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REDOGÖRELSE EFTER SAMRÅD 

SAMRÅD 
På uppdrag av kommunstyrelsen beslutade planchefen den 19 mars 2019 att gå ut på 
samråd med Detaljplan för Tågarp 19:60 m.fl.  
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 4 april – 30 april 2019 
enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11 §.  

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 och biblioteket i Arlöv 
samt på kommunens hemsida.  
 
Samrådsmöte hölls den 10 april, 2019 klockan 18.00 i Stora sessionssalen i Medborgarhuset 
i Arlöv. 
 
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. Sydvatten AB 
2. VA SYD 
3. Avfallsavdelningen VA SYD AB 
4. Weum Gas AB 
5. Svenska kraftnät 
6. E.ON Energidistribution AB 
7. E.ON Energilösningar 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. Trafikverket  
4. Utbildnings- och kulturnämnden 
5. Miljö- och byggnämnden  
6. Fastighetsägare Tågarp 19:88 
7. Fastighetsägare Tågarp 19:96 
8. Fastighetsägare Tågarp 19:123 
9. Fastighetsägare Tågarp 19:134 
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SYNPUNKTER OCH KOMMUNENS KOMMENTARER 
Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas med 
kursiverad och indragen text.  
 
Länsstyrelsen 
Hälsa och säkerhet – buller 
Enligt planbeskrivningen framkommer det att delar av planområdet är bullerutsatt från 
trafiken på Lommabanan, där maxnivån för buller överskrids. Länsstyrelsen förutsätter att 
bullerberäkningen, som planhandlingarna åsyftar till, har tagit hänsyn till ett framtida 
scenario där Lommabanan trafikeras även med persontåg. Detta framgår inte tydligt av 
planbeskrivningen och bör därför kompletteras. Länsstyrelsen noterar också att plankartan 
saknar bestämmelser för skyddsåtgärder mot buller. Enligt planbeskrivningen förefaller det 
att delar av planområdet kommer att vara bullerutsatt, vilket innebär att skyddsåtgärder 
måste säkerställas genom planbestämmelser. I planbeskrivningen, sida 12, omnämns 
buller- och störningsskydd om att minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara 
vända mot en tyst sida (där trafikbullernivåerna inte överskrids), men motsvarande 
planbestämmelse saknas i plankartan. 
 
Länsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att pröva områdets lämplighet för föreslagen 
bebyggelse utan en ett förtydligande redovisning om bullerberäkningen och nödvändiga 
bestämmelser. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt 
ändamål gällande buller 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: Miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun beslutade i 
november 2018 att förelägga Trafikverket att skriftligen redovisa vilka 
specifika bulleråtgärder som behöver vidtas för de fastigheter som enligt 
Trafikverkets bullerberäkning beräknas ha ljudnivåer över följande riktvärden:  

- 60 dBA, ekvivalent ljudnivå utomhus frifält 

- 55 dBA, ekvivalent ljudnivå utomhus, uteplats 

- 70 dBA, maximal ljudnivå, uteplats 

- 45 dBA, maximal ljudnivå inomhus, sovrum  

Trafikverket överklagade föreläggandet och länsstyrelsen beslutade 2019-04-
03 att avslå Trafikverkets överklagande. I beslutet gjorde länsstyrelsen 
bedömningen att syftet med föreläggandet får anses vara att i ett senare 
skede kunna förelägga Trafikverket att genomföra därvid aktuella åtgärder 
mot buller. 

Planbeskrivningen kompletteras med en sammanfattning av bullerutredning 
som Trafikverket har tagit fram i samband med utbyggnaden av 
Lommabanan. 
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Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
Planbeskrivning  
I planbeskrivningen redogörs för hur kommunen kan inlösa allmän plats. Kommer det bli 
aktuellt med markåtkomst av allmän plats? Det vill säga finns det idag mark som inte är 
utlagd som allmän plats i gällande detaljplan, som i aktuellt planförslag kommer utgöra 
allmän plats? Eller är inte gällande detaljplan genomförd i vissa delar? 
  
I planbeskrivningens redogörelse över fastighetsrättsliga frågor skrivs att en del av Tågarp 
21:101 som tidigare utgjorde allmän plats läggs ut som kvartersmark. Formuleringen, ”Ett 
genomförande av planen medför en fastighetsreglering av del av kommunens fastighet 
Tågarp 21:101 från allmän platsmark till kvartersmark”, är inte korrekt. Genom 
fastighetsreglering ombildas befintliga fastigheter, det vill säga det har inget att göra med 
omvandlingen av olika användningar i en detaljplan. Vidare skrivs om att 
fastighetsregleringen möjliggör att Tågarp 19:134 genom ett nyttjanderättsavtal kan nyttja 
området. Vad avses att göras? Ska den delen som nu lagts ut i detaljplanen som 
kvartersmark (tidigare allmän plats) fastighetsregleras (överföras) till en annan fastighet? I 
sådana fall vilken fastighet? Området kan inte själv utgöra en egen fastighet eftersom 
området understiger den föreskrivna minsta fastighetsstorleken. Gällande 
nyttjanderättsavtal är detta inte något som kräver en fastighetsbildningsåtgärd. 
Förtydligande krävs av vad som avses göras. Om fastighetsbildning är aktuellt för 
detaljplanens genomförande ska det anges vem som initierar och bekostar den 
fastighetsbildningen. 
 
Plankarta 
Planområdesgränsen saknas. Varje detaljplan avgränsas av en plan-områdesgräns. 
Planområdesgränsen bör precis som alla andra gränser enligt rekommendationerna ritas ut 
i sitt faktiska läge på plankartan.  
 
För den sydöstra hörnan av Tågarp 19:64 respektive den sydvästra hörnan av Tågarp 19:71 
gäller detaljplan nr 3. Enligt användnings-gränsen utgör områdena kvartersmark för 
bostäder. Dock på plankartan saknas färgsättning av den användningen som ska gälla.  
 
Bestämmelsen för punktprickad mark är inte formulerad enligt rekommendationerna. För 
punktprickad mark rekommenderas skrivningen ”Marken får inte förses med byggnad”. 
 
Övriga frågor  
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med 
hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen.  
I fastighetsförteckningen anges det att avtalsservitut, akt 1231IM-05/1415.1 är 
olokaliserad. Lantmäteriet har vid plangranskningen haft tillgång till avtalsservitutet med 
aktnr 1231IM-05/1415.1. Detta servitut har inte en oklar lokalisering, utan det framgår 
tydligt var utövningsområdet är.  
 
I fastighetsförteckningen framgår även att gemensamhetsanläggningen Tågarp ga:2 berörs 
av planförslaget. Det verkar som att gemensamhetsanläggningen angränsar till 
planområdet i öst. Om gemensamhetsanläggningen finns inom planområdet bör detta 
framgå mer tydligt ur planbeskrivning, samt vilken inverkan detaljplanen har för 
gemensamhetsanläggningen. 
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Det finns fastigheter inom området som understiger minsta fastighetsstorlek, exempelvis 
Tågarp 19:102, 19:103, 19:77. Dessa fastigheter kan inte uppnå föreskriven minsta 
fastighetsstorlek utan en fastighetsbildningsåtgärd. 
 

Kommentar:  
Planbeskrivning 
Avsnittet om inlösen av allmän platsmark är en generell skrivning och avser 
inget specifikt område inom detaljplanen. Inlösen av allmän platsmark är inte 
aktuellt för denna detaljplan och stycket utgår.  
 
Detaljplanens genomförande kräver inte att någon fastighetsreglering görs. 
Avsnittet om fastighetsrättsliga frågor justeras och förtydligas i fråga om 
markanvändning och nyttjanderättsavtal vid fastigheten Tågarp 19:134.  
 
Plankarta 
Planområdesgränsen som har fallit bort i plankartans legend läggs till.  
 
Den sydöstra hörnan av Tågarp 19:64 och den sydvästra hörnan av Tågarp 
19:71 utgörs av allmän platsmark GATA, detta regleras med en 
användningsgräns och färgsättningen är därför grå.  
 
För punktprickad mark ändras skrivningen till ”Marken får inte förses med 
byggnad”.  
 
Övrigt 
Planbeskrivningen kompletteras med vilken version av plan- och bygglagen 
(med hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av 
detaljplanen. 
 
Fastighetsägarförteckningen revideras inför granskning med hänsyn till 
Avtalsservitut akt 1231IM-05/1415.1.  
 
Gemensamhetsanläggning Tågarp ga:2, vars innehavare är Rinnebäcks 
samfällighetsförening, gränsar till planområdet i öster men påverkas inte av 
planförslaget. Planbeskrivningen kompletteras med information om 
gemensamhetsanläggningen.  
 
Fastigheten Tågarp 19:134 undantas från planbestämmelsen om minsta 
fastighetsstorlek. Den kan utökas med den kvartersmark som planläggs intill 
den men det är också möjligt att arrendera tillagd mark från kommunen.  
Fastigheterna Tågarp 19:102, 19:103 och 19:77 är rester av en gammal 
fastighetsindelning. De har samma ägare som intilliggande fastigheter och 
utgör tillsammans med dem fungerande tomter av den storlek planen 
föreskriver. Enda utvecklingsmöjligheten för de små fastigheterna är att 
reglera in dem i de större. Detta är möjligt som planen är skriven men 
eftersom det är befintliga fastigheter är det inget tvång.  
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Trafikverket 
 
Samråd 
Statlig väginfrastruktur berörs inte av planförslaget. Planområdet berörs dock av buller från 
Lommabanan. Planbeskrivningen anger att för fastigheterna Tågarp 19:100 och 19:101 
överskrids maxvärden vid fasad men man har sina uteplatser i motsatt riktning från 
Lommabanan vilket innebär att fastigheterna bör ha godkända värden vid respektive 
uteplats. Någon bullerutredning är inte genomförd, Trafikverket anser att kommunen 
tydligare ska motivera varför en bullerutredning inte tagits fram. 
 

Kommentar:  
Planbeskrivningen kompletteras med en sammanfattning av bullerutredning 
som Trafikverket har tagit fram i samband med utbyggnaden av 
Lommabanan. Se även svar till länsstyrelsen på sida 3 i denna 
samrådsredogörelse.   
 

 
Utbildnings- och kulturnämnden 
Det finns ganska lite sagt om de kulturhistoriska värdena gällande aktuellt bostadsområde. 
Bebyggelsen beskrivs i bostadsutställningen Fem Hem-Expo i Arlöv. ”Låga 
enfamiljsbostäder, intressanta bl.a. därigenom, att husen trots en gemensam grundlösning 
är varandra olika.” Villorna beskrivs i en annons i tidningen Arbetet som ”intressanta 
prisbilliga villatyper under lånetaket”. Arlöv utpekas som intressant utifrån industrins 
påverkan på orten i Region Skånes kulturmiljöprogram. Detta sammantaget ger bilden av 
ett bostadsområde som på ett tydligt sätt berättar Arlövs historia. 
 
Utbildnings- och kulturnämnden anser att det därför finns starka skäl att bevara de 
historiska och identitetsmässiga kvaliteterna. Bebyggelsen är ett intressant exempel på tidig 
villabebyggelse i anslutning till industrier. Det är intressant ut regional synpunkt, men 
kanske ännu mer intressant ut Arlövs perspektiv då området så tydligt ger orten sin historia 
och sin identitet. 
 
Ur barn- och elevperspektivet vill nämnden poängtera att det är viktigt med säkra vägar till 
för-skolor, skolor och fritidsanläggningar. Utbildnings- och kulturnämnden förutsätter att 
säkra gång- och cykelbanor prioriteras i det fortsatta detaljplanearbetet. 
 
 

Kommentar:  
Det är låga hastigheter i området och det finns trottoarer på vardera sida av 
alla gator vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Då detaljplanen avser 
att bevara områdets utformning föreslås ingen förändring av gång- och 
cykelvägar. Inom de ytor som planläggs som allmän platsmark står det 
kommunen fritt att utifrån detaljplanen ändå göra trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder i framtiden.   

 
 



Samrådsredogörelse – Detaljplan för Tågarp 19:60 m.fl.,   KS/2018:664 
området kring Östgatan 

2019-08-26 7 (12) 

Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggavdelningen lämnar följande synpunkter: 
 
Planbeskrivning 
Buller och störningsskydd 
I planebeskrivningen ska bullersituationen redovisas, dvs. beräknade värden för 
omgivningsbuller vid fasad och ev. uteplats. Om denna redovisning anses obehövlig krävs 
en motivering (se PBL 4 kap. 33a §.) De beräknade värden som ev. redovisas i 
planbeskrivningen ska visa att aktuella riktvärden inte överskrids. Det räcker alltså inte att i 
planbeskrivningen endast redovisa eller hänvisa till gällande riktvärden. 
 
Plankarta och bestämmelser 
Bestämmelse om att huvudbyggnad ska uppföras fristående saknar avståndsbestämmelse 
eller annan beskrivning av hur bestämmelsen ska tolkas. Plankartan bör ange vilket avstånd 
till tomtgräns som avses med bestämmelsen.  

Införande av en förhöjd marklovsplikt för trädfällning innebär en stor inskränkning i 
enskilda fastighetsägares rådighet över privat egendom. Det är viktigt att skäl till införande 
av marklovsplikt motiveras tydligt och att syftet med bestämmelsen beskrivs i 
planhandlingarna. Miljö- och byggavdelningen saknar förutsättningar för att göra 
kvalificerade bedömningar av risk eller andra förutsättningar som kan utgöra skäl att bevilja 
marklov för fällning av träd. Detta innebär att avdelningen behöver inhämta extern 
bedömning från arborist eller annan sakkunnig inom trädvård. Detta innebär att kostnaden 
för en marklovansökning kan bli hög. För att bygglovsavdelningen ska kunna bedöma när 
marklov ska beviljas, eller avslås, måste syftet med bestämmelsen förtydligas.  

Alléträden på allmän platsmark omfattas av det generella biotopskyddet vilket innebär att 
ingrepp i allén kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Det saknas beskrivning av vilket behov 
som föreligger för att göra ytterligare bedömning av träden. 

Utformningen av marklovsbestämmelsen gör att det i normalfallet inte går att bedriva 
tillsyn vid olovlig trädfällning, då mätpunkten som avgör om ett träd omfattas av 
marklovsplikt, enligt bestämmelsen ska fastställs till 1 meter ovan mark. Som alternativ till 
en generell marklovsplikt finns möjlighet att skydda individuella träd genom att peka ut de 
träd som bedömts värdefulla på plankartan.  

Miljö- och byggavdelningen har begränsade möjligheter att följa upp krav på att träd ska 
återplanteras. Om krav på återplantering ska finnas i planbestämmelsen, bör 
förutsättningar för dessa krav beskrivas.  

Då planområdet redan är utbyggt vid detaljplanens genomförande föreligger viss risk att 
enskilda fastigheter kan få ett planstridigt utgångsläge om de inte följer detaljplanens 
bestämmelser. Ett planstridigt utgångsläge kan innebära att en fastighetsägare inte får 
bygglov för annat än rena fasadändringar, även om det denne vill göra följer detaljplanen. 

 
 

Kommentar: 
Planbeskrivning 
Planbeskrivningen kompletteras med en sammanfattning av bullerutredning 
som Trafikverket har tagit fram i samband med utbyggnaden av 
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Lommabanan. Se även svar till länsstyrelsen på sida 3 i denna 
samrådsredogörelse.   
 
Plankarta och bestämmelser 
Syftet med bestämmelsen om fristående huvudbyggnad är att säkerställa att 
det inte uppförs sammanbyggda bostadshus. Det finns idag huvudbyggnader 
med tillbyggnader i tomtgräns vilket gör att de skulle bli planstridiga om 
detaljplanen skulle reglera avstånd i meter till tomtgräns. Planbestämmelsen 
ändras till: Huvudbyggnad får inte sammanbyggas i tomtgräns.  
 
Vegetation 
Marklov för fällning av träd justeras till att endast innefatta ett för området 
karaktärskapande större träd. Mått på stamomfång tas bort då 
bestämmelsen kan ge en effekt av att fastighetsägare avverkar träd innan 
det når det angivna stamomfånget, vilket motverkar syftet med 
bestämmelsen. Bestämmelse om krav på återplantering av träd tas bort från 
plankartan eftersom att bestämmelsen Trädallé ska finnas anses uppfylla 
syftet med bestämmelsen.  
 
  

Fastighetsägare Tågarp 19:88 
Vill att byggytan man har lov att bygga på ändras ifrån 20% till 30% samt att nockhöjden 
på huset ändras ifrån 6m till 7m. Fastighetsägaren yrkar även på att antalet bostäder på 
tomten ska ändras ifrån 1-2 till 1-3. 
 

Kommentar:  
Syftet med detaljplanen är att bevara områdets karaktär samt befästa 
befintlig markanvändning med bostäder i småhusbebyggelse i 
bostadsområdet i anslutning till Östgatan. Fastighetsägarens önskemål om 
ökad byggrätt avviker från skalan i området och skulle påverka 
bostadsområdets karaktär och kulturvärden negativt.  
Bestämmelsen 1-2 bostäder ändras till max 2 lägenheter får finnas per 
fastighet.  
 
 
 

Fastighetsägare Tågarp 19:96 
Vi tycker att detaljplanen för Tågarp 19:60 m.fl., området kring Östgatan är bra och vi tycker 
att målen som sätts upp är väldigt bra. 
I detaljplanen nämns att "Villorna har uppförts under olika tidsperioder vilket innebär att 
det är en stor spridning i uttryck och stilar" och har som mål att "Den nya detaljplanen ska 
styra utvecklingen så att området ska bibehålla sin nuvarande karaktär" något som vi håller 
med om. Det vi känner är att ett antal föreslagna begräsningar i den nya detaljplanen 
blockerar möjligheten att bevara detta varierande uttryck, vilket gör att vi skulle önska 
några justeringar. 
 
Vårt tak på Tågarpsvägen 18 (från 1929) har en taklutning som kan vara något mer än 50 
grader och en takhöjd som vi tror är något högre än 10 meter, så för att bevara nuvarande 
byggnadsstilar så föreslår vi en ändring till 45-55 grader på taklutning och upp till 11 meter i 
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nockhöjd skulle vara bättre för att bevara nuvarande varierande uttryck i området. 
 
Trädgårdarna i området är äldre med varierande skötsel på träd och mark, att sätta krav på 
marklov för trädfällning eller förändring av genomsläppligheten kan minska skötsel och 
stoppa försök att rädda variationen som finns i den ursprungliga trädgårds eller 
markplaneringen. Vi föreslår att det räcker med att sätta maxgräns på hur stor del av 
tomten som ska vara genomsläpplig och att istället arbeta med dagvatten på Östgatan. 
Vi anser att östra sidan av vägen på Östgatan mellan Ängsgatan 11 och Tågarpsvägen 16 
(rödmarkerad på bild) ej kan användas för trafik (blockerad i båda riktningar) utan är i 
nuläget enbart en parkeringsplats. Så för att förbättra barnvänligheten och förbättra 
dagvattenhantering så tycker vi att det skulle vara lämpligt att detta område skulle bli 
dagvattenbrunn och grön genomsläpplig vegetation istället för väg. 
 
 Kommentar: 

En inmätning har utförts som visar att nockhöjden understiger 10 meter och 
takvinkeln är cirka 50 grader för husen längs Tågarpsvägen. För att inte 
skapa ett planstridigt utgångsläge ökas högsta takvinkel till 55 grader.  
 
Marklov för fällning av träd justeras till att endast innefatta ett för området 
karaktärskapande större träd.  
 
Ledningsnätet är hårt belastat i området och därför är det viktigt att det finns 
mycket grönyta som fördröjer dagvattnet. VA SYD har blivit informerade om 
problemen med översvämningar.  
 
Den del av Östgatan som delar sig mellan Ängsgatan och Tågarpsvägen är 
inte en del av planområdet och någon förändring inom ramen för 
detaljplanen kommer inte att föreslås. Däremot finns det inget hinder för att 
gatan byggs om utifrån den detaljplan som gäller för den ytan.  

 
 
Fastighetsägare Tågarp 19:123 
Vi är fastighetsägare till Tågarp 19:123, Tågarpsvägen 23 i Arlöv. Efter att ha läst igenom 
planförslaget har vi några synpunkter och frågor. 
 
Först vill vi tacka för att vår carport vid Hällegatan blivit planenlig. 
Sedan beklagar vi att vårt bostadshus med mansardtak blivit planstridigt med avseende på 
övre takvinkeln. Enligt plankartan får den vara högst 30 grader och vi mäter den till cirka 37 
grader. Den nedre vinkeln har vi inte haft möjlighet att mäta. Vid en promenad runt vårt 
kvarter har vi bedömt att fler bostadshus kan ha andra takvinklar än planen föreskriver. 
Eftersom planens syfte är att bibehålla områdets nuvarande karaktär anser vi att 
planbestämmelserna borde utformas så att den befintliga bebyggelsen är planenlig. Den 
byggrätt som vår fastighet får genom detta planförslag kan inte utnyttjas då vi hamnar i så 
kallat planstridigt utgångsläge då bostadshuset inte överensstämmer med detaljplanen. 
Enligt planbeskrivningen, sidan 10 Övergripande förslag, gäller bestämmelserna vid 
nybyggnation men även tillbyggnader påverkas i bygglovsskedet enligt 9 kapitlet 30 § plan- 
och bygglagen.  
 
Vi undrar också om de takvinklar som anges i detaljplanen kommer att gälla för till exempel 
uthus och uterum? 45 graders takvinkel är högre än många befintliga uthus i området. 
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På sidan 9 i planbeskrivningen finns en bild på en tvåplanvilla med brant takfall. Denna 
byggnad ligger inte inom det område som detaljplanen gäller, så välj gärna ett annat hus 
inom planområdet. 
 
Vi är positiva till att marklov införs för fällning av större träd. På fastigheten Tågarp 19:100 
står en enorm ek som vi hoppas får stå kvar. Där finns också ett stort valnötsträd som inte 
finns med på grundkartan. Med tanke på att fruktträden på vår fastighet är mycket gamla 
undrar vi vad som kommer att gälla för gamla döende/döda träd. Kommer marklov att 
krävas även för dessa? Vi undrar också över bestämmelsen om återplantering. Vi har i 
nuläget 13 fruktträd (på 790 kvadratmeter tomt) och flera av dem är gamla och spaljerade 
mot huset eller står nära fastighetsgränsen (på grund av att fastigheten har fått avstå mark 
till gatumark både i norr och söder). Kommer vi bli tvungna att plantera nya fruktträd i 
samma lägen om vi tar bort dem när de dör? Vi har sett att det står olika mått på träd som 
kräver marklov vid fällning, 20 centimeter i stamdiameter på plankartan och 20 centimeter i 
stamomkrets i planbeskrivningen, sidan 11 Natur och landskapsbild.  
 
Det är bra att det finns en bestämmelse som begränsar hårdgjord mark men den är 
formulerad olika på plankartan och i beskrivningen. I planbeskrivningen på sidan 11 står att 
50 % av den enskilda fastigheten inte får hårdgöras medan det på plankartan står att minst 
50 % av marken ska vara genomsläpplig. Under Dagvatten på 11 i beskrivningen står 
bestämmelsen tydligast beskriven, att inte mer än 50 % inklusive byggnadsytan får 
hårdgöras.  
 
På sidan 13 under Fastighetsrättsliga frågor, står om en fastighetsreglering från allmän 
platsmark till kvartersmark. Vi har svårt att förstå texten och vad detta innebär för 
fastighetsägarna till Tågarp 19:134 men hoppas de fått mer information än det som står i 
planbeskrivningen. Vi berörs ju inte av detta men vill ändå påpeka att texten är svår att 
förstå. 
 
 
 Kommentar: 

För att inte skapa ett planstridigt utgångsläge ökas högsta övre takvinkel på 
mansardtak till 40 grader. 
 
Planbeskrivningen förtydligas i fråga om att planbestämmelserna i denna 
detaljplan inte enbart gäller vid nybyggnation, utan även vid tillbyggnader.  
 
Planbestämmelse om takvinklar gäller inte komplementbyggnader, vilket 
förtydligas i planbestämmelse om takvinklar till granskning.   
 
Bilden på sid 9 i planbeskrivningen ändras.  
 
Marklov för fällning av träd justeras till att endast innefatta en större ek.  
 
Bestämmelsen som begränsar hårdgjord mark omformuleras så att den 
överensstämmer på plankarta och i planbeskrivning.  
 
Avsnittet om fastighetsrättsliga frågor justeras och förtydligas i fråga om 
markanvändning och nyttjanderättsavtal vid fastigheten Tågarp 19:134.  
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Fastighetsägare Tågarp 19:134 
Vi yrkar på justering av texten under rubriken "Fastighetsrättsliga frågor, 
Fastighetsbildning (sidan 13) enligt följande: 
"Ett genomförande av planen medför en fastighetsreglering av fastigheten Tågarp 21:101 
från allmän platsmark till kvartersmark. Regleringen sker för att möjliggöra att denna mark, 
av kommunen på 1920-talet tvångsinlöst, kan återgå till dess ursprungliga fastighet Tågarp 
19:134, alternativt användas av denna genom nyttjanderättsavtal. Detta eftersom syftet 
med ovan nämnda tvångsinlösen inte längre finns kvar. Det kräver i så fall en planändring. 
Planförslaget innebär att del av Tågarp 21:101 mark som tidigare varit allmän platsmark 
planläggs som kvartersmark."  
 
Motivering: 1) Den text som ursprungligen föreslås under rubriken "Fastighetsrättsliga 
frågor, Fastighetsbildning" ger en förenklad, historielös, och delvis felaktig, beskrivning. 
Ovan nämnda tvångslinlösen av marken Tågarp 21:101 från fastigheten Tågarp 19:134 år 
1927, för en symbolisk summa av en krona per kvadratmeter, vilket utbetalades först på 
1950-talen (!), motiverades av den plan som på den tiden fanns på att anlägga en större 
genomfartsled längs Tågarpsvägen (från Lommavägen till Ringvägen). Denna plan är sedan 
länge avskriven, och syftet med tvångsinlösen existerar inte längre. 2) Dessutom så är 
ovanstående förslag nödvändigt för att kommunen ska efterleva Plan och Bygglagen (4 kap. 
18 § 1 PBL; se sidan 17 i Detaljplanen) om att "minsta tillåtna fastighetsstorlek är 600 
kvadratmeter" samt de föreskrifter som uttrycks! denna Detaljplan (DP281). Under rubriken 
Detaljplan på sidan 6 uttrycks nämligen: "Planen är indelad i fastigheter som är minst 600 
kvadratmeter stora". Observera! Den nuvarande fastighetsstorleken för Tågarp 19:134 är, 
efter ovan nämnd tvångsinlösen på1920-talet, endast 489 kvadratmeter.  
 
Se bifogad dokumentation om fastighetens historia från 1925 och framåt, vilken har 
översänts kommunen även 2002-01 och 2019-03. 
 
 Kommentar: 

Avsnittet om fastighetsrättsliga frågor justeras och förtydligas i fråga om 
markanvändning och nyttjanderättsavtal vid fastigheten Tågarp 19:134. 
Kommunen har i översiktsplanen pekat ut Rinnebäck som ett möjligt läge för 
en tågstation, därför kvarstår fortfarande behovet av att kunna öka 
framkomligheten på Tågarpsvägen i framtiden.   
 
Planbestämmelse om minsta fastighetsstorlek justeras till att endast omfatta 
de fastigheter som är större än 600 kvm.  
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ÄNDRINGAR 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget. 
 
Utöver mindre justeringar föreslås följande: 
 
Plankarta och bestämmelser 

- Planområdesgränsen läggs till i legenden.  
- För punktprickad mark ändras skrivningen till ”Marken får inte förses med 

byggnad”. 
- Bestämmelse om fristående hus revideras. 
- Bestämmelse om marklov för fällning av träd justeras till att enbart omfatta en stor 

ek som är karaktäristiskt för området.  
- Bestämmelse om återplantering av träd tas bort. 
- Reglering av takhöjd och takvinkel justeras och utökas för att stämma bättre 

överens med verkligheten. 
- Bestämmelse som begränsar hårdgjord mark omformuleras.   

 
Planbeskrivning 

- Planbeskrivningen kompletteras med en sammanfattning av bullerutredning som 
Trafikverket har tagit fram i samband med utbyggnaden av Lommabanan. 

- Avsnitt om inlösen av allmän platsmark utgår. 
- Avsnitt om fastighetsrättsliga frågor justeras och förtydligas i fråga om 

markanvändning och nyttjanderättsavtal.  
- Planbeskrivningen kompletteras med vilken version av plan- och bygglagen (med 

hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen. 
- Påverkan på gemensamhetsanläggningen Tågarp Ga:2 läggs till. 
- Planbeskrivningen förtydligas med att planbestämmelserna i denna detaljplan även 

gäller tillbyggnader.  
- Bild på sid. 9 ändras. 

 
 
Övrigt 

- Fastighetsförteckningen uppdateras. 
 

MEDVERKANDE 
Samrådsredogörelsen har tagits fram av kommunledningsförvaltningen genom Emelie 
Edström på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott.  
 
 
 
 
 
Kerstin Torseke Hulthén   Emelie Edström 
Planchef    Planhandläggare 
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