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Datum Diarienummer 

Burlövs kommun 
Kommunledningskontoret 
Handläggare: 
Hanna Tell 
040-43 91 43 
hanna.tell@burlov.se 

2012-04-24 KS/2011:162-214 

 

 

Lagakraftbevis för tillägg till detaljplan 103 (Detaljplan för del 
av fastigheterna Tågarp 15:1, stg 547+549+552 m. fl.) Rinne-
bäcksområdet, Burlövs kommun 
 

Kommunstyrelsen antog den 6 februari 2012 (KS § 3) tillägg till detaljplan 103 
(Detaljplan för del av fastigheterna Tågarp 15:1, stg 547+549+552 m.fl.) Rinne-
bäcksområdet, Burlövs kommun. 

 

Länsstyrelsen beslöt den 20 februari 2012 enligt 12 kap 2 § plan- och bygglagen 
(SFS 1987:10) att prövning av kommunstyrelsens beslut inte ska ske. 

 

Då kommunens beslut inte överklagats enligt 13 kap 2 § plan- och bygglagen 
(SFS 1987:10) har beslutet vunnit laga kraft den 6 mars 2012.  

 

 

Hanna Tell 

Planarkitekt 

  
Kopia samt lagakrafthandlingar till 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Lantmäterimyndigheten i Skåne län 

 
Adress: 
Box 53 
232 21 ARLÖV 

Besöksadress: 
Kärleksgatan 6 
Arlöv 

Tel. 040 43 90 00  
Fax. 040 43 51 12 
burlovs.kommun@burlov.se 

Org.nr 212000-1025 
Bankgiro 650-3890 
Plusgiro 112010-4 
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BURLÖVS KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
 

 
Detaljplan nr 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Tillägg till detaljplan nr 103 
(Detaljplan för del av fastigheten 

Tågarp 15:1, stg 547+549+552 m.fl. i Arlöv 
Burlövs kommun, Skåne län) 

– enkelt planförfarande 
 

PLANBESKRIVNING 
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ALLMÄNT 
Denna planbeskrivning avser ett tillägg till detaljplan nr 103 
(detaljplan för del av fastigheterna Tågarp 15:1, stg 547+549+552 m.fl. 
i Arlöv), och gäller tillsammans med plankartan med 
planbestämmelser och genomförandebeskrivningen för den 
detaljplanen (nr 103). 
 
HANDLINGAR 
Till tillägget till detaljplanen hör förutom denna planbeskrivning även 
plankarta med planbestämmelser och genomförandebeskrivning. 
 
HANDLÄGGNING 
Då detaljplanen endast innebär ett tillägg till gällande detaljplan (nr 
103) kommer ärendet att hanteras med enkelt planförfarande. 

 
PLANENS SYFTE 
Syftet med tillägget till detaljplanen är att pröva lämpligheten att tillåta 
uppförandet av två miljöhus i anslutning till befintliga flerfamiljshus. 

 
                                                Förslag till utformning av miljöhusen 
 
FÖRENLIG MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN 
Tillägget till detaljplanen har bedömts vara förenlig med 3, 4 och 5 
kapitlet miljöbalken (i princip kvarstår befintliga förhållanden och 
miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskridas inom området). 

 
PLANDATA 
Lägesbestämning 
Området, där tilläggsbestämmelserna föreslås, är beläget i anslutning till 
Virvelvägen i Arlöv. 
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Markägoförhållanden 
All mark ägs av Burlövs bostäder. 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
Översiktliga planer 
Området är i gällande översiktsplan utlagd som detaljplanelagd mark. 
 
Detaljplaner 
För planområdet gäller detaljplan fastställd av länsstyrelsen 1977-04-01 
(plan nr 103). 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning innebär att 
detaljplaner ska miljöbedömas och miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om man vid en behovsbedömning kommer fram till att 
genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan. 
 
Det föreslagna tillägget till detaljplan nr 103 anses inte medföra 
betydande miljöpåverkan. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet 
av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap 
miljöbalken 
 
PLANUTFORMNING 
Gällande detaljplan (nr 103) innebär att det i princip bara finns byggrätt 
i direkt anslutning till de befintliga flerfamiljshusen. Möjlighet att 
uppföra kompletteringsbyggnader finns således inte. Tillägget till 
detaljplanen innebär att två miljöhus om vardera ca 100 kvm, ska kunna 
byggas i anslutning till parkeringen och befintliga gångar. 
 
För att inte inskränka på befintligt gångsystem bör miljöhusen placeras 
på minst 1-1,5 meters avstånd från dessa. 
 

 
                                                                  Placering av det södra miljöhuset 
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Det södra miljöhuset föreslås bli placerat i närheten av en mindre 
lekplats. Det är viktigt att stor omsorg läggs vid placeringen och 
utformningen så att värdet av lekplatsen inte försämras. 

 
                           Det norra miljöhuset placeras i anslutning till parkeringen 

 
 
Administrativa frågor 
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Medverkande tjänstemän 
Planförslaget har utarbetats i samverkan med stadsarkitekt Mona 
Svensson och planarkitekt Hanna Tell från Burlövs kommun 
 
 
 
S Sandby den 22 november 2011 
 
Robert Werner arkitektkontor  Burlövs kommun 
 
 
 
Robert Werner   Mona Svensson 
ark SAR   stadsarkitekt 
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BURLÖVS KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
 

 
Detaljplan nr 103 
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Tågarp 15:1, stg 547+549+552 m.fl. i Arlöv 
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GENOMFÖRANDESKRIVNING 
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Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-06 § 3, Lagakraft 2012-03-06 2 (2) 

Genomförandebeskrivning 
 
Allmänt 
Denna planbeskrivning avser ett tillägg till detaljplan nr 103 
(detaljplan för del av fastigheterna Tågarp 15:1, stg 547+549+552 m.fl. 
i Arlöv), och gäller tillsammans med plankartan med 
planbestämmelser och genomförandebeskrivningen för den 
detaljplanen (nr 103). 
 
Organisatoriska frågor 
Tidsplan 
Arbetet med ändringen av detaljplanen bedrivs med målsättning att 
planen ska antas av kommunstyrelsen vintern 2011/2012. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås till 5 år. Tiden ska räknas från den dag 
tillägget till detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Huvudmannaskap 
Tillägget till detaljplanen omfattar ingen allmän platsmark. 
 
Ekonomiska frågor 
Kostnadsfördelning för planarbetet regleras genom ett 
plankostnadsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren. 
 
Medverkande tjänstemän 
Planförslaget har utarbetats i samverkan med stadsarkitekt Mona 
Svensson och planarkitekt Hanna Tell från Burlövs kommun 
 
 
 
Robert Werner arkitektkontor  Burlövs kommun 
 
 
 
Robert Werner   Mona Svensson 
ark SAR   stadsarkitekt 
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