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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

SAMRÅD 
Burlövs kommuns planutskott beslutade den 5 februari 2018 om samråd för Detaljplan för 
del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora Bernstorps gård. Bedömning gjordes att 
detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Förslaget var på samråd 19 februari till 16 mars 2018. Detaljplanearbetet handläggs med 
utökat förarande. 

GRANSKNING 
Planförslaget var på granskning under tiden 25 november till 16 november 2018 enligt plan- 
och bygglagen (PBL) 5 kap §§ 20-21.  

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. 
Förslaget har under granskningstiden varit tillgängligt på Medborgarhuset i Arlöv, 
biblioteket i Arlöv, samt på kommunens hemsida.  
 
Följande sammanställning redovisar under granskningstiden inkomna skrivelser. 
Remissinstanser och remissvaren i sin helhet kan fås på begäran av planeringsavdelningen. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT 
Under granskningen har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan kommit från: 
 
Länsstyrelsen Skåne 
Lantmäteriet 
Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne 
Trafikverket 
Räddningstjänsten Syd 
Sydvatten AB 
VA Syd, vatten 
VA Syd, avfall 
Svenska Kraftnät 
Weum Gas AB (tidigare E.ON Gas Sverige AB) 
 
Yttranden med erinringar, påpekanden, synpunkter och frågor som föranleder kommentarer 
och ska inarbetas i planen har inkommit från:  
 
1. Miljö- och byggnämnden, Burlövs kommun 

ERINRINGAR, PÅPEKANDEN, SYNPUNKTER M SAMT KOMMUNENS 
KOMMENTARER 
 
1. Miljö- och byggnämnden, Burlövs kommun 
Miljö- och byggnämnden avstyrker förslaget till detaljplan då ändringen, trots det som 
framförs om kompensationsplantering, inte bedöms uppfyllar krav på hänsyn till att 
bebyggelseområdes kulturhistoriska värden skyddas. Det bedöms vidare inte visat att det 
enskilda intresset av att planlägga marken för verksamhet överväger det allmänna intresset 



Granskningsutlåtande – Detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om 
Stora Bernstorps gård   
 KS/2016:522 

Antagandehandling, 2019-01-16 3 (5) 

att bevara området som grönområde och buffertzon mellan gården och intilliggande 
verksamheter. 
 
Redogörelse för ärendet 
Planområdet (i nu sökt detaljplan) gränsar till Stora Bernstorps gård, som i kommunens 
bevarandeplan från 2000 utpekas som en av de bevarandevärda fritt liggande gårdar som var 
typiska för den skånska jordbruksnäringen efter enskiftet. I bevarandeplanen påpekas också 
vikten av att ta hänsyn till den omgivande miljön. Parken och läget på en platå med utsikt 
över jordbruksmarken anses förstärka den herrgårdsliknande karaktären. 
 
Planområdet ingår i gällande detaljplan, nr 240 för Sunnanå 12:1 m.fl., Stora Bernstorp 2, 
som upprättades 2013 och vars genomförandetid går ut 2018-03-22. Inom planområdet anger 
detaljplanebestämmelserna allmän plats – NATUR. 
 
Området öster om planområdet ingår i samma detaljplan, nr 240, och är planlagt för 
industrier och kontor. I området ingår Stora Bernstorps gård med tillhörande personalbostad 
och lusthus. Dessa byggnader har i gällande plan skyddsbestämmelsen q och får inte rivas 
eller förvanskas. 
 
I översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun från 2014, framhävs att naturmarken i 
gällande plan binder samman Sege å, Bernstorps gård och Bernstorps mosse, en viktig länk i 
den övergripande sammanhängande grönstrukturen. Den remitterade detaljplanen strider 
därför mot översiktsplanen. 
 
Den 1 mars 2016 beslutade miljö- och byggnämnden om ett tidsbegränsat bygglov gällande 
uppställningsplats för distributionsfordon på fastigheten Sunnanå 12:3. I beslutet föreskrev 
nämnden att hänsyn skulle tas till befintlig växtlighet samt att gårdsmiljön runt Stora 
Bernstorps gård skulle behålla sin karaktär. Stora delar av växtligheten inom planområdet 
har idag, trots nämndens föreskrifter om hänsyn till befintlig växtlighet, avverkats. Kvar står 
ett antal större ädellövträd närmast vägen. 
 
Miljö- och byggnämnden yttrade sig i samband med samrådet för förslaget till detaljplan. 
Nämnden uppgav i detta att man inte kunde tillstyrka förslaget då det fanns brister i 
motivering om varför ändringen av detaljplanen var lämplig trots att den stred mot gällande 
översiktsplan. Nämnden uppgav vidare att man saknade beskrivning av hur förslag till 
ändring förhöll sig till bevarandeplanen och kulturvärdena på Stora Bernstorps gård samt att 
det fanns brister i konsekvensbeskrivningen. 
 
Inför granskningen har planbeskrivningen kompletterats med motivering om varför marken 
är mest lämplig att göra om till kvartersmark för verksamheter istället för allmän plats, natur. 
Konsekvensbeskrivningen har kompletterats och det har tagits in information om att det 
kommer utföras kompensationsplantering i på annan plats i närheten av gården samt längs 
Sege Å, vilket kommer regleras i exploateringsavtal. Plankartan har kompletterats med krav 
på återplantering vid fällning av träd. 
 
Beslutsmotivering 
I 1 kap 1 § plan- och bygglagen anges att bestämmelserna i lagen syftar till att, med hänsyn 
till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 
dagens samhälle och för kommande generationer. 
 
Enligt 2 kap 2 § PBL ska planprövning och ärenden om lov syfta till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med 
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hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning. 
 
I Vision 2030 för Burlövs kommun anges att Burlöv ska vara en ekologiskt hållbar kommun 
med grönska och sköna rekreationsområden för alla. I översiktsplanen anges aktuellt område 
utgör en viktig i en övergripande sammanhängande grönstruktur. 
 
Gårdens omgivning har förändrats drastiskt sedan 1973. Handels- och industribyggnader har 
uppförts i närområdet och inskränker allt mer på gårdens miljö och upplevelsen av den. 
Delar av gårdens kulturvärde kan, som beskrivs i planbeskrivning (s. 15), sägas ha gått 
förlorat. Det innebär dock inte att gårdens värde helt gått förlorat och det motiverar inte 
heller att ytterligare inskränka utrymmet närmast gården. Istället bör man värna om de 
buffertzoner som trots allt finns kvar, både i den aktuella remsan naturmark väster om gården 
och den mark som finns söder om gården och som fortfarande är i kommunal ägo. 
 
I planbeskrivningen påpekas att det tar lång tid att återskapa de tidigare naturvärdena som 
fanns innan det tidsbegränsade bygglovet gavs (se sid 9 samt 14). Vad som utgör en lång tid 
kan ställas i relation till gårdens ålder, där själva gården är från slutet av 1700-talet och 
boningshuset från 1895 och man bör vidare beakta det PBL anger om att främja en god 
livsmiljö för människor i både nuvarande och kommande generationer. Utifrån detta är 
tidsperspektivet inte så långt, även om det skulle ta en 50-100 år att återställa grönområdet 
med nya lövträd. Området bör under återställandetiden inte heller vara helt utan värden för 
den biologiska mångfalden eller för upplevelsen har Stora Bernstorps gård. 
Miljö- och byggnadsnämnden ifrågasätter vidare lämpligheten i att använda området direkt 
väster om gården för besöksparkering till gården då det kan finnas risk att anläggande av 
parkering på ytan kan komma att skada de träd man vill bevara samt inverkar betydligt på 
upplevelsen av gården. Behovet av bilparkering bör kunna tillgodoses på annat sätt i 
området. 
 
I motivering till varför området är mest lämpligt att använda som Z-område anges att det tar 
mycket lång tid att återskapa de tidigare naturvärden i området och att marken därför är mest 
lämplig som verksamhetsområde och inte naturmark. Detta bygger på ett väldigt kortsiktigt 
perspektiv och tar inte hänsyn till vilken betydelse området har för upplevelsen av Stora 
Bernstorps gård och den gröna buffert mot intilliggande verksamhetsområden som det kan 
utgöra på sikt, efter att det tidsbegränsade bygglovet gått ut. Det synes inte heller vara i 
överensstämmelse med det som anges i Vision 2030 om att Burlöv ska vara en ekologiskt 
hållbar kommun med grönska och sköna rekreationsområden för alla. 
 
 

Kommentar: Som nämns i planbeskrivningen befäster förslaget nuvarande 
situation på det som tidigare var parkens västra del och är i linje med de 
förändringar som skett till följd av en rad politiska beslut som tagits efter att 
bevarandeplanen upprättades. Stora Bernstorp är idag ett handels- och 
verksamhetsområde med motorvägsnära verksamheter i större skala. Utifrån 
områdets karaktär och funktion kan därför förslagets lämplighet med hänsyn 
till läge, beskaffenhet och behov motiveras.  
 
Som Miljö- och byggnämnden också nämner i sitt yttrande kan delar av 
gårdens kulturvärde sägas ha gått förlorat, men det är inte helt förlorat. 
Parkmiljön som avverkades i samband med det tidsbegränsade bygglovet 
gjorde dock stor åverkan på gårdens kulturmiljö. Med hänsyn till 
bevarandeplanen och för att minska framtida påverkan på kulturmiljön görs 
kompensationsåtgärder för avverkningen av träden i form av plantering på 
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naturmarken i närområdet. De kvarvarande träden som finns kvar inom 
planområdet skyddas också med planbestämmelser om krav på marklov för att 
fälla träd med stamdiameter över 20 cm samt krav på återplantering vid 
fällande av träd. 
 
Angående rekreationsområdet som nämns i yttrandet menar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att förslaget på grönt ett cykelstråk enligt 
översiktsplanen skulle ge en ca 230 meter lång otrygg cykelväg mellan flera 
instängslade fastigheter utan öppning. Att anlägga cykelstråket enligt det 
förslag som presenteras i planbeskrivningen bedöms ge både en tryggare och 
grönare miljö runt cykelstråket eftersom exponeringen för handels- och 
industrimiljöerna i Stora Bernstorp är betydligt mindre. Det skulle på sikt 
också ge en kortare pendlingsträcka mellan Arlöv och östra Malmö. 

 
Parkeringen för personalen till gården planeras för att hålla isär gården och 
dess besökare med verksamhetsområdet. Alternativet, att angöra gården via 
samma infart som tung verksamhetstrafik, skulle påverka intrycket av gården 
negativt för dess besökare samt bidra till en osäkrare trafikmiljö på 
fastigheten. 

 
 
Ändringar 
Efter granskningen har inga ändringar av planförslaget gjorts. Kommunledningskontoret 
bedömer att det är lämpligt att gå vidare med förslaget till antagande. 
 
Medverkande 
Granskningsutlåtandet har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Mikael 
Larsson på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott. 
 
 
 
 
 
Kerstin Torseke Hulthén   Mikael Larsson 
Planchef    Planhandläggare 
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