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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

SAMRÅD 

På uppdrag av kommunstyrelsen beslutade t.f planchef Bengt Guldstrand den 24 
september 2019, KS delg. 2019:181, att gå ut på samråd med detaljplan för del av Tågarp 
15:1 m.fl. Lagervägen och att detaljplanen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.  
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 4 oktober – 28 oktober 
2019 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11 §.  

GRANSKNING 

Planutskottet beslutade den 16 december 2019 § 39 att gå ut på granskning med detaljplan 
för del av Tågarp 15:1 m.fl. Lagervägen.  
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 13 januari – 7 februari 
2020 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 18 §.  

DELGIVNA MYNDIGHETER, ORGANISATIONER OCH SAKÄGARE 

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 i medborgarhuset i Arlöv, biblioteket i 
Arlöv samt på kommunens hemsida.  
 
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. Region Skåne 
2. Hyresgästföreningen, Region Södra Skåne 
3. Sydvatten 
4. Weum Gas AB 
5. VA SYD Avfallsavdelning 
6. Räddningstjänsten Syd 
7. Kommunteknik, Burlövs Kommun 

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

1. Länsstyrelsen Skåne 
2. Lantmäteriet  
3. Miljö- och byggnämnden, Burlövs Kommun 

 



KS/20XX:XX: Granskningsutlåtande – Detaljplan för X 
 

3 
 

SYNPUNKTER OCH KOMMUNENS KOMMENTARER 

Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas med 
kursiverad och indragen text.  
 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några 
formella synpunkter på planförslaget utifrån Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. 
plan- och bygglagen.  
 
Lantmäteriet 
I genomförandebeskrivningen anges att det är exploatören som ska initiera samt bekosta 
eventuell ledningsrätt. Lantmäteriet vill påpeka att det vid inrättandet av ny ledningsrätt är 
ledningshavaren som har rätt att ansöka om förrättning. Enligt huvudregeln är det även 
ledningshavaren som åläggs betalningsansvar för förrättningskostnaderna. 

 Kommentar: Texten har justerats i enlighet med ovan. 
 

Miljö- och byggnämnden  
I detaljplanen har lagts till en bestämmelse om ändrad marklovsplikt. Som bestämmelsen är 
formulerad omfattar den troligen både åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet 
och åtgärder som förbättrar den. Bestämmelsen bör ändras till "marklov krävs även för 
markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet" för att inte lägga onödig 
administrativ börda på fastighetsägaren om denna vill vidta åtgärder som förbättrar 
markens genomsläpplighet. 

I och med att den utökade marklovsplikten lagts ut som en allmän bestämmelse gäller den 
inom hela planområdet, även inom det som utgör gatuområde och den delen av 
kvartersmark som inte omfattas av n-bestämmelsen. Man bör överväga om detta verkligen 
behövs om dessa ytor ändå inte ska användas för infiltrering utan är tänkta som köryta - 
den utökade marklovsplikten bör då kunna läggas endast på n-området. 

Kommentar: Plankartan och planbeskrivningen har justerats i enlighet med 
ovan.  

ÄNDRINGAR 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget. 

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

- Planbeskrivningen: texten justeras gällande bildande av ledningsrätt och servitut, 
till att ledningshavaren är initiativtagare och betalningsansvarig, inte exploatören. 

- Plankartan och planbeskrivningen: Bestämmelsen gällande utökad lovplikt justeras 
till att reglera markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet inom 
område betecknat med n. Texten i planbeskrivningen förtydligas. 
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MEDVERKANDE 

Granskningsutlåtandet har tagits fram av kommunledningsförvaltningen på uppdrag av 
kommunstyrelsens planutskott.  
 
 
 
 
 
Bengt Guldstrand   Kerstin Torseke Hulthén 
t.f Planchef    Planhandläggare 


