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GRUNDKARTEBETECKNINGAR 
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SUNNANÅ 

13:2 

S:7 
GA:2 

Traktgräns , kvarterstraktgräns 

Fastighetsgräns 

Annangräns (rättighet m.m) 

Rutnäts kryss 

Traktnamn 

Registernummer för fastighet med traktnamn 

Registernummer för samfällighet 

Registernummer för gemensammhetsanläggning 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

Bostadshus resp. uthus karterat efter husliv. 

Bostadshus resp. uthus karterat efter takkonturen. 

Kyrka 

Byggnad i allmänhet. 

Skärmtak 

Transformatorbyggnad 

Staket eller plank 
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Stenmur 

Stödmur 

Häck 

Väg

Gångstig 

Slänt 

Gräns mellan gångbana och körbana 

Dika 

Strandlinje 

Ägoslagsgräns 

Lövträd Pil 

Lövträd övriga trädslag 

Gräsyta 

Jämvägsspår 

Polygonpunkt 

Stolpe 

Belysningsstolpe 

Fornlämning 
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Elledning i mark 

Teleledning 

Gasledning 

Fiberoptisk ledning 

VA 

Markhöjd 

Höjdkurvor 

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30 
Koordinatsystem i höjd: RH2000 
Grundkartan upprättad 2020-03-18 
av Solvig Olsson, METRIA AB 
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Översiktskarta 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. 
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. 
Endast angiven användning och utformning är tillåten. 

GRÄNSER Byggnadsteknik 

- - • - Detaljplanegräns

Användningsgräns 

------- Egenskapsgräns 

--+--+--+- Egenskapsgräns och administrativ gräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

Allmänna platser 

GATA Gata 

SKYDD 
Område för skydd mot störning. Skyddsvall till 
en höjd av minst 2,5 meter ovan marknivån 
ska finnas. 

Lager och logistik. Nätstation får finnas. 

Kontor, industri och lager för verksamheter 
med högst 50 meter skyddsavstånd från 
bostäder. Hotell och partihandel medges ej. 

UTFORMNING KVARTERSMARK 

Begränsning av markens utnyttjande 

1· ...... "I . . . . . . . . Byggnad får inte uppföras.

Största tillåtna byggnadsarea i kvm. 

Placering, utformning, utförande 

Fasader ska delas upp i tydligt makerade volymer om 
fasadlängden är större än 50 meter eller fasadhöjden högre än 
15 meter. 

Reklam- och identitetsskyltar ska hållas inom fasader och 
ej placeras högre än 20 meter ovan mark. 

Bebyggelse ska till minst 1/2 färgsältas i NCS färgton 
Y20R-Y70R, svarthel 30-50% och kulörthet 20-50%. 

Högsta tillåtna nockhöjd i meter. Därutöver 
tillåts en högsta totalhöjd om 20 meter för 20% 
av bebyggelsen samt 40 meter för 40% av 
bebyggelsen. 

Fristående reklam- och identitesskyltar 
överstigande 4 meter ovan marknivån får ej 
uppföras. 

Lastning och lossning av fordon ska ske på byggnadens 
västra och/eller norra sida. 

Markens anordnande 

Parkering får ej anordnas inom 11 meter från väg 11 och 
E6/E20. 

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. 

Träd får inte fällas. Träd som undantagsvis 
måste fällas till följd av skada, sjukdom eller 
för att skapa anslutning till väg ska ersättas. 

Minst 50% av markytan ska hållas planterad. 
Flaggspel, upplag m.m. får ej uppföras. 

Sammanhängande häckplantering ska finnas. 

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. 

dagvatten Dagvattendamm ska finnas .

Skydd mot störningar 

Skyddsvall till en höjd av minst 3 meter ovan 
marknivån ska finnas. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

u Marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar.

Genomförandetid 

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

Ändrad lovplikt, lov med villkor 

Startbesked för ny bebyggelse får inte ges förrän dagvatten
damm färdigställts. 
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ANTAGANDEHANDLING 2020-09-21 

Detaljplan för 

Sunnanå 5: 16 m.fl., Sunnanå-Korshög 
i Arlöv, Burlövs kommun, Skåne län 
Upprättad av kommunledningsförvaltningen, Burlövs kommun 

Elin Tängermyr 
Tillväxtchef 
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IZl Plankarta med bestämmelser 

IZl Planbeskrivning 

Erik Karlsson 
Handläggare 

IZl Samrådsredogörelse 

IZl Granskningsutlåtande 

Grundkarta upprättad 2020-08-03 

IZl Fastighetsförteckning 

IZl Illustrationskarta IZl Miljökonsekvensbeskrivning 

Diarienummer KS/2017:85 

Antagande Dp 269 
Laga kraft 




