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UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING 2 

SAMRÅD 
Planutskottet beslutade den 19 september 2013 § 49 att gå ut på samråd med detaljplan för 
del av Burlöv 13:1, Mimosavägen, Burlövs egnahem, samt att detaljplan inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 11 oktober – 15 november 
2013 enligt 5 kap §§ 20-21 plan- och bygglagen (PBL) 2010:900, i den lydelse som gällde 
mellan 2 maj 2011 och 31 december 2014).  

GRANSKNING  
Planutskottet beslutade den 23 november 2015 (§ 48) att gå ut på granskning med detaljplan 
för del av Burlöv 13:1, Mimosavägen, Burlövs egnahem.  
 
Förslaget till detaljplan har varit på granskning under tiden 22 december – 31 januari 2016 
enligt 5 kap §§ 18 – 22 (PBL).  

GRANSKNING 2 
Planutskottet beslutade den 18 april 2016 (§ 19) att gå ut på en andra granskning med 
detaljplan för del av Burlöv 13:1, Mimosavägen, Burlövs egnahem.  
 
Förslaget till detaljplan har varit på en andra granskning under tiden 2 maj – 30 maj 2016 
enligt 5 kap §§ 18 – 22 (PBL).  
 

DELGIVNA MYNDIGHETER, ORGANISATIONER OCH SAKÄGARE 
Kungörelse om en andra granskning har införts i ortspressen. Detaljplanen har varit utsänd 
för granskning till 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 hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Burlövs kommun, biblioteket i Arlöv, samt 
på kommunens hemsida.  
 
Följande sammanställning redovisar gransknings- och remissynpunkter enligt 
5 kap 23 § PBL. Remissinstanser och remissvaren i sin helhet kan fås på begäran av kansliet, 
Burlövs kommun. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT 
Under granskningstiden har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan kommit från: 
 
Länsstyrelsen  
Trafikverket 
Lantmäteriet 
Hyresgästföreningen Region södra Skåne 
VA Syd  
Kulturförvaltningen 
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KVARSTÅENDE SYNPUNKTER FRÅN SAMRÅDET OCH 
GRANSKNINGEN 
Samtliga synpunkter har bemötts och inga kvarstående synpunkter bedöms finnas. 
 
 
 
 
 
Kerstin Torseke Hulthén   Gärda Sjöholm  
planchef   planhandläggare 
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