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 BURLÖVS KOMMUN  
 BYGG- och ANLÄGGNINGSFÖRVALTNINGEN  
  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANTAGANDEHANDLING 

 

Ändring av detaljplanerna 5, 54, 95, 123, 155, 171 och 214 

i Arlöv, Burlövs kommun 
 
Område 1, Bevarandeplan 2000, Burlövs kommun 
Sockerbruksområdet
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Förslag till tilläggsbestämmelser för detaljplanerna 5, 54, 95, 
123, 155, 171 och 214, område 1 (Sockerbruksområdet), 
Bevarandeplan 2000, Burlövs kommun, Skåne län 
 
Tillägg till detaljplanen gäller fastigheterna i tabellen på sidan sex 
i planbeskrivningen. 

 
Område 1, Sockerbruksområdet, norra delen. I illustrationen är berörda 
byggnader/fastigheter markerade med en mörkare ton. 
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Område 1, Sockerbruksområdet, södra delen. I illustrationen är berörda 
byggnader/fastigheter markerade med en mörkare ton. 
 

HANDLINGAR  

 Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
– Ursprunglig plankarta med planbestämmelser kompletterad med  
dessa tilläggsbestämmelser. 
– Planbeskrivning, ursprunglig och denna. 
– Samrådsredogörelse. 
– Utlåtande. 
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PLANENS SYFTE   

Planen syftar till att ge gällande detaljplaner tillägg med nya 
bestämmelser som på ett bättre sätt bevarar arkitektoniskt och 
kulturmiljömässigt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer. 
De ursprungliga planhandlingarna består och ska läsas tillsammans 
med dessa tillkommande. 
 

PROGRAM FÖR PLANOMRÅDET  
Bevarandeplan 2000 för Burlövs kommun ligger till grund för 
ändringen av de aktuella detaljplanerna. Bevarandeplanen fungerar 
som program för ändringen. 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Inom sockerbruksområdet finns detaljplanen 190 
(Hundramannasalen – Arlövs teater) i vilken bestämmelser 
reglerar kulturmiljön. För denna detaljplan görs inte några tillägg. 
För detaljplan 171 (Kalinan och villor) finns redan vissa 
bevarandebestämmelser. Dessa redovisas invid de tillkommande. 
Övriga gällande detaljplaner saknar bestämmelser rörande 
förändring av arkitektoniskt och kulturmiljömässigt värdefulla 
byggnader och byggnadsmiljöer. Detaljplanerna kompletteras nu 
med sådana tilläggsbestämmelser. 
 
Allégatans alléplanteringar ingår inte i Bevarandeplan 2000 men 
har ändå åsatts tilläggsbestämmelser för att skyddas. Träd som 
behöver tas ner skall omgående ersättas med likartade. 

 
PLANDATA  
Lägesbestämning Planområdet är beläget i Arlöv söder om Södra Stambanan vid 

gränsen mot Malmö kommun. 
  
Markägoförhållanden Fastigheterna Arlöv 21:79 och 21:101 ägs av Burlövs kommun 

övriga fastigheter har privata ägare. 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer Översiktsplan 98 för Burlövs kommun antogs 1998-10-19 (KF § 

96/98) och förklarades aktuell 2002-10-21 (KF § 84/02).  
I översiktsplanen anges att bevarandeplanen ska utgöra grund för 
ställningstaganden till förändringar i kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer. Bevarandeintresset har till stor del förskjutits från enskilda 
byggnader till hela kulturmiljöer.  

 
Detaljplaner  Gällande detaljplaner inom sockerbruksområdet är:  
 

5, Stadsplan för Arlövs municipalsamhälle. Gäller del av 
Allégatan. 
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54, Förslag till ändring av stadsplan för centrala delen av Arlöv, 
Burlövs kommun, Malmöhus län. Planbestämmelsen för berörda 
fastigheter är industriändamål. 
 
95, Förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för kv. Orren m m i 
Arlövs samhälle, Burlövs kommun, Malmöhus län. 
Planbestämmelsen för berörda fastigheter är område för 
bostadsändamål, radhus eller kedjehus. 

 
123, Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Skatan m fl i 
Arlöv, Burlövs kommun, Malmöhus län. Planbestämmelsen för 
berörda fastigheter är bostäder, fristående hus. 
 
155, Detaljplan för Arlöv 18:1 m fl i Arlöv, Burlövs kommun, 
Malmöhus län. Planbestämmelsen för berörda fastigheter är 
kontor, samlingssal. 
 
171, Detaljplan för Arlöv 21:92 m fl (kv. Påfågeln) i Arlöv, 
Burlövs kommun. Planbestämmelser för berörda fastigheter är 
bostäder och samlingslokal (Kalinan). Bevarandebestämmelser 
finns med i planen. Fastighetsplan fastställd 17 februari 1926 och 
21 februari 1949 finns. 
 
214, Detaljplan för del av Arlöv 21:157 m m (Parkgatan, 
Granliden) i Arlöv, Burlövs kommun som vann laga kraft 2006-07-
19. (Plan 214 ersätter 111, Ändring och utvidgning av stadsplanen 
för fastigheten Svanen 1 m fl (Granbacken), Burlövs kommun.)  
Gäller del av Allégatan. 

 
Denna ändring av detaljplan gäller tillsammans med ovan nämnda 
planer. 
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PLANBESTÄMMELSER 
Planbestämmelserna gäller för nedan angivna fastigheter. 

 
FASTIGHET 
       
 

BEFINTLIGA 
BESTÄMMEL-
SER** 

NYA 
BESTÄMMEL
-SER* 

Arlöv 21:79, Kalinan,  q1 Q  

Arlöv 22:70, 22:191, Arlövs 
Sockerbruk,  
    1) Fabriksbyggnaderna 

 
q1  

    2) Hörsalen  q1  
    3) Kontorsdelen  k1 

Arlöv 21:81-84 Allégatan 4 e2 f2 p2 q2 q1  

Arlöv 21:85-87, Allégatan 6 e2 f2 p2 q2 q1 

Arlöv 21:87-21:91, Allégatan 8 e2 f2 p2 q2 q1 

Arlöv 21:92, Allégatan 10 e2 f2 p2 q2 q1 

Arlöv 21:96, Allégatan 12 e1 f1 p1 q2 f1 q1 

Arlöv 21:196-202, 21:176, 
Allégatan 1-15 

 
q1 

Arlöv 21:177, 21:203-208, 
Allégatan 17-29 

 
q1 

Arlöv 21:209-223, 21:178 
(betecknad 21:224 i 
Bevarandeplan 2000), 
Allégatan 31-61 

 

k1 k2  

Arlöv 21:94, Bolagsgatan 5 e1 f1 p1 q2 q1  

Arlöv 21:95, Bolagsgatan 7 e1 f1 p1 q2 q1 

Arlöv 21:97, Bolagsgatan 9, 
Heddebo 

e1 f1 p1 q2 f2 q1 

Arlöv 21:103, Borggatan 1  e1 e2 k1 k3 

Arlöv 21:109, Storgatan 12 
 

e1 e2 f2 k1 k2   

Arlöv s:34, Arlöv 22:99, 
Allégatan 

 
q2 

 *Observera även de bevarandebestämmelser som finns 
i underliggande detaljplaner.  

 **Se underliggande detaljplanplan (171) för förklaring 
av planbestämmelserna. 
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MARKANVÄNDNING  
  Q  Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden. Exempel på  
    användning är bostad, museum, terapiverksamhet och övriga  
    publika lokaler så som kafé, kontor, restaurang och icke-störande 

hantverk. 

 

UTNYTTJANDEGRAD / FASTIGHETSINDELNING 
  e1  Delning eller avstyckning av fastighet är ej tillåten. 
 
  e2  Endast en huvudbyggnad är tillåten. 

 

Placering, utformning, utförande (nya byggnader) 
  f1  Garage och uthus skall utformas på ett sätt som underordnar sig 

huvudbyggnadens karaktär. 
 
  f2  Tillbyggnader till huvudbyggnad får inte utföras. 
 
UTFORMNING, UTFÖRANDE (BEFINTLIGA BYGGNADER) 
   k1  Tak, fasader och detaljer såsom fönster och dörrar skall utföras 

lika nuvarande eller återföras till ursprungligt utförande vad gäller 
form, färgsättning och material. 

 
   k2  Takkupor får inte utföras mot gatan. Takfönster får inte utföras 

mot gatan. 
 

   k3  Tillbyggnad får inte utföras mot gatan. Tillbyggnad får inte 
förändra karaktären på befintlig byggnad. 

 
SKYDDSBESTÄMMELSER 
  q1  Särskilt värdefull miljö som avses i 3 kap. 12 § PBL.  
    Befintlig byggnad får endast ändras för att återställas i 

ursprungligt skick. Underhåll av tak, fasader och detaljer såsom 
fönster och dörrar skall ske med ursprungliga material och 
tekniker i ursprunglig färgsättning.  

  Byggnad får inte rivas. 
 
           q2  Befintliga alléträd längs Allégatan skall vidmakthållas. Träd som 

behöver tas ner skall omgående ersättas med likartade. 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR  
Genomförandetid  Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga 

kraft.  
 
 Arlöv 2006-08-23 
 
 
 Mona Svensson  Anna Johansson 
 Samhällsbyggnadschef/ Stadsarkitekt  Planarkitekt 
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BURLÖVS KOMMUN  
BYGG- och ANLÄGGNINGSFÖRVALTNINGEN  

  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANTAGANDEHANDLING 

 

Ändring av detaljplanerna 5, 123 och 178 

i Arlöv, Burlövs kommun 
 
Område 4, Bevarandeplan 2000, Burlövs kommun 
Villaområdet väster om Segevägen
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Förslag till tilläggsbestämmelser för detaljplanerna 5, 123 och 
178, område 4 (Villaområdet väster om Segevägen), 
Bevarandeplan 2000, Burlövs kommun, Skåne län 

 
Tillägg till detaljplanen gäller fastigheterna i tabellen på sidan fyra 
och fem i planbeskrivningen. 

 
Område 4, Villaområdet väster om Segevägen. I illustrationen är berörda 
fastigheter markerade med fastighetsbeteckning och byggnader markerade med 
mörkare ton. 

 

HANDLINGAR  
 Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

– Ursprunglig plankarta med planbestämmelser kompletterad med  
 dessa tilläggsbestämmelser. 
– Planbeskrivning, ursprunglig och denna. 
– Samrådsredogörelse. 
– Utlåtande. 

 
PLANENS SYFTE   

Planen syftar till att ge gällande detaljplaner tillägg med nya 
bestämmelser som på ett bättre sätt bevarar arkitektoniskt och 
kulturmiljömässigt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer. 
De ursprungliga planhandlingarna består och ska läsas tillsammans 
med dessa tillkommande. 
 

PROGRAM FÖR PLANOMRÅDET  
Bevarandeplan 2000 för Burlövs kommun ligger till grund för 
ändringen av de aktuella detaljplanerna. Bevarandeplanen fungerar 
som program för ändringen. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Gällande detaljplaner saknar bestämmelser rörande förändring av 
arkitektoniskt och kulturmiljömässigt värdefulla byggnader och 
byggnadsmiljöer. Detaljplanerna kompletteras med dessa 
tilläggsbestämmelser. 

 
PLANDATA  
Lägesbestämning Planområdet är beläget i Arlöv väster om Segevägen. 
  
Markägoförhållanden Fastigheterna som berörs av planändring har privata ägare. 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer Översiktsplan 98 för Burlövs kommun som antogs 1998-10-19 

(KF § 96/98) och förklarades aktuell 2002-10-21 (KF § 84/02).  
I översiktsplanen anges att bevarandeplanen ska utgöra grund för 
ställningstaganden till förändringar i kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer. Bevarandeintresset har till stor del förskjutits från enskilda 
byggnader till hela kulturmiljöer.  

 
Detaljplaner  Gällande detaljplaner är:  
 

5, Förslag till ändring av stadsplan för del av Arlövs 
municipalsamhälle i Malmöhus län, som fastställdes den 21 januari 
1938. Detaljplanen har för berörda fastigheter bestämmelsen 
kvartersområde för bostadsändamål, öppet byggnadssätt. 

 
123, förslag till ändring av kvarteret Skatan i Arlöv, Burlövs 
kommun, Malmöhus län som vann laga kraft 1982-07-13. 
Detaljplanen har för berörda fastigheter bestämmelserna bostäder, 
fristående hus och bostäder samt i vissa fall småindustri. 
 
178, detaljplan för Arlöv 21:28, 21:31 m.fl. (Nygatan), Burlövs 
kommun, Malmöhus län som vann laga kraft 1995-09-19. 
Detaljplanen har för berörda fastigheter bestämmelsen bostäder, 
endast friliggande hus. 
 
Denna ändring av detaljplan gäller tillsammans med ovan nämnda 
planer. 

 
Övrigt Tomtindelningar som hindrar avstyckning finns för villaområdet. 

Det är viktigt att dessa finns kvar så att förtätning som förändrar 
bebyggelsemönstret förhindras. 
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PLANBESTÄMMELSER 
Planbestämmelserna gäller för nedan angivna fastigheter. 
Kursiverad stil anger att fastigheten inte finns i programmet, 
Bevarandeplan 2000.  

 
FASTIGHET BESTÄMMELSE 

 

Arlöv 21:11, Nygatan 12 q1  

Arlöv 21:12, Arlöv 21:13, Nygatan 14 
och 16 

q1  

Arlöv 21:14, Nygatan 18 q1  

Arlöv 21:23, Skolgatan 4 k1  k2   

Arlöv 21:24, Skolgatan 6 q1 

Arlöv 21:29, Nygatan 9, Valhall q1  

Arlöv 21:30, Nygatan 11 q1  

Arlöv 21:33, Nygatan 17 q1  

Arlöv 21:34, Segevägen 7, Fridhem q1  

Arlöv 21:60-61,Skolgatan 19-21 
    1) Skolgatan 19 

q1 

    2) Skolgatan 21 q1 

Arlöv 21:52, Lärargatan 7 e1 e2 q1 

Arlöv 21:55, Borggatan 6 q1 

Arlöv 21:54, Borggatan 8 k1  k2  k3 
Arlöv 21:56, Borggatan 4   k1  k2  k3  

Arlöv 21:62, Lärargatan 8 q1  

Arlöv 21:63, Borggatan 14 q1  

Arlöv 21:65, Arlöv 21:66, Borggatan 18 e1 e2 f1 q1  

Arlöv 21:71, Arlöv 21:72, Borggatan 24, 
Lyckås 

e2 q1  

Arlöv 21:73, Arlöv 21:74, Borggatan 26 e2 q1  

Arlöv 21:76, Borggatan 28 e2 k1 k2 k3 

Arlöv 21:77, Segevägen 13 e2 q1  
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FASTIGHET 
 

BESTÄMMELSE 
 

Arlöv 21:78, Segevägen 15, Dalhem e2 q1  
Arlöv 21:106, Borggatan 7 k1  
Arlöv 21:124, Dalgatan 3 e2  
Arlöv 21:130, Borggatan 17 k1 k2 
Arlöv 21:136, Hemgatan 3 e1 e2 

Arlöv 21:137, Hemgatan 5 e1 e2 

Arlöv 21:138, Hemgatan 7 e1 e2 q1 

Arlöv 21:139, Hemgatan 9 e1 e2 

Arlöv 21:141, Borggatan 19 e2 f1 q1  

Arlöv 21:143-144, Arlöv 21:153-154, 
Dalgatan 4 

e1 q1  

Arlöv 21:146-147, Borggatan 21 q1  

Arlöv 21:151, Borggatan 27 e2 

Arlöv 21:155-157, Dalgatan 6 e1 e2  q1  

Arlöv 21:159, Arlöv 21:161, 
Hemgatan 14 

e1 e2 q1  

Arlöv 21:163, Arlöv 21:165, 
Hemgatan 16 

e1 e2 q1  

Arlöv 21:168, Segevägen 21 e2 q1  

Arlöv 21:169, Hemgatan 11 e1 e2 
Arlöv 21:170, Hemgatan 13 e1 e2 q1 
Arlöv 21:171, Hemgatan 15 e1 e2 q1 

Arlöv 21:172, Hemgatan 17 e1 e2 q1  

Arlöv 21:173, Hemgatan 19 e2 
Arlöv 21:174, Hemgatan 21 q1 

Arlöv 21:193, Hemgatan 8 e1 e2 q1  
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UTNYTTJANDEGRAD / FASTIGHETSINDELNING  
 e1 Delning eller avstyckning av fastighet är ej tillåten. 
 
 e2 Endast en huvudbyggnad är tillåten. 
 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE (NYA BYGGNADER) 
 f1  Garage och uthus skall utformas på ett sätt som underordnar sig 

huvudbyggnadens karaktär. 
 
UTFORMNING, UTFÖRANDE (BEFINTLIGA BYGGNADER) 
 k1 Tak, fasader och detaljer såsom fönster och dörrar skall utföras lika 

nuvarande eller återföras till ursprungligt utförande vad gäller 
form, färgsättning och material. 

 
 k2 Takkupor får inte utföras mot gatan. Takfönster får inte utföras mot 

gatan. 
 
 k3 Tillbyggnad får inte utföras mot gatan. Tillbyggnad får inte 

förändra karaktären på befintlig byggnad. 
 
SKYDDSBESTÄMMELSER 
 q1 Särskilt värdefull miljö som avses i 3 kap. 12 § PBL.  
   Befintlig byggnad får endast ändras för att återställas i ursprungligt 

skick. Underhåll av tak, fasader och detaljer såsom fönster och 
dörrar skall ske med ursprungliga material och tekniker i 
ursprunglig färgsättning.  

 Byggnad får inte rivas. 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR  
Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.  
 
 
 Arlöv 2006-08-23 
  
 
 
 Mona Svensson  Anna Johansson 
 Samhällsbyggnadschef/Stadsarkitekt  Planarkitekt 
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BURLÖVS KOMMUN  
BYGG- och ANLÄGGNINGSFÖRVALTNINGEN  

  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANTAGANDEHANDLING 

 

Ändring av detaljplanerna 5, 17, 42, 54, 59, 64, 82, 123, 128, 134 och 182 

i Arlöv, Burlövs kommun 
 
Övrig bevarandevärd bebyggelse i Arlöv, Bevarandeplan 2000, Burlövs kommun 
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Förslag till tilläggsbestämmelser för detaljplanerna 5, 17, 42, 
54, 59, 64, 82, 123, 128, 134 och 182, område Övrig bevarande-
värd bebyggelse i Arlöv, Bevarandeplan 2000, Burlövs 
kommun, Skåne län 

 
Tillägg till detaljplanen gäller fastigheterna i tabellen på sidan nio i 
planbeskrivningen. 

 
Övrig bevarandevärd bebyggelse. Bilden visar läget på berörda fastigheter. 

 

 
Arlöv 19:8 och Arlöv 19:143. 
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Arlöv 19:37 
 

 
Arlöv 20:11 och Arlöv 20:16 
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Arlöv 20:19 och Arlöv 20:29 

 

  
Arlöv 19:70 och Arlöv 20:39 

 
 

 
Arlöv 21:2, Arlöv 21:3 och Arlöv 21:5 
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 Arlöv 21:36 
 

 
Tågarp 16:13 

 

 
Tågarp 16:74 

 



Upprättad 2006-09-26, Antagen 2006-11-20 (KF § 102/06), Laga kraft 2006-12-21 

6(10) 

 
Tågarp 19:37, Tågarp 19:38 och Tågarp 19:41 

 
HANDLINGAR  
 Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

– Ursprunglig plankarta med planbestämmelser kompletterad med  
 dessa tilläggsbestämmelser. 
– Planbeskrivning, ursprunglig och denna. 
– Samrådsredogörelse. 
– Utlåtande. 

 
PLANENS SYFTE   

Planen syftar till att ge gällande detaljplaner tillägg med nya 
bestämmelser som på ett bättre sätt bevarar arkitektoniskt och 
kulturmiljömässigt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer. 
De ursprungliga planhandlingarna består och ska läsas tillsammans 
med dessa tillkommande. 
 

PROGRAM FÖR PLANOMRÅDET  
Bevarandeplan 2000 för Burlövs kommun ligger till grund för 
ändringen av de aktuella detaljplanerna. Bevarandeplanen fungerar 
som program för ändringen. 

 



Upprättad 2006-09-26, Antagen 2006-11-20 (KF § 102/06), Laga kraft 2006-12-21 

7(10) 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  
Gällande detaljplaner saknar i de flesta fall bestämmelser rörande 
förändring av arkitektoniskt och kulturmiljömässigt värdefulla 
byggnader och byggnadsmiljöer. Detaljplanerna kompletteras med 
dessa tilläggsbestämmelser.  

 
PLANDATA  
Lägesbestämning Berörda fastigheter ligger i Arlöv. 
  
Markägoförhållanden Medborgarhuset och gatumarken på Allégatan ägs av Burlövs 

kommun. Övriga fastigheter som berörs av planändring har privata 
ägare. 

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer Översiktsplan 98 för Burlövs kommun som antogs 1998-10-19 

(KF § 96/98) och förklarades aktuell 2002-10-21 (KF § 84/02).  
I översiktsplanen anges att bevarandeplanen ska utgöra grund för 
ställningstaganden till förändringar i kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer. Bevarandeintresset har till stor del förskjutits från enskilda 
byggnader till hela kulturmiljöer.  

 
Detaljplaner  Gällande detaljplaner är:  
 

5, Förslag till ändring av stadsplan för del av Arlövs 
municipalsamhälle i Malmöhus län, som fastställdes den 21 januari 
1938. Detaljplanen har för berörda fastigheter bestämmelsen 
kvartersområde för bostadsändamål, öppet byggnadssätt. 

 
17, Ändring av stadsplanen för område mellan Västkustvägen och 
Lommavägen i Arlöv som fastställdes den 12 oktober 1952. 
Detaljplanen har för den berörda fastigheten bestämmelsen område 
för bostadsändamål, öppet byggnadssätt. 
 
42, kvarteret Snäppan i Arlöv som fastställdes den 25 februari 
1963. Detaljplanen har för de berörda fastigheterna bestämmelsen 
område för bostads- och handelsändamål. 
 
54, Ändring av stadsplanen för centrala delen av Arlöv som 
fastställdes den 29 oktober 1965. Detaljplanen har för den berörda 
fastigheten bestämmelsen allmänt ändamål. 
 
59, Förslag till stadsplan för del (västra delen) av nordöstra delen 
av Arlövs samhälle som fastställdes den 2 december 1966. 
Detaljplanen har för den berörda fastigheten bestämmelsen 
industriändamål. 
 
64, Förslag till stadsplan för stadsägan nr 209 m.fl. i Arlöv som 
fastställdes den 27 oktober 1967. Detaljplanen har för den berörda 
fastigheten bestämmelsen bostadsändamål, fristående hus. 
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82, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Tågarp 
15:1 m fl i Arlövs samhälle som fastställdes den 27 oktober 1967.  
Detaljplanen har för den berörda fastigheten bestämmelsen område 
för industriändamål.  
 
123, förslag till ändring av kvarteret Skatan i Arlöv, Burlövs 
kommun, Malmöhus län som vann laga kraft 1982-07-13. 
Detaljplanen har för berörda fastigheter bestämmelserna bostäder, 
fristående hus och bostäder samt i vissa fall småindustri. 
 
128, Ändring av stadsplan för kvarteret Vipan m.fl. i Arlöv som 
fastställdes den 19 april 1983. Detaljplanen har för de berörda 
fastigheterna bestämmelsen bostäder, fristående hus. 
 
134, Arlöv 20:18 m fl, (kvarteren Tranan och Tjädern) Arlöv som 
fastställdes den 22 januari 1987. Detaljplanen har för de berörda 
fastigheterna bestämmelsen bostäder. Vissa bevarandebestämmelser 
finns i planen. 
 
182, Arlöv 19:7 och del av 19:8, Länsmansgatan som vann laga 
kraft 4 juli 1996 1996-07-04. Detaljplanen har för den berörda 
fastigheten bestämmelserna bostäder, handel och kontor. Vissa 
bevarandebestämmelser finns i planen. 
 

Denna ändring av detaljplan gäller tillsammans med ovan nämnda 
planer.
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PLANBESTÄMMELSER 
 Planbestämmelserna gäller för nedan angivna fastigheter. 
 

DPL FASTIGHET 
 

BESTÄMMELSER 

54 Arlöv 19:8, Kärleksgatan 6, 
Medborgarhuset, äldsta delen 

q1 

128 Arlöv 19:37, Stora Tvärgatan 1, 
Parkvillan 

e1 q1 

182 Arlöv 19:143, Länsmansgatan 1 f1 q1 

128 
Arlöv 19:70, Hantverkaregatan 1 e1 f1 q1 

134 Arlöv 20:11, Lundavägen 41 k3 q1 

134  Arlöv 20:16, Byggmästaregatan 1  
(Lundavägen 43 i Bevarandeplan 
2000) 

q1 

134 Arlöv 20:19, Dalbyvägen 14 q1 

134 Arlöv 20:29, Dalbyvägen 16 q1 

64 Arlöv 20:39, Lundavägen 57 k1 k3 

42 Arlöv 21:2, Lundavägen 25 A och 
25 B 

k1 

42 Arlöv 21:3, Dalbyvägen 3 
 

k1 

42 Arlöv 21:5, Lundavägen 29, 
Dalbyvägen 1, Geukahuset 

q1 

123 Arlöv 21:36, Skolgatan 12    f1 q1  

82 Tågarp 16:13, Testvägen 2 k1 k3  
59 Tågarp 16:74, Företagsvägen 6,  

Byggnad 1970. 
k4 

5 Tågarp 19:37, Södra Virvelvägen 
9 

q1 

5 Tågarp 19:38, Södra Virvelvägen 
7, Annehem 

q1 

Tågarp 19:41, Tågarpsvägen 2 
(Södra Virvelvägen 1 i 
bevarande-planen) 
      Huvudbyggnad 

q1 

17 

      uthus k1 

     
   För Arlöv 21:175, (Granliden) har bevarandebestämmelser enligt  
   Bevarandeplan 2000 inarbetats i en separat detaljplan som vann  
   laga kraft 2006-07-19. Därför tas fastigheten inte upp i dessa  
   tilläggsbestämmelser.  
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UTNYTTJANDEGRAD / FASTIGHETSINDELNING 
e1 Delning eller avstyckning av fastighet är ej tillåten.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE (NYA BYGGNADER) 
f1 Garage och uthus skall utformas på ett sätt som underordnar sig 

huvudbyggnadens karaktär. 

UTFORMNING, UTFÖRANDE (BEFINTLIGA BYGGNADER) 
k1 Tak, fasader och detaljer såsom fönster och dörrar skall utföras lika 

nuvarande eller återföras till ursprungligt utförande vad gäller 
form, färgsättning och material.  

k3 Tillbyggnad får inte utföras mot gatan. Tillbyggnad får inte 
förändra karaktären på befintlig byggnad. 

k4 Våningsavsats och pelare av vitmålad betong skall bibehållas.  
Cylindrisk fasadbelysning av patinerad plåt skall bibehållas.  
Fönster och dörrar skall vara svartmålade. Eventuella tillbyggnader 
bör utformas så att de ansluter väl till den befintliga byggnaden vad 
gäller byggnadsstil. 

SKYDDSBESTÄMMELSER 
q1 Särskilt värdefull miljö som avses i 3 kap. 12 § PBL. 

Befintlig byggnad får endast ändras för att återställas i ursprungligt 
skick. Underhåll av fasader skall ske med ursprungliga material  
och tekniker i ursprunglig färgsättning.  
Byggnad får inte rivas. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Arlöv 2006-09-26 

Mona Svensson Anna Johansson 
Samhällsbyggnadschef/Stadsarkitekt  Planarkitekt 
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Datum Diarienummer 
2015-07-02 KS/2014:135-214 

 

/Sändlista/  

Lagakraftbevis för ändring av detaljplan för kvarteret Skatan 
m fl, upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Ar-

löv 21:58 m fl, kvarteret Skatan (tomtindelningar akt 1231-
P18 och akt 12-ARS-412) 

 
Kommunstyrelsen antog den 1 juni 2015 (§ 112) ändringen av detaljplan för 
kvarteret Skatan m fl, upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Ar-
löv 21:58 m fl, kvarteret Skatan (tomtindelningar akt 1231-P18 och akt 12-ARS-
412). 
 
Länsstyrelsen beslöt den 16 juni 2015 enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) att prövning av kommunstyrelsens beslut inte ska ske.  
 
Då kommunens beslut inte överklagats enligt 13 kap 3 § plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) har beslutet vunnit laga kraft den 1 juli 2015. 
 
 
Mareile Walter 
Planarkitekt  
 
 
Kopia samt lagakrafthandlingar till 
 
Länsstyrelsen Skåne 
Lantmäteriet 
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LAGAKRAFTHANDLING 
 

Ändring av detaljplan 

 för kvarteret Skatan m fl, upphävande av fastighetsindelnings-

bestämmelser för Arlöv 21:58 m fl, kvarteret Skatan 

(tomtindelningar akt 1231-P18 och akt 12-ARS-412), 
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PLANDATA

 
Lägesbestämning 

Areal 

Markägoförhållanden 

 
            Fastigheter längs Skolgatan inom kvarteret Skatan   

 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAPITLET MILJÖBALKEN 
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     Kvarteret Skatan med omgivande vägar 

 

Detaljplan 
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      Gällande detaljplan för kvarteret Skatan 

 

Bevarandeplan 

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
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Bedömning av miljöpåverkan 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 
Organisatoriska frågor 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ekonomiska frågor 
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