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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

BAKGRUND OCH SYFTE 
Planområdet omfattar en liten del av en grönyta i utkanten av villaområdet Tågarp i 
nordvästra Arlöv. Fastighetsägaren av Tågarp 19:112 vill köpa en del av kommunens mark 
på fastigheten Tågarp 21:101, väster om sin fastighet. Syftet med planen är att möjliggöra 
en sådan marköverlåtelse genom att ändra del av gällande detaljplan för den aktuella ytan 
från allmän plats – GATA till kvartersmark. 
 
I översiktsplan 2030, Framtidsplan för Burlövs kommun (2014), pekas planområdet ut som 
del av ett mindre grönområde och en del i den övergripande grönstrukturen. Planförslaget 
bedöms dock inte strida mot Framtidsplanen eftersom en så pass liten del av grönytan tas i 
anspråk. Således påverkas inte grönytans användning nämnvärt. Detaljplanen tas därför 
fram med standardförfarande. 

SAMRÅD 
Kommunstyrelsen beslutade genom delegation den 14 december 2021 (KS delg/2021:167) 
att gå ut på samråd med Detaljplan för del av Tågarp 21:101, Norra Promenaden och att 
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget till detaljplan var 
föremål för samråd under tiden 2021-12-15 – 2022-01-14 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. 
 
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. VA Syd, vatten 
2. VA Syd, Avfall 
3. Telia Company – Skanova AB 
4. E.ON Energiinfrastruktur AB 
5. Nordion Energi 
6. Sydvatten 

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

1. Länsstyrelsen Skåne 
2. Lantmäteriet 
3. E.ON Energidistribution AB 
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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, 2022-01-13 

Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- 
och bygglagen. 

Hälsa och säkerhet – markföroreningar 
Enligt planbeskrivningen är området en del av en igenvuxen fruktodling. Länsstyrelsen 
upplyser om att fruktodling kan ge upphov till förekomst av bekämpningsmedel, och 
efterlyser därför en bedömning av förekomst av markföroreningar. Om marken är 
förorenad, ska kommunen även bedöma om olika efterbehandlingsåtgärder som kan 
säkerställa att marken blir lämplig för det föreslagna ändamålet krävs. Om marken visar sig 
vara förorenad, och en efterbehandling kan göra marken lämplig, ska markens lämplighet 
säkerställas antingen innan planen antas eller genom villkorat bygglov enligt PBL 4 kap. 14§. 
 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag enligt 5 kap. plan- 
och bygglagen. 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
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. miljöbalken. 
 
Risk för översvämning 
Planområdet är enligt plankartan beläget ca 2,4 meter över havet. Länsstyrelsen kan även 
konstatera att området ligger i en lågpunkt som kan påverkas av dämningseffekter från 
havet i ett förändrat klimat. Området ingår också i det av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps befarade områden där risk- och hotbilder anges på grund av översvämning. 
 
Planområdet har försetts med utformningsbestämmelse som anger att byggnad inte får 
uppföras. Vissa bygglovsbefriade åtgärder som exempelvis attefallshus och friggebodar får 
strida mot bestämmelser i detaljplan. Sådana bygglovsbefriade åtgärder ska placeras minst 
4,5 meter från gräns, såvida de grannar som berörs inte medger en närmare placering. I det 
fall grannfastigheten utgör allmän plats, kan inte medgivande lämnas för placering närmre 
gräns än 4,5 meter, vilket är förutsättningen i detta aktuella fall. Det innebär att en mycket 
liten del av planområdet kan bebyggas med bygglovsbefriade åtgärder, varför Länsstyrelsen 
inte har några formella synpunkter på markens lämplighet utifrån översvämningsrisk. 
Länsstyrelsen rekommenderar dock kommunen att i planens syfte förtydliga att avsikten 
inte är att möjliggöra för bebyggelse. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda 
avseende markföroreningar, varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10 - 
11§§ PBL. 
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Kommentar:  
Den fruktodling som omnämns i planbeskrivningen under kapitlet 
konsekvenser är en kvarleva från en tidigare planbeskrivning som använts 
som mall. Denna information är följaktligen felaktig och ytan planområdet 
omfattas av är alltså inte del av en tidigare fruktodling. Detta har korrigerats 
i granskningshandlingen.  
 
Till granskningen har även syftet förtydligats med att avsikten inte är att 
möjliggöra för bebyggelse inom planområdet.  

 
2. Lantmäteriet, 2021-12-20 

Vid genomgången av samrådhandlingarna har det observerats att det finns en 
tomtindelning från 1944 på Tågarp 19:112, akt 12-ARS-477. I och med att Tågarp 19:112 
inte ingår i planområdet berörs tomtindelningen inte av planen och kommer ligga kvar. 
Tomtindelningen kommer då att hindra att en fastighetsreglering av marken i planen till 
Tågarp 19:112 kan ske. 

Tomtindelningen måste upphävas för att regleringen ska kunna ske. 
 

Kommentar:  
Upphävande av tomtindelning från 1944 på Tågarp 19:112, akt 12-ARS-477 
sker i ett separat detaljplaneärende. Planändringen samråddes 2021-12-02 
till 21-12-17 med bl.a. Lantmäteriet utan erinran från vederbörande, varpå 
planändringen nu bereds för antagande. 
 
För att förtydliga detta har information om en separat process för 
upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser lagts till i 
planbeskrivningens genomförandedel. 
 

3. E.ON Energidistribution AB, 2022-01-11 

Vi begär normalt inte u-område för några lågspänningskablar, och så även inte i detta fallet. 
För den aktuella kabeln som efter att planen är genomförd kommer bli köpt av 
privatperson, vill vi dock gärna säkra denna ledning med ett markupplåtelseavtal innan 
biten förs över till den nya ägaren. 

En inmätning av kabeln håller på att genomföras i denna stund, och vi återkommer med ett 
avtal så fort denna är genomförd. 

I övrigt har vi inte så mycket att säga kring samrådet, mer än allmän information om att för 
elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som staket eller plank inte utan 
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 
meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas 
eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras. 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller 
ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 
genomförandebeskrivningen. 
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Kommentar:  
Burlövs kommun noterar informationen och har inga invändningar mot  
E.ONs önskemål att säkra ledningen med ett markupplåtelseavtal innan 
marköverlåtelse genomförs. 
 
Information om att den part som föranleder förändringar på befintliga 
ledningar eller anläggningar inom området står för samtliga kostnader i 
samband med detta finns med i planbeskrivningens genomförandedel. 
 
 

ÄNDRINGAR 
Eftersom inga yttranden med erinringar som föranleder ändringar av förslaget inkommit 
bedömer kommunledningsförvaltningen att det är lämpligt att gå vidare med förslaget till 
granskning. 
 

MEDVERKANDE 
Samrådsredogörelsen har tagits fram av kommunledningsförvaltningen genom Mikael 
Larsson på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott.  
 
 
 
 
Elin Tängermyr   Mikael Larsson 
Tillväxtchef    Planhandläggare 
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