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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

SAMRÅD 

Planchefen beslutade den 19 mars 2019 att gå ut på samråd med detaljplan för Tågarp 
19:60 m.fl., området kring Östgatan och att detaljplanen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.  
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 4 – 30 april 2019 enligt 
plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11 §.  

GRANSKNING 

Planutskottet beslutade den 26 augusti 2019 § 27 att gå ut på granskning med detaljplan 
för Tågarp 19:60 m.fl., området kring Östgatan.  
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 1 – 31 oktober 2019 
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. Länsstyrelsen 
2. Trafikverket 
3. Miljö- och byggnämnden 
4. VA Syd 
5. VA Syds avfallsavdelning 
6. Sydvatten 
7. Svenska kraftnät 
 

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

1. Lantmäteriet 
2. 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.  
 
Lantmäteriet 
Lantmäteriet har tagit del av detaljplanens granskningshandlingar. Någon fullständig 
genomgång av planförslaget (daterat 2019-08-26) har inte gjorts, utan fokus har varit på 
genomförandefrågor. Följande har noterats: 
Lantmäteriet anser det fortfarande något oklart vad gäller den mark inom Tågarp 21:101 
som går från allmän plats till kvartersmark och nyttjas som trädgård av Tågarp 19:314. Det 
verkar som kommunen inte har för avsikt att särskilja denna nu utlagda kvartermark från 
allmän plats inom Tågarp 21:101, och således heller avser att genomföra detaljplanen i den 
delen. Dessutom skrivs även i avsnittets (Fastighetsrättsliga frågor) sista del att ”det kräver i 
så fall en planändring”. Krävs det ännu en planändring eller vad menas? 
 
I övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter på planförslaget. 

 
Kommentar:  
Avsikten med att planlägga den del av kommunens mark som nyttjas som 
trädgård som kvartersmark istället för allmän platsmark är att på ett juridiskt 
korrekt sätt möjliggöra ett tecknande av avtal om nyttjande då det enligt lag 
inte är möjligt att arrendera allmän platsmark. Syftet med ändringen är 
således att gällande markanvändning ska kunna fortlöpa. Anledningen till att 
detaljplanen inte tar ställning till försäljning av mark och justerade 
fastighetsgränser är att gällande översiktsplan anger Tågarpsvägen som en 
föreslagen förbindelse till en ny pendlarstation på Lommabanan. Denna 
detaljplan ska inte föregå planeringen innan beslut är fattat om 
pendlarstationens placering och dess tillfarter.  
  
Meningen som anger att det krävs en planändring är felaktig och meningen 
raderas till antagande.  
 

 
Fastighetsägare Tågarp 19:134 

1.  Delar av marken Tågarp 21:101 som angränsar till vår fastighet (Tågarp 

19:134) föreslås få ändrad status från allmän platsmark till kvartersmark. 

- Detta tycker vi är mycket positivt. 

2. Vi föreslog i samrådet att texten justeras i Detaljplanen under rubriken 

"Fastighetsrättsliga frågor, Fastighetsbildning (sidan 13) justeras. Detta så att 

den återger en mer rättvisande beskrivning av historien för fastigheten Tågarp 

19:134. Delar av denna tvångsinlöstes av kommunen under tidigt 1900-tal, för 

att ingå i marken Tågarp 21:101. Syftet var att bygga en större genomfartsled 

längs Tågarpsvägen, planer som sedan länge är skrinlagda. Kommunen 

kommenterade inte detta förslag i samrådet. 

- Vi anser fortfarande att en sådan justering av texten bör göras. 
 

3. Kommunen framför i en kommentar under samrådsförfarandet ett nytt 

motiv för att behålla de delar av marken Tågarp 21:101 som tidigare hört 
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till vår fastighet (Tågarp 19:134), nämligen en möjlig tågstation på 

Rinnebäck som nämns i översiktsplanen. Enligt muntlig information t ex på 

samrådsmötet i april 2019 så är denna tågstation inte längre sannolik. 

- Vi menar att det är viktigt att Detaljplanen utformas så att en återföring av 

ovan nämnda mark underlättas i det tillfälle att denna tågstation utgår ur 

kommande översiktsplan. 

 

4. Vi anser att det är svårt att förstå vad som föreslås för vår fastighet (Tågarp 

19:134) och för angränsande delar av marken Tågarp 21:101 i förslaget till 

Detaljplan, under rubrikerna Fastighetsbildning (sidan 13) och Plandata och 

Planhandlingar (sidan 4) samt Detaljplan (sidan 6)). Notera att detta har påpekats 

även i ett yttrande av en annan fastighetsägare under samrådet. 

- Texten måste förenklas och bli tydlig och förståelig. 

- Vad menas t ex med meningen ’Det kräver i så fall en planändring’? (sidan 13) 

- Det bör också framgå tydligare vilken Detaljplan som kommer att gälla för vår 
fastighet.   

 

5. Vi föreslår att texten under rubriken Fastighetsbildning öppnar upp både 

möjligheten av nyttjanderättsavtal (vilken omnämns) och en återföring till 

ursprunglig fastighet. Detta alternativ nämns i samrådsredogörelses sida 5 där 

kommunen skriver ’att den kan utökas den kvartersmark…’ 

- Detta alternativ bör också omnämnas i Detaljplanen. 
 
Kommentar:  
De ursprungliga planerna på att anlägga Tågarpsvägen som en 
genomfartsled som fanns under mitten av 1900-talet är inte längre aktuella 
men i översiktsplanen från 2014 (aktualitetsförklarad 2018) anges 
Tågarpsvägen som en möjlig tillfartsväg till en ny pendlarstation i Rinnebäck. 
Beslut om pendlarstationen är inte fattat varför syftet med inlösen av del av 
fastigheten Tågarp 19:134 som genomfördes under 1900-talet fortfarande är 
aktuellt. Eftersom att beslut om pendlarstationen i Rinnebäck inte är fattat så 
ska denna detaljplan inte motverka översiktsplanens intentioner om 
pendlarstation och dess tillfartsvägar. Denna detaljplan möjliggör ett fortsatt 
nyttjande av marken så som det sker idag.    
 
Kommunen kan inte kommentera hur förfarandet av inlösen av marken 
skedde under 1900-talets första hälft, men önskar nu att hanteringen sker på 
ett korrekt vis.  
 
För fastigheten Tågarp 19:134 förslås markanvändningen Bostad. För 
angränsade delar av kommunens fastighet Tågarp 21:101 ändras 
markanvändningen från Gata/Park till Bostad för att på ett juridiskt korrekt 
sätt möjliggöra ett tecknande av avtal om nyttjande då det enligt lag inte är 
möjligt att arrendera allmän platsmark. På så vis finns det möjlighet för 
fastighetsägaren att fortsatt använda marken som trädgård.  
 
Meningen som anger att det krävs en planändring är felaktig och meningen 
raderas till antagande.  
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Hela fastigheten Tågarp 19:134 samt den kommunala mark som nyttjas av 
fastigheten ingår i denna detaljplan för att underlätta förståelsen och 
tolkningen av vilka bestämmelser som gäller jämfört med tidigare när 
marken omfattades av tre olika detaljplaner. 
 
Denna detaljplan tar inte ställning till om marken ska säljas då det är en fråga 
som hanteras utanför planprocessen.  
 
 

ÄNDRINGAR 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget. 
 
I granskningshandlingens plankarta hade egenskapsbestämmelse om största och minsta 
fastighetsstorlek fallit bort från två egenskapsområden. Dessa har återinförts på plankartan 
i antagandehandlingen.  
 
Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

- Meningen under rubriken Fastighetsrättsliga frågor som lyder ”det kräver i så fall 
en planändring” raderas. 

- Förtydligande om översiktsplanens intentioner längs Tågarpsvägen och i Rinnebäck.  

MEDVERKANDE 

Granskningsutlåtandet har tagits fram av kommunledningsförvaltningen genom Emelie 
Edström på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott.  
 
 
 
 
Bengt Guldstrand   Emelie Edström 
Tf. planchef    Planhandläggare 
 

 

 
 

 

 
 


