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PLANBESKRIVNING 
 
HANDLING Till planen hör förutom denna beskrivning 

följande handlingar: Plankarta i ska_la 
1:1000 med planbestämmelser, grundkarta 
i skala 1:1000, 
genom_fö_randebeskrivning, 
markägarförteckning och 
samrådsredogörelse. 

 
PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Planens syfte är att redovisa och pröva hur 
 gällande detaljplan kan ändras för 

fastigheten Arlöv 21:226 avseende antalet 
vå-ningar och hushöjd enligt beslut att 
medge plantillstånd för sådan ändring.  

 
PLANDATA 
 
Lägesbestämning Planområdet ligger i centrala delen av 

samhället Arlöv öster om Lundavägen, 
snett emot Bibliotekstomten.  

 
Areal Planområdet har en areal av c:a 0,3 ha. 
 
Markägoförhållanden Marken är i privat ägo.  
 
 
TIDIGARE STÄLL- 
NINGSTAGANDEN 
 
Översiktliga planer Området ingår i översiktsplanen i område 

med detaljplan.  
 
Detaljplaner För området gäller detaljplan fastställd av 
 länsstyrelsen 1982-07-13. Samma plan 

gäller norr, öster och söder  om 
planområdet. 

 Väster om planområdet gäller detaljplan 
antagen av kommunfullmäktige 2004-08-
16, beslutet lagakraftvunnet 2004-09-20.  



              
 
 
          2 
 Program för planområdet Kommunen har beslutat, att detalj_plan   

skall upprättas i huvudsak enligt pla_nens 
syfte och huvuddrag ovan. Särskilt 

 program därutöver anses inte erforderligt. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Natur 
 
Mark och vegetation Marken är plan öppen mark. I tomtens 

norra del finns dock bl a  ett högt lövträd.
  

 
Geotekniska förhållanden Tomten har tidigare varit bebyggd med 

lägre byggnader. De geotekniska 
förhållandena bör dokumenteras med 
grundundersökning, innan ny byggnad 
uppföres. 

 
Markradon För området gäller låg risk för markradon. 
 
 
Bebyggelseområden 
 
Bostäder Föreliggande planförslag tillåter ett 4-

våningars bostadshus längs gränsen mot 
gatan. Höjden är satt till 12,3 m, vilket 
medger att den nedersta bostadsvåningen 
kan förläggas på en höjd som eliminerar 
insyn från gatan. Utöver de 4 våningarna 
får vind inte inredas. Takvinkeln är 
maximerad  till 30°.  

 Nuvarande tomts gräns mot gatan är inte 
en rak linje. För att byggnaden skall kunna 
utföras utan brytning av fasaden ändras 
tomtgränsen mot gatan till en rak linje, 
vilket medför att en triangelformad mindre 
yta i nordvästra hörnet övergår till 
gatumark. Byggnaden får en längd mot 
gata av c:a 65 m. Planen innehåller en 
bestämmelse om att fasadytan mot gatan 
skall arkitektoniskt utformas så att den 
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 uppdelas i flera olika delar. För att fasaden 

mot gatan i samma syfte skall kunna förses 
med burspråk stadgas i planbestämmelser-
na, att sådana utkragande delar liksom 
balkonger mot gården skall vara tillåtna 
utöver den byggrätt, begränsad av linjer 
genom de huvudsakliga fasadytorna, som 
framgår av plankartan. 

 Gårdsytan i tomtens östra del får bebyggas 
med gårdshus, där så prövas lämpligt, en 
bestämmelse som överensstämmer med 
gällande plan. Här planeras bl a en miljö-
byggnad uppföras.  

 
Skolor, offentlig och   Planområdet är centralt beläget i tätorten  
kommersiell service med skolor och såväl offentlig som 

kommersiell service på nära gångavstånd.
  

  
Tillgänglighet Hiss kommer att vara tillgänglig i 

markplanet. 
 
 
Friytor Gården öster om byggnaden medger 

utrymme för lek och rekreation. Dessa ytor 
bör avskiljas från ytor för parkering. 

 
 
Gator och trafik Trafiken framföres på oförändrat sätt jäm-

fört med gällande plan. Utfart får i 
överensstämmelse med gällande plan inte 
ske över gräns mot gata. Tillfart till 
fastigheten sker från lokalgatan i norr.  

 
 
Parkering Parkering för fastighetens behov skall ske 

på tomtmark.   
 
 
Teknisk försörjning Förutsättningarna för el, vatten, avlopp 

och avfall är oförändrade jämfört med 
gällande plan. 



              
 
  4 
 
Miljöbedömning Kommunen skall i varje planärende göra 

en behovsbedömning, huruvida en miljö-
bedömning skall göras, om planen medför 
en betydande miljöpåverkan. 

                   
 Planen som sådan, ändring av antalet vå-

ningar, medför i sig ingen betydande mil- 
 jöpåverkan, då ökningen av trafiken på 
 grund av ökat antal boende jämför med 

vad gällande plan tillåter är ringa jämfört 
med redan förekommande trafik.   Någon 
miljöbedömning utöver detta konstate-
rande erfordras inte. Samråd härom har 

 skett med länsstyrelsen. 
Störningar  
  
Trafikbuller Störningar utifrån finns i form av trafik-

buller dels från gatutrafik på Lundavägen 
och dels från järnvägstrafik. En omfattande 
bullerutredning har gjorts i samband med 
detaljplan för Bibliotekstomten, an-tagen 
2004-08-16. Denna hos kommunen 
tillgängliga utredning, till vilken hänvisas, 
kan vara tillämplig även för här 
föreliggande plan, även om järnvägen 
ligger längre bort. 

 Liksom för Bibliotekstomten finns bestäm-
melse om att ljudnivån skall dämpas, i det-
ta fall med minst 40 dBA, vilket är vanligt 
för fönster med 1+2 glas. För ljudnivån på 
gården utgör byggnaden själv ett effektivt 
hinder mot trafikbuller. 

 
Störningar från bensinstation På närliggande fastighet c:a 50 m söder om 

planområdet finns i dagsläget en bensin-
station. Enligt Boverkets ”Bättre plats för 
arbete” rekommenderas ett skyddsavstånd 
på 50 m med hänsyn till risk på grund av 
hantering av brandfarlig vara och 100 m 

 på grund av buller, lukt, ljusstörningar och 
luftföroreningar. Räddningstjänsten Syd 
har i sitt samrådsyttrande uttalat, att 
risken inte bedöms föranleda krav på  
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 fördjupad riskanalys. 
 
Skuggpåverkan För att redovisa hur byggnad enligt 

planförslaget påverkar angränsande 
fastighet med hänsyn till beskuggning har 
en sol-tidsstudie utförts i form av ett 
soltidsdiagram utvisande antalet soltimmar 
under årets månader för nedersta fönstret 
i västra gaveln på närmaste grannfastighet, 
se bilaga 1. Här påverkar dock skugga från 
ett högt träd betydligt mer än byggnaden.   

 
 
Miljökvalitet Kommunen har iakttagit utfärdade miljö-

kvalitetsnormer. 
 
 
Administrativa frågor Genomförandetiden är 5 år med hänsyn 

till att projektet är avsett att genomföras 
inom kort. 

 
Malmö, 2006-08-29 
 
 
BURLÖVS KOMMUN     ERIK MÅNSSON 
      ARKITEKTBYRÅ AB 
 
 
Mona Svensson               Erik Månsson 
Samhällsbyggnadschef          Arkitekt SAR/MSA 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Tidplan 
 
Planprocessen Plan har upprättats 2006-04-21.  Planen 

har varit föremål för samråd 30/6 - 11/8 
2006, behandlas med förenklat 
planförfarande och kan vara vara antagen i 
oktober 2006. 

  
  
Markförvärv Markförvärv erfordras avseende en mindre 

del av fastigheten Arlöv 21:226 som enligt 
plan skall utgöra gatumark. 

 
Va-ledningar, elkablar Några nya va-ledningar eller elkablar 

erfordras ej. 
  
Bebyggelse Lov till bebyggelse enligt plan kan medde-

las, när planen antagits, och utnyttjas, när 
beslutet om antagande vunnit laga kraft. 

 
 
 
Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år, se 

planbeskrivningen. 
 
 
Huvudmannaskap Genomförandet ankommer på markägaren.

  
 
  
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsbildning Fastighetsbildning sker genom fastighets 
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 reglering. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Planekonomi Markägaren svarar för kostnaderna i 

samband med upprättande och hantering 
av detaljplanen.  

 
Inlösen, ersättning Markägaren skall utan ersättning 

överlämna mark som skall utgöra allmän 
plats-mark till kommunen. 
Fastighetsreglering betalas av exploatören. 
Iordningsställande av ny gatumark 
ombesörjes och bekostas av exploatören. 

 
 
Malmö, 2006-08-29 
 
BURLÖVS KOMMUN    ERIK MÅNSSON 
  ARKITEKTBYRÅ AB 
 
 
Mona Svensson               Erik Månsson 
Samhällsbyggnadschef          Arkitekt SAR/MSA 
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