oss E.ON om att kunna placera en nätstation inom planområdet om 
så behövs, ett fast E-område är alltid att föredra gentemot ett generellt.  
 
Det är av godo om nätstationens placering är utredd innan granskningsskedet.  
 
Angående magnetfälten så är en justering bra att göra när det gäller ”exponering av 
spänningen”. 
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Kommentar:  
Nätstationens placering har utretts vidare och ett E-område har lagts till i 
plankartans nordöstra hörn.  
 
Planbeskrivningen har justerats gällande magnetfält. 

 
10. Skanova (Telia Company), 2021-06-24 

 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar att 
så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika 
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova 
vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 

Kommentar:  
Ett u-område har lagts till för Skanovas ledning längs plankartans södra 
gräns. Information gällande vem som bekostar flytt av ledningar finns i 
planbeskrivningen. 

 
 

ÄNDRINGAR 

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

- Plankartan har kompletterats med område för transformatorstation 

MEDVERKANDE 
Samrådsredogörelsen har tagits fram av kommunledningsförvaltningen genom planarkitekt 
Erik Karlsson på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott. I arbetet har även planarkitekt 
Gesa Hildebrand och stadsarkitekt Joel Tuvesson deltagit. 
 
 
 
 
 
Elin Tängermyr   Erik Karlsson 
Tillväxtchef    Planhandläggare 
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