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Detaljplan för Kabbarp 8:107 i Åkarp, Burlövs kommun 
 
 
 
Planbeskrivning 
 
 
Planens syfte och huvuddrag 
 
Detaljplanen har upprättats för att blivande bebyggelse skall kunna ges den taklutning på 
45o som är vanligen förekommande i grannskapet. 
 
 
Planhantering 
Detaljplanen strider inte mot intentionerna i översiktsplanen, är av mycket begränsad 
omfattning och berör endast ett fåtal sakägare. Något planprogram anses inte behöva 
upprättas. Detaljplanen kan behandlas med enkelt planförfarande. 
 
 
Plandata 
Planområdet är beläget i Åkarps tätort, söder om Lundavägen, öster om Kapparpsvägen 
och i anslutning till befintlig bebyggelse och grönområde. 
 
Planområdet omfattar 873 m2 och ägs av Heikki Leskelä, Grönvägen 2A,  
232 32 Åkarp. 
 
Tidigare ställningstagande 
För området gäller Detaljplan för Kabbarp 8:107 och del av Kabbarp 8:25 - med laga 
kraft 1999-05-31 - som tillåter bostäder i ett plan, takvinkel 20o-30o.

 
För intilliggande gäller detaljplan som tillåter bostäder i 2 plan, antagen av 
kommunfullmäktige 1992-11-16. 
 
Föreliggande detaljplaneförslag påverkar inte förutsättningarna för ett arbete med en 
fördjupad översiktsplan för Åkarp, beslutat 1998-10-19. 
 
Planförslag 2005-03-03 innehåller ändring efter samråd: utnyttjandegraden är ändrad 
från 33 % till 25 %. 
 
  
Planens utformning 
 
Detaljplanen ansluter helt till gällande plan förutom att föreskriven taklutning är ändrad 
till  45o. 
  
Genomförandetid 
 
Genomförandetiden är tio år från det datum planen vunnit laga kraft. 
 
 
Höör den 3 mars 2005 
 
 
Karl Koistinen 
arkitekt sar 
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