
  KS/2019:385 

 DP 289 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Ändring av detaljplan  
69T för kvarteret Humlemaden, Arlöv 6:28 och Arlöv 6:29 

upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser,  
Burlövs kommun, Skåne län 

2020-03-30 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 



KS/2019:385: Samrådsredogörelse – Ändring av detaljplan 69T för kv Humlemaden, Arlöv 6:28 och 
Arlöv 6:29 

 2 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

SAMRÅD 
Planutskottet beslutade den 5 november 2019 § 213 (KS delg/2019:213) att gå ut på 
samråd med ändring av detaljplan T69 för kvarteret Humlemaden, Arlöv 6:28 och Arlöv 
6:29, samt att detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 2019-12-09 till 2020-
01-13 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.  
 
Planförslaget har redovisats i medborgarhuset i Arlöv, biblioteket i Arlöv, samt på 
kommunens hemsida under samrådsperioden.  
 
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. Länsstyrelsen 
2. Region Skåne 
3. Trafikverket 
4. Miljö- och byggnämnden 
5. E.ON Energidistribution 
6. E.ON Energilösningar AB 
7. Sydvatten 
8. Swedegas 
9. VA SYDs avfallsavdelning 
10. Weum Gas AB 

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

1. Lantmäteriet  
 

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 
Lantmäteriet undrar över planens syfte. I planbeskrivningen anges att syftet med ändringen 
är att överföra byggnader på Arlöv 6:36 till Arlöv 6:28. Överföring av byggnader 
(fastighetstillbehör) genom fastighetsreglering kan enbart avse fastighetstillbehör som är 
upplåtna med servitut enligt fastighetsbildningslagen (FBL). Det verkar inte finnas några 
byggnader eller servitut för byggnad på Arlöv 6:36. Huruvida det överhuvudtaget går att 
bilda något servitut på Arlöv 6:36 med Arlöv 6:28 som härskande fastighet får prövas i 
framtida lantmäteriförrättning.  
 
Om syftet med ändringen är att möjliggöra överföring av hela, eller del av, Arlöv 6:36 till 
Arlöv 6:28 genom fastighetsreglering är inte heller det självklart utan får prövas enligt 
reglerna i FBL efter ansökan om lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet. 
 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande av att 
ändring av detaljplan 69T och upphävandet av fastighetsbestämmelserna är 
ett första steg för att fastighetsägaren ska kunna ansöka om 
lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet. Syftet med lantmäteriförrättningen 
är att kunna reglera över fastighet Arlöv 6:36 till fastighet Arlöv 6:28.  

ÄNDRINGAR 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget. 
 
Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

- Förtydligande av vad ett förenklat planförfarande innebär. 
- Förtydligande av att lantmäteriförrättningen är en egen process och att syftet med 

planen är att möjliggöra att genom lantmäteriförrättning reglera över Arlöv 6:36 till 
Arlöv 6:28. 

- Förtydligande av att planen syftar till att ändra detaljplan 69T och upphäva 
tomtindelning för de fastigheter som berörs av tomtindelning för kv. Humlemaden 
12-BUR-468, Arlöv 6:28 och Arlöv 6:29. 

MEDVERKANDE 
Samrådsredogörelsen har tagits fram av kommunledningsförvaltningen genom Lina Gerdin 
på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott. 
 
 
 
 
 
 
Bengt Guldstrand   Lina Gerdin 
Tf Planchef    Planhandläggare 
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