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Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur mark- och vattenytor får an-
vändas 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 planbe-
skrivning (denna handling). Planbeskrivningen, som 
inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen 
för plankartans innebörd.

Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen 
(2010:900) och syftar till att pröva om ett givet för-
slag 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 be-
slutet att anta planen, vinner den laga kraft tre veckor 
efter att antagandet anslagits. Därefter kan bygglov 
ges och utbyggnaden påbörjas. I begränsat standard-
förfarande godkänner samrådskretsen förslaget i 
samrådet och granskning krävs inte.

Denna detaljplaneprocess har bytt från standardför-
farande till utökat förfarande efter samråd eftersom 
planen antas medföra betydande miljöpåverkan. Plan-
handling tillhör antagandeskedet. Om inga oväntade 
händelser inträffar, kan planen vinna laga kraft hösten 
2020.

        Oktober 2019  Vår 2020             Höst 2020                 Höst 2020
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Inledning

Syft e
Detaljplanens syft e är att  pröva lämpligheten i att  
planlägga området för lager och logisti kverksamheter 
sydväst om trafi kplats Sunnanå. 

När ny bebyggelse ti llkommer i nära anslutning ti ll 
trafi kplats Sunnanå vid infarten ti ll staden blir gestalt-
ningen särskilt vikti g. Syft et är därför också att  de-
taljplanens bebyggelse ska fungera väl i sitt  samman-
hang längs E6/E20 och att  storskaliga byggnadsdelar 
ska ges ett  lugnt och harmoniskt utt ryck. 

Syft et är även att  störning mot omgivningen ska 
minimeras och områdets naturvärden ska tas ti llvara 
alternati vt ersätt as. Också gatustrukturen ska ses över 
för att  fungera när området byggs ut.

Bakgrund 
Planområdet ingår i ett  verksamhetsområde som 
pekats ut i Framti dsplan för Burlöv kommun (ÖP 
2014). Väster om planområdet ligger ett  område för 
verksamheter i enlighet med detaljplan 242, vilken 
vann laga kraft  2014.

Verksamhetsområdet är under utbyggnad och 
rymmer bland annat DHLs Malmöterminal. Föreslagen 
bebyggelse i detaljplan för Sunnanå-Korshög utgör en 
fortsätt ning på det befi ntliga verksamhetsområdet.

Vägnätet i området är i huvudsak allmän plats 
med kommunen som huvudman. Flansbjersvägens 
förlängning kan i denna detaljplan göras om ti ll 
den del av det kommunala vägnätet. Det ger bätt re 
möjligheter att  hitt a lösningar för angöring av 
fasti gheter vid eventuella avstyckningar. 

TPL Flansbjer

TPL Sunnanå

E6/E20

Väg 11
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Toft anäsvägen Hörakroksvägen

Flansbjersvägen

Planområdet, utmarkerat i rött , är lokaliserat i verksamhetsområdet Sunnanå söder om riksväg 11 och väster om E6/E20.  
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Plandata
Planområdet ligger sydväst om trafikplats Sunnanå 
där E6/E20 och väg 11 korsas och norr om Tullstorp-
svägen. Planen omfattar fastigheterna Sunnanå 5:16, 
Sunnanå 1:20, Sunnanå 1:21, Sunnanå 12:52 och en 
mindre del av Sunnanå 5:2 som är privatägda. Fast-
igheterna Sunnanå 1:8 och Sunnanå 1:12 som delvis 
skär genom planområdet ägs av Malmö kommun. 
Planområdets area uppgår till ca 16 ha.
 
Planförslaget innefattar:
• Område för verksamheter som lager och logistik i 

anslutning till trafikplats Sunnanå.
• Skydd i form av planteringar för att minska stör-

ning mot omgivningen.
• Allmän platsmark, gata för angöring till området.

Planhandlingar
• Planbeskrivning (denna handling)
• Plankarta med planbestämmelser
• Illustrationsplan

Följande utredningar har gjorts i samband med fram-
tagandet av planförslaget:

• Miljökonsekvensbeskrivning                            
(Tyréns AB 2020-04-08)

• Trafikutredning Sunnanå 5:16 m.fl.  
(Tyréns AB, 2019-07-01)

• PM trafiksimulering Sunnanå  
(Tyréns AB 2020-01-28)

• Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m.fl.  
(Ramböll, 2012-01-17)

• Trafikbullerutredning Sunnanå 5:16  
(Tyréns AB, 2019-06-17)

• Riskutredning  
(FSD Malmö AB, 2019-06-05)

• Geoteknisk och Miljöteknisk undersökning  
(Tyréns AB, 2019-05-29)

• Naturvärdesinventering  
(Ekoll AB, juni 2019)

• Fladdermusinventering  
(Naturvårdskonsult Gerell, 2019-05-28)

• VA- och dagvattenutredning  
(Tyréns AB, 2020-02-10)

• Arkeologisk utredning, steg 2 
(SHM Arkeologerna, april 2019)

• Arkeologisk förundersökning, steg 3 
(SHM Arkeologerna, maj 2020)

• PM Gestaltning kring Yttre Ringvägen  
(Malmö stad och Burlövs kommun 20-08-26)

Miljöbedömning enligt 3, 4 och 5 
kapitlet miljöbalken/Betydande 
miljöpåverkan
Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapit-
let miljöbalken (MB) i enlighet med 5 § förordningen 
(1998:896) om hushållning med mark och vattenom-
råden mm. 

Logistik- och lagerverksamheter är nödvändiga i 
dagens samhälle. Med tanke på hur handelsmönstren 
ser ut att utvecklas framöver kommer sannolikt beho-
vet av en effektiv godshantering att öka. Logistik-ter-
minaler är platser som samordnar godstransporter, 
vilket leder till lägre kostnader och mindre miljö-be-
lastningar än om varje aktör ska hantera godset var 
för sig. För att fungera så effektivt som möjligt bör de 
ligga nära det större vägnätet och slutkunderna.
 
Föreslagen lokalisering av logistikterminalen innebär 
direkt närhet till E20/E6 och väg 11. Platsen ligger 
också nära Malmö samt andra närliggande orter. 
Jordbruksmarken inom området är begränsad till sin 
yta och ligger avskild, varför ett rationellt brukande 
bedöms vara begränsade. Alternativa möjliga lägen är 
nästan uteslutande jordbruksmark idag. Det innebär 
att en lokalisering av en logistikterminal, som på ett 
effektivt sätt kan samordna godshanteringen, sanno-
likt behöver ta jordbruksmark i anspråk. 

Baserat på det växande behovet av effektiva trans-
porter för samhällets leveranser, samt behovet av 
att begränsa miljöpåverkan från transporter, bedöms 
samhällsintresset av att etablera en logistikterminal på 
den föreslagna platsen väga tyngre än intresset av att 
bevara jordbruksmarken.

Behovsbedömning
Behovsbedömning är den analys som leder fram till 
ställningstagandet om en miljöbedömning behöver 
göras för planen eller inte. Enligt 4 kap. 3,4 § plan- och 
bygglagen (2010:900) (PBL) ska en miljöbedömning 
göras om planen eller planändringen kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan. 

Behovsbedömningen visar att detaljplanen medför 
risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvens-
beskrivning med avgränsning till areella näringar (jord-
bruk), vattenmiljö, naturmiljö samt landskapsbild har 
genomförts. Miljökonsekvenserna som utretts finns 
sammanfattade under avsnittet Konsekvenser.
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Planförutsätt ningar

Översiktsplan
I översiktsplanen, Framti dsplan för Burlövs kommun 
(antagen 2014-04-22, aktualitetsförklarad 2018-05-
02), pekas området söder om väg 11 och väster om 
E6/E20 ut som verksamhetsområde. Planförslaget är 
förenligt med Framti dsplanen. 

I Framti dsplanen är marken avsatt  för storskalig och 
traditi onellt motorvägsnära verksamheter, samt att  
verksamhetsart ska anpassas ti ll befi ntliga bostäder i 
närområdet. 

Planförslaget prövar lämpligheten i att  planlägga om-
rådet för lager, och logisti kverksamheter med mindre 
del kontor  vilket bedöms överensstämma med Fram-
ti dsplanen. 

Gällande detaljplan
Den största delen av planområdet, som i planförslaget 
utgörs av kvartersmark, är inte ti digare detaljplane-
lagt. Denna detaljplan överlappar delvis angränsande 
detaljplan 242. En allmän gata i förlängningen av 
Flansbjersvägen föreslås på Sunnanå 12:52. Befi nt-

lig skyddsvall ingår också i planen och bestämmelse 
justeras så den ti llåts vara planterad även eft er att  
vägen byggts. Även en mindre del av den östra delen 
av detaljplan 242 överlappas. Mark som påverkas är 
ti digare planlagd för kontor, industri och lager. 

Övriga kommunala styrdokument 
och beslut

Trafi kplan
Trafi kplan Burlöv (2014-10-20) är ett  strategiskt mål-
dokument som ska fungera ti llsammans med Fram-
ti dsplanen med målet att  skapa att rakti va livsmiljöer 
och ett  hållbart resande. Ett  övergripande mål är att  
andelen gående, cyklister och resande med kollekti v-
trafi k ska stå för minst 2/3 av alla resor. Andelen bil-
resor ska inte översti ga 1/3 av det totala antalet resor 
samt att  högst 1/5 av det totala antalet resor under 
5 km ska ske med bil. 

Riksintressen
Riksintresse för väg
Väg E6/E20 och E22 genom Burlövs kommun ingår i 
det nati onella stamvägnätet som är av riksintresse. I 
vägområdet ingår skyddsavstånd med minst 50 m på 

Detaljplan 242 med denna detaljplans ungefärliga plangräns i rött .
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vardera sidan om vägen. Ny föreslagen bebyggelse 
förhåller sig till gällande skyddsavstånd. 

Trafiken från och till planområdet avses angöra via 
trafikplats Flansbjer och väg 11 och sedan vidare till 
väg E6/E20. Detaljplanens genomförande kommer 
därmed innebära ökad trafik på de statliga vägarna. 

Tyréns har gjort en trafikutredning (2019-07-01) som 
konstaterar att verksamheten inklusive i samrådet 
föreslagen kontorsbebyggelse kommer ge upphov 
till mer trafik på det omkringliggande vägnätet. Vid 
köbildning som sprider sig från Flansbjers trafikplats 
och ut på väg 11 sprids problemet även till trafikplats 
Sunnanå och väg E6/E20.

En trafiksimulering har genomförts av Tyréns (2020-
02-18). Den undersöker påverkan på korsningarna 
runt trafikplats Flansbjer om detaljplanen byggs ut. 
Beräkningarna visar att trafiksituationen runt trafik-
platsen blir ohållbar vid 2030 års prognosticerade 
trafikmängder. Detta gäller oavsett om detaljplanen 
genomförs eller inte. 

Att bygga rondeller i korsningspunkterna är en åtgärd 
som enligt simuleringen skulle komma till rätta med 
problematiken. Det finns en avsiktsförklaring mellan 
Burlövs kommun och Malmö stad som reglerar beho-
ven för trafiksituationen runt trafikplats Flansbjer. De 
föreslagna rondellerna ingår i denna avsiktsförklaring.
Inför genomförande av detaljplanen finns behov av 
ytterligare avtal med de nya förutsättningarna som 
underlag, där b.la finansiering och utförande regleras. 

Miljöbalken
Biotopskydd
Längs planområdets västra gräns finns en pilallé som 
omfattas av biotopskydd. För pilallén innebär bio-
topsskyddet att träden är skyddade, men det gäller 
även markområdet runt omkring minst motsvarande 
trädkronorna. Pilallén skyddas med bestämmelse i 
detaljplanen.

Artskydd
Naturvårdsinventering (Ekoll, 2019) samt fladdermu-
sinventering (Naturvårdskonsult Gerell, 2019) har 
gjorts bl.a för att utreda om det finns skyddade arter 
som kräver artskyddsdispens inom planområdet. 

Inom området finns en bevattningsdamm som enligt 
detaljplanen ska fyllas igen och ersättas i norra delen 

av planen. Vid inventering har mindre vattensalaman-
der påträffats som är fridlyst och upptagen i 6 § art-
skyddsförordningen. Det är inte tillåtet att skada eller 
döda djuren eller deras ägg och yngel. 

Bevattningsdammen är inte det enda vatten som 
finns i området då det finns två dagvattendammar i 
direkt anslutning till planområdet, en i nordväst och 
en i sydost. Det innebär att när bevattningsdammen 
exploateras finns biotopen och dess funktioner fortfa-
rande kvar, om än i reducerad omfattning, i anslutning 
till planområdet. I och med att bevattningsdammen 
ersätts med en dagvattendamm kommer de värden 
som försvinner med tiden också att återskapas och 
potentiellt öka.

Gällande artskyddsdispens för vattensalamandern 
har samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken genomförts 
med länsstyrelsen för den planerade igenfyllningen 
av dammen. Om dispens behövs för genomförande 
av detaljplanen kommer den att sökas innan planen 
antas.  

Fladdermössen skyddas genom 4 § artskyddsförord-
ningen och artskyddet gäller alltid även i områden 
som omfattas av detaljplan. För fladdermössen be-
döms påverkan på grund av att bevattningsdammen 
försvinner bli försumbar då produktion av insekter 
fortfarande sker i de kvarvarande dammarna. Fladder-
mössen är ljuskänsliga och exploateringen kan medfö-
ra ljusstörningar från exempelvis gatlyktor. Belysning 
kan medföra att fladdermössen undviker ett område. 
Eventuella ljusstörningar bedöms framförallt kunna 
medföra att det blir mindre attraktivt för fladdermös-
sen att röra sig längs med pilallén som är ett naturligt 
ledstråk i området. Ljusstörningar på grund av exploa-
teringen väster om planområdet kan förstärka denna 
effekt. 

Det öppna landskapet innebär att området är utsatt 
för framförallt västliga vindar, vilket inte gynnar flad-
dermössen. Utformas den nya dagvattendammen så 
att vegetation kan skapa lä kan det gynna fladdermös-
sen i området. Bebyggelsen väster om planområdet 
kan också skapa lä längs med pilallén. 

Samtliga observerade fladdermusarter är livskraftiga 
enligt rödlistan och är vanliga i södra Sverige. Någon 
risk att exploateringen av området skulle leda till en 
försämring av arternas bevarandestatus bedöms inte 
föreligga. Genomförandet av planförslaget bedöms 
inte medföra en sådan påverkan att det utlöser skyd-
det i 4 § artskyddsförordningen.
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Kulturmiljölagen
Fornlämningar
En arkeologisk utredning steg 2 har genomförts av 
Arkeologerna SHM vilken genererade i ca 90 fyndpos-
ter. Generellt utgjordes fynden av boplatslämningar av 
förhistorisk karaktär. I samband med detta avgränsa-
des tre mindre områden som föreslogs bli föremål för 
vidare undersökning i en arkeologisk utredning steg 3. 
I den undersökningen påträffades bland anant stol-
phål, gropar och härdar. Områdena är nu tillräckligt 
undersökta och inga fortsatta arkeologiska åtgärder 
föreslås. 

Fornlämningar har även funnits listade och dokumen-
terade i angränsande områden. Fynden tyder på att 
det är boplatser från äldre järnåldern, platserna är 
undersökta och fynden borttagna. 

Platsens historia 
Så sent som på 1970-talet fanns en gård på fastighe-
tens norra del. Denna löstes förmodligen in när mo-
torvägen/trafikplatsen byggdes. På fastigheten fanns 
även ett växthus som revs 2015 enligt rivningslov. 

Detta hörde till verksamheten på angränsande fastig-
heten Sunnanå 1:20. 

Områdets karaktär
Området vid trafikplats Sunnanå ligger i ett låglänt 
odlingslandskap med storskaliga åkrar som omringar 
landskapets andra delar, exempelvis byar, lundar och 
åkerholmar. Det låglänta odlingslandskapet är böljan-
de och har få inslag av skog vilket skapar långa sikt-
linjer och utblickar. De inslag som ändå finns såsom 
trädrader, alléer och lundar skapar landmärken och är 
viktiga för orienteringen av platsen. 

I områdets närhet påverkas landskapet mycket av ur-
ban bebyggelse och infrastruktur. Skyltar, byggnader, 
elledningar och master är tydliga i synfältet. 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 ve-
getation. Landskapet har en mycket storskalig känsla.  

Planområdet utgörs främst av odlingslandskap och är 
omgivet av två större motorvägar i norr och öst. Dessa 
sätter till stor del tonen för detaljplaneområdet. På 
motsatt sida av väg 11, norr om planområdet, ligger 

Utblickar över Sunnanå 5:16 . Övre bilden blickar mot öster och den undre norrut.
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handels- och verksamhetsområdet Stora Bernstorp. 
Mot öster på motsatt  sida av E6/E20 fi nns både 
bostäder, mestadels i form av enfamiljshus men även 
mindre verksamheter. Också söder om planområdet 
fi nns bostäder och verksamheter. Den västra delen an-
gränsar ti ll ett  verksamhetsområde under utbyggnad 
och består i nuläget bland annat av en större distribu-
ti onsterminal.

Området har generellt ett  lågt inslag av bostäder och 
istället är det närheten ti ll det övergripande vägnä-
tet och de storskaliga verksamheterna som präglar 
området.

Befi ntlig bebyggelse, verksamhe-
ter och service
Bostäder
Det fi nns ett  bostadshus inom planområdet som ägs 
av exploatören. Fyra friliggande bostadshus ligger 
längs Tullstorpsvägens östra sida, sydost om planom-
rådet.

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Inom planområdet fi nns en ti digare handelsträdgård 
med fl ertalet växthus. Vägen som ingår i planområdet 
leder ti ll nyligen uppförda verksamhetsbyggnader 
på Sunnanå 12:51 och 12:52 väster om denna plan. 
Föreslagen logisti kverksamhet i denna plan ansluter 
ti ll den bebyggelsen. 

Natur
Mark och vegetati on
En naturvärdesinventering har genomförts av Ekoll 
(2019) där det inom planområdet identi fi erats fem 
områden med naturvärden (se bild ti ll höger). En pila-
llé (område 1) som omfatt as av biotopskydd sträcker 
sig längs planområdets västra gräns. Skyddet inne-
fatt ar träden och markområdet runt omkring minst 
motsvarande trädkronorna. 

En mindre dunge (område 3) bestående av relati vt tät 
sly med inslag av några större träd växer i planområ-
dets sydöstra del. De större träden utgörs av poppel, 
björk, samt alm och askar som är skyddsvärda. 

Det fi nns tre större askar samt ett  par mindre skott  i 
den norra delen (område 2) av planområdet, samt fyra 
stora askar och tre mindre askar i planområdets södra 
delar (område 4). Asken har varit ett  av våra vanli-

gaste ädellövträd men fi nns sedan 2015 upptagen på 
rödlistan som starkt hotad. Dett a beror på en svamp-
sjukdom, askskott sjukan, som sprids med vinden och 
på sikt leder ti ll att  många träd dör. 

I västra delen av planområdet fi nns en bevatt nings-
damm (område 5). Det fi nns även inslag av buskage på 
vallarna som avgränsar området mot de stora väg-
arna. I övrigt består området ti ll största del av odlad 
jordbruksmark. 

3

2

5

1

4

Karta över identi fi erade områden med naturvärden i enlighet 
genomförd naturvärdesinventering av Ekoll. De vita ringarna visar  
lägen för de befi ntliga pilarna i pilallén.
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Grundvatten 
Grundvattenmätningar har genomförts i samband 
med en geoteknisk utredning gjord av Tyréns (2019-
05-29).  Nivåerna uppmättes under april 2019 till att 
ligga mellan 0,9 - 1,3 meter under markytan. Mätning-
arna gjordes då grundvattennivåerna i området låg 
under de normala nivåerna. 

Geologi 
Inom området återfinns flera olika jordarter. Den 
västra delen av planområdet består generellt av post-
glacialsand och postglacialfinsand medan östra delen 
främst består av morängrovlera. I ett område i nordost 
återfinns kärrtorv.

Geoteknik och grundläggning
En översiktlig markteknisk undersökning har gjorts av 
Tyréns (2019-05-29) där de geotekniska och hydro-
geologiska förutsättningarna har undersökts inom 
planområdet. 

Jordlagerföljden inom området består generellt av 
humushaltig lera/sand eller fyllning på sand följt 
av lermorän. Med undantag för område med ytlig 
humushaltig lera och sand, där utskiftning är en 
möjlig förstärkningsåtgärd, bedöms grundläggnings-
förhållandena som goda. För normala lastsituationer 
och släntförhållanden förväntas inga stabilitets- eller 
sättningsbekymmer till följd av jordlagrens karaktär.

Med uppmätta grundvattennivåer på 0,9-1,3 meter 
under markytan bedöms schaktarbeten kunna utföras 
med slänt med förutsättning att grundvattenytan lig-
ger eller är sänkt till minst 0,5 m under schaktbotten.

Topografi
Planområdet är flackt och sluttar svagt mot norr. I 
områdets södra delar ligger höjderna på 10.5 - 11 me-
ter och ca 450 meter norr ut, vid planområdets norra 
spets, är markhöjden cirka 7 meter. Ytavrinningen 
följer samma riktning och vid skyfall samlas vatten vid 
en lågpunkt söder om väg 11 innan det rinner vidare 
mot Sege å. 

Kulturhistorisk miljö
En del av planområdet ligger inom ett område som 
kallas Korshög. Området har fått sitt namn efter en 
gravanläggning från bronsåldern som ligger direkt 
öster om Yttre Ringvägen.

Kvalitetsprogram för Yttre Ringvägens 
närområde
Länsstyrelsen, Vägverket och Svedab tog år 2000 fram 
ett kvalitetsprogram med mål för utformningen av 
landskap och bebyggelse vid Yttre Ringvägen tillsam-
mans med kommunerna längs vägsträckan. Program-
met ska ses som ett hjälpmedel för statlig och kom-
munal planering.

Utblickarna vid trafikplats Sunnanå bedöms i kvali-
tetsprogrammet ha mycket stort värde då man som 
resenär på E6/E20 befinner sig högt över korsande väg 
11 med god överblick in mot centrala Malmö. Över-
blicken bedöms också vara viktig utifrån ett oriente-
ringssyfte samt för att förstå hur det skånska landska-
pet är uppbyggt. Enligt de riktlinjer som presenteras i 
programmet är det viktigt att utblickarna över Lundas-
lätten, Kronetorps mölla samt Malmös stadssilhuett 
bevaras. Kvalitetsprogrammet betonar också att ny 
bebyggelse i vägens närområde ska ha höga krav på 
utformning. 

Jordbruksmark
En del av marken inom detaljplanen används idag för 
odling och har åkrars sedvanliga flora. 

Vattenområden och våtmarker
Det finns en damm i planområdets västra del. Denna 
användes troligen som del i bevattningssystemet för 
jordbruket samt de växthus som tidigare låg på fastig-
heten. 

Befintlig bevattningsdamm i västra delen av Sunnanå 5:16
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Parkering, varumott agning och utf arter
Parkering och varumott agning ska ske på den egna 
fasti gheten. Enligt ”Parkeringsprogram för Burlövs 
kommun – Policy & Norm” (antagen 2016 rev. 2019), 
krävs 7,5 p-platser för anställda per 1000 m2 verksam-
hetsyta. 

Hälsa och säkerhet
Förorenad mark
Tyréns (2019-05-29) har gjort en översiktlig miljö-
teknisk undersökning av planområdet. Resultatet 
understi ger riktvärdena för mindre känslig markan-
vändning vid samtliga provpunkter. Några övriga 
iaktt agelser som föranleder misstanke om markför-
oreningar har inte heller gjorts inom området. Med 
hänvisning ti ll resultatet av undersökningen bedöms 
området ur miljöteknisk synpunkt vara lämpligt för 
föreslagen exploatering.

Radon
I Burlövs kommun har ingen högriskmark för radon 
påträff ats. Hela kommunen har normalriskmark för 
radon vilket innebär halter mellan 10 och 50 kbq/m3. 
Generellt rekommenderas att  bygga med radonskyd-
dad grundläggning i kommunen. 

Risk
Detaljplaneområdet ligger i direkt anslutning ti ll väg 
11 och E6/E20 som är transportleder för farligt gods. 
Vid planering i nära anslutning ti ll farligt godsleder  
ska länsstyrelsen i Skånes riktlinjer för riskhänsyn i 
samhällsplaneringen (RIKTSAM) ligga ti ll grund för 
eventuell riskutredning. 

Buller
Väg 11 och E6/E20 är stora bullerkällor i närheten 
men föreslagen logisti kverksamhet lyder inte under 
några riktlinjer för buller, se istället Miljöstörande 
verksamhet nedan.

Miljöstörande verksamhet
Omlastningscentraler och terminaler med lastbilar tas 
upp i Boverkets allmänna råd för arbetsområden, Bätt -
re plats för arbete (1995). De risker med hänsyn ti ll 
miljö, hälsa och säkerhet som pekas ut för denna typ 
av anläggningar är att  de kan avge relati vt omfatt ande 
buller och avgasutsläpp under dygnets alla ti mmar. 
Ljus från strålkastare tas också upp som möjlig stör-
ning. I de allmänna råden nämns  avskärmning med 
hjälp av exempelvis byggnader och vegetati onsridåer. 

En naturvårdsinventering av dammen har gjorts av 
Ekoll (2019). Inga arter eller spår av arter som är upp-
tagna på rödlistan hitt ades vid inventeringen. Mindre 
vatt ensalamander som är fridlyst observerades. Sett  
ti ll närområdets övriga karaktär bedömdes våtmarken 
bidra ti ll att  öka den biologiska mångfalden.

Trafi k 
Motorfordonstrafi k
Planområdet nås från trafi kplats Fjansbjer och sedan 
vidare in i området via Toft anäsvägen och Flansbjers-
vägen. 

Trafi kplats Flansbjer har i ti digare utredningar be-
dömts vara hårt belastad. I en utredning av Ramböll 
(2012-01-17) föreslås korsningarna vid ramperna ti ll 
trafi kplatsen att  göras om ti ll cirkulati onsplatser med 
två körfält för att  öka kapaciteten. Anslutningarna ti ll 
Toft anäsvägen bedömdes också kräva ombyggnati on 
och vid utbyggnaden av Öresundsterminalen ti ll-
kom två cirkulati onsplatser på Toft anäsvägen: En vid 
korsningen med Flansbjervägen och en vid korsningen 
med Vassvägen. 

Kollekti vtrafi k
Buss 170 mellan Malmö Hyllie och Lund LTH stannar 
på hållplats Malmö Flansbjersvägen cirka 1,3 kilome-
ter från planområdet. Vid Stora Bernstorp, cirka två 
kilometers promenad från planområdet, fi nns ti llgång 
ti ll linje 4 på Malmös stadsbussnät.

Gång- och cykeltrafi k
Idag fi nns en cykelförbindelse, delvis med blandtrafi k, 
som förbinder området söder om väg 11 med Stora 
Bernstorp och vidare mot Arlöv och Åkarp.

Enligt Framti dsplanen fi nns det planer på att  skapa ett  
cykelstråk i områdets södra del om förbinder Malmö 
med området öster om E6/E20.

Lila linjer är befi ntliga cykelvägar, streckade lila linjer är 
cykelkopplingar i blandtrafi k. Gula linjer är nya tänkta cykelstråk.
Markeringen visar detaljplanens ungefärliga läge.
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Teknisk försörjning 
Vatt en och avlopp (pumpstati on)
De byggnader som är försedda med vatt en och avlopp 
inom området idag har sin anslutningspunkt i sydost 
vid Tullstorpsvägen. Direkt väster om planområdet 
fi nns ett  ledningsnät i Sunnanå ga:11. De ledningarna 
ansluter ti ll VA Syds ledningsnät söder om Sunnanå 
12:51 där DHL-terminalen är lokaliserad.

Dagvatt en
Området är ti ll största del oexploaterat och har 
därmed inget utbyggt dagvatt ennät annat än åkerdrä-
nering. Ytlig avrinning inom planområdet rinner mot 
norr och samlas idag i planområdets nordvästra del. 
Vatt net rinner via fl era lågpunkter som behöver fyllas 
upp vid exploatering.

Väster om området fi nns sedan ti digare en dagvatt en-
damm på Sunnanå 12:51. Den avvatt nas ti ll Sege å via 
ledning under väg 11.

Brandposter, uppställningsplats
Flödet i brandposterna bör dimensioneras enligt V 
AV-normen P-83. Avståndet mellan brandposterna 
bör vara maximalt 150 meter och avståndet mellan 
brandpost och uppställningsplats bör vara maximalt 
75 meter. Då det planerade området utgörs av stora 
lager ställs det höga krav på fl ödet i brandposterna. 

Den planerade anläggningen sträcker sig över en stor 
yta och det bör därför placeras brandposter även 
inne på området för att  möjliggöra räddningsinsats. 
Utf ormning av dett a bör ske i samråd med Räddnings-
tjänsten Syd.

El, fj ärrvärme, gas (nätstati on)
I områdets sydöstra del har E.ON energidistributi on 
ledningar och två nätstati oner. 

Weum Gas AB har en distributi onsledning längs 
med områdets sydöstra kant. Från den fi nns även 
en servisledning och en avkopplad gasledning 
in i området. Om arbete sker i närheten av 
befi ntlig gasledningen ska dett ta samrådas med 
områdeshandläggare på Weum Gas

Tele, bredband
En telemast fi nns i planområdets sydöstra del.

Inom fasti gheten fi nns bland annat en telefonledning 
som skär igenom planområdet.

Övriga ledningar
En vatt enledning går genom fasti gheterna Sunnanå 
1:12 och Sunnanå 1:8 som ägs av Malmö stad.

Avfall
Verksamhetsavfall sorteras i containrar på den egna 
fasti gheten Sunnanå 5:16 och 1:20. Enligt ny renhåll-
ningsordning som togs fram 2016 ska hushållsavfall 
hållas separat från verksamhetsavfall. Hushållsavfallet 
ska ombesörjas av VA SYD. I föreskrift erna anges bland 
annat att  vid nybyggnati on ska dragväg över 10 meter 
undvikas. Vidare gäller att  avstånd mellan hämtnings-
plats och uppställningsplats för hämtningsfordon ska 
vara så kort som möjligt. Dragvägen ska vara lättf  ram-
komlig och fri från hinder som försvårar hämtningen. 
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Planförslag

Övergripande förslag
Planförslaget möjliggör lager och logisti k sydväst om 
trafi kplats Sunnanå. Bebyggelsen inom detaljplaneom-
rådet ansluter ti ll befi ntlig logisti kverksamhet i väster 

som bland annat omfatt ar en DHL-terminal. Den nya 
bebyggelsen för lager och logisti k som avses varierar 
i höjd blir iögonfallande med sin storlek. Eft ersom 
värdefull jordbruksmark tas i anspråk har det varit 
vikti gt att  eff ekti vt nytt ja marken. Platsen i gränslan-
det mellan stad och jordbruksmark och bebyggelsens 
storlek kräver också en genomarbetad gestaltning. 
Fasader ska därför ges ett  lugnt utt ryck och delas upp i 
fl era volymer.

Illustrati on av planförslagets bebyggelse. Källa: JKAB Arkitekter
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I förslaget finns flertalet planbestämmelser som syftar 
till att minimera störningar för omgivningen från den 
nya bebyggelsen. Närmaste befintliga bostad ligger ca 
120 meter från planerad verksamhet. 

Befintlig och ny växtlighet skyddar omgivande be-
byggelse och vägar från störande ljus. Inlastning till 
fastigheten sker vänd bort från de omgivande stora 
vägarna och närliggande bostäder samt ansluter till 
ny gata som kopplar till Flansbjersvägen i väster för att 
motverka störande buller.

Där befintliga naturvärden försvinner ska kompensa-
tionsåtgärder genomförs i nära anslutning till de-
taljplanen. Uppvuxna träd sparas i så stor utsträckning 
som möjligt.

Gestaltningsprinciper
Utformning och gestaltning av ny bebyggelse ska följa 
intentionerna i Kvalitetsprogram för Yttre Ringvägen 
(2000), samt PM Gestaltning vid Yttre Ringvägen 
framtaget av Malmö stad och Burlövs kommun. Det 
sistnämnda är ett PM med gestaltningsprinciper för 
sträckan mellan trafikplats Sunnanå och trafikplats 
Södra Sallerup. 

Gemensamma gestaltningsriktlinjer för området är:

• Synliga hållbarhetslösningar ska eftersträvas.
• Styrd färgsättning av bebyggelsen, 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 20-40%. 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.

För denna detaljplan lyfts särskilt mötet mellan be-
byggelsen och omgivande motorvägar och befintlig 
bebyggelse. En mjuk övergång eftersträvas med en 
"grön" buffertzon som skapar ett visuellt avstånd. 
Borttagna biologiska värden bör kompenseras. Sto-
ra byggnadsvolymer bryts upp, både horisontellt 
och vertikalt och skalan bryts ned på platser där 
människor vistas och möter byggnaden.

Visionsbild med vy från sydost med nya lagerbyggnader med uppdelad fasad och olika höjd.
Källa: JKAB Arkitekter
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Landskapsbild
Lagerlokalen blir ett tydligt urbant landmärke i land-
skapet och förändrar på så sätt landskapsbilden. 
Höjden och bredden på lagerlokalen gör att den inte 
enbart kommer att synas och signalera om stadens 
närhet från väg E6 och väg 11 utan även utifrån land-
skapet. Planförslaget kommer göra stadens närvaro 
mer påtaglig i det omkringliggande odlingslandskapet.

Ny bebyggelse
Verksamheter
På platsen ges med planförslaget möjlighet att upp-
föra en logistikanläggning varav en del utförs som 
höglager. Anläggningen kan i en eller vissa sektioner 
ha en maximal höjd om 40 meter. 

Gestaltning av ny bebyggelse
Med det exponerade läget vid Yttre Ringvägen, 
speciellt från norr, behövs en väl genomarbetad ge-
staltning. Lagerbyggnadens fasader ska varieras och 
upplevas som flera volymer. De ska även vara både 
intressanta och lättlästa från Yttre Ringvägen. Lager-
byggnader kan exempelvis uppföras med plåtsand-
wichpaneler som fasadmaterial men kompletteras 
med andra element eller material. Vingar, ribbor, 

streckmetall eller skivor kan användas på delar av 
fasad för att skapa god logistikarkitektur. Visionsbilder 
på detta uppslag visar hur utformningen kan komma 
att se ut.

Lagerbyggnaden kommer ha entréer från den östra 
sidan. Kontor som kompletterar lagerverksamheten 
bryter ned skalan vid entréer där människor vistas.

Planbestämmelserna syftar till att bryta upp bebyggel-
sen i flera volymer. Fasaderna ska harmonisera med 
omgivningen och ges ett lugnt uttryck för att tona ner 
påverkan på landskapet. Färgsättningen regleras i pla-
nen med utgångspunkt från PM Gestaltning vid Yttre 
Ringvägen men med viss justering för detta projekt. En 
mjuk övergång skapas med planteringszoner runt den 
nya bebyggelsen. Under rubriken Planbestämmelser 
beskrivs utformningsbestämmelserna närmre.

Natur och grönstruktur
Pilallén ska i enlighet med planförslaget bevaras och 
skyddas även med bestämmelse i detaljplanekartan.  
Askarna i norr ligger i gränsen till planområdet och be-
döms därför inte hindra bebyggelsen. Träden skyddas i 
förslaget med planbestämmelse. 

Visionsbild med vy från nordost med nya lagerbyggnader med uppdelad fasad och olika höjd.
Källa: JKAB Arkitekter
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Det södra naturvärdesområdet (se beskrivning och 
bild på sidan 9) innehåller ett  par större askar samt 
en alm som är skyddsvärda. I förslaget omfatt as dessa 
inte av något skydd då ytan bedöms ha stor betydelse 
för ett  fungerande trafi kfl öde på fasti gheten. 

I dungen i planområdets sydöstra del fi nns vissa natur-
värden i form av rödlistade arter (alm och ask), grova 
träd och högstubbar. Här gjordes också fl est regist-
reringar av fl addermöss. Med hänsyn ti ll naturvärdet 
bevaras träddungen i planförslaget och skyddas med 
bestämmelse.

Den befi ntliga bevatt ningsdammen i västra kanten 
bedöms i dagsläget ha viss positi v inverkan på den 
biologiska mångfalden i området. Dammen kommer 
inte kunna vara kvar om området byggs ut i enighet 
med  detaljplaneförslaget. Eft ersom förslaget är att  
dammen tas bort kommer kompensati onsgärder att  
genomföras med en ny damm i norra delen av plan-
området (läs mer om dett a under Kompensati onsåt-
gärder nedan).

Kompensati onsåtgärder
Förslag ti ll kompensati on för bortt agandet av bevatt -
ningsdammen är att  förstärka de biologiska värdena i 
ti llkommande dagvatt endamm i detaljplanens norra 
del. I dammen ska fi nns en större djuphåla med kvar-
stående vatt en. Utlopp ska regleras så att  dammen 
inte helt torkar ut vid torrperioder. Dammen ska också 
ha naturliga fl uktuati oner i vatt ennivå för att  bland 
annat skapa en god miljö för födosökande vadarfåglar. 

Visionsbild över hur dagvatt endammen kan se ut med föreslagna 
åtgärder för att  öka dess biologiska värden. Källa: JKAB Arkitekter

Vid dammens västra sida ska träd planteras, ti ll 
exempel  asp, alm och ask, för att  skapa lä och gynna 
fl addermössen i området. Inhemska arter av växter 
ska väljas. Sälgen är vikti g för fl era arter av insekter. 
Marken runt våtmarken bör skötas så att  den fortsät-

ter att  vara öppen och vatt envegetati on kan etablera 
sig. Insekter  gynnas av öppna blomrika gräsmarker. 
Vilka åtgärder som ska göras och framti da skötsel av 
dammen kommer att  regleras i ti ll detaljplanen höran-
de exploateringsavtal. 

Trafi k 
Tyréns har gjort en trafi kutredning (2019-07-01) med 
syft et att  undersöka den föreslagna verksamhetens 
påverkan på trafi ksystemet. Utredningen har beräknat 
uppkommen trafi k ti ll följd av detaljplanens samråds-
förslag. Eft ersom den kontorsbebyggelse som fanns 
med i samrådsskedet utgått  kommer bebyggelsen 
med all sannolikhet att  ge upphov ti ll mindre trafi k. 

Utredningens bedömning är att  förslaget inte kommer 
innebära signifi kant påverkan på trafi ksituati onen vid 
trafi kplats Flansbjer och väg 11, men de stora tra-
fi kmängderna medför att  det inte kan uteslutas att  
kapaciteten överskrids. Därför föreslogs att  kapacite-
ten studeras i simuleringsprogram för att  säkerställa 
framkomligheten i trafi kplatsen när detaljplaneförsla-
get genomförts. 

I Trafi ksimulering Sunnanå (2019-12-12) konstateras 
att  vid uppräkning ti ll 2030 års trafi kmängder, med 
eller utan utbyggnad av distributi onsterminal på Sun-
nanå 5:16, växer sig köerna så långa att  trafi ksituati o-
nen blir ohållbar. Mest påtagligt blir dett a vid avfarten 
för östergående trafi k på väg 11 där långa köer kom-
mer att  uppstå under eft ermiddagens rusningsti d.  

Genom att  anlägga en cirkulati onsplats vid ramperna 
söder om väg 11 enligt ti digare föreslagen utf ormning 
(Ramböll, 2012-01-17) förbätt ras framkomligheten 
vid denna korsning markant. Dett a skulle innebära att  
köer vid korsningen undviks. Samti digt pekar trafi k-
simuleringen på att  den ökade framkomligheten i 
korsningen söder om väg 11 kan innebära ökad belast-
ning på den norra. Dett a medför en känslig men inte 
ohållbar trafi ksituati on år 2030.

För att  avhjälpa situati onen med köer i norrgående 
riktning mellan rampernas korsningar norr och söder 
om väg 11 prövades även cirkulati onsplats i den norra 
korsningen. Simuleringen visade att  dett a avhjälper 
potenti ella problem och ger god framkomlighet. 

Det fi nns en avsiktsförklaring mellan Burlövs kommun 
och Malmö stad för utf örandet av totalt fyra rondeller, 
varav två av dessa är uppförda. Det två rondellerna 
som föreslås i simuleringen och ti digare utredningar 
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vid ramperna ti ll väg 11 kvartstår och ingår i avsikts-
förklaringen. I samband med att  detaljplanen genom-
förs behöver ytt erligare avtal mellan berörda parter 
slutas.

Trafi kplats Flansbjer med av- och påfartsrampernas korsning 
med Toft anäsvägen och befi ntlig rondell i korsningen Toft anäsvä-
gen-Flansbjersvägen markerade.

Eft ersom den kontorsdel som fanns med i samrådsför-
slaget har tagits bort har trafi kalstringen från Sunnanå 
5:16 räknats om. Uträkningen är gjord med hjälp av 
erfarenheter från liknande verksamheter. Med före-
slagen exploatering beräknas verksamheterna inom 
planområdet alstra 300 lastbilsrörelser per dygn och 
kontorsbyggnaderna 450 fordonsrörelser per dygn. 
Totalt innebär dett a en alstring på 750 fordon/dygn 
varav 300 med lastbil.

Den befi ntliga gatan på kvartersmarken som idag går 
längs vallen i södra delen av fasti gheten Sunnanå 
12:52 och ansluter ti ll Flansbjersvägen, ingår i försla-
get och planeras som allmän gata (se bild ti ll höger). 
Syft et med dett a är att  det även i framti den ska fi nnas 
goda möjligheter att  hantera trafi ken i området uti från 

ett  helhetsperspekti v, samt att  ge bätt re möjligheter 
att  hitt a lösningar för angöring av fasti gheter vid even-
tuella avstyckningar. 

Väg inom rödmarkerat område blir enligt förslaget allmän väg.

I plangränsen för detaljplan nr 242 fi nns en planbe-
stämmelse om förbud mot att  anordna körbar för-
bindelse mot de fasti gheter som omfatt as av plan-
förslaget. Den nya detaljplanen överlappar gällande 
detaljplan och upphäver denna bestämmelse.

Gång- och cykel
Förlängningen av Flansbjersvägen kan förses med 
cykel- och gångstråk. Nya verksamheter inom planom-
rådet kan på så sätt  nås med cykel- och gångväg från 
söder. 

Kollekti vtrafi k
Avståndet ti ll närmsta busshållplats är cirka 1,3 
kilometer. Avståndet visar på dålig kollekti vtrafi ktäck-
ning av området, vilket medför att  buss inte väntas 
bli ett  att rakti vt pendelalternati v för de som arbetar i 
området. Med grund i att  det planeras för nya verk-
samheter även på Malmös sida av kommungränsen 
är det angeläget att  föra dialog med Skånetrafi ken 
och Malmö stad om att  bygga ut stadsbussnätet mot 
området. 

Angöring
Det är enligt förslaget möjligt att  angöra fasti gheten 
från sydväst via kommunal gata. All angöring ti ll 
verksamhetsbyggnaden ska göras från östra eller 
norra sidan.

Parkering
Om planförslaget genomförs enligt illustrati onsplanen 
beräknas 55 000 m2 verksamhetsyta byggas inom 
planområdet. Dett a ger i enlighet med de uppskatt -
ningar som gjorts i Burlövs kommuns parkeringsnorm 
ett  parkeringsbehov på 413 platser. Det fi nns plats att  
ordna parkeringar för personbilstrafi k inom detaljpla-
nen. Parkering ti llhörande verksamheten föreslås i il-
lustrati onsplanen i planområdets södra och norra del.

Väg 11

Flansbjersvägen

Toft anäsvägen
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Buller och störningsskydd
Logisti kcentraler riskerar att  ge upphov ti ll störning via 
buller och ljus i varierande grad under hela dygnet.  

Fasadbelysning och belysning av trafi kytor bör utf or-
mas och placeras så betydande ljusstörningarn mot 
omgivningen och områdets natumiljöer undviks.

Planförslaget anger att  lastning och lossning endast 
får ske på byggnadens västra och norra sida. På så vis 
skärmar verksamhetsbyggnaden av närliggande bostä-
der från störningskällorna.

Reklamskyltar på fasad får inte placeras högre än 20 
meter ovan mark. Fristående reklamskyltar ti llåts 
inte vara högre än 4 meter. Dett a avser att  motverka 
störningar på omgivningen i form av högt sitt ande 
ljussatt a skyltar.

Detaljplanen anger även att  plantering ska uppfö-
ras längs planområdets östra sida för att  ytt erligare 
skydda närliggande bostadsbebyggelse från eventuella 
ljuskällor. 

Risk
En riskutredning har gjorts av FSD Malmö AB (2019-
06-05) eft ersom området ligger i direkt anslutning ti ll 
väg 11 och E6/E20 som är transportleder för farligt 
gods. Länsstyrelsen Skånes riktlinjer för riskhänsyn i 
samhällsplaneringen (RIKTSAM) har legat ti ll grund för 
utredningen. 

Beräkningar i riskutredningen visar att  individ- och 
samhällsrisker för planområdet ligger inom det områ-
de (det så kallade ALARP eller As Low As Reasonably 
Practi cable) där rimliga riskreducerande åtgärder ska 
vidtas.

Utredningen har därför pekat ut ett  antal riskreduce-
rande åtgärder som behöver vidtas beroende av hur 
detaljplaneområdet bebyggs. De åtgärder om beskrivs 
för lager- och logisti kverksamhet är:

• Ett  bebyggelsefritt  avstånd om 30 meter upprätt as 
från avfart/påfart ti ll riksväg 11/E6, samt inom 
50 meter från E6 (Ytt re Ringvägen). Inom dessa 
områden ti llåts ytparkering med mera som inte 
uppmuntrar ti ll stadigvarande vistelse. 

• Ett  bebyggelsefritt  avstånd om 50 meter upprätt as 
från E6 (Ytt re Ringvägen). Inom ett  område om 
50 meter från E6 (Ytt re ringvägen) Tillåts däremot 
ytparkering med mera som inte uppmuntrar ti ll 
stadigvarande vistelse.

• Avåkningsräcke uppförs längsmed avfart/påfart ti ll 
riksväg 11/E6. I de fall vall placeras utmed riksväg 
11/E6 kan denna ersätt a kravet på avåkningsräcke. 
Vid val av avåkningsräcke anordnas även ett  dike 
för att  förhindra spridning av brandfarliga vätskor 
Avåkningsräcke, dike och vall ska dimensioneras 
eft er rådande trafi kförutsätt ningar.  

Ovanstående regleras i detaljplanekartan med be-
stämmelser gällande bebyggelsens avstånd från E6/
E20 och att  skyddsvall ska uppföras på kvartersmark. 

VVyy ffrråånn SSuunnnnaannååvvääggggeenn

Illustrati on som visar hur byggnaden kan komma att  upplevas från Sunnanåvägen öster om E6/E20. Källa: JKAB Arkitekter
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Vallen kan placeras på behörigt avstånd från vägen 
och lutningenbör inte vara brantare än 1:2. Genom 
dessa åtgärder bedöms risken för planområdet accep-
tabel och planförslaget som lämplig att  genomföra.

Den i detaljplanen förslagna byggnaden blir stor och 
räddningstjänsten har därför behov av ti llgång ti ll 
samtliga fasader.

Teknisk försörjning
Vatt en och avlopp
Vatt en och avlopp kopplas ihop med ledningar i Sun-
nanå ga:11 som fi nns i befi ntligt verksamhetsområde 
väster om planområdet. Dett a ansluter ti ll VA Syds 
ledningsnät söder om fasti gheten Sunnanå 12:51 där 
DHLs terminal idag ligger.

Färdigt golv bör placeras minst 0,3 meter över markni-
vån i förbindelsepunkt för spillvatt en.

Dagvatt en
En dagvatt enutredning (Tyréns 2020) har tagits fram 
för planförslaget i vilken beräkning av fl öden, bedöm-
ning av påverkan från föroreningar samt förslag på 
dagvatt enhantering presenteras. Vid utbyggnad enligt 
planen ska dagvatt net ledas ti ll en dagvatt endamm i 
planområdets norra del, se illustrati on nedan. 

Dagvatt endamm i planområdets norra del. Källa JKAB Arkitekter

Den förändrade avrinningen från området innebär att  
dagvatt endammen behöver ha en magasinvolym på 
4100 kubikmeter. Rådande utsläppskrav är 1,5 l/s per 
hektar, vilket också kommer gälla för planförslaget. 

Dammen ska främja sedimentati on, och oljeavskiljare 
ska fi nnas vid utlopp från trafi kytor för dagvatt en som 
rinner mot dammen, för att  säkra de ekologiska funk-
ti onerna. Dagvatt en från väg bör renas och fördröjas i 

ett  dike innan anslutning ti ll det allmänna dagvatt en-
nätet. Eventuell sanering av marken ska inte orsaka 
förorening av yt - eller grundvatt en.

Skyfall
Vid extrema regnsituati oner kommer dagvatt enled-
ningarna att  fyllas och dagvatt net kommer att  rinna 
längs markytan. Dagvatt net kommer då att  rinna 
längs gator och vägar och söka sig ti ll de lägst liggande 
punkterna i detaljplanens norra del med föreslagen 
dagvatt endamm. Från dammen måste fl ödet därför, 
även vid extrema situati oner, kunna ledas vidare mot 
Sege å.

För att  fasti gheten ska skyddas från inträngande ytvat-
ten måste höjdsätt ningen vara sådan att  det dels inte 
fi nns några innestängda ytor, dels att  höjdsätt ningen 
ger vatt net möjlighet att  nå utloppspunkterna från 
området. Husens färdiga golvnivåer ska höjdätt as så 
att  vatt net vid ett  skyfall inte kan ta sig in i byggnader.

El och gas (nätstati on)
Befi ntliga nätstati oner och ledningar för el i planom-
rådets östra del kommer att  ligga kvar. Det gäller även 
befi ntlig distributi onsledning för gas. Ledningarna 
har försett s med u-bestämmelse för att  hållas fri från 
bebyggelse och säkerställa möjlighet för eventuellt 
underhållsarbete. Plantering av träd bör ej ske närma-
re en gasledning än 2,5 meter. För att  minska risken 
för skador på träd i samband med eventuella framti da 
arbeten med distributi onsledningen rekommenderas 
att  träd i närheten förses med rotskydd.

Övriga ledningar
Genom planområdets norra del skär en vatt enledning 
som ägs av Malmö Stad. Marken kring vatt enledning-
en har försett s med u-bestämmelse för att  hållas fri 
från bebyggelse och säkerställa möjlighet för eventu-
ellt underhållsarbete. Det är vikti gt att  undvika kon-
fl ikt med u-område för vatt enledningen och anläggan-
de av föreslagen dagvatt endamm.

Telemast
I planeområdets sydöstra del fi nns en telemast som 
kommer att  tas bort vid planförslagets genomförande.

Avfall
Hur avfallshanteringen planeras avgörs vid kommande 
bygglovsprövning och bygganmälan, men detaljpla-
nen ger möjlighet ti ll att  följa krav och riktlinjer enligt 
renhållningsordningen.
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Konsekvenser

Miljökonsekvenser
Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapit-
let miljöbalken (MB) i enlighet med 5 § förordningen 
(1998:896) om hushållning med mark och vattenom-
råden mm.

Miljöbedömning
Detaljplanens genomförande bedöms medföra en 
sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ 
miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har därför 
upprättats.

Högklassig jordbruksmark tas i anspråk och detta har 
enligt länsstyrelsens granskningsyttrande inte han-
terats i tillräcklig omfattning i arbetet med översikts-
planen och dithörande miljökonsekvensbeskrivning. 
Därtill bedöms genomförandet av planförslaget riskera 
medföra påverkan på vattenmiljön i Sege å på grund 
av förändrad markanvändning, vilket behöver utredas 
för att säkerställa att det inte medför negativ påverkan 
på miljökonsekvensnormer. 

Övriga aspekter som har hanterats i miljöbedömnings-
processen är påverkan på naturmiljön och då framfö-
rallt hantering av artskydd samt för att bidra med po-
sitiva effekter. Påverkan på landskapsbilden har också 
hanteras inom ramen för miljöbedömningsprocessen.

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

Luftkvalité
Planerad bebyggelse bedöms inte medföra att miljö-
kvalitetsnormerna för utomhusluft riskerar att över-
skridas. För luft visar uppmätta halter i kommunen 
på förhållandevis låga halter. I de flesta fall ligger den 
allmänna luftföroreningshalten med stor marginal 
under lagkraven. 

Logistikverksamheter ger upphov till tunga transpor-
ter. I detta område undviks de tätare  stadsrummen 
där eventuell dålig luft kan förekomma. 

Vatten
Planförslaget innebär att framförallt jordbruksmark 
omvandlas och exploateras för lagerverksamhet. Den 
nya markanvändningen innebär att stora delar av 
planområdet hårdgörs. Den förändring ger en ökad 
avrinning från området samt en förändring av de föro-
reningar som följer med dagvattnet.

Jordbruksmarken innebär framförallt läckage av 
näringsämnen som bidrar till övergödningen av Sege 
å och i slutändan Lommabukten. I och med planförsla-
get kommer tillförseln av näringsämnen att minska.  

Trafiken till och från planområdet kommer att öka 
mängden av föroreningar som är vanliga från trafi-
kerade ytor. För att inte belasta recipienterna Sege å 
och Lommabukten med ökade mängder föroreningar 
behöver dagvattnet omhändertas och renas.

Rådande utsläppskrav är 1,5 l/s per hektar, vilket 
också kommer gälla för planförslaget. Det innebär att 
mängden dagvatten som tillförs Sege å vid en given 
tidpunkt är samma som i nuläget. Den ökade avrin-
ningen innebär dock att den totala mängden dag-
vatten som når Sege å ökar. 

För att hantera föroreningar från planområdet utfor-
mas dagvattendammen så att den främjar sedimenta-
tion. Det behöver även installeras antingen oljeavskil-
jare eller oljeskärmar vid dagvattendammens inlopp.

Genomförs de åtgärder som beskrivs i föregående 
stycken, är bedömningen att dagvattnet som når Sege 
å och Lommabukten, inte innebär någon risk för en 
statusförsämring av den ekologiska statusen. 

Genomförandet av planförslaget bedöms därför 
medföra förutsättningar för att bidra till möjligheten 
att nå miljökvalitetsnormerna för de båda vattenföre-
komsterna.

Hälsa och säkerhet
Omgivningsbuller
Väg 11 och E6/E20 är de stora bullerkällorna planom-
rådets närhet. En bullerutredning har därför gjorts av 
Tyréns (2019-06-17) som undersöker om ny logistik-
byggnad påverkar ljudnivån från motorvägstrafiken 
genom reflexer och skärmning vid befintliga bostäder 
på motsatt sida av E6/E20, samt söder och sydost om 
planerad byggnad. 
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Enligt gjorda beräkningar ökar ljudnivån med upp till 
1 dBA i ekvivalent ljudnivå på befintliga bostäder öst-
erut på motsatt sida E6/E20 om ett nytt logistikcenter 
uppförs. Detsamma gäller två av bostäderna sydost 
om planområdet vid Tullstorpsvägen. Den maximala 
ljudnivån vid dessa bostäder förändras inte om den 
nya byggnaden byggs. För bostäderna söder om logis-
tikbyggnaden blir ljudnivån lägre när den nya byggna-
den uppförs. Det beror på att byggnaden är hög och 
agerar bullerskydd, framförallt från av- och påfart där 
E6/E20 och väg 11 korsar varandra.

Den beräknade ökningen av ljudnivåerna från motor-
vägstrafiken på befintliga bostäder är marginell och 
kan inte uppfattas subjektivt. Däremot kan ljudet få en 
förändrad karaktär i och med att ljudet reflekterar mot 
en ny fasad, vilket kan upplevas som en förändring.

Störningar och skyddsavstånd 
Logistikcentraler riskerar att ge upphov till störning via 
buller och ljus i varierande grad under hela dygnet.  

I Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete (1995) 
är rekommenderat skyddsavstånd för omlastningscen-
traler 500 meter till närmsta bostad om inga skyddsåt-
gärder vidtas. I de allmänna råden nämns avskärmning 
med hjälp av byggnader och vegetation som möjlighe-
ter för att lindra sådana störningar. 

Närmaste bostad är enligt illustrationsplan cirka 160 
meter från närmsta yta för lastning och lossning. Med 
de skyddsåtgärder som föreslås under Buller och stör-
ningsskydd i beskrivningen av planförslaget uppskattas 
avståndet vara acceptabelt med hänsyn till nämnda 
störningskällor. 

Väg 11 och E6/E20  är trafikleder avsedda för farligt 
gods. Därför tillåts ingen bebyggelse närmre än 50 
meter från vägarna och en vall ska skydda vid eventu-
ell avkörning från väg E6/E20. För mer information se 
beskrivningen under rubriken Risk i beskrivningen av 
planförslaget. Med de föreslagna åtgärderna bedöms 
risken kopplad till transporter  med farligt gods vara 
acceptabel.

Genom att möjliggöra för att angöra detaljplanen 
via Flansbjersvägens förlängning kommer inte läng-
re trafiken till området att gå förbi bostäderna längs 
Fortunavägen. 

Natur- och kulturmiljö
Naturmiljö och biologisk mångfald
Den biologiska mångfalden och tillgången på olika 
livsmiljöer är generellt sett liten i området men det 
finns ett par områden av betydelse. Dessa är bland 
annat pilallén, bevattningsdammen samt träddungen 
i sydöstra delen vilkas funktioner på olika vis beva-
ras i förslaget. Bevattningsdammen kommer att tas 
bort men de få värden som finns kommer att ersättas 
genom kompensationsåtgärder vid den nya dagvatten-
dammen i detaljplanens norra del. Inplanterade arter 
ska gynna den biologiska mångfalden och tillhöra den 
naturliga flora och faunan i Sverige.

Pilallén vittnar om att området har en lång historia 
som odlad mark. Bevarandet av denna gör att denna 
historia blir synbar även i  framtiden, samt att eventu-
ella hotade arter knutna till pilallén kan leva kvar.  

Exploateringen enligt förslaget motiveras med hänsyn 
till planområdets lokalisering. Området ligger vid en 
trafikplats i utkanten av ett storstadsområde där två 
stora trafikleder möts. En annan placering av föreslag-
na verksamheter hade med stor sannolikhet medfört 
större utsläpp av växthusgaser.

Artskydd - vattensalamander och fladder-
möss
Exploateringen kan medföra påverkan på de skyddade 
arterna mindre vattensalamander och fladdermöss 
(vattenfladdermus, nordfladdermus och dvärgpipist-
rell). Det är framförallt förändringen av bevattnings-
dammen som har betydelse för dessa arter då den 
producerar insekter som utgör föda för fladdermös-
sen. För den mindre vattensalamandern har dammen 
betydelse för fortplantningen.

Bevattningsdammen är inte det enda vatten som 
finns i området då det finns två dagvattendammar i 
direkt anslutning till planområdet, en i nordväst och 
en i sydost. Det innebär att när bevattningsdammen 
exploateras finns biotopen och dess funktioner fortfa-
rande kvar i anslutning till planområdet. I och med att 
bevattningsdammen ersätts med en dagvattendamm 
kommer de värden som försvinner med tiden också 
att återskapas och potentiellt öka. För fladdermössen 
bedöms påverkan på grund av att bevattningsdammen 
försvinner bli försumbar då produktion av insekter 
fortfarande sker i de kvarvarande dammarna.
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Fladdermössen är ljuskänsliga och exploateringen kan 
medföra ljusstörningar från exempelvis gatlyktor. 
I området innebär det öppna landskapet och de 
västliga vindarna att området är utsatt för framförallt 
västliga vindar, vilket inte gynnar fladdermössen. 
Utformas den nya dagvattendammen så att vegetation 
kan skapa lä kan det gynna fladdermössen i området. 
Bebyggelsen väster om planområdet kan också skapa 
lä längs med pileallén. 

Samtliga observerade fladdermusarter är livskraftiga 
enligt rödlistan och är vanliga i södra Sverige. Någon 
risk att exploateringen av området skulle leda till en 
försämring av arternas bevarandestatus bedöms inte 
föreligga. Genomförandet av planförslaget bedöms 
inte medföra en sådan påverkan att det utlöser skyd-
det i 4 § artskyddsförordningen.

Vad gäller mindre vattensalamander uppehåller sig 
denna och dess yngel i vattnet under vår och sommar. 
Under resten av året lever den på land under stenar, 
stockar och liknande i dammens närområde. Då det 
enligt 6 § artskyddsförordningen inte är tillåtet att 
skada eller döda den mindre vattensalamandern får 
inte exploatering av dammen ske då de uppehåller sig 
i dammen. Detta är vanligtvis under perioden mars till 
oktober.

För att dispens från artskyddet ska kunna ges enligt 15 
§ artskyddsförordningen ska det inte finnas någon an-
nan lämplig lösning. Det kriteriet bedöms vara uppfyllt 
då ytan där dammen ligger behövs som angöringsyta 
för lastbilarna. Det andra kriteriet för att få dispens 
är att åtgärden inte försvårar upprätthållandet av en 
gynnsam bevarandestatus. Mindre vattensalamander 
har i samtliga rödlisteundersökningar sedan år 2000 
(senast 2015) bedömts som livskraftig. 

Skäl till dispens bedöms föreligga och dispens söks hos 
länsstyrelsen om dammen fylls igen under perioden 
mars-oktober. Ett samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken 
kommer att genomföras med länsstyrelsen gällande 
artskyddsdispens. Om dispens behövs kommer den 
att sökas innan planen antas.

Fornlämningar
En arkeologisk utredning har genomförts där forn-
lämningar har påträffats i form av boplatslämningar 
såsom stolphål, gropar, härdar och rännor. Fynden är 
preliminärt daterade till förhistorisk tid.

Ett genomförande av planförslaget betyder att ett 

långsiktigt bevarande av fornlämningarna inte är möj-
liga, varpå de sannolikt måste arkeologiskt dokumen-
teras. Fynden har avgränsats till tre fokusområden 
som undersökts vidare efter samråd. I den undersök-
ningen påträffades bland anant stolphål, gropar och 
härdar. Områdena är nu tillräckligt undersökta och 
inga fortsatta arkeologiska åtgärder föreslås. 

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

Landskapsbild
Genomförandet av planförslaget innebär att i stort 
sett hela det öppna landskapsrummet som finns på 
platsen idag kommer att ersättas av höga lagerlokaler. 
Lagerbyggnaderna kommer att dölja utblickar ut över 
landskapet och kommer att i berörda vyer påtagligt 
påverka upplevelsen av slättlandskapet.
 

Volymstudie av den nya bebyggelsen från E6/E20 på väg söderut. 
Källa: Tyréns 

Volymstudie av den nya bebyggelsen från Hörakroksvägens bro 
över E6/E20. Källa: Malmö stad
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rande negativa konsekvenser då det sannolikt rör sig 
om motsvarande ytanspråk.

Sociala konsekvenser
Befolkning och service (kommunal och 
kommersiell)
De verksamhetsetableringar som möjliggörs med 
planförslaget skapar ett större antal nya arbetstillfäl-
len med möjlighet till ökad sysselsättningen i kommu-
nen och Malmöregionen. 

Ett genomförande av planförslaget skulle också öka 
resandeunderlaget i hela området betydligt, vilket på 
sikt kan leda till att kollektivtrafikförbindelserna med 
området förstärks. 

Trafik
Trafikplats Flansbjer och framkomligheten på Tofta-
näsvägen ska förbättras genom åtgärder beskrivna 
i befintlig avsiktsförklaring mellan berörda parter. 
Åtgärder som rondeller i korsningspunkterna mellan 
avfartsramperna och Toftanäsvägen förhindrar enligt 
gjord trafiksimulering  risk för problem med köbildning 
i framtiden och dessa finns med i avsiktsförklaringen. 
Inför genomförande av föreliggande detaljplan finns 
behov av ytterligare avtal med de nya förutsättningar-
na som underlag, där b.la finansiering och utförande 
regleras. 

De lågmälda landmärken som vegetationen i områ-
det tidigare skapade, exempelvis pilallén, kommer 
att döljas. Istället kommer lagerlokalen bli ett tydligt 
urbant landmärke i landskapet och på så sätt förändra 
landskapsbilden. Höjden och bredden på lagerlokalen 
gör att den inte enbart kommer att synas och signa-
lera om stadens närhet från väg E6 och väg 11 utan 
även utifrån landskapet. Planförslaget kommer göra 
stadens närvaro mer påtaglig i det omkringliggande 
odlingslandskapet

Den nya vegetationen kommer inte att upplevas som 
kopplade till odlingslandskapet. Sammantaget be-
döms planförslaget medföra en stor påverkan på upp-
levelsen av landskapsbilden i det berörda området. Då 
miljön delvis redan är påverkad av storskaliga urbana 
inslag, exempelvis E6/E20, DHL-lagret och handels-
området Stora Bernstorp, bedöms konsekvenserna bli 
små till måttligt negativa.

Jordbruksmark
Detaljplanen föreslår att jordbruksmark tas i anspråk 
för annat ändamål. Det blir därför viktigt att använda 
marken effektivt. Ett höglager staplar varor på höjden 
vilket ger ett effektivare markutnyttjande.

Genomförandet av planförslaget innebär att runt sex 
hektar jordbruksmarken inte längre kommer kunna 
användas för produktion av livsmedel. Årligen exploa-
teras brukningsvärd jordbruksmark för olika ändamål, 
och, inte minst i Skåne och i synnerhet i närheten av 
större tätorter är trycket på att exploatera jordbruk-
smark högt. Exploateringen av berörd jordbruksmark 
utgör en del av denna utveckling. Det innebär att 
betydelsen av att ta jordbruksmarken i anspråk inte 
bör ses som en isolerad händelse. Istället bör den ses 
som en del av en process där en stor del av jordbruk-
smarken i direkt närhet till Malmö kommer vara under 
ett högt exploateringstryck och sannolikt kommer att 
exploateras för liknande ändamål. 

Den bakomliggande orsaken till planförslaget är att 
det finns en efterfrågan på denna typ av verksamhet, 
särskilt i närheten av större trafikleder och nära stä-
der. Det innebär att om etableringen inte sker på den 
här platsen bedöms det som sannolikt att den kom-
mer etableras någon annan stans. 

Genomförandet av planförslaget bedöms medföra 
små negativa konsekvenser vad gäller möjligheten att 
producera bland annat livsmedel. Jämfört med alter-
nativa lokaliseringar bedöms dessa medföra motsva-
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Genomförande

Allmänt
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisa-
toriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska 
åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och 
samordnat genomförande av detaljplanen. Genomför-
andebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan 
utan fungerar som vägledning till de olika genomför-
andeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör exem-
pelvis fastighetsbildning, vatten- och avlopps- anlägg-
ningar eller vägar med mera regleras således genom 
respektive speciallag.

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Denna detaljplaneprocess har gått från standardför-
farande till utökat förfarande eftersom planen antas 
medföra betydande miljöpåverkan.

Tidplan
Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäk-
tige under hösten 2020.

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljpla-
nen vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap
Burlövs kommun ska vara huvudman för allmänna 
platser inom planområdet. 

Ansvarsfördelning 
Burlövs kommun ansvarar för och bekostar driften av 
allmän platsmark. 

Allmän plats som ansluter till och är en förutsättning 
för privata intressen bekostas av exploatören. Ex-
ploatör/fastighetsägare ansvarar för att erforderliga 
tillstånd inhämtas innan exploatering påbörjas.

Utbyggnad inom kvartersmark bekostas och utförs av 
respektive exploatör/fastighetsägare. 

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

Avtal
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatören och 
kommunen innan detaljplanen antas. Avtalet regle-
rar vem som bekostar och ansvarar för bland annat 
utbyggnaden av allmänna anläggningar, lantmäteri-
förrättningar, övriga infrastrukturella utbyggnader, 
inlösen av mark, samt anläggandet av kompensations-
åtgärder.

Exploatören bekostar anläggandet av de allmänna 
anläggningarna, inklusive delar av rondell, som är 
en direkt följd av exploatörens utbyggnad och som 
exploatören har nytta av. Detta gäller utbyggnad av 
Flansbjersvägens förlängning.

Hur plantering ska ske på kvartersmark i enlighet med 
detaljplanens bestämmelser regleras också i exploate-
ringsavtalet.

Utformning av ny dagvattendamm i detaljplanens 
norra del regleras också i avtalet (se bild nästa sida). 
Utformningen sker som en kompensationsåtgärd 
eftersom befintlig bevattningsdamm fylls igen. För 
utformning se bild på föregående sida. För ytterligare 
beskrivning av förslaget se kompensationsåtgärder 
under rubriken PLANFÖRSLAG. Även skötselplan kan 
regleras i avtalet. 

Andra avtal
Förbättrad framkomlighet vid Flansbjers trafikplats 
är en åtgärd som blir aktuell i och med detaljplanens 
genomförande. Det finns en gällande avsiktsförklaring 
mellan Burlövs kommun och Malmö stad för utföran-
det av fyra rondeller, varav två av dessa är uppförda. 
Det kvarstår två rondeller vid ramperna till väg 11. När 
frågan om trafiksituationen i samband med föreliggan-
de detaljplan aktualiserats görs en översyn av förut-
sättningarna med lämpliga åtgärder genom en utred-
ning. Inför genomförande av detaljplanen finns behov 
av ytterligare avtal med den nya utredningen som 
underlag, där b.la finansiering och utförande regleras. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Ett genomförande av planen kommer innebära ett 
flertal fastighetsregleringar. Angivna ytor är preliminä-
ra och fastställs först vid lagakraftvunnen lantmäteri-
förrättning.
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Sunnanå 12:51

Sunnanå 12:52

Sunnanå 5:16

Sunnanå 5:16

Sunnanå 1:8
Sunnanå 1:12

Sunnanå 
    1:21

Sunnanå 1:20

Allmän plats

Sunnanå 12:1 Sunnanå 1:2

Grönt fält visar mark som föreslås bli allmän platsmark i kommunal ägo, blåa fält visar fasti gheter som avses regleras samman med 
Sunnanå 12:52 ti llen ny större fasti ghet.

Ny Ö med avsikt att öka 

den biologiska mångfalden

Damm med permanent men 

fluktuerande vattenspegel

Djupare del för 

sedimentation

Djuphåla

Ny avfasningsstrand för vadare

Vatten inlopp

Vatten utlopp

Befintlig pilallé

Zon för vattenvegetation

Läplantering med Alm, Ask

eller liknande inhemska arter

Illustrati on av hur dagvatt endamm kan genomföras i detaljplanens norra del för att  kompensera bortt agande av befi ntlig bevatt nings-
damm. Källa: JKAB Arkitekter
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Fastigheterna Sunnanå 5:16, 1:21 och den norra delen 
av 1:20 samt del av Sunnanå 1:12 och 1:8 inom de-
taljplanen avses regleras samman med Sunnanå 12:52 
när detaljplanen genomförs (se bild nästa sida). Södra 
delen av Sunnanå 1:20 avses regeras samman med 
angränsande fastighet i söder, Sunannå 5:15.

Kommunen får lösa in mark som enligt detaljplan ska 
användas för allmän plats utan att avtal föreligger 
med fastighetsägaren (6 kap. 13 § PBL). Kommunen 
är skyldig att förvärva den allmänna platsmarken om 
fastighetsägaren begär det (14 kap. § PBL). Detta kan 
bli aktuellt för inlösen av allmän platsmark på del av 
fastigheten Sunnanå 12:52.

Fastighetsregleringar av kvartersmark bekostas av den 
som har nytta av regleringen. Ansvar och kostnader 
för samtliga lantmäteriförrättningar till följd av de-
taljplanens genomförande regleras i exploateringsav-
talet.

Eventuell fastighetsreglering görs via lantmäteriet.

Ledningsrätt, servitut
Ledningsrätt eller servitut får bildas för kommunala 
vatten, avlopp och dagvattenledningar.

Befintlig vattenledning i norra delen av planområdet 
säkras med u-område och servitut eller ledningsrätt.

Befintlig gemensamhetsanläggning Sunnanå ga:6 
för vatten och avloppsledningar (VA) har inte längre 
någon funktion när planen genomförs och kan därför 
upphävas genom lantmäteriförrättning. Avsikten är 
att VA från området kopplas samman med befintliga 
ledningar i Sunnanå ga:11. Gemensamhetsanläggning-
en behöver därför omprövas genom lantmäteriförrätt-
ning. 

Befintliga vatten- och avloppsledningar  i Flansbersvä-
gens förlängning som föreslås bli en kommunal gata 
ska antingen övertas av VA-syd eller förbli i exploatö-
rens ägo. Förblir de i exploatörens ägo ska servitutsav-
tal tecknas mellan kommunen och exploatören. 

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.

Lantmäteriförrättning, såsom till exempel fastighets-
bildning och inrättande av gemensamhetsanläggning 
bekostas av exploatören och genomförs på uppdrag av 
exploatören.

Exploatering
Följande kostnader kan helt eller delvis komma att 
belasta kommunen:

- Drift av allmän gata och skyddsvall.
- Ombyggnad för att åstadkomma bättre fram-  
   komlighet i Flansbjers Trafikplats.
- Ombyggnad för att åstadkomma bättre fram-  
   komlighet på Toftanäsvägen.
- Förbättrad gång- och cykelväg längs Flansbjersvägen.

Ersättning för inlösen av allmän platsmark bestäms 
enligt reglerna i expropriationslagen (1972:719) om 
ingen annan överenskommelse träffas.

Ekonomiska konsekvenser
VA-SYD är huvudman för vatten- och avlopp i Burlövs 
kommun. De anvisar förbindelsepunkter och exploatö-
ren erlägger anslutningsavgift vid anslutningstillfället 
gällande kommunal VA-taxa.
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J1

J2 K1

f2

Användning av mark och vatten
Allmänna platser
Gata (4 kap. 5 § 2 PBL)
Bestämmelsen möjliggör att del av befintlig privat väg inom detaljplan 242 kan 
göras om till allmän. Vägen kopplar samman verksamhetsområdet i denna plan 
med Flansbjersvägen. Gång- och cykelväg kan byggas längs vägen.

Område för skydd mot störning. Skyddsvall till en höjd av minst 2,5 meter ovan 
marknivån ska finnas. (4 kap. 5 §  2 PBL och 4 kap. 12 § 2 PBL)
Bestämmelsen möjliggör skyddsvall mot omgivande bebyggelse söder om den 
allmänna vägen. Vallen är befintlig och området avses inte få ändrad användning i 
denna detaljplan. Området ingår eftersom gällande plan begränsar möjligheten till 
plantering på vallen i anslutning till väg. Eftersom en väg nu planeras i anslutning 
till vallen så justeras bestämmelsen. 

Kvartersmark
Lager och logistik. Nätstation får finnas. (4 kap. 5 § 3, 11 § 2 PBL)
Syftet med planbestämmelsen är att ge möjlighet att bebygga angiven yta med 
byggnader för lager- och logistikverksamhet. Vid behov kan nätstation uppföras. 

Kontor, industri och lager för verksamheter med högst 50 meter skyddsavstånd 
från bostäder. Hotell och partihandel medges ej. (4 kap. 5 § 3, 11 § 2 PBL)
Marken är sedan tidigare planlagd med denna bestämmelse. Området justeras för 
att genom prickad mark kunna begränsa bebyggelse till 4 meter från ny allmän 
gata.

Utformning av kvartersmark
Begränsning av markens utnyttjande
Byggnad får inte uppföras. (4 kap. 16 § 1 PBL)
Ytor med prickad mark ska hållas fria från byggnader. Längs norra delen av 
förlängningen av Flansbjervägen begränsas bebyggelse till 4 meter från ny allmän 
gata. I norra delen av lager och logistik-användningen skapas en buffertzon mot 
motorvägen samtidigt som befintliga träd bevaras och en dagvattendamm byggs. 
I den västra delen behövs yta för de nya byggnadernas angöring och för att bevara 
befintlig pilallé. I öster skapas en buffertzon till motorvägen och befintlig växtlighet 
bevaras. I söder finns en 4 meter bred yta för häckplantering som obebyggd 
underlättar för skötsel av planteringsytor och underhåll av ny byggnad. Även mark 
för underjordiska ledningar ingår som prickmark.

Marken får endast bebyggas med nätstation. (4 kap. 16 § 1 PBL)
Syftet med bestämmelsen är att befintliga nätstationer ska kunna ligga kvar och vid 
behov utvidgas.

Största tillåtna byggnadsarea i kvm (4 kap. 16 § 1 PBL)
Bestämmelsen reglerar tillsammans med nockhöjden exploateringen inom 
detaljplanen.

GATA

e1 000

Förklaring av planbestämmelser 
De planbestämmelserna som finns på plankartan återges nedan tillsammans med förklaringar av vad de innebär 
samt motivering. 

SKYDD
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Placering, utformning, utförande
Fasader ska delas upp i tydliga volymer om fasadlängden är större än 50 meter 
eller fasadhöjden högre än 15 meter. (4 kap. 16 § 1 PBL)
Syftet med bestämmelsen är att bryta upp stora sammanhängande volymer i 
mindre delar och att ge en intressant gestaltning av bebyggelsen längs Yttre 
ringvägen. 

Reklam- och identitetsskyltar ska hållas inom fasader och ej placeras högre än 20 
meter ovan mark. (4 kap. 11 § 1 och 16 § 1 PBL)
Bestämmelsen syftar till att minimera ljusstörningar för boende och trafikanter i 
omgivningen. Den sak även bidra till ett lugnt uttryck.

Bebyggelse ska till minst 1/2 färgsättas i NCS färgton Y20R–Y70R, svarthet 30-50% 
och kulörthet 20-50%. (4 kap. 16 § 1 PBL)
Bestämmelsen avser att ge bebyggelsen en lugn färgskala.
 
Högsta  tillåtna nockhöjd i meter. Därutöver tillåts en högsta totalhöjd om 20 
meter för 20% av bebyggelsen samt 40 meter för 40% av bebyggelsen. (4 kap. 16 
§ 1 PBL)
Bestämmelsen syftar till att genom volymindelning ge byggnaden ett mjukare 
uttryck samt att ge flexibilitet i utformningen. Med en totalhöjd på 40 meter skapas 
möjlighet att uppföra en byggnadsdel som utgörs av höglager.

Fristående reklam- och identitetsskyltar överstigande 4 meter ovan marknivån får 
ej uppföras. (4 kap. 11 § 1 och 16 § 1 PBL)
Syftet är att hålla området fritt från skyltar och pyloner som kan störa 
landskapsbilden.

Byggnadsteknik
Lastning och lossning av fordon ska ske på byggnadens västra och/eller norra 
sida. (4 kap. 12 § 2 och 16 § 1 PBL)
Avsikten är att trafik till och från verksamheten genom byggnadens placering 
skärmas av från närliggande bostadsbebyggelse och omgivande vägar.

Markens anordnande
Parkering får ej anordnas inom 11 meter från väg 11 och E6/E20. (4 kap. 13 § 2 
PBL) 
Avsikten är att begränsa parkering längs de större vägarna ur skyddssynpunkt.

Grupper av planteringar ska finnas spridda över minst 30% av egenskapsområdet. 
Där avståndet är mer än 15 meter från väg 11 eller E6/E20 ska planteringarna 
utgöras av träd. (4 kap. 10 § PBL)
Bestämmelsen syftar till att ge en varierad vegetation med öppningar och släpp 
som skapar rumsbildningar och ut- och inblickar.

Träd får inte fällas. Träd som undantagsvis måste fällas till följd av skada, sjukdom 
eller för att skapa anslutning till väg ska ersättas. (4 kap. 10 § PBL)
Syftet med bestämmelsen är att områdets befintliga naturvärden i möjligaste mån 
ska bevaras. Detta gäller särskilt pilallén som är biotopskyddad.

f1
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Minst 50% av markytan ska hållas planterad. Flaggspel, upplag m.m. får ej uppfö-
ras. (4 kap. 5 § 2  och 10 § PBL) 
Bestämmelsen berör skyddsområdet söder om förlängningen av Flansbjersvägen. 
Området avses fortsatt ha samma reglering som i befintlig plan därför justeras 
bestämmelse gällande plantering i förhållande till väg.

Sammanhängande häckplantering ska finnas. (4 kap. 10 § PBL)
Avsikten är att häckplanteringen ska mjuka upp logistikbebyggelsen i förhållande till 
den lägre bebyggelsen i söder. Den kan också förhindra störande ljus från området.

Utöver yta för dagvattendamm ska grupper av planteringar finnas spridda över 
minst 30% av egenskapsområdet. Där avståndet är mer än 15 meter från väg 11 
eller E6/E20 ska planteringarna utgöras av träd. (4 kap. 10 § PBL)
Bestämmelsen syftar till att ge en varierad vegetation med öppningar och släpp 
som skapar rumsbildningar och ut- och inblickar. 

Dagvattendamm ska finnas. (4 kap. 12 § 1 PBL)
Syftet är att dagvatten ska fördröjas och renas innan det släpps vidare från 
fastigheten. Dammen är även en kompensationsåtgärd för borttagande av den 
befintliga bevattningsdammen.

Skydd mot störningar
Skyddsvall till en höjd av minst 3 meter ovan marknivån ska finnas. (4 kap. 12 § 1)
Syftet med bestämmelsen är att skydda bebyggelsen vid eventuell olycka med 
farligt gods. Det ger även verksamhetsbyggnader ett mjukare intryck från vägen. 

Administrativa bestämmelser
Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. (4 kap. 6 § PBL)
Bestämmelsen möjliggör att befintliga ledningar ska kunna ligga kvar och 
underhållas.

Genomförandetid
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).

Ändrad lovplikt, lov med villkor
Startbesked för ny bebyggelse får inte ges förrän dagvattendamm färdigställts. (4 
kap 14 § 4 PBL)
Dagvattendammen är en förutsättning för att området ska kunna bebyggas. Det är 
även en kompensationsåtgärd för borttagande av befintlig bevattningsdamm.
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Medverkande
Planarbetet har utförts av planeringsavdelningen 
genom planarkitekter Erik Karlsson och Mikael Lars-
son på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott. 
I arbetet har även tjänstepersoner från miljö- och 
bygglovsavdelningen, kommunteknik och utvecklings-
avdelningen deltagit.

Elin Tängermyr   Erik Karlsson
Tillväxtchef   Planhandläggare






