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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

SAMRÅD 

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 22 maj 2017 att gå ut på samråd med förslag till 

detaljplan för del av Åkarp 1:57, Lervägen. Bedömning gjordes att detaljplanen inte antas 

medföra betydande miljöpåverkan.  

 

Planförslaget har varit på samråd under tiden 5 juni till 7 juli 2017 enligt plan- och 

bygglagen (PBL) 5 kap §§ 20-21. Detaljplanearbetet genomförs med utökat planförfarande. 

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.  

 

Förslaget har under samrådstiden varit tillgängligt på Medborgarhuset i Arlöv, biblioteket i 

Åkarp samt på kommunens hemsida.  

 

Samrådsmöte hölls den 13 juni kl 18.00–19.30 Den 13 juni, 2017 hölls ett samrådsmöte i 

Betan på medborgarhuset i Arlöv. Planchef Kerstin Torseke Hulthén föredrog planförslaget 

och närvarande medborgare fick chans att ställa frågor och yttra sig. Personer som närvarade 

vid mötet var planchef Kerstin Torseke Hulthén, planarkitekt Mikael Larsson och 2 

medborgare. På samrådsmötet diskuterades främst lågpunkter för vatten inom planområdet, 

samt framtiden för området som frigörs väster om Åkarp station. 

 

Följande sammanställning redovisar under samrådstiden inkomna skrivelser. 

Remissinstanser och remissvaren i sin helhet kan fås på begäran av 

samhällsbyggnadsförvaltningen, planeringsavdelningen. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT 

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

 

E.ON Elnät Sverige AB 

Trafikverket 

Barn- och utbildningsutskottet, Burlövs kommun 

Malmö Muséer 

Svenska Kraftnät AB 

 

Yttranden med erinringar, påpekanden, synpunkter och frågor som föranleder kommentarer 

respektive ska inarbetas i planen har inkommit från:  

 

1. Länsstyrelsen Skåne 

2. Lantmäteriet 

3. Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne 

4. TeliaSonera Skanova Access AB 

5. E.ON Gas Sverige AB  

6. VA Syd, vatten 

7. VA Syd, avfall 

8. Räddningstjänsten Syd 

9. Miljö- och byggnämnden, Burlövs kommun 

10. Österledens samfällighetsförening 

11.  
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ERINRINGAR, PÅPEKANDEN, SYNPUNKTER M SAMT KOMMUNENS 

KOMMENTARER 

 

1. Länsstyrelsen Skåne har synpunkter och kommentarer som rör identifiering av 

fladdermöss, markföroreningar och översvämningsrisker. 

 

Artskydd, fladdermöss 

Länsstyrelsen konstaterar att tre arter fladdermöss har identifierats enligt Inventering av 

fladdermusfaunan inom fastigheten Åkarp 1:57, Burlövs kommun, Rapport 2017-05-30. 

Rapporten bedömer att effekten av den planerade bebyggelsen blir minimal, eftersom 

troligen ingen av arterna har sina dagtillhåll eller sina kolonier inom planområdet. 

Länsstyrelsen gör samma bedömning som rapporten om fladdermusfaunan och anser att 

påverkan blir minimal samt att prövning enligt artskyddsförordningen inte är nödvändig.  

 

Länsstyrelsen menar att det är lämpligt att kommunen gör kompensationsåtgärder för att 

ersätta de miljöer som fladdermusfaunan använder idag och som planeras tas bort. 

Länsstyrelsen anser även att det ska framgå av planhandlingarna att fladdermössen skyddas 

genom 4 § artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Artskyddet gäller alltid, även inom 

områden som omfattas av detaljplan. Länsstyrelsen anser även att det under avsnittet 

”Konsekvenserna av planens genomförande” saknas redogörelse av konsekvenserna 

/effekterna för grönområdets värden samt eventuella kompensationsåtgärder inklusive 

kompensationsåtgärder för fladdermusfaunan. 

 

Hälsa och säkerhet, förorenad mark 

Länsstyrelsen konstaterar att planhandlingen ska kompletteras med en geoteknisk utredning 

som bland annat ska ta upp förorenad mark till granskningen. Länsstyrelsen konstaterar att 

det därmed inte går att säga något om denna fråga i detta skede utan att bedömningen om 

markens lämplighet utifrån förorenad mark återstår i granskningen. Om marken visar sig 

vara förorenad ska kommunen bedöma om någon efterbehandlingsåtgärd kan säkerställa att 

marken blir lämplig för det föreslagna ändamålet. Markens lämplighet kan säkerställas 

antingen innan planen antas eller genom villkorat bygglov enligt PBL 4 kap. 14§. 

 

Risk för översvämning och MKN vatten 

Länsstyrelsen konstaterar att det i planbeskrivningen står att kommunen ska ta fram både en 

dagvattenutredning och geoteknisk undersökning till granskningsskedet. Länsstyrelsen ser 

fram emot dessa utredningar och att slutsatserna finns med i kommande planhandlingar. 

 

Enligt Länsstyrelsens kunskap ingår planområdet i verksamhetsområde för dagvatten. Detta 

behöver framgå av kommande planhandlingar. Inom verksamhetsområde för dagvatten är det 

kommunen som har ansvar för avledning av dagvattnet. 

 

Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen på att större delen av planområdet ligger i en 

lågpunkt, vilket även planbeskrivningen nämner. Planområdets position i förhållande till 

omgivande terräng och bebyggelse gör att kommunen bör vara försiktiga vid dagvatten- och 

skyfallshanteringen för att inte områden nedströms ska riskera att påverkas negativt. Om det 

krävs åtgärder för att hantera översvämningsrisken, inom området eller om planförslaget kan 

öka översvämningsrisken för kringliggande områden, måste kommande planhandlingar 

redovisa detta. Om det finns behov av åtgärder behöver de säkerställas med 

planbestämmelser. 
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I planhandlingarna står det att Miljökvalitetsnormerna inte förväntas påverkas av 

exploateringen på ett negativt sätt. Länsstyrelsen menar att kommunen behöver redovisa hur 

den kommit fram till den slutsatsen. 

 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen kan inte bedöma markens lämplighet angående översvämning eller hälsa och 

säkerhet (förorenad mark) utifrån de aktuella planhandlingarna. Länsstyrelsen kan därmed 

inte utesluta att prövning kan ske enligt 11 kap 10–11§ PBL. 

 

 

Kommentar: Utredningar gällande dagvatten, geoteknik och 

markföroreningar har genomförts efter samråd. Planbeskrivningen 

kompletteras med sammanfattningar av resultaten från dessa och hur det 

påverkar planens genomförande. 

 

Planbeskrivningen kompletteras med en redogörelse av konsekvenserna och 

effekterna för grönområdets natur och rekreationsvärden samt eventuella 

kompensationsåtgärder inklusive kompensationsåtgärder för 

fladdermusfaunan. Detta under avsnittet ”Konsekvenser av planens 

genomförande” med underrubrik ”Natur- och kulturmiljö”. 

 

Formuleringen som gör gällande att inga miljökvalitetsnormer bedöms 

komma att påverkas avlägsnas i planbeskrivningen. En redogörelse för 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att planerad bebyggelse inte 

medför överskridande av miljökvalitetsnormer läggs till i planbeskrivningen. 

 

2. Lantmäteriet 

Lantmäteriet ställer sig tveksam till om det finns något lagstöd för bestämmelsen n - infart 

till fastighet tillåts på allmän platsmark. Regeln i 4 kap 9 § PBL syftar till att kommunen får 

bestämma om utfart mot allmänna platser, inte över. Det är inte möjligt att bilda 

officialservitut för utfart på allmän plats. En lösning kan vara att lägga in-/ utfarten som 

kvartersmark med ett markreservat för underjordiska ledningar för att kunna bilda 

ledningsrätt för dagvattenledningar. 

 

Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen godtar Lantmäteriets förslag på 

lösning och justerar plankarta och planbeskrivning i enlighet med detta. 

 

 

3. Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne ser det som positivt att Burlövs kommun 

förbereder inför utbyggnaden av stambanan. Dock saknar Region Skåne en tydlig 

argumentation kring varför den föreslagna placeringen av den aktuella verksamheten är den 

mest lämpliga. Enligt kommunens översiktsplan pekas planområdet ut som grönområde och 

en del i den övergripande grönstrukturen. Att värna om och utveckla grönområden och skapa 

hög kvalitet i dessa är något som Region Skåne ser som viktigt. 

 

Region Skåne menar att det aktuella planområdet dessutom kommer ligga i ett stationsnära 

läge. Region Skåne vill betona vikten av en effektiv markanvändning i de stationsnära lägena 

med en tät bebyggelse och med funktioner som är angelägna för många människor. Detta för 

att få underlag till ett ökat resande med kollektivtrafiken och möjligheten att skapa en 

attraktiv mötesplats i orten med ett handels- och serviceutbud. Region Skåne hade uppskattat 

om Burlövs kommun förde ett djupare resonemang kring detta i planförslaget. 
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Region Skåne vill även uppmärksamma Burlövs kommun på möjliga förändringar i 

busstrafiken när tågstationen i Åkarp flyttas. 

 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med resonemang kring det 

aktuella verksamhetsområdets placering i enlighet med Region Skånes 

önskemål. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Burlövs kommun anser att den yta som 

frigörs till följd av planförslaget ger större möjligheter att skapa en blandad, 

tät bebyggelse med varierade funktioner än den yta som planförslaget tar i 

anspråk. Denna frigjorda yta ligger i direkt anslutning till Åkarps station, som 

kommer att byggas om och ligga i ett 6 meter djupt ”tråg”, vilket möjliggör en 

helhetslösning med bostäder, handel och service i centrala Åkarp bredvid den 

nya stationen. Den yta som tas i anspråk i planförslaget ligger i utkanten av 

Åkarps sammanhängande bebyggelse, nära E6/E20, och angränsar till 

befintligt verksamhetsområde. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör 

följaktligen bedömningen att en användningsbestämmelse som tillåter 

verksamheter är högst lämplig på den föreslagna ytan. 

 

Kvartersmarken är i förslaget till största del förlagd till de delar av 

grönområdet där ytvatten samlas och använts som upplagsplats för massor, 

vilket gör den ianspråktagna ytan svårutnyttjad för rekreationsändamål. Den 

delen av planområdet med störst rekreationsvärden är inte planlagd. Ett av 

planens syften är att säkra allmänhetens tillgång till detta område genom att 

göra det till allmän plats med användningsbestämmelsen NATUR. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att de genom detta bidrar till att värna 

om grönområdet. 

 

 
4. TeliaSonera Skanova Access AB meddelar att de har teleanläggningar som kan beröras 

av rubricerat planförslag. Behöver dessa stråk flyttas vid genomförandet av detaljplanen 

förutsätter Skanova att exploatören står för flyttningskostnaderna. 

 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras i genomförandedelen med att 

den part som föranleder förändringar på inom området befintliga ledningar 

eller anläggningar står för samtliga kostnader i samband med detta. 

 
5. E.ON Gas Sverige AB påminner om de har en distributionsledning för natur- och biogas 

samt en servisledning som passerar genom naturmarken inom planområdet sedan vidare in 

till grannfastigheten. Distributions- och servisledningar är underkastade Energigasnormens 

regler (EGN 2014) som bland annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och 

byggnad inom tätbebyggelse 2 meter samt närmaste gräns för område med förväntade 

grävningsaktiviteter på 2 meter. Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 

meter. För att minska risken för skador på träd i samband med eventuella arbeten med 

ledning, rekommenderas att träd i närheten förses med rotskydd. 

 

E.ON Gas Sverige AB noterar att gasledningen är utlagd i grundkartan med felaktig 

beteckningen och menar att den bör ändras från fyrkant till G. 

 

Kommentar: Inga nya planteringar av träd inom 2,5 meter från E.ONs 

gasledning planeras i samband med genomförandet av detaljplanen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer dock i att risken för skador på 

träd i samband eventuella arbeten med ledning ska beaktas. 
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Symbolen under grundkartans beteckningar ändras från fyrkant till G. 

 

6. VA Syd, vatten har skrivit ett yttrande vars innehåll har grundlagts i diskussioner mellan 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och VA Syd.   

 

Anslutningsserviser för spill- och dagvatten till fastigheten Åkarp 1:57 kan erhållas i 

Tegelvägen. Avledning av dagvatten kommer att ske via två system. Dagvatten från den 

planerade fastigheten med hårdgjorda ytor och behov av snabb avledning kommer att 

avledas österut via en blivande dagvattenservis i Tegelvälgen. Avvattning av parkmarken 

kommer att fördröjas och ledas till diket västerut. 

 

Gräsytor, planteringsytor, grusade ytor som möjliggör infiltration/fördröjning av avrinningen 

av dagvatten från en yta rekommenderas. Mindre parkeringsytor eller parkeringsytor som 

endast används vid ett fåtal större arrangemang kan utformas genomsläppliga med till 

exempel gräsarmering eller hålsten. 

 

Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med VA Syd i deras 

lägesbeskrivning. VA Syd och Samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma 

förslag på dagvattenhantering presenteras i planbeskrivningen. 

 

7. VA Syd, avfall 

Även i verksamheter uppkommer hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, detta innebär 

att avfallsabonnemang behövs. Våra krav för att hämta avfall är följande:  

Hämtplatsen för avfall ska vara belägna i markplan med kortast möjliga avstånd till 

uppställningsplats för hämtningsfordon. I samband med att ny renhållningsordning togs fram 

2016, antogs nya föreskrifter för avfallshanteringen. Enligt 23§ i dessa föreskrifter anges att 

vid nybyggnation ska dragväg över 10 meter undvikas. Vidare gäller att avstånd mellan 

hämtningsplats och uppställningsplats för hämtningsfordon ska vara så kort som möjligt. 

Dragvägen ska vara lättframkomlig och fri från hinder som försvårar hämtningen. Manuell 

hämtning kan kräva jämn, hårdgjord dragväg utan trösklar och trappsteg. Planbeskrivning 

bör förtydliga hur dessa krav kan uppfyllas. 

 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras utefter VA Syd, avfalls 

synpunkter. 

 

 

8. Räddningstjänsten Syd har inget att erinra vad gäller den aktuella detaljplanen. Däremot 

är Räddningstjänsten Syd frågande till att industri flyttas för att göra plats för bostäder intill 

järnvägen som är en transportled för farligt gods. Räddningstjänsten Syd påminner om att 

brandvatten finns i Lervägen, vilket anses vara i tillräcklig omfattning och att planområdet 

ligger inom normal insatstid (10 minuter). Vad gäller tillgänglighet vid uttryckning skriver 

Räddningstjänsten Syd att avståndet mellan körbar väg (uppställningsplats för släckbil) och 

entréer inte ska överstiga 50 meter. 

 

Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar Räddningstjänstens 

information om brandvatten och tillgänglighet för utryckningsfordon och 

infogar detta i planbeskrivningen. 

 

Trafikverkets rekommendation är att ny bebyggelse generellt inte ska tillåtas 

inom 30 meter från järnväg, vilket fortfarande skulle ge goda möjligheter att 

ge en användning mer tillbörlig fastighetens stationsnära läge. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har också notis om att förutsättningarna kan 
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förändras med bland annat den planerade utbyggnaden av fyra spår, där 

järnvägen genom Åkarp kommer att sänkas med ca 6 meter. Lämpligheten för 

bostäder eller annan användning på fastigheten där industrin ligger idag får 

således genomgå prövning i framtida planarbete. 

 

 

9. Miljö- och byggnämnden anser att innan beslut om detaljplanen kan fattas behöver 

följande utredas: 

 

 Exploateringens påverkan på dagvatten, framförallt behovet och dimensionering av 

vattenmagasin för att förhindra framtida översvämningar. Området fyller i dagsläget 

en viktig vattenfördröjande funktion. 

 Geotekniska förutsättningar, är marken tillräckligt stabil för att bebyggas? 

 Miljötekniska undersökningar av föroreningar i mark och vatten bl.a. 

bekämpningsmedel. 

 Inventering av flora och fauna; framförallt fladdermöss och hotade växter. 

 Förslag till kompensationsåtgärder - lämplig placering, förslagsvis nordväst om 

stationen, samt ambitionsnivån på kompensationsåtgärder (dvs. om det ska vara 

natur, park eller grönområde). 

 

Kommentar: Utredningar gällande dagvatten, geoteknik och 

markföroreningar har genomförts innan detaljplanen skickas ut på 

granskning. Planbeskrivningen kompletteras med sammanfattningar av 

resultaten från dessa och hur det påverkas av planen. 

 

Avsnitt om kompensationsåtgärder har lagts till i planbeskrivningen. De 

kompensationsåtgärder som föreslås är en mindre dagvattendamm för att 

fördröja dagvatten från naturområdet norr om ny fastighet Denna 

tillhandahåller också en vattenspegel som möjliggör näringssök för 

fladdermusen. Fladdermusholkar monteras i naturområdet norr om 

kvartersmarken.  

 

10. Österledens samfällighetsförening har inkommit med följande yttrande: 

 

Åkarps grönytor får allt mindre plats och de hårdgjorda ytorna växer. Som miljömedvetna 

Åkarpsbor oroar detta oss som bor inom Österledens samfällighetsförening. Området ifråga 

nu har tidigare haft ett stort naturvärde med ett flertal eko-systemtjänster och borde 

återställas till detta snarare än att bli ännu en hårdgjord yta. Dels har området haft en 

buffertfunktion mot avrinning vid nederbörd, det har också fungerat som rekreation, positiv 

påverkan på ljudbilden, bullerdämpande och bidragit till den biologiska mångfald mm.  

I en tid där klimathotet inte längre är ett hot utan något som har börjat ge märkbara 

konsekvenser borde ambitionen vara att bevara och förstärka naturområde snarare än att 

skövla dem. Detta blir extra viktigt i samband med de stora förändringar som skrev gällande 

järnvägen och Gränsvägen då stora delar av Åkarp kommer att upplevas som en 

byggarbetsplats under så pass många år att det kommer innebära merparten av många barns 

uppväxt. Att bevara och återställa de tillflyktsplatser som finns eller har funnits och därmed 

bevara lite av det lugn som Åkarpsborna så högt värderar borde vara viktigare än någonsin.  

 

Vad gäller behovet av yta så finns det redan ytor som borde nyttjas bättre i befintliga 

industriområde, framförallt i Arlöv. Jag anser att det vore bättre att bygga på höjden än på 

bredden. OM industriområdet i Arlöv hade utvecklats med att bygga på höjden så hade detta 
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gett utrymme för flera nya verksamheter vilket hade lett till flera nya arbetstillfälle, utan att 

ta mer natur i anspråk. 

 

Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer till stor del i den 

analys som presenteras av Österledens samfällighetsförening. Flera av de 

synpunkter som framförs i yttrandet har dock behandlats och tagits hänsyn till 

i planförslaget.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att föreslagen yta för kvartersmark är 

svårutnyttjad utifrån ett rekreationsperspektiv. De delar inom planområdet 

med störst rekreativa värden har tidigare inte varit planlagd och således 

lämnats med en oklar framtida användning. Ett av planens syften är just 

därför att säkra åkarpsbornas tillgång till stigen och gläntan i planområdets 

östra och norra delar. Kvartersmarken har därför lagts så nära korsningen 

Gränsvägen/Lervägen som möjligt.   

 

För att behålla områdets buffertfunktion för dagvatten och större 

regnmängder anläggs ett avskärande dike för regnvatten norr om fastigheten 

som utvidgas till en liten dagvattendamm nordväst om verksamhetstomten för 

att ta hand om vatten som rinner från parkområdet. Denna ger också 

möjlighet till näringssök för fladdermöss och smådjur. Dammen blir gynnsam 

för den biologiska mångfalden. 

 

11.  har inkommit med ett yttrande som är identiskt med ovanstående 

yttrande från Österledens samfällighetsförening. Yttrandet bemöts med samma kommentar 

som vid föregående yttrande. 

 

Kommentar: Se kommentar till yttrande från Österledens 

samfällighetsförening. 

 

 

Ändringar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 

vidare med förslaget och ställa ut det för granskning. 

 

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

- Planbeskrivningen har kompletterats med en redogörelse av konsekvenserna och 

effekterna för grönområdets natur och rekreationsvärden samt eventuella 

kompensationsåtgärder, bland annat för fladdermusfaunan. Detta under avsnittet 

”Konsekvenser av planens genomförande” med underrubrik ”Natur- och 

kulturmiljö”. Formuleringen som gör gällande att inga miljökvalitetsnormer bedöms 

komma att påverkas har avlägsnats från planbeskrivningen. En redogörelse för 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att planerad bebyggelse inte medför 

överskridande av miljökvalitetsnormer har lagts till i planbeskrivningen. 

- En översvämnings- och dagvattenutredning har tagits fram och utredningens 

resultat har förts in i planbeskrivningen under rubrikerna Topografi och 

höjdsättning, samt Dagvatten. Planbeskrivningen har även kompletterats med 

information om att VA SYD är huvudman för VA. 

- En geoteknisk- och miljöteknisk utredning har tagits fram för att reda ut markens 

bärighet samt föroreningssituationen inom området. Relevant information från 

utredningen har redovisats under ”Förutsättningar och förändringar – Geoteknik 

och grundläggning”. 
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- Bestämmelsen ”n - infart till fastighet tillåts” har tagits bort från plankartan. 

Utfarten har istället planlagts som kvartersmark med bestämmelsen ”u – marken ska 

vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar”. 

- Information om tillgängliga anslutningar till gas har införts i planbeskrivningen 

under rubriken övriga ledningar. 

- Information om att kostnader för förändringar i elnät bekostas av den som 

föranleder förändringarna har förts in under Genomförandebeskrivningen under 

rubriken Tekniska frågor – Befintliga ledningar.” Beskrivning av 

brandvattenförsörjning och tillgänglighet för räddningsfordon har förts in i 

planbeskrivningen. Planbeskrivningen har också kompletterats med information om 

krav för avfallshantering. 

- En bestämmelse om lägsta tillåtna höjd för färdigt golv har införts i planen. 

 

 

Medverkande 

Samrådsredogörelsen har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Mikael 

Larsson på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott. 

 

 

 

 

 

Kerstin Torseke Hulthén   Mikael Larsson 

Planchef    Planhandläggare 

 

 

 




