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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

BAKGRUND OCH SYFTE 

Planområdet ligger i södra delen av Burlövs kommun i handelsområdet Stora Bernstorp och 
omfattar fastigheterna Burlöv Sunnanå 12:39 och 12:40. Detaljplanens syfte är att skapa 
förut-sättningar för ett reglerat och ordnat uppförande av skyltanordningar inom området, 
samt klargöra planens påverkan på berörda intressen. Planändringen tas fram med 
standardförfarande.  
 
Då nya planbestämmelser för fristående skyltar ryms inom syftet för gällande detaljplan 
prövas förslaget som ändring av detaljplan, vilket får till följd att planområdet delats upp i 
två separata områden som motsvarar de platser där nya fristående skyltar föreslås. I 
översiktsplanen är området utpekat som ett traditionellt, motorvägsnära 
verksamhetsområde med både storskalig handel och storskalig industriverksamhet. 
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.  
 
Som underlag till planprövningen har en landskapsanalys tagits fram, där olika vyer 
analyserats med fotomontage för att utreda skyltpelarnas påverkan på det omgivande 
landskapet. I analysen presenteras ett förslag som ligger till grund för placering och 
utformning i planförslaget. Den visuella påverkan av förslaget varierar utifrån de studerade 
vyerna, men bedöms generellt som liten. 

SAMRÅD 

Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 6 april § 15 2022 om att skicka ut Ändring av 
detaljplan för del av Sunnanå 12:39 och 12:40, Tillägg av planbestämmelser för skyltpelare 
på samråd. Detaljplanen var på samråd mellan den 12 april och 4 maj.  

DELGIVNA MYNDIGHETER, ORGANISATIONER OCH SAKÄGARE 

Detaljplanen har varit utsänd för samråd med länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och 
kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. 
 
Följande sammanställning redovisar samrådssynpunkter. Remissinstanser och remissvaren i 
sin helhet kan fås på begäran av kommunledningsförvaltningen. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT 

Under samrådstiden har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan kommit från: 
 

1. Länsstyrelsen 
2. Räddningstjänsten Syd 
3. Sydvatten 
4. Luftfartsverket 
5. Swedavia AB, Malmö Airport 
6. E.ON Enerigiinfrastruktur AB 
7. Svenska kraftnät 
8. Miljö- och byggnämnden, Burlövs kommun 
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Yttranden med erinringar, påpekanden, synpunkter och frågor som föranleder 
kommentarer respektive ska inarbetas i planen har inkommit från: 
 

1. Lantmäteriet 
2. Trafikverket 
3. E.ON Energidistribution AB 
4. Miljö- och byggnämnden, Burlövs kommun 

SYNPUNKTER OCH KOMMUNENS KOMMENTARER 

Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas med  
kursiverad och indragen text.  
 
1. Lantmäteriet, 2022-04-20 
 
På plankartan finns det angivet att genomförandetiden är 5 år. Enligt 4 kap. 22 § PBL avser 
dock genomförandetiden vid planändring endast de frågor som ändras. Att 
genomförandetiden endast avser dessa frågor borde framgå både av skrivningen på 
plankartan och även av skrivningar i planbeskrivningen. 
 

Kommentar:  
Ett förtydligande att genomförandetiden endast avser de ändringar som görs 
i rubricerat planförslag har lagts till i plankarta och planbeskrivning. 
 

2. Trafikverket, 2022-04-26 
 
Trafikverket har inga synpunkter på skyltarnas placering i förhållande till dess höjd och 
avstånd till statlig väg. Trafikverket är dock kritiska till att explicit reglera möjligheten till att 
placera skyltar inom planområdet. En av de viktigaste aspekterna för att bedöma skyltars 
lämplighet och efterlevnad av 2 kap § 9 PBL är dess utformning. Med en reglering så som 
detta ändringsförslag möjliggörs en tolkning att framtida skyltar inom aktuellt område är 
planenliga och att därför ingen granskning av utformning och efterlevnad av 2 kap § 9 PBL 
görs.  
 
Trafikverket ställer sig kritiska till föreslagen detaljplaneändring då den anses vara olämplig 
utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. Trafikverket efterfrågar att ingen ändring av denna typ 
görs inom planområdet. Alternativt ska det tydligt framgå i planbeskrivningen att 
Trafikverket inte är positiva till detaljplaneändringen och att ev framtida bygglov måste 
remitteras till Trafikverket i egenskap av sakägare, väghållare och expertmyndighet för 
trafiksäkerhetsfrågor. 
 

Kommentar:  
Planbeskrivningen har under rubriken ”Planförslag” kompletterats med ett 
tydliggörande om att inkommande bygglov gällande de skyltar som omfattar 
planändringen ska remitteras till Trafikverket. 
 

3. E.ON Energidistribution AB, 2022-04-25 
 
Inom området vid skyltanordning 2 har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel 
samt en transformatorstation. Vid skyltanordning 1 har E.ON inget att erinra. 
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För våra anläggningar har vi rättigheter. För transformatorstationen inom område 2 med 
tillhörande anläggningar har vi rättighet akt. 1231-532.1 (se bifogad akt-karta). 
Skyltanordning får ej finnas inom avgränsningen G och D i bifogad akt-karta. 
 
Markkablar 
Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs 
kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som skyltanläggning inte utan 
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 
meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas 
eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras. 
 
Transformatorstation 
Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanläggning vara 
utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att den ska vara 
utförd enligt svensk standard. Av svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok 
SEK 438, utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i 
byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. SS-EN 61936-1 
föreskriver också att nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, 
samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. 
 
Övrigt 
Skyltanordningen måste säkerställas så att den inte kan välta över vår nätstation. 
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller 
ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 
genomförandebeskrivningen. 
 

Kommentar:  
Egenskapsområde för skyltanordning omfattar inte del av områdena G och D 
i bifogad akt-karta, utan ligger söder om område G samt öster om område D. 
 
En redogörelse kring planområdets placering i förhållande till nätstation och 
markförlagda elledningar har lagts till i planbeskrivningen under rubrikerna 
”Förutsättningar” och ”Genomförande”.  
 
En skylt är definierat i plan- och byggförordningen (PBF) ”som en tavla, 
bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla 
reklam, information eller liknande” och ska därmed inte klassas som en 
byggnad eller upplag. Burlövs kommun bedömer följaktligen att avståndet 
mellan föreslaget egenskapsområdet för skyltanordning och E.ONs 
rättighetsområden är tillräckligt för att inte hota drift eller underhåll av 
E.ONs anläggningar. 
 

ÄNDRINGAR 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget till granskning: 
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- Ett förtydligande på plankartan och i planbeskrivningen att genomförandetiden 
endast avser de ändringar som görs i rubricerat planförslag. 

- Ett tydliggörande i planbeskrivningen om att inkommande bygglov gällande de 
skyltar som omfattar planändringen ska remitteras till Trafikverket. 

- En redogörelse i planbeskrivningen kring planområdets placering i förhållande till 
nätstation och markförlagda elledningar. 

 

MEDVERKANDE 

Samrådsredogörelsen har tagits fram av kommunledningsförvaltningen genom Mikael 
Larsson på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott.  
 
 
 
 
Elin Tängermyr   Mikael Larsson 
Tillväxtchef    Planhandläggare 
 


