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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 översiktsplanen 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 
Förslag till detaljplan för del av Tågarp 21:101, Norra Promenaden var på samråd under 
tiden 2021-12-15 – 2022-01-14 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11 §. Under samrådet 
inkom inga yttranden som föranledde annat än redaktionella ändringar av planförslaget. 

GRANSKNING 
Kommunstyrelsen planutskott beslutade den 15 februari 2022 att om granskning av 
Detaljplan för del av Tågarp 21:101, Norra Promenaden. Planförslaget var utställt 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 granskningssynpunkter. Remissinstanser och 
remissvaren i sin helhet kan fås på begäran av kommunledningsförvaltningen. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT 
Under granskningstiden har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan kommit från: 
 

1. Lantmäteriet 
2. VA Syd, vatten 
3. VA Syd, avfall 
4. E.ON Energidistribution AB 
5. Telia Company – Skanova AB 
6. Svenska kraftnät 
7. Sydvatten 

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

1. Länsstyrelsen Skåne 

SYNPUNKTER OCH KOMMUNENS KOMMENTARER 
Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas med  
kursiverad och indragen text.  
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1. Länsstyrelsen, 2022-03-03 

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

Hälsa och säkerhet – markföroreningar 
Länsstyrelsen efterfrågade i samrådsskedet en bedömning av huruvida det finns 
misstanke om markföroreningar som kan påverka föreslagen markanvändning. Enligt 
kommunens samrådsredogörelse är informationen om att planområdet tidigare utgjort 
fruktodling felaktig, och har korrigerats i granskningshandlingarna. Länsstyrelsen 
efterfrågar dock fortfarande kommunens bedömning huruvida misstanke om 
markföroreningar föreligger eller ej utifrån den historiska markanvändningen, trots att 
området inte utgjort tidigare fruktodling. 

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. 
 

Kommentar:  
En redogörelse gällande bedömning av risk för markföroreningar har lagts till 
under rubriken Hälsa och säkerhet i stycket ”Förutsättningar och 
förändringar”. Bedömningen är att det inte föreligger misstanke om 
markföroreningar utifrån platsens historiska markanvändning. 
 
 

ÄNDRINGAR 
Efter att ändringar gjorts i planbeskrivningen till följd av inkomna synpunkter gällande 
kommunens bedömning kring misstanke om markföroreningar utifrån historisk 
markanvändning bedömer kommunledningsförvaltningen att det är lämpligt att gå vidare 
till att anta detaljplaneförslaget. 
 

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