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Laga kraftbevis för Detaljplan för Sunnanå 11:2,
Flansbjer Bernstorpsvägen
Kommunstyrelsen antog den 1 juni 2020 § 85 Detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer
Bernstorpsvägen (266).
Länsstyrelsen Skåne beslutade den 12 juni 2020 enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen
(SFS 2010:900) att prövning av kommunfullmäktiges beslut inte ska ske.
Kommunens antagandebeslut överklagades enligt 13 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900) till
mark och miljödomstolen som avslog överklagan. Domen överklagades till Mark och miljööverdomstolen som beviljade prövningstillstånd. Överklagandet drogs sedan tillbaka och domen
vann laga kraft den 31 mars 2022. Därmed har även detaljplanen fått laga kraft den 31 mars
2022.
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Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen
inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.
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Kvartersmark
Verksamheter med begränsad omgivnings
påverkan, träningslokal och kontor
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Fastighet får endast bebyggas till 30 % av sin totala yta.
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Högsta nockhöjd i meter.
Enskild byggnad inom egenskapsområde får ej
överstiga angiven byggnadsarea i kvadratmeter.

MARKENS ANORDNANDE
Minst 20 % av marken på fastighet ska vara genomsläpplig.

dike

Dike för avledning och fördröjning av dagvatten.

Begränsning av markens utnyttjande
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Marklov krävs för åtgärder som kan försämra markens
genomsläpplighet.
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Innan startbesked beviljas för ny- och tillbyggnad ska mark
föroreningar vara slutligt avhjälpta.
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Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft.
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Skyddsvall mot bostäder ska finnas inom
angivet område.
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Byggnad får inte uppföras.
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BURLÖVS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Detaljplan för

Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen

Arlöv, Burlövs kommun, Skåne län
Laga krafthandling 2022-03-31

PLANBESKRIVNING
Laga krafthandling, 2022-03-31

1

Planbeskrivning – Detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen

Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur mark- och vattenytor får användas för ett visst område inom
kommunen; om man exempelvis får ha bostäder, kontor, handel eller industri.
Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består
av en plankarta, som är juridiskt bindande, en planbeskrivning (denna handling) samt
eventuella utredningar och illustration. Planbeskrivningen, som inte är juridisk
bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.

Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om
ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda
intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan hanteras antingen med begränsat
standardförfarande, standardförfarande eller utökat planförfarande. De två senare
omfattar två remissrundor (samråd och granskning), där sakägare, myndigheter och
andra berörda kan komma in med synpunkter. Därefter antar
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige planen. Under förutsättning att ingen
överklagar beslutet att anta planen, vinner den laga kraft tre veckor efter att
antagandet anslagits. Därefter kan bygglov ges och utbyggnaden påbörjas. I begränsat
standardförfarande godkänner samrådskretsen förslaget i samrådet och granskning
krävs inte.

Antagandehandling, 2019-06-01
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PLANENS SYFTE
Syftet är att pröva lämpligheten att planlägga ett område för verksamheter på
fastigheten Sunnanå 11:2 i Flansbjer/Sunnanå, söder om väg 11.

Fastigheten är inte tidigare detaljplanelagd och rymmer en sammanhängande byggnad
med olika verksamheter, bland annat en träningslokal. På fastigheten finns även en
tillfällig byggnad med en tvättstation för bussar. Detaljplanen fastslår användningen för
befintliga verksamheter inklusive småskalig idrottsverksamhet och ger möjlighet att
utveckla fastigheten med fler verksamheter och kontor.
Närheten till bostäder längs Bernstorpsvägen och Fortunavägen gör att
verksamheternas omgivningspåverkan ska vara begränsad.

HANDLINGAR

Till detaljplanen finns följande handlingar:
•

Planbeskrivning (denna handling)

•

Plankarta med planbestämmelser och grundkarta.

Följande utredningar har genomförts i planarbetet:
-

-

Utökad miljöteknisk markundersökning Sunnanå 11:2, WSP (2020-03-31)
Översiktlig miljöteknisk och geoteknisk undersökningsrapport, WSP (2018-1130)
Översiktlig miljöteknisk undersökning, Golder Associates (2009-01-27)

Utredningarna finns tillgänglig på planeringsavdelningen och på kommunens hemsida.

PLANPROCESSEN

Planprocessen regleras i Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900). Denna detaljplan
handläggs med standardförfarande.

Denna planhandling tillhör antagningsskedet. Under förutsättning att ingen överklagar
beslutet att anta planen, vinner den laga kraft tre veckor efter att antagandet anslagits.

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

April 2019

Sommar 2019

Sommar 2020

Sommar 2020

BAKGRUND
När befintliga byggnader på fastigheten uppfördes i början av 2000-talet gavs bygglov
utan detaljplan. Sedan dess har stora delar av omgivningen bebyggts och planområdet
ingår nu i ett större verksamhetsområde som pekats ut i Framtidsplan för Burlöv
kommun (ÖP 2014). Norr om planområdet ligger verksamhetstomter som håller på att
byggas ut och bland annat rymmer DHLs Malmöterminal. På fastigheten för denna
detaljplan uppfördes 2016 en tillfällig byggnad med tvätthall för bussar.
Laga krafthandling, 2022-03-31
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Eftersom verksamhetsområdet utvecklats de senaste åren och omgivande bebyggelse
lyder under detaljplan har bedömning gjorts att en detaljplan är nödvändig för att
kunna fortsätta utveckla fastigheten.
Plandata
Planområdet omfattar fastigheten Sunnanå 11:2, som ligger norr om Tullstorpsvägen
och öster om Bernstorpsvägen i södra delen av Burlövs kommun.
Planområdets area uppgår till drygt 2 ha.

DHL

Översiktsbild över planområdets omgivning. Röd markering visar
planområdesgränsen.

Miljöbedömning enligt 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken/Betydande miljöpåverkan
Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken (MB) i enlighet med
5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden mm.
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan
som avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning
upprättats.

Laga krafthandling, 2022-03-31
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I översiktsplan 2030, Framtidsplan för Burlövs kommun (2014) pekas området söder
om väg 11 och väster om E6/E20 ut som verksamhetsområde. Planförslaget är förenligt
med Framtidsplanen.

I Framtidsplanen är marken utpekad för storskaliga och traditionellt motorvägsnära
verksamheter som ska anpassas till befintliga bostäder i närområdet.
Detaljplan

Området är inte tidigare detaljplanelagt. Planområdet gränsar i norr till detaljplan 242,
som tillåter kontor, industri och lager. Detaljplanen vann laga kraft 2014.

PLANOMRÅDE

Detaljplan 242.

Riksintressen
Planområdet berörs inte av några riksintressen.
Kulturmiljölagen

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Eventuella under mark dolda fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen (SFS
1988:950). Om det påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska arbetet
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

Laga krafthandling, 2022-03-31
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Platsens historia
Fram till millennieskiftet bestod planområdet och dess omgivningar av jordbruksmark
med ett fåtal bostäder längs Fortunavägen. Väster om planområdet, mellan
Bernstorpsvägen och Toftanäsvägen, började runt år 2000 ett område med
verksamheter i större skala växa fram. Verksamhetsområdet har fortsatt växa och
omfattar idag även bebyggles norr om planområdet.

Byggnaderna som finns inom planområdet uppfördes 2003.

Områdets karaktär
Planområdet ligger i brytpunkten där ett större verksamhetsområde möter
bostadsbebyggelse och verksamheter i mindre skala. Landskapsbilden influeras av
båda dessa bebyggelsestrukturer. Det är därför viktigt att tillkommande bebyggelse
inom planområdet utformas så att övergången mellan dessa upplevs angenäm.
Planförslaget bedöms inte bidra till några större förändringar av områdets karaktär.

Flygbild över Flansbjer/Sunnanå. Planområdet inom röd streckad linje.

Fastighetsgräns
Det finns viss osäkerhet gällande fastighetsgränsen mellan Sunnanå 11:2
(detaljplanens fastighet) och Sunnanå 8:32 och 8:26 i söder. De berörda gränshörnen
har räknats fram och felmarginalen uppskattas till 1–2 decimeter. Den mark som
berörs i detaljplanen planläggs i sin helhet för skyddsvall genom prickmark utan
byggrätt. Marken avses inte förändras i förhållande till den vall som finns där idag.
Angränsande mark är inte detaljplanelagd.

Laga krafthandling, 2022-03-31
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Natur

Mark och vegetation

Marken inom planområdet består ungefär till hälften av hårdgjorda ytor i form av
byggnader och asfaltering. Resterande del av marken består främst av grus samt
gräsbeklädda skyddsvallar mot fastigheterna söder om planområdet.

Detaljplanen innehåller en bestämmelse om att 20% av marken på fastigheten ska vara
genomsläpplig. Bestämmelsen syftar bland annat till att främja gröna inslag i form av
planteringar och fria gräsytor på fastigheten, samt att fördröja dagvatten.

Avrinningsstråk
för ytligt dagvatten visas med blå och röda linjer. Riktningen visas med
Topografi
och höjdsättning
pilar. Planområdet inom grå streckad markering. Källa: www.vattenatlas.se.

Planområdet är flackt och ligger över hela ytan på runt 11,5 meters höjd över havet. I
planförslaget finns ett dike längs fastighetens östra gräns för att minska riskerna för
ytvatten att rinna in på fastigheten österifrån vid skyfall.
Bebyggelse

Arbetsplatser, övrig bebyggelse

Inom planområdet finns en verksamhetsbyggnad. Denna utgörs av två rektangulära
byggnadskroppar som binds ihop av en cirkelformad byggnad. Bebyggelsen har en
sammanlagd byggnadsarea av ca 2600 m2 och en nockhöjd på knappt 8 meter.
Byggnaden med långsida åt den västra fastighetsgränsen rymmer ett
gym/träningslokal. I övriga byggnader bedrivs mindre kontorsverksamheter. I
planområdets östra del finns en tillfällig byggnad med en tvätthall för bussar.
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I planförslaget införs användningsbestämmelsen Z - verksamheter över hela
planområdet. Bestämmelsen är bred och syftar till att ge möjlighet till en variation av
ytkrävande verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. I bestämmelsen ingår
bland annat lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder, till
exempel fordonsservice. Även verksamheter med behov av lokaler för material eller
utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster
ingår i bestämmelsen.
Tillsammans med användningsbestämmelser för kontor samt träningslokal ger
planförslaget fortsatt möjlighet att bedriva befintliga verksamheter. Förutom
existerande byggnader ger planförslaget även rätt att uppföra nya verksamhets- och
kontorsbyggnader i planområdets centrala och östra delar.

Befintliga byggnader inom planområdet. Bilden till vänster visar vinkelformad byggnad med kontor och
träningslokal i planområdets sydvästra del. I den högra bilden ses tillfällig byggnad med tvätthall för
bussar på planområdets östra del.

Gestaltning av ny bebyggelse

Planområdet ligger i brytpunkten där ett större verksamhetsområde möter
bostadsbebyggelse och verksamheter i mindre skala. Landskapsbilden influeras av
båda dessa bebyggelsestrukturer. Det är därför viktigt att tillkommande bebyggelse
inom planområdet utformas så att övergången mellan dessa upplevs angenäm. I
planförslaget finns därför bestämmelser som reglerar bebyggelsens skala. Dessa
förklaras närmre under avsnittet ”Planbestämmelser”.

Bostäder

Det finns villabostäder söder om planområdet, norr om Fortunavägen. Närmsta bostad
ligger ca 25 meter från närmsta byggrätt. I planområdets södra delar separeras
bostäderna från bebyggelsen inom planområdet med en befintlig skyddsvall på ca 4-5
meters höjd.
Trafik

Gator

Planområdet nås via Flansbjersvägen. Denna ansluter till Toftanäsvägen som i nordlig
riktning leder till väg 11 och Stora Bernstorp.

Kollektivtrafik

Buss 170 mellan Malmö Hyllie och Lund LTH stannar på hållplats Malmö
Flansbjersvägen cirka 500 meter från planområdet. Under pendlartider stannar denna
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var 20:e minut i vardera riktningen. Vid Stora Bernstorp, cirka en kilometers promenad
från planområdet, finns tillgång till linje 4 på Malmös stadsbussnät. Denna avgår var
20:e minut mellan 06 och 21 alla dagar i veckan.

Gång- och cykeltrafik

Planområdet ligger vid cykelväg som har koppling till Stora Bernstorps handels- och
industriområde och ansluter där till cykelnät mot Arlöv, Malmö och Staffanstorp.
Cykelvägen vid Bernstorpsvägen ska anslutas till fastigheten.

Parkering, varumottagning och utfarter

Parkering och varumottagning ska ske på den egna fastigheten. Enligt
”Parkeringsprogram för Burlövs kommun – Policy & Norm” antagen 2016, krävs 4,5 pplatser för anställda per 1000 m2 verksamhetsyta. Till detta kommer behov av
besöksparkering för gym, plats för rörelsehindrade och cykelparkering.
Hälsa och säkerhet

Buller

Verksamheter inom planområdet får endast ge begränsad omgivningspåverkan. Detta
regleras i detaljplanen med användningsbestämmelsen Z.

Inom planområdet finns två befintliga vallar som bullerskyddar bostäder söder om
fastigheten. Dessa befästs i planförslaget.

Befintlig gymverksamhet har beskrivits som störande av de närboende bland annat
eftersom träning under sommaren ofta bedrivs med öppna dörrar i befintlig byggnads
gavelfasad mot norr. Detaljplaneförslaget möjliggör därför att byggnaden förlängs mot
norr så att dörrar i denna del istället kan vändas bort från bostäderna mot öster.
Byggnaden kan då fungera skärmande för eventuellt buller.

Geoteknik och grundläggning
Enligt geoteknisk undersökning (WSP, 2018-11-30) bedöms grundläggning kunna ske
genom plattgrundläggning utan särskilda förstärkningsåtgärder, men kan beroende på
framtida byggnaders nivåsättning kompliceras något av den höga grundvattennivån.
Grundvattennivån registrerades på mellan 0,9 och 2,7 m under markytan.
Vid schaktarbeten djupare än 0,5 meter under markytan rekommenderas
grundvattensänkning. Om detta är nödvändigt bör en riskanalys upprättas.

Markföroreningar

En markteknisk undersökning har utförts av Golder (2009). Där undersöktes
förorening av petroleumkolväten samt volatila ämnen under byggnaden. Resultaten
visade på halter under riktvärdet för känslig markanvändning.

På fastigheten har under större delen av 1900-talet en plantskola bedrivits.
Fyllnadsmaterial har även tillförts fastigheten. För att säkerställa lämpligheten för den
framtida mark-användningen gjordes en översiktlig markundersökning (WSP, 201811-30) som visade på halter över de generella riktvärdena för mindre känslig
markanvändning (MKM) i två av sju provpunkter. För att tydligare kunna bedöma
lämpligheten i att bebygga fastigheten gjordes därför en utökad miljöteknisk
markundersökning (WSP 2020-03-31).
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I de två utredningarna har sammanlagt 21 punkter undersökts och halter över MKM
har påträffats i fem av dem. Det är bly, zink och PAH-H som förekommer i
fyllnadsmaterial.

Punkterna där halter är över eller nivå med MKM ligger i den centrala delen av
undersökningsområdet – i punkterna 18W02, 18W06, 20W06, 20W09, 20W16 (se bild
nedan).

Punkter där marken undersökts. Markeringar visar där halter över eller nivå med MKM påträffats.

Innan ny- eller tillbyggnad sker inom planområdet behöver den berörda markens
föroreningar vara avhjälpta. En planbestämmelse om att startbesked inte får ges förrän
markens lämplighet för byggande (MKM) är säkerställd, genom att markföroreningar
är avhjälpta, har därför lagts till plankartan. Tillståndsmyndigheten kommer att ställa
krav på avhjälpandeåtgärder som ska tillgodose att marken kan bebyggas i enlighet
med detaljplanen på ett sätt som inte innebär risk för människors hälsa och säkerhet.

I samband med ny- och ombyggnation kan de jordlager som undersökts i föreliggande
undersökningar komma att schaktas upp och ge upphov till överskottsmassor. I detta
skede är det lämpligt att de förorenade massorna tas om hand och saneras. Innan
sanering sker ska avhjälpandeåtgärd anmälas till tillståndsmyndigheten.
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Radon

I Burlövs kommun har ingen högriskmark för radon påträffats. Hela kommunen har
normalriskmark för radon vilket innebär halter mellan 10 och 50 kbq/m3. Generellt
rekommenderas att bygga med radonskyddad grundläggning i kommunen.
Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Planområdet ska beredas samma möjlighet att ansluta till vatten och avlopp som idag.

Enligt VA-plan 2013, framtagen av VA-Syd och Burlövs kommun, bedöms området där
Sunnanå 11:2 ingår utgöra ett större sammanhang enligt 6 § LAV. Vidare konstateras i
VA-planen att verksamhetsområde för VA ska bildas.

Dricksvatten

Kommunala vattenledningar finns i hela området. Verksamhetsområde för dricksvatten
saknas dock.

Spillvatten

Genom planområdet går en privat spillvattenledning ansluten till fastigheten Sunnanå
11:2 samt angränsande fastigheter mot söder. Fastigheterna ingår i en
gemensamhetsanläggning och står tillsammans för anläggningens utförande och drift.
Ledningen har anslutning till VA Syds nät nordväst om planområdet. Sjölunda
reningsverk tar emot spillvattnet från området.

Dagvatten

Dagvatten från fastigheten är kopplat till servis norr om planområdet. Ledningsnätet
leder dagvattnet söder ut till ett dike på andra sidan kommungränsen och vidare till
Toftanäs våtmarkspark där det fördröjs med allmän rening. Det är viktigt för att
miljökonsekvensnormerna för vatten ska kunna hållas. Därefter går det med ledningar
till Risebergabäcken via Segeå och vidare ut till Malmö hamn.

Toftanäs våtmarkspark.

Planförslaget innehåller ett dike längs planområdets nordöstra gräns för att förhindra
att vatten utifrån når planområdet. Dagvatten från nordöstra delen av planområdet kan
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med fördel ledas till detta dike. Diket ska kopplas till fastighetens interna dagvattennät
där flödet kan fördröjas genom att ledningen stryps och diket breddas.

Genomförandet av detaljplanen medger en ökad andel av hårdgjorda ytor på
fastigheten, vilket medför ökade flöden. För att begränsa detta och införs en
bestämmelse om att 20% av marken på fastigheten ska vara genomsläpplig. Detta
hindrar att hela fastigheten hårdgörs och lindrar belastningen på ledningsnätet.
Vegetativa fasader och takmaterial kan också användas för fördröjning och rening av
dagvattnet.

Dikningsföretag

Dikningsföretag Sunnanå nr 6 och 8 med
flera hemman och dess båtnadsområde
berörs av detaljplaneförslaget. Dikningsföretaget är från 1930-talet och har varit
förlagt i rör genom fastigheten Sunnanå
11:2. Norr om fastigheten är marken
detaljplanelagt under 2000-talet och
dikningsföretaget har där inte längre
någon funktion då marken är hårdgjord
och tas om hand i dagvattennät. I
området väster om och inom planområdet finns utbyggda dagvattenledningar. Båtnadsområdet sträcker sig
in i angränsande fastighet Sunnanå 8:9
österut.

Ungefärligt läge för dikningsföretag Sunnanå
nr 6 och 8 m.fl. hemman i grönt.

När fastigheten bebyggdes i början av 2000-talet konstaterades att dikningsföretagets
rörledning var i mycket dåligt skick. En byggnad placerades på rörledningen och
vattnet kom med största sannolikhet att rinna norrut i den gemensamhetsanläggning
som finns för dagvatten på fastigheten. Det kan även konstateras att ett antal
byggnader, förutom på denna fastighet, under årens lopp har byggts på
dikningsföretaget. Om någon funktion finns kvar kan rören på fastigheten behöva
flyttas.

Avfall

Verksamhetsavfall sorteras i containrar på den egna fastigheten. Enligt ny
renhållningsordning som antogs 2016 ska hushållsavfall hållas separat från
verksamhetsavfall. Hushållsavfallet ska tas om hand av VA SYD. I föreskrifterna anges
bland annat att vid nybyggnation ska dragväg över 10 meter undvikas. Vidare gäller att
avstånd mellan hämtningsplats och uppställningsplats för hämtningsfordon ska vara så
kort som möjligt. Dragvägen ska vara lättframkomlig och fri från hinder som försvårar
hämtningen.
Hur avfallshanteringen planeras avgörs vid kommande bygglovsprövning och
bygganmälan, men detaljplanen ger möjlighet att uppfylla gällande krav.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Enligt 5 kapitlet 18 § Plan och bygglagen (PBL) ska de bestämmelser om
miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program som finns
i 6 kapitlet 11, 18 och 22 § miljöbalken (MB) tillämpas, om detaljplanens genomförande
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen bedömer, utifrån vad som
beskrivs under konsekvenser, att genomförande av denna detaljplan inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.

Miljökvalitetsnormer

Planens genomförande bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft och yt- och grundvatten överskrids. Detta motiveras under följande
rubriker.

Vatten

Sege Å är slutlig recipient för dagvatten. Ån har av länsstyrelsen klassificerats som
otillfredsställande ekologisk status på grund av övergödning och miljögifter. Vatten
från planområdet leds idag via ledning till dike i Malmö kommun för att sedan fördröjas
med allmän rening vid Toftanäs våtmarkspark. Därefter går det via Risebergabäcken
innan det når recipient. I och med föreslaget dike och bestämmelse om genomsläppliga
ytor kommer viss fördröjning att ske inom planområdet.
Planförslaget bedöms inte ge mätbara effekter på vattenkvalitet eftersom
användningen Z – verksamheter endast tillåter småindustri eller lättare
verkstadsindustri. Regnvatten som leds från tomten till VA Syds dagvattenledning
motsvarar således kvaliteten på parkerings- och takvatten. Vatten från tvätthall leds via
reningsanläggning innan det går vidare till ledningsnätet. Om annan typ av industri
skulle bli aktuell ska verksamheten prövas mot MB Kap 9.

Luftkvalitet och trafik

För luft visar uppmätta halter i kommunen på förhållandevis låga halter av partiklar
och koldioxid i förhållande till MKN. I de flesta fall ligger den allmänna
luftföroreningshalten med stor marginal under lagkraven. Den marginella trafikökning
som planen medför bedöms ha försumbar påverkan på luftkvaliteten.
Hälsa och säkerhet

Trafikbuller/omgivningsbuller

Trafiken till och från planområdet bedöms öka i ringa mängd med hänvisning till
föreslagen byggrätt.

Störningar

Planen tillåter inte störande verksamhet.

Skyddsavstånd

Verksamheten kräver inget skyddsavstånd.

Risker

Inga transporter med farligt gods förekommer.
Laga krafthandling, 2022-03-31

14

DP 266
KS/2016:733
Natur- och kulturmiljö

Naturmiljö och biologisk mångfald

Planområdet omfattar inte några miljöer med större värde för den biologiska
mångfalden. Marken är idag hårdgjord eller grusbelagd. Bestämmelse om att 20% av
fastighetsyta ska vara genomsläpplig kan bidra till att ökade ekosystemtjänster i form
av dagvattenfördröjning och den biologiska mångfalden.
Sociala konsekvenser

Befolkning och service (kommunal och kommersiell)

Planförslaget möjliggör en utveckling av verksamheten på fastigheten. Detta kan
genera ett antal arbetstillfällen och följaktligen öka sysselsättningen i Arlöv.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Allmänt
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska
och ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och samordnat
genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen självständig
rättsverkan utan ska fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna.
Avgöranden i frågor som rör exempelvis fastighetsbildning, vatten- och
avloppsanläggningar eller vägar med mera regleras således genom respektive
speciallag.
Organisatoriska frågor
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Tidplan

Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige under sommaren 2020.

Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd inhämtas innan exploatering
påbörjas.

Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet utgörs av en fastighet och inga fastighetsrättsliga åtgärder kommer att
göras i samband med att planförslaget genomförs.
Ekonomiska frågor

Kostnader för planläggning

Regleras i plankostnadsavtal som upprättats mellan fastighetsägaren och Burlövs
kommunen.
Tekniska frågor

Befintliga ledningar

Den part som föranleder förändringar på befintliga ledningar eller anläggningar inom
området står för samtliga kostnader i samband med detta.
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FÖRKLARING AV PLANBESTÄMMELSER
Användning av mark och vatten

Kvartersmark

ZR1K – Verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, träningslokal och kontor
(4 kap. 5 § 3, 11 § 2 och 30 § PBL)
Verksamhetsområde för service, lager, tillverkning, verkstad eller övrig fordonsservice
och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan.
Genom bestämmelserna R1 och K tillåts också träningslokaler och kontor.

Utformning av kvartersmark
Fastighet får endast bebyggas till 30% av sin totala yta (4 kap. 11§ 1, 16§ 1 PBL)
Bidrar till att reglera bebyggelsens skala. Syftet är skapa en harmonisk övergång mellan
verksamhetsområde norr om fastigheten och bostadsområde söder om fastigheten.
- Högsta nockhöjd i meter. (4 kap. 11§ 1, 16§ 1, 30§ PBL)

e000 – Enskild byggnad inom egenskapsområde får ej överstiga angiven byggnadsarea i
kvadratmeter (4 kap. 11§ 1, 16§ 1 PBL)
Bidrar till att reglera bebyggelsens skala. Syftet är skapa en harmonisk övergång mellan
verksamhetsområde norr om fastigheten och bostadsområde söder om fastigheten.
Markens anordnande
Minst 20% av marken på fastigheten ska vara genomsläpplig (4 kap. 10§ 1, 12§ PBL)
Bestämmelsen avser att stimulera gröna inslag i området samt ge infiltration av
dagvatten och därigenom minska belastningen på dagvattennätet.

dike – Dike för avledning och fördröjning av dagvatten (4 kap. 10§ 1, 12§ PBL)
Diket syftar till att hindra vatten från angränsande område att nå planområdet vid
skyfall och mildra effekterna vid mycket stora regn. Dagvatten från nordöstra delen av
planområdet kan ledas till detta dike och kopplas till dagvattennätet.

Begränsning av markens utnyttjande

Byggnad får inte uppföras (4 kap. 11§ 1, 16§ 1 och 30§ PBL)

Skydd mot störningar

m – Störningsskydd mot bostäder ska finnas (4 kap. 12§, 16§ PBL)
Vall, mur eller plank för att skydda angränsande bostäder mot buller och störningar ska
finnas inom angivet område.
Administrativa bestämmelser

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft. (4 kap. 21 § PBL)
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter
genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som
uppkommit genom planen beaktas (4 kap. 39 § PBL).
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Villkor för lov eller startbesked

Marklov krävs för åtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet (4 kap. 15§
PBL)
Bestämmelsen syftar till att säkerställa planbestämmelsen om att minst 20% av
fastighetsytan ska vara genomsläpplig.

Innan startbesked beviljas för ny- eller tillbyggnad ska markföroreningar vara slutligt
avhjälpta. (4 kap. 14§ 4 PBL)
Innan ny- eller tillbyggnad sker inom planområdet ska den berörda markens
föroreningar vara avhjälpta.
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MEDVERKANDE
Planarbetet har utförts av planeringsavdelningen på uppdrag av kommunstyrelsens
planutskott. Arbetet har utförts av planarkitekt Mikael Larsson fram till och med
granskning. I arbetet har planchef Kerstin Torseke Hulthén och andra representanter
för berörda avdelningar, förvaltningar och myndigheter deltagit.

Bengt Guldstrand
Tf planchef
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