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Laga kraftbevis för Detaljplan för del av Sunnanå 5:15
m fl, Tullstorpsvägen
Kommunfullmäktige antog den 21 mars 2022 § 12 Detaljplan för del av Sunnanå 5:15 m fl, Tullstorpsvägen (288).
Länsstyrelsen Skåne beslutade den 28 mars 2022 enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS
2010:900) att prövning av kommunfullmäktiges beslut inte ska ske.
Då kommunens antagandebeslut inte har överklagats enligt 13 kap plan- och bygglagen (SFS
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
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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, och en planbeskrivning (denna handling). Planbeskrivningen, som
inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen
för plankartans innebörd.

Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen
(SFS 2010:900) 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
förfarande. 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.
Denna detaljplaneprocess bedrivs med standardförfarande. Planhandling tillhör granskningsskedet. Om
inga oväntade händelser inträffar kan planen vinna
laga kraft tidigast våren 2022.

Standardförfarande:
Samråd

2

Underrättelse

Granskning

Granskningsutlåtande

Antagande
LAGA KRAFT
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Inledning
Syfte
Detaljplanens syfte är att utreda om pågående markanvändning i form av lager, kontor och verkstad är
lämplig och kan utvecklas. Detaljplanen ska också ge
en viss flexibilitet inför framtiden. Det är samtidigt särskilt viktig att bebyggelsens användning anpassas till
sitt sammanhang mellan befintlig bostadsbebyggelse i
söder och de stora logistikverksamheterna i nordväst.
Planförslaget innefattar:
• Befintliga och nya verksamheter och kontor med
begränsad omgivningspåverkan.

Plandata
Planområdet ligger sydväst om trafikplats Sunnanå
där E6/E20 och väg 11 korsas planskilt och väster om
Tullstorpsvägen. Planområdet omfattar den norra
delen av fastigheten Sunnanå 5:15 och södra delen
av fastigheten Sunnanå 1:20. Båda fastigheterna är
privatägda. Planområdets area uppgår till cirka 1,3 ha.

Verksamhetsområdet ligger längst söderut i kommunen och begränsas av motorvägar i norr och öster och
av kommungränsen i söder och väster. Området är en
del i ett större utbyggnadsområde (Fortuna-Hemgården) som sträcker sig söderut längs Yttre ringvägen i
Malmö stad. Avsikten är att uppföra verksamhetsbebyggelse längs motorvägen och bostäder innanför.
Detaljplanen ligger i ett omvandlingsområde i gränslandet mellan stad och landsbygd. I nära anslutning
till planen finns befintlig bostadsbebyggelse runt
Tullstorpsvägen och Fortunavägen. Framtidsplanen
anger att nya verksamheter i området ska anpassas till
dessa.
I korsningen Fortunavägen-Tullstorpsvägen i Malmö
stad finns en nyligen laga kraftvunnen detaljplan för
bostäder. Längs motorvägen har en större detaljplan
för verksamheter påbörjats.

Planhandlingar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planbeskrivning (denna handling)
Plankarta med planbestämmelser
Illustrationskarta
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Geoteknisk undersökning (2020-11-12)
Geoteknisk undersökning (2021-06-16)
Miljöteknisk markundersökning (2021-10-13)
Undersökning av betydande miljöpåverkan

Miljöbedömning enligt 3, 4 och 5
kapitlet miljöbalken/Betydande
miljöpåverkan

Detaljplanens ungefärliga läge.

Bakgrund
Detaljplaneområdet ingår i ett verksamhetsområde
för större logistikverksamheter enligt Framtidsplan
för Burlöv kommun (översiktsplan antagen 201404-22, aktualitetsförklarad 2018-05-02). Väster om
planområdet har nyligen DHLs Malmöterminal byggts
ut. Även norr om planområdet finns en ny detaljplan
(269) som möjliggör för storskalig logistikverksamhet.
4

Platsen är sedan tidigare bebyggd. Denna detaljplan
möjliggör en utökning av befintlig verksamhetsbebyggelse med begränsad omgivningspåverkan och kontor. En undersökning av betydande miljöpåverkan har
gjorts. Påverkan på omgivningen är främst begränsad
till transporter till och från framtida verksamheter.
Inga naturvärden av större betydelse har identifierats.
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.
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Tidigare ställningstaganden

andelen gående, cyklister och resande med kollektivtrafik ska stå för minst 2/3 av alla resor. Andelen bilresor ska inte överstiga 1/3 av det totala antalet resor
samt att högst 1/5 av det totala antalet resor under
5 kilometer ska ske med bil.

Riksintressen

Förutsättningar

Riksintresse för väg

Väg E6/E20 och E22 (Yttre ringvägen) genom Burlövs
kommun ingår i det nationella stamvägnätet som är av
riksintresse. Minst 50 meter från vägområdet ska vara
bebyggelsefritt.
Trafiken till och från planområdet angör främst via
trafikplats Sunnanå och väg 11 som kopplar samman
med väg Yttre ringvägen.

Kulturmiljölagen
Fornlämningar

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

Översiktsplan
I översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun
(antagen 2014-04-22, aktualitetsförklarad 2018-0502), pekas området söder om väg 11 och väster om
E6/E20 ut som verksamhetsområde.
I Framtidsplanen är marken avsatt för storskaliga
och traditionellt motorvägsnära verksamheter, men
verksamhetsart ska anpassas till befintliga bostäder i
närområdet.

Detaljplan
Det finns ingen gällande detaljplan för området.

Övriga kommunala styrdokument och beslut
Trafikplan

Trafikplan Burlöv (2014-10-20) är ett strategiskt måldokument som ska fungera tillsammans med Framtidsplanen med målet att skapa attraktiva livsmiljöer
och ett hållbart resande. Ett övergripande mål är att

6

Platsens historia
Tullstorpsvägens nord-sydliga sträckning mellan Nordanå i västra Staffanstorp och Kvarnby i östra Malmö
har tillsammans med Fortunavägens öst-västliga
sträckning mellan Bernstorp och Tullstorp flerhundraårig historia. Vägarna band samman byarna och
gårdarna. Vid 1900-talets början hade en sammanhängande bystruktur tagit form runt de båda vägarnas
korsningspunkt bland annat med växthusbebyggelse.
Under 1990-talet och framåt har området förändrats
markant, främst beroende av att väg 11 och något
senare Yttre ringvägen byggdes ut. De korsas planskilt
norr om planområdet i trafikplats Sunnanå. I takt
med att Malmös bebyggelse växt har också området
blivit en del av stadens utkant. Under 2010-talet har
storskaliga logistikverksamheter förlagts till området i
anslutning till motorvägarna.
Själva planområdet var ännu en bit in på 1900-talet
en del av de skånska jordbrukslandskapet. På 1960-talet fanns växthus norr om planområdet och marken
användes i anslutning till denna verksamhet. Sedan
1990-talet har området fungerat som lager, kontor
och verkstad.

Områdets karaktär
Planområdet ligger i Yttre ringvägens närhet söder om
trafikplats Sunnanå och är en del i ett större utbyggnadsområde som sträcker sig in i Malmö och vidare
söderut.
Det är ett låglänt odlingslandskap med storskaliga
åkrar som omringar landskapets andra delar, exempelvis byar, lundar och åkerholmar. Det låglänta odlingslandskapet är böljande och har få inslag av skog vilket
skapar långa siktlinjer och utblickar. De inslag som
ändå finns såsom trädrader, alléer och lundar skapar
landmärken och är viktiga för orienteringen.
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Detaljplaneområdets bebyggelse sedd från Hörakroksvägen strax
väster om Yttre ringvägen. I förgrunden odlingsmark och i bakgrunden skymtar storskalig verksamhetsbebyggelse. Till vänster
syns även ett enbostadshus i en och en halv våning.

Flansbjersvägen mot öster med planområdet i bakgrunden. Till
vänster syns del av den omgivande storskaliga logistikbebyggelsen.

Tullstorpsvägen slingrar fram mellan husen och växtligheten just
norr om korsningen med Fortunavägen.

Befintlig kontors- och verkstadsbebyggelse till vänster med förråd
till höger. I bakgrunden skymtar befintliga växthus.

Landskapet påverkas mycket av urban bebyggelse och
infrastruktur genom skyltar, byggnader, elledningar
och master. De större verksamheter som idag finns i
området ligger spridda och är placerade en bit in från
vägarna. Från vissa håll är verksamheterna dolda eller
delvis dolda bakom vegetation. Landskapet präglas av
storskalighet.

de äldre vägsträckningarna för Tullstorpsvägen och
Fortunavägen står i sin småskalighet i kontrast mot de
storskaliga verksamheterna.

Väster om planområdet har ett storskaligt verksamhetsområde nyligen byggts ut. Norr om planområdet
finns befintliga växthus men en nyligen laga kraftvunnen detaljplan möjliggör för ytterligare storskaliga logistikverksamheter. Mot söder finns bostäder,
mestadels i form av enfamiljshus, men även mindre
verksamheter. Miljön runt bostadsbebyggelsen längs
Antagandehandling 2022-04-14

Befintlig bebyggelse, verksamheter och service
Bostäder

I området runt Tullstorpsvägen och Fortunavägen
återfinns främst enfamiljsbostäder i villor. I nära
anslutning till planområdet finns bostäder längs
Tullstorpsvägen både åt söder och öster.
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse

Inom planområdet finns lager, kontor och verkstad.
Denna bebyggelse har byggts ut och om under de
senaste 20 åren eftersom verksamhetens behov har
förändrats. Idag utgörs huvudbebyggelsen av flera
ihopbyggda huskroppar om drygt 1 200 kvadratmeter
och bland annat en avlång garage- och förrådsbyggnad om cirka 450 kvadratmeter.
Nordväst om planområdet har nyligen ett storskaligt
verksamhetsområde byggts ut. I norr fanns tidigare
en handelsträdgård och växthus står fortfarande på
marken. Gällande detaljplan möjliggör för ytterligare
storskaliga logistikverksamheter. I närområdet finns
flera hundra arbetsplatser av varierande art men
främst kopplade till logistik i någon form.

Natur och landskapsbild
Geologi

Berggrunden utgörs av kalkberg. Jordlagrens översta
meter utgörs av fyllning med sand och lermorän samt
till övervägande del matjord. Under fyllningen finns
lermorän och lerig morän med sandskikt till mer än
undersökt djup (4,0 meter). Moränjorden förväntas
därför sträcka sig till stort djup.

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 gräs.

Topografi

Planområdet är relativt flackt. Marken lutar något från
sydost ner mot ett dike på grannfastigheten Sunnanå
12:52.

Hälsa och säkerhet
Buller

Verksamheten ger idag inte upphov till störande buller. Trafiken till och från verksamheten är begränsad
till i första hand persontransporter och ett fåtal lastbilar. Buller från omgivande motorvägar är mer eller
mindre ständigt närvarande i området.

Farligt gods

Yttre ringvägen är utpekad som farligt godsled.
Länsstyrelsen Skånes riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM) anger rekommenderade
acceptanskriterier gällande individ- och samhällsrisk
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för olika verksamheter. Rekommendationen är att de
flesta verksamheter och bostäder normalt kan accepteras utan vidare utredning på ett avstånd av 150
meter från transportleden. Detaljplaneområdet ligger
drygt 200 meter från motorvägen.

Buller

Verksamheten ger idag inte upphov till störande buller. Trafiken till och från verksamheten är begränsad
till i första hand persontransporter och ett fåtal lastbilar. Buller från omgivande motorvägar är mer eller
mindre ständigt närvarande i området.

Trafik
Gator

Det finns inga gator inom detaljplaneområdet. Öster
om planområdet passerar Tullstorpsvägen som här
möter Hörakroksvägen. I väster i angränsande verksamhetsområde har Flansbjersvägen byggts ut.
Den verksamhet som idag finns inom planområdet ger
uppskattningsvis upphov till cirka 70 fordonsrörelser
per dygn varav några enstaka är tyngre fordon.

Kollektivtrafik

Buss 170 mellan Malmö Hyllie och Lund LTH stannar
på hållplats Malmö Flansbjersvägen cirka 1,3 kilometer från planområdet. Vid Stora Bernstorp, cirka 2
kilometers promenad från planområdet, finns linje 4 i
Malmös stadsbussnät. Vid Trafikplats Sunnanå knappt
2 kilometer bort stannar buss 174 mellan Malmö och
Dalby via Staffanstorp.

Gång- och cykeltrafik

Idag finns en cykelförbindelse, delvis med blandtrafik,
som förbinder området söder om väg 11 med Stora
Bernstorp och vidare mot Arlöv och Åkarp.
Enligt Framtidsplanen finns det söder om denna detaljplan planer på att skapa ett cykelstråk som förbinder Malmö med Mor Marnas väg öster om E6/E20.

Trafiksäkerhet

Fortunavägen och Tullstorpsvägen är äldre smala
vägar som saknar trottoar och är inte anpassade för
någon större mängd trafik. Hörakroksvägen och Mor
Marnas väg är bredare men saknar sammanhängande
gång- och cykelväg.

Laga krafthandling 2022-04-14
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Parkering och utfarter

Parkering sker på fastigheten. Utfart och infart sker via
Tullstorpsvägen i öster.

Teknisk försörjning
Dagvatten

Väster om planområdet på fastigheten Sunnanå 12:52
finns ett dike varifrån vattnet rinner norrut. Vattnet
från diket fördröjs och renas via dammar innan det
når recipienten Sege Å som rinner ut i Lommabukten.
Längs diket inom denna detaljplan finns en vall. Marken inom detaljplanen lutar mot nordost. Dagvattnet
antas rinna norrut in på angränsande fastighet Sunnanå 1:20. Där det finns en lågpunkt.

Kommunkartan

Vatten och avlopp

Bebyggelsen är kopplad till det kommunala vattenoch avloppsnätet via Tullstorpsvägen. Även ny bebyggelse kan anslutas till nätet då kapaciteten i ledningsnätet är god.

El

Eon har två elledningar som kopplar till bebyggelsen
inom detaljplanen varav den ena är ur bruk.

Avfall

Verksamhetsavfall sorteras idag i containrar på den
egna fastigheten.

Planområdet med befintlig bebyggelse och höjder. Diket syns just öster om plangränsen. Gröna ytor visar befintliga växthus.

Antagandehandling 2022-04-14

5

0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

9

1:1 000

DP 288

Planbeskrivning – Detaljplan för del av Sunnanå 5:15 m.fl., Tullstorpsvägen

KS/2019:363

Planförslag
Övergripande förslag
Planförslaget möjliggör verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan som till exempel lager, kontor
och verkstad sydväst om trafikplats Sunnanå. Tillkommande bebyggelse ansluter till befintlig logistikverksamhet i väster där det bland annat finns en större
logistikterminal. Platsen är en del av ett större utbyggnadsområde som även sträcker sig söderut in i Malmö
stad. Genom sin placering i landskapet och genom
sin storlek kommer det större utbyggnadsområdets
omgivningspåverkan bli betydande. Därför har PM
Gestaltning vid Yttre ringvägen tagits fram gemensamt
av Malmö stad och Burlövs kommun. Här beskrivs tre
kvalitetsmål för området:
Mål 1 – Ett medvetet gestaltat möte mellan stad och
landskap
Mål 2 - En synlig hållbar identitet
Mål 3 - En sammanhållen karaktär
Platsen för denna detaljplan i gränslandet mellan stad
och jordbruksmark och mellan bostadsbebyggelse och
storskaliga logistikverksamheter förutsätter att lämplig
användning väljs. Därför möjliggör detaljplanen för
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan
och kontor.
Bebyggelsen ska även hänga samman med övrig ny
verksamhetsbebyggelse i området runt Yttre ringvägen. Det innebär att de gemensamma gestaltningsprinciper (se följande rubrik) som beskrivs i PM
Gestaltning vid Yttre ringvägen ska eftersträvas.

Gestaltningsprinciper
Utformning och gestaltning av ny bebyggelse ska följa
intentionerna i Kvalitetsprogram för Yttre ringvägen
(2000), samt PM Gestaltning vid Yttre ringvägen. I det
sistnämnda finns gestaltningsprinciper för sträckan
mellan trafikplats Sunnanå och trafikplats Södra
Sallerup.
Gemensamma gestaltningsriktlinjer för området är:
•
•
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Synliga hållbarhetslösningar ska eftersträvas.
Styrd färgsättning, för att skapa en sammanhållen

•
•
•
•
•

karaktär. Följande spann bör användas till
minst 2/3 av byggnadsfasaderna: NCS färgton
Y20R-Y70R, svarthet 40-50% och kulörthet 2040%. Skarpa kontraster av vitt och svart samt
signalfärger undviks.
Skyltning sker på fasader och hålls samman i
grupper. Skyltar bör placeras lågt på fasader. Inga
fristående skyltpelare.
Belysning används för att skapa karaktär och
arkitektonisk rumslighet.
Entréer och kontor samt delar i exponerade lägen
utformas med arkitektonisk omsorg och kvalitet.
Entréer orienteras mot gator och publikt använda
platser.
Stora byggnadsvolymer bryts upp i mindre delar.

Ny bebyggelse
Verksamheter

Avsikten är att pågående verksamheter med begränsad omgivningspåverkan ska kunna finnas kvar och
utvecklas. Idag är cirka 1 750 kvadratmeter av fastigheten bebyggd. Detaljplanen möjliggör för cirka 4 000
kvadratmeter bebyggelseyta.
I planförslaget införs användningsbestämmelsen
Z - verksamheter för hela planområdet. Bestämmelsen
ger möjlighet till en variation av 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 användningsbestämmelse
för kontor ges fortsatt möjlighet att bedriva befintliga
verksamheter.
Förutom existerande byggnader möjliggörs även för
nya verksamhets- och kontorsbyggnader i planområdets centrala och östra delar. Befintlig bostadsbebyggelse ligger cirka 45 från närmsta byggrätt.

Gestaltning av ny bebyggelse

Den nya bebyggelses höjd och omfattning ska anpassas till omgivningen. Nockhöjden anges till max
9 meter längs Tullstorpsvägen och upp till 12 meter
längre in på fastigheten. Det ger möjlighet till upp till
fyra våningar kontorsbebyggelse närmre de befintliga
logistikverksamheterna i nordväst. Mot Tullstorpsvägen blir bebyggelsen lägre i upp till tre våningar. Ny
bebyggelse ska i likhet med den närmsta bostadsbe-
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Illustration av möjlig ny bebyggelse inom detaljplanen. Bild: Jaenecke Arkitekter AB

byggelsen längs Tullstorpsvägen placeras en bit in på
fastigheten.
Eftersom bebyggelsen ska hänga samman med övrig
ny verksamhetsbebyggelse i området runt Yttre ringvägen finns bestämmelser som reglerar färgsättning,
volymer och reklamskyltar (läs mer under rubriken
Förklaring av planbestämmelser).

Allmänna platser
Detaljplanen innehåller inga gator eller allmänna
platser.

Trafik
Gång- och cykel

En ny gång- och cykelväg som kopplar samman Mor
Marnas väg med Flansbjersvägen finns beskriven i
Burlövs kommuns framtidsplan och påverkas inte av
denna detaljplan. Tills den genomförs är gång-och
cykeltrafiken från och till planområdet hänvisad till
Tullstorpsvägen och Fortunavägen och vidare i gångoch cykelnätet till målpunkter som busshållplatser,
dagligvarubutiker eller in till centrala Malmö.
Antagandehandling 2022-04-14

Kollektivtrafik

En utbyggnad av Fortuna-Hemgården möjliggör på sikt
för kollektivtrafik med förlängda linjer där hållplatser
förläggs närmre detaljplaneområdet. Att hållplatser på
ett bra sätt kopplar samman med gång- och cykelnätet
underlättar för hela resan.

Motortrafik

Verksamheten nås via Tullstorpsvägen som ansluter
till Hörakroksvägen och vidare till Mor Marnas väg och
väg 11 och Sunnanå trafikplats.
Om detaljplanen byggs ut i enlighet med exploatörens
intentioner i Ansökan om planbesked avseende Sunnanå 5:15 ger bebyggelsen upphov till uppskattningsvis cirka 100 fordonsrörelser per dygn.
Detaljplanen möjliggör för kontor i upp till fyra våningar (cirka 16 000 kvadratmeter bruttoarea). Det
skulle i enlighet med ”Parkeringsprogram för Burlövs
kommun – Policy & Norm” antaget 2016 (reviderat
2019-06-17) uppskattningsvis kunna ge upphov till
drygt 600 fordonsrörelser till och från bebyggelsen per
dygn. I extremfallet där kontorsbebyggelsen optimeras och alla anställda kör egen bil till och från arbetet
11
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varje vardag skulle trafiken kunna uppgå till cirka
1 300 trafikrörelser per dag.
Majoriteten av trafiken till och från planområdet antas
angöra via Hörakroksvägen och vidare till trafikplats
Sunnanå. Där är kapaciteten god med cirka 1 100 trafikrörelser per dygn söder om trafikplatsen och cirka
2 700 norr om den samma.

Parkering

Området ska följa Burlövs kommuns parkeringsprogram vilket innebär ett behov om 352 bilplatser om
detaljplanen byggs ut i sin helhet med endast kontor.
Uppförs i stället verksamheter blir parkeringsbehovet
lägre. Därutöver tillkommer behov av cykelparkering.

Dagvatten

Marken inom detaljplanen lutar mot nordost och ett
befintligt dike på grannfastigheten Sunnanå 12:52.
Eftersom detaljplaneområdet lutar mot diket är det
lämpligt att dagvattnet fortsättningsvis kan rinna dit.
Ett dike eller en kulvert i planområdets norra delar kan
leda vattnet vidare till diket på grannfastigheten. Möjligheten för avrinning via fastigheten Sunnanå 12:52
fastställs i ett servitut. Vattnet från diket fördröjs och
renas sedan via dammar innan det når recipienten
Sege å.

Angöring

Verksamheten inom detaljplanen kommer fortsatt
angöras via Tullstorpsvägen. Gång- och cykelentré till
verksamheten bör placeras i områdets sydöstra hörn
vilket ger en gen angöring som delvis är separerad
från motortrafiken. Om en förlängning av Hörakroksvägen i framtiden byggs ut söder om detaljplaneområdet så kan verksamheten med fördel angöras därifrån.

Buller och störningsskydd

Verksamheter inom planområdet får endast ge upphov till begränsad omgivningspåverkan. Detta regleras
i detaljplanen med användningsbestämmelsen Z. Ett
bullerskydd ska uppföras i detaljplanens södra gräns
för att skydda angränsande bostadsbebyggelsen från
ljud- och ljusstörningar från verksamhetsområdet.

Grönstruktur
Natur

20 % av marken på fastigheten ska vara genomsläpplig
för att främja gröna inslag i form av planteringar och
fria gräsytor samt att fördröja dagvatten. För att ge en
mjukare upplevelse av övergången mellan bostäder
och verksamheter så ska plantering finnas på väl valda
platser däremellan. Plantering av storväxande träd är
positivt eftersom de ger skugga och har stor upptagning av vatten. Plantering ska undvikas i nära anslutning till område för transformatorstation.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Planområdet ska fortsatt kunna ansluta till vatten och
avlopp som idag.
12

Befintligt dike på fastigheten Sunnanå 12:52.

Genomförandet av detaljplanen medger en ökad
andel hårdgjorda ytor på fastigheten, vilket medför
ökade flöden. För att begränsa detta införs en bestämmelse om att 20 % av marken på fastigheten ska vara
genomsläpplig. Därför blir också ändring av marken
som kan försämra genomsläppligheten lovpliktig.
Denna ekosystemtjänst hindrar att hela fastigheten
hårdgörs. Vegetativa fasader och takmaterial kan också användas för fördröjning och rening av dagvattnet.

Brandposter och uppställningsplats

Befintliga brandposter i området bör kompletteras då
avstånden är stora. Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation P114 Distribution av dricksvatten. Avståndet mellan brandpost
och uppställningsplats för släckbil får inte överstiga 75
meter. Uppställningsplatsen får vara placerad maximalt 50 meter från byggnadens angreppsväg (normalt
entrén). Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd senast vid det tekniska
samrådet.

El, nätstation

Om de elledningar som finns inom detaljplaneområdet behöver flyttas på grund av byggnation så ansvarar och bekostas detta av exploatören. En nätstation
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kan behöva uppföras för att trygga områdets framtida
elförsörjning. Detaljplanen reglerar den möjligheten
med en placering i områdets nordöstra hörn.
Kring en elanläggning finns ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Styrkan beror bland annat på avståndet till
anläggningen, spänningen och belastningsströmmen.
Det finns inga riktvärden för var nätstationer ska placeras, men försiktighetsprincipen tillämpas.
Utformning och placering bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen av magnetfält, exempelvis i friliggande byggnad med ett avstånd till annan byggnad
som överstiger fem meter. Vid placering av nätstation
i byggnad, bör ett avstånd på minst fem meter hållas
mellan nätstationen och byggnadsdel med hög vistelsegrad, till exempel kontor.

Avfall

Avfallshanteringen ska lösas i enlighet med Renhållningsordning 2021-2030 för Burlövs kommun och
Malmö stad. Verksamhetsavfall sorteras i containrar
på den egna fastigheten. Hushållsavfall ska 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.

Geoteknik och grundläggning
Geoteknisk utredning

Två geotekniska undersökningar har gjorts för planområdet av Geoexperten i Skåne AB (2020-11-12 och
2021-06-160). Grundläggning bedöms kunna ske med
hel kantförstyvad bottenplatta, längsgående grundsulor, utbredda grundplattor eller plintar i ny kontrollerad fyllning med friktionsmaterial och/eller naturligt
lagrad moränjord.

Grundvatten

Grundvattenmätningar har genomförts i samband
med den geotekniska utredningen. Nivåerna uppmättes under oktober 2020 och juni 2021 till att ligga
mellan 1,2-2,4 meter under markytan.

Antagandehandling 2022-04-14

Markföroreningar

Den berörda marken har tidigare varit jordbruksmark
och använts i anslutning till den växthusverksamhet
som finns i omgivningen. På senare tid har marken
använts för lager, kontor och verkstad.
En markteknisk undersökning har utförts av Miljöfirman Konsult Sverige AB (2021-10-13). Prover har analyserats med avseende på de vanligast förekommande
föroreningarna runt liknande verksamheter som de
nuvarande och i samhället i stort. Bekämpningsmedel
har analyserats då marken tidigare använts i anslutning till växthusverksamhet och som åkermark.
Utförd undersökning har gjorts för att få en översiktlig
bild av vilka avhjälpandeåtgärder som behövs för att
säkerställa att marken blir lämplig för sitt föreslagna
ändamål, samt om eventuella åtgärder är realistiska
och genomförbara.
Resultatet i utredningen tyder på att jorden generellt
sett inte är förorenad. I två jordprov påvisades föroreningar i fyllningen på 0-0,5 meters djup. De upptäckta
föroreningarna var arsenik över riktvärdet för mindre
känslig markanvändning (MKM) och PAH (polycykliska
aromatiska kolväten) över Naturvårdsverkets (2016)
riktvärden. Vid framtida byggnation ska marken saneras avseende påvisade föroreningar.
En planbestämmelse om att startbesked inte får ges
för ny- och tillbyggnad förrän marksanering kommit till
stånd har lagts till plankartan. Det innebär att markens
lämplighet för mindre känslig markanvändning (MKM)
ska vara säkerställd innan den bebyggs. 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 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.

Radon

Normalriskmark för radon innebär halter mellan
10 och 50 kbq/m3. En undersökning har gjorts och
mätvärdena tyder på radonhalter inom normalriskintervallets nedersta del. Generellt rekommenderas att
bygga med radonskyddad grundläggning i kommunen.
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Konsekvenser
Miljökonsekvenser
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.

Utredning

Detaljplanens genomförande bedöms, utifrån vad
som beskrivs under följande rubriker, inte medföra
en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap
11§ miljöbalken. Inga miljökvalitetsnormer bedöms
komma att påverkas negativt av en utbyggnad enligt
planförslaget. Detta motiveras under följande rubriker.

Miljökvalitetsnormer
Luftkvalitet

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

Vattenkvalitet

Sege å som rinner ut i Lommabukten är slutlig recipient för dagvatten. Ån har av länsstyrelsen klassificerats som otillfredsställande ekologisk status på grund
av övergödning och miljögifter. Vatten från planområdet kommer ledas via dike för att sedan fördröjas och
renas i dammar på sin väg till Sege å. Genomförandet
av planförslaget bedöms medföra förbättrade förutsättningar för möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna för ån.
I och med detaljplanebestämmelsen om genomsläppliga ytor kommer även viss fördröjning att ske inom
planområdet.

Trafik

Trafiken till och från planområdet bedöms öka från cirka 70 fordonsrörelser till cirka 600 fordonsrörelser per
dygn om detaljplanen byggs ut i sin helhet med kontor. I ett extremscenario där kontorsbebyggelsen optimeras och alla anställda kör egen bil till arbetsplatsen
skulle trafiken öka upp till cirka 1 300 trafikrörelser per
vardag. I ett scenario där detaljplanen i stället byggs
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ut med verksamheter i likhet med de som finns där i
dag bedöms trafiken öka till cirka 100 fordonsrörelser
per dygn varav någon procent förväntas bli tung trafik.
Majoriteten av den tillkommande trafiken antas angöra detaljplaneområdet via Hörakroksvägen och vidare
till trafikplats Sunnanå där kapaciteten är god. Den
ökande trafikmängden på omgivande gator bedöms
inte bli så stor att den föranleder några åtgärder.

Hälsa och säkerhet
Störningar

Planen tillåter endast verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan. Ett bullerskydd ska uppföras i
detaljplanens södra gräns för att skydda angränsande
bostadsbebyggelsen från ljud- och ljusstörningar från
verksamhetsområdet. Störningarna från verksamheten kan därmed komma att minska efter utbyggnad
av detaljplanen.

Skyddsavstånd, risker (farligt gods mm)

I detaljplanen föreslagen byggrätt ligger mer än 200
meter från Yttre ringvägen. I enlighet med Länsstyrelsen Skånes riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM) kan bebyggelsen accepteras utan
vidare utredning.
Föreslagen verksamhet kräver inget skyddsavstånd.

Natur- och kulturmiljö
Naturmiljö och biologisk mångfald

Planområdet omfattar inte några större värden för
den biologiska mångfalden. Marken är idag hårdgjord
eller gräsbevuxen. Bestämmelse om att delar av området ska vara planterat samt att 20 % av fastighetsytan
ska vara genomsläpplig kan bidra till ekosystemtjänster i form av dagvattenfördröjning och ökad biologiska
mångfald.

Fornlämningar

Planförslaget innebär ingen påverkan på fornlämningar. 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.

Stadsbild/ landskapsbild

Denna detaljplan ligger i gränslandet mellan stad och
jordbruksmark och mellan bostadsbebyggelse och
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storskaliga logistikverksamheter i ett större utvecklingsområde för verksamheter längs Yttre ringvägen.
Hela det större områdets utbyggnad kommer ha stor
påverkan på landskapsbilden. Eftersom bebyggelsen
i detaljplanen är en del av en större helhet regleras
färgsättning, volymer och reklamskyltar i enlighet med
rekommendationer i PM Gestaltning vid Yttre ringvägen.

Sociala konsekvenser
Befolkning och service

Planförslaget möjliggör en utveckling av verksamheten
på fastigheten. Detta kan genera ett antal arbetstillfällen och därmed öka sysselsättningen.

Säkerhet och trygghet

Ökad trafik på vägar i detaljplanens omgivning kan
göra att det blir mindre säkert för oskyddade trafikanter att röra sig i trafiken. Samtidigt kan den upplevda
tryggheten öka med fler människor i rörelse i området
sedan detaljplanen byggts ut.

Antagandehandling 2022-04-14
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Genomförande

Fastighetsrättsliga frågor

Organisatoriska frågor

Detaljplanens genomförande kommer innebära att
södra delen av Sunnanå 1:20 regleras samman med
Sunnanå 5:15. Den södra delen av fastigheten Sunnanå 5:15 ligger utanför planområdet och kan komma
att styckas av i framtiden. Nedan angivna ytor är preliminära och kommer i sin tur fastställs först vid laga
kraftvunnen lantmäteriförrättning.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Den bekräftar främst pågående markanvändning och
saknar allmän platsmark varför den inte av betydande
intresse för allmänheten.

Fastighetsbildning

Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige under våren 2022.

Fastighetsreglering görs via lantmäteriet. Ansvar och
kostnader för samtliga lantmäteriförrättningar till följd
av detaljplanens genomförande bekostas av den som
har nytta av regleringen.

Genomförandetid

Servitut

Tidplan

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.

Utökad lovplikt

Startbesked får inte ges för ny- och tillbyggnad förrän
marksanering har kommit till stånd.

Tekniska frågor
Befintliga ledningar

Den part som föranleder förändringar på befintliga
ledningar eller anläggningar inom området står för
samtliga kostnader i samband med detta.

Att dagvatten från planområdet ska kunna rinna
vidare till dike på grannfastigheten Sunnanå 12:52 ska
fastställas genom ett servitut som avses belasta nämnda fastighet till förmån för Sunnanå 5:15.

Ekonomiska frågor
Kostnader för planläggning

Detaljplanen bekostas av beställaren enligt fastställd
plantaxa.
Ett startavtal har tecknats mellan beställaren och
Burlövs kommun. Den totala planavgiften regleras i
planavtal.

Den orangea ytan avses regleras samman med den gula. Röd markering visar detaljplaneområdet.
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Medverkande
Planarbetet har utförts av tillväxtavdelningen genom
planarkitekt Erik Karlsson på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott. I arbetet har även tjänstepersoner
från miljö- och bygglovsavdelningen och tillväxtavdelningen deltagit.

Elin Tängermyr			
Tillväxtchef			
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Förklaringar av planbestämmelser
De planbestämmelserna som finns på plankartan återges nedan tillsammans med förklaringar av vad de innebär
samt motivering.

Användning av mark och vatten
E1

Kvartersmark, 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Transformatorstation
Marken ska vid behov vara tillgänglig för utförande av nätstation för att trygga
elförsörjningen i området.

K

Kontor
Eftersom detaljplanen ligger i närheten av bostäder så ska användningens omgivningspåverkan vara begränsad. Kontor är en lämplig användning som också
bekräftar befintlig verksamhet.

Z1

Verksamheter med begränsad omgivningspåverkan
Eftersom detaljplanen ligger i närheten av befintliga bostäder så ska användningens omgivningspåverkan vara begränsad. Verksamheter för service, lager,
tillverkning, verkstad eller övrig fordonsservice och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåver kan tillåtas.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bebyggandets omfattning, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Största byggnadsarea är 30 % per fastighet
Bestämmelsen bidrar till att reglera bebyggelsens skala. Syftet är att skapa en
harmonisk övergång mellan det storskalig verksamhetsområdet norr om fastigheten och bostäderna söder om fastigheten.
Marken får inte förses med byggnad
Ytor med prickad mark ska hållas fria från byggnader. I norr och väster är
prickmarken 4 meter bred för att skapa en buffertzon till angränsande fastigheter. En del av marken i söder är u-område och kommer därför vara fri från 		
bebyggelse. Innanför finns prickmark som sträcker sig 4 meter in på fastigheten. I öster mot Tullstorpsvägen är det bebyggelsefria avståndet 12 meter som
en anpassning till övrig bebyggelse som ligger en bit in från vägen.
0.0

Högsta nockhöjd i meter
Bestämmelsen bidrar till att reglera bebyggelsens skala. I planens östra del i
anslutning till de större logistikverksamheterna tillåts fyra våningar medan bebyggelse mot Tullstorpsvägen tillåts i tre våningar. Syftet är att skapa en harmonisk övergång mellan verksamhetsområdet norr om fastigheten och bostäderna
söder om fastigheten.

Utformning, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fasad ska utformas med tydligt markerade volymer om fasadlängden är längre än
50 meter
Syftet med bestämmelsen är att bryta upp stora sammanhängande volymer 		
i mindre delar och att ge en intressant gestaltning av bebyggelsen längs Yttre
ringvägen.
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Fristående reklam- och identitetsskyltar överstigande 4 meter får ej uppföras
Bestämmelsen syftar till att minimera ljusstörningar för boende och trafikanter
i omgivningen. Den ska även bidra till ett lugnt uttryck.
Bebyggelse ska till minst 1/2 färgsättas i NCS färgton Y20R-Y70R, svarthet 40-50 %
och kulörthet 20-40 %
Bestämmelsen avser att ge bebyggelsen samhörighet och en lugn färgskala.
Reklam- och identitetsskyltar ska hållas inom fasader
Syftet är att hålla området fritt från skyltar och pyloner som kan störa landskapsbilden.

n1

Markens anordnande och vegetation, 4 kap. 10 §

Grupper av planteringar ska finnas spridda över minst 30 % av egenskapsområdet
Avsikten är att planteringen ska mjuka upp upplevelsen av verksamhetsbebyggelsen i förhållande till bostadsbebyggelsen samt bidra till ekosystemtjänster.
Plantering av storväxande träd är positivt eftersom de ger skugga och har stor
upptagning av vatten. Plantering ska undvikas i nära anslutning till område för
transformatorstation.
Minst 20 % av marken på fastigheten ska vara genomsläpplig, 4 kap. 10 §
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att minst 20 % av fastighetsytan ska vara
genomsläpplig. Detta ska bidra till ökad infiltration och rening av dagvatten.

m1

Skydd mot störningar, 4 kap. 12 § 1 st 2p.

Bullerskydd med en höjd av 2 meter över anslutande marknivå.
Avsikten är att skydda bostadsbebyggelsen söder om verksamhetsområdet mot
buller- och ljusstörningar.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid, 4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft
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).

Ändrad lovplikt, 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet
Bestämmelsen ska säkerställa att minst 20 % av ytan blir genomsläpplig.

Villkor för startbesked, 4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Startbesked får inte ges för ny- och tillbyggnad förrän marksanering har kommit
till stånd
Innan ny- eller tillbyggnad sker ska markens föroreningar vara avhjälpta.
u1

Markreservat, 4 kap. 6 §

Markreservat för allmännyttig underjordiska ledningar
Marken ska vara tillgänglig för befintlig allmännyttig ledning längs detaljplanens södra gräns.

Laga krafthandling 2022-04-14

19

Burlövs

kommun

