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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

SAMRÅD 

På uppdrag av kommunstyrelsen beslutade planchefen den 14 februari 2019 att gå ut på 
samråd med Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.  
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 22 februari – 22 mars 2019 
enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11 §.  

GRANSKNING 

Planutskottet beslutade den 27 maj 2019 § 16 att gå ut på granskning med detaljplan för 
Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.  
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 7 - 28 juni 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 Skåne 
2. Lantmäteriet 
3. Region Skåne 
4. Sydvatten 

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

1. Trafikverket  
2. Räddningstjänsten Syd 
3. Avfallsavdelningen VA SYD  
4. Miljö- och byggnämnden 

 

SYNPUNKTER OCH KOMMUNENS KOMMENTARER 

Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas med 
kursiverad och indragen text.  
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Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 
Trafikverket har i samrådsskedet efterfrågat invärde i riskhanteringen. Kommunen har 
besvarat Trafikverkets frågor, men inte gjort några ändringar i planhandlingarna. 
Trafikverket har inget ytterligare att tillägga gällande riskhanteringen. I övrigt har 
Trafikverket inget att erinra. 
 
Räddningstjänsten Syd 
Planområdet ligger i direkt anslutning till Södra stambanan som är en rekommenderad 
transportled för farligt gods. En riskanalys har tagits fram och i denne anges ett stort antal 
konsekvensreducerande åtgärder som behöver vidtas för att risken ska anses vara 
acceptabel. Räddningstjänsten Syd kan konstatera att samtliga åtgärder på ett föredömligt 
sätt är angivna på plankartan och i planbeskrivningen. Räddningstjänsten ställer sig dock 
tveksamma till om åtgärder av detta slag kan kompensera för den robusta lösningen med 
skyddsavstånd. Flertalet av åtgärderna bygger på en organisatorisk lösning och hanterar 
rutiner och utbildning av butikens personal. Det ställs också krav på  
butiksägaren/fastighetsägaren att ha ett informationssystem för övervakning av 
spårområdet. Att kontrollera att dessa åtgärder funkar över tid är inget som ingår i 
Räddningstjänsten Syds tillsynsarbete utan behöver säkerställas på annat sätt.  
Avseende brandvattenförsörjning, insatstid och räddningstjänsten tillgänglighet finns inget 
att erinra. 
  

Kommentar: Avtal avseende riskreducerande åtgärder har träffats mellan 
kommunen och fastighetsägaren 2008-05-05. I avtalet beskrivs de 
riskreducerande åtgärder som åligger fastighetsägaren att utföra. Avtalet 
fortsätter att gälla med samma innehåll efter planens antagande.   

 
Avfallsavdelningen VA SYD 
VA SYD:s avfallsavdelning ser glädjande på att synpunkten om att parkeringen kan vara en 
lämplig plats för publik återvinningsstation, tagits med i planbeskrivningen. I övrigt inget 
ytterligare att erinra. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Planbestämmelsen om att byggnaders bärande konstruktion ska utföras med avstyvningar 
mellan butiker och extra bärförmåga i pelare och tak är svår att tolka. Det är angivet i 
planbeskrivningen att byggnaden ska dimensioneras med hänsyn till risk som föranleds av 
närhet till järnväg – men det är inte närmare beskrivet hur. Det framgår inte vad detta 
innebär och vilka extra krav, utöver de som normalt finns i Boverkets konstruktionsregler 
(EKS), som ska uppfyllas. Vilka olycklaster och lastkombinationer bör man särskilt beakta? 
Kan normala värden i EKS/Eurokoder tillämpas eller behöver man lägga på någon riskfaktor 
eller liknande? Detta bör förtydligas, förslagsvis i planbeskrivningen.  
 
I övrigt har miljö- och byggnämnden inga synpunkter. 
 

Kommentar: I samband med eventuellt nytt bygglov bör konstruktionen 
utvärderas och beskrivas utifrån den risk närheten till järnvägen innebär vid 
den tidpunkten.   
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ANTAGANDE 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att gå vidare med förslaget till 
antagande. 

MEDVERKANDE 

Granskningsutlåtandet har tagits fram av kommunledningsförvaltningen genom Fanny 
Jacobsson på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott.  
 
 
 
Kerstin Torseke Hulthén   Fanny Jacobsson 
Planchef    Planhandläggare 


