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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

SAMRÅD 
Planutskottet beslutade den 21 januari 2020 (KS delg/2019:224) att gå ut på samråd med 
ändring av detaljplan för fastighet Kabbarp 8:87 och att detaljplanen inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2020-02-03 – 2020-02-24 
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 
Åkarp, 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. Trafikverket 
2. Region Skåne, regionala utvecklingsnämnden 
3. Weum Gas AB 
4. VA SYDs avfallsavdelning 
5. Sydvatten AB 
6. Weum Gas AB 
7. E.ON Energidistribution AB 
8. E.ON Energilösningar AB 

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

1. Lantmäteriet  
2.  

/Fastighetsägare till grannfastigheten Kabbarp 8:118 och Kabbarp 8:120 
 

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 
I planbeskrivningen framförs att: ”Upphävande av fastighetsindelande bestämmelse ställer 
inte krav på särskild grundkarta. Redovisning görs på utdrag av registerkarta.”  
Finns detta angivet i PBL? Undertecknad har endast kännedom om PBL 4:30 §:  

En detaljplan ska bestå av en karta över det område som planen omfattar 
(plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs. Av plankartan ska det 
framgå hur planområdet delas upp för skilda ändamål och vilka bestämmelser 
som gäller för olika områden.  

Då ändring av plan inryms under detaljplan bör om undertecknad tolkar PBL rätt finnas en 
plankarta. Sedan är det frågan om kartan som redovisas i planbeskrivningen går att 
betrakta som plankarta. Redovisning av vad som sker framgår tydligt oavsett. Men om en 
plankarta är det första man ser när man öppnar planen blir det enklare att förstå planen på 
ett snabbt sätt.  
 
I övrigt har Lantmäteriet inga anmärkningar eller synpunkter.  
 

Kommentar: Fastighetsindelandebestämmelser finns inte redovisat på 
gällande detaljplans plankarta (25T Detaljplan för Kabbarp 8:83 m.fl.) utan 
finns redovisat i tomtplan (12-ÅKA-88) och gäller tillsammans med 
detaljplanen som fastighetsindelande bestämmelse. Vid upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelser saknas formkrav enligt PBL. Det krav som 
finns är på tydlighet i redovisningen. Enligt Boverkets allmänna råd är det 
möjligt att upprätta en plankarta som endast redovisar vilka områden som 
berörs av upphävandet av bestämmelser om fastighetsindelning eller 
rättighetsområden (fd. tomtindelning/fastighetsplan). I föreliggande förslag 
har en sådan plankarta integrerats i planbeskrivningen. 

 
 

/Grannfastighet Burlöv Kabbarp 8:118 och 8:120 
I egenskap av fastighetsägare till Kabbarp 8:118 och 8:120, grannfastigheten till Kabbarp 
8:87, får jag härmed yttra mig över lämpligheten att upphäva del av tomtindelningsplan för 
fastigheten Kabbarp 8:87.  
 
En av anledningarna för varför kommunerna ska vara restriktiva i att förändra en äldre 
miljö, är kommunens skyldighet att värna om gamla miljöer, befintlig byggnadsstruktur och 
unik växtlighet. Vidare medför ändring i gamla och existerande detaljplaner risk för 
grannfejder och andra tråkigheter.  
 
Den äldre delen av Åkarp består av stora tomter, skyddade trädgårdar med rik växtlighet, 
grönytor, häckar och gamla, höga, skyddade träd. En fastighetsägare får till exempel inte ta 
ner stora träd utan tillstånd från kommunen. 
 
Vidare är det av vikt att befintlig byggnadsstruktur bevaras, att bostadshusen placeras i 
enlighet med den byggnadslinje som finns i gällande detaljplan, att tomterna är av den 
storleken att de ger tillräckligt utrymme för bostadshus, stora och luftiga gårdsplaner och 
höga, stora träd.  
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Anledningen till att bostadshusen placerades på sätt skett utmed Burlövsvägen, dvs i linje, 
var för att skapa intryck av en småstadsgata samt för att skapa större skyddade trädgårdar 
och luftigt gårdsrum mot gatan. Detta är anledningen till att bostadshuset på Burlövsvägen 
7 är placerad på två tomter, Kabbarp 8:118 och 8: 120. Den ena tomten var inte tillräckligt 
stor för att uppfylla de krav som ställdes på området. Tomten var 698 kvm.  
För att avstyckning ska vara lämplig krävs således att ett bostadshus kan placeras utmed 
gällande byggnadslinje och att de i dag skyddade trädgårdarna bevaras.  
 
Det finns ett förslag avseende Kabbarp 8:87 på var bostadshuset skulle kunna placeras på 
den avstyckade delen. Bostadshuset skulle placeras diagonalt mot omgivande bostadshus. 
Trädgården i min fastighet skulle då inte längre vara skyddade och iden med skyddad 
trädgårdstomt och rak byggnadslinje skulle gå förlorad.  
 
Bostadshuset på den avstyckade marken skulle också få full insyn över alla mina uteplatser, 
framförallt eftersom min trädgård ligger lägre ner än Kabbarp 8:87 samt att mina 
uteplatser, befinner sig en - två meter ovan mark. Den befintliga byggnadsstrukturen och 
tomtens planering skulle avvika markant från gällande detaljplan och omgivande struktur. 
Detta skulle ske helt på bekostnad av mig, fastighetsägare till grannfastigheten, och min 
fastighet skulle utsättas för ett enormt intrång. Det skulle vara fråga om ett markant 
avbräck som jag inte hade att räkna med i ett så här gammalt och färdigt område. 
Olägenheterna skulle medföra betydande värdeminskning för undertecknad och dessa går 
utöver vad en granne bör tåla.  
 
Burlövs kommun har tidigare givit fastighetsägare utmed Burlövsvägen, rätt att stycka av 
sin trädgårdstomt. Jag avser då främst Burlövsvägen 13. Detta har resulterat i att ett hus 
från 1925 har en trädgård som inte är representativ för dess miljö eller byggnadsstruktur. 
Möjligheten att stora träd ska kunna växa i den avstyckade fastigheten är obefintlig. 
Området präglas i dag av grannfejder och fastighetsägaren till Burlövsvägen 13 har sålt 
moderfastigheten och själv flyttat till annat hus i Åkarp med stor trädgårdstomt och där 
miljön är bevarad. Det är således de kvarvarande grannarna som får leva med och betala 
priset för att kommunen inte sett till att skydda gällande detaljplan och omgivande 
byggnadsmiljö. Det kan ifrågasättas om Burlövs kommun beaktat varsamhets- och 
anpassningskraven i plan- och bygglagen, avseende Burlövsvägen 13.  
 
Det framgår av Bevarandeplanen 2000 att Åkarp kännetecknas av sammanhängande 
parklika miljöer. Genom att acceptera avstyckning av stora tomter kommer dessa parklika 
miljöer att försvinna. Vidare medför avstyckning av befintliga tomter att det inte går att 
bevara de äldre miljöerna eller att upprätthålla Åkarps särprägel i de delar som funnits 
sedan 1920-talet med stora tomter, parkliknande trädgårdar, skyddade trädgårdar och rik 
växtlighet. Undertecknad avråder därför från upphävande av 
fastighetsindelningsbestämmelserna. Intrånget blir så omfattande för Kabbarp 8: 120/ 8: 
118 att det inte är försvarbart med avstyckning. Ändringen av detaljplanen innebär att ett 
hundraårigt område bebyggs tätare. Detta är i direkt strid med bevarandeplanen 2000.  
 
Vidare uppkommer frågan om det är lämpligt att lägga ner tid och resurser på den här 
frågan när Burlövsvägen är felaktigt återgiven i den befintliga detaljplanen. Lantmäteriet 
kan därför inte stycka av tomter utmed Burlövsvägen och ge den nya tomten utfartsrätt 
förrän Burlövs kommun har åtgärdat gällande detaljplan. Det är därför av vikt att 
kommunen först rättar detaljplanen och därefter börjar fundera på om området ska ändra 
karaktär från trädgårdstomter till modern tomtindelning utan trädgårdsliknande karaktär.  
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Vidare kan det ifrågasättas om tomtmarken i sig kan ta upp de vattenmängder som 
bostadshuset kommer att belasta fastigheten med eller om vattenmassorna kommer att 
flöda ner på de lägre bostadshusen och därmed vålla skada. Vid bedömning av om tomten 
kan styckas av måste beaktas att tomtmarkens yta måste motsvara 1-2 gånger takets yta 
för att kunna ta hand om det regnvatten som kommer vid ett normalt regn. Vi vet redan 
idag att kommunens dagvattensystem/avloppssystem inte kan ta emot mer regnvatten. Det 
är då anmärkningsvärt att öka belastningen på systemet och omgivande fastigheter genom 
att minska på den naturliga filtreringsbädden och öka belastningen genom ytterligare 
bostadshus. Det kan därför ifrågasättas om inte miljöpåverkan är betydligt större än 
uppgivits.  
 
Vidare ska beaktas att Burlövsvägen har ett problem när det kommer till parkering av bilar 
utmed gatan och belastande trafik. Framkomligheten på smågatorna kommer att försämras 
eftersom tomterna inte kan generera någon egen parkering, se t e x Burlövsvägen 13. Det 
är således inte lämpligt med mindre tomter, fler bostäder och fler bilar utmed 
Burlövsvägen. 

 
Kommentar: Ändring av detaljplanen innebär enbart att den 
fastighetsindelande bestämmelsen upphävs för Kabbarp 8:87. Upphävandet 
av fastighetsindelande bestämmelser innebär inte med självklarhet att 
fastigheten kan styckas eller bebyggas utan detta är frågor andra instanser 
äger.  
 
Ändringen av detaljplan innebär inte heller att den totala byggrätten för 
nuvarande fastighet utökas. Befintlig bebyggelse på Kabbarp 8:87 påverkar 
dock storleken på en eventuell framtida avstyckad tomt och ny bebyggelse.  
 
Planens följder kan även i sin förlängning inte anses påverka karaktären på 
hela området av trädgårdsstad och planområdet är inte utpekat i 
bevarandeplanen. I gällande detaljplan finns inga bestämmelser om rak 
byggnadslinje, placering av boningshus eller skyddad trädgårdstomt.   
 
Upphävandet av detaljplan är inte i strid med översiktsplanen Framtidsplan  
för Burlövs kommun, aktualitetsförklarad 20180502.  Planområdet ligger i ett 
stationsnära läge, inom 1 km från Åkarps station, och översiktsplanen pekar 
utifrån det motivet på området som lämpligt för ny bebyggelse genom 
förtätning.   
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ÄNDRINGAR 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inga ändringar utöver mindre justeringar 
behöver göras och att det är lämpligt att gå vidare med förslaget. 
 

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

 
 
 
 
 
 




