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Vad är en detaljplan och en 
tomtplan?
En detaljplan styr hur mark- och vattenytor får an-
vändas för ett visst område inom kommunen; om 
man exempelvis får ha bostäder, kontor, handel eller 
industri. Detaljplanen får även reglera placering, 
utformning och utförande. En detaljplan består av en 
plankarta, som är juridiskt bindande, och en planbe-
skrivning (denna handling). Planbeskrivningen, som 
inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen 
för plankartans innebörd. 

Tomtindelningsplanens bestämmelser är gällande i 
detaljplanen såsom fastightesindelande bestämmel-
ser, men syns inte i gällande detaljplan. Vid upphä-
vande av fastighetsindelande bestämmelse blir detta 
juridiskt bindande i och med att planen vinner laga 
kraft. Det enda kravet är att det tydligt framgår vad 
som upphävs, vilket redovisas i denna planhandling. 
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Inledning

Syft e
Detaljplanens syft e är att  pröva lämpligheten för upp-
hävande av tomti ndelningsplanen för kv Humlemaden 
för fasti ghet Arlöv 6:28 och Arlöv 6:29 genom förenk-
lat förfarande, 4 kap. 18 § andra stycket punkt 1 PBL.

Avsikten är att  möjliggöra att  genom fasti ghetsregle-
ring överföra fasti gheten Arlöv 6:36 ti ll fasti gheten Ar-
löv 6:28. För att  det ska vara möjligt krävs att  gällande 
tomti ndelningsbestämmelser för Arlöv 6:28 upphävs. 

Del av tomti ndelning för kv Humlemaden upphävdes, 
för Arlöv 6:30, i och med  att  detaljplan nr 238 för 
Humlemadskolan, Arlöv 6:30, del av Arlöv 6:2 m.fl . 
vann laga kraft  2012-12-21. Meningen är att  resteran-
de del av tomti ndelningen 12-BUR-468 ska upphöra 
att  gälla för Arlöv 6:28 och 6:29 genom ändring av gäl-
lande detaljplan, ti llägg ti ll detaljplan nr 69 (detaljplan 
för kv Humlemaden), nedan kallad 69T.

Planförslaget innefatt ar:
• Upphävandet av tomti ndelningsplanen 12-BUR-

468.

Bakgrund
Tidigare fastställdes tomti ndelningen genom kommu-
nalt beslut. Före 2011 reglerades dett a i planbestäm-
melser. Ändring eller upphörande av tomti ndelning 
prövas därför i detaljplan. I enlighet med bestämmel-
serna i PBL (2010:900) ska tomti ndelningsplanens 
bestämmelser via övergångsbestämmelser (punkt 9) 
jämställas med fasti ghetsindelningsbestämmelser. 

Svenshögsvä

Dalbyvägen

Elisetorpsvägen

Humlemadskolan
Arlöv 
6:30

Arlöv 
6:29

Arlöv 
6:28

Arlöv 
6:36

Tomti ndelningsplanen för Arlöv 6:28 och 6:29 (inom röd ram) ska 
upphävas.  

Planprocessen
Eft ersom genomförandeti den (2017-03-06) gått  ut för 
gällande detaljplanen (69T Detaljplan för kv Hum-
lemaden) kan bestämmelser om fasti ghetsindelning  
upphävas genom ett  förenklat planförfarande. 

Syft et med ändringen av detaljplanen anses förenligt 
med kommunens översiktsplan och kan inte antas 
medföra betydande miljöpåverkan.

Vid förenklat förfarande behöver samråd inte ske med 
andra kommuner eller sakägare utanför det berörda 
området och samrådskretsen kan godkänna förslaget 
direkt eft er samrådet, granskning krävs alltså inte. 
Kommunstyrelsen kan däreft er anta planen, och 
under förutsätt ning att  ingen överklagar beslutet att  
anta planen, vinner den laga kraft  tre veckor eft er att  
antagandet anslagits på kommunens anslagstavla. 

Vid upphävande av planbestämmelser som reglerar 
fasti ghetsindelning gäller särskilda regler i Plan- och 
bygglagen (PBL) 4 kap. 18 § andra stycket punkt 1 och 
2. Begränsningen av samrådskretsen och att  gransk-
ning nödvändigtvis inte genomförs regleras i 5:e kap. 
38 c § PBL. 

Planförslag
Ändringen innebär att  planbestämmelse/ fasti ghets-
indelande bestämmelse om tomti ndelning ska upphä-
vas i sin helhet. I övrigt gäller planbestämmelser från 
detaljplan T69 även fortsätt ningsvis.

Det är lämpligt att  upphäva hela fasti ghetsindelnings-
planen, för Arlöv 6:28 och Arlöv 6:29, som ägs av 
samma fasti ghetsägare. 

Upphävande av fasti ghetsindelande bestämmelse stäl-
ler inte krav på särskild grundkarta. Redovisning görs 
på utdrag av registerkarta. 

Fasti ghetsindelandebestämmelser upphör att  gälla 
inom rödmarkerat område. 

Plandata     
Lägesbestämning
Planområdet, tomti ndelningsplanen, ligger i Arlöv 
söder om Dalbyvägen och sydväst om Elisetorpsvägen.

Markägoförhållanden
Arlöv 6:28, 6:29 och 6:36 ägs av Burlövs bostäder. 
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Svenshögsvä

Arlöv kyrka

Burlöv Center

Svenshög

Medborgarhuset

Stam
banan

Lundavägen

Dalbyvägen
Grö

nvä
gen

Elisetorpsvägen

Elisetorpsvägen

Röd markering visar tomti ndelningsplanen i sitt  sammanhang i 
sydöstra Arlöv.

Areal 
Tomti ndelningsplanen täcker en sammanlagd area om 
ca 14 600 kvm.  
       

Planhandlingar
• Planbeskrivning (denna handling)

Ändring av detaljplan för upphävande av tomti ndel-
ningsbestämmelser tas fram med förenklat förfaran-
de. Planhandlingarna ti llhör antagandeskedet.

Planprocessen för förenklat planförfarande.

Undersökning av miljöpåverkan
Vid upprätt ande eller ändring av detaljplan ska kom-
munen undersöka om planens genomförande kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan (Miljöbalken, 
1998:808, 6 kap. 5§). Om planens genomförande 
anses medföra en betydande miljöpåverkan ska en 
strategisk miljöbedömning genomföras. 

Eft ersom markanvändningen inte förändras i och med 
upphävande av tomti ndelningsplanen och markan-
vändningen redan är prövad i gällande detaljplan kan 
en ändring av detaljplanen inte antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.

Mot bakgrund av oförändrad markanvändning be-
döms detaljplanens genomförande inte medföra risk 
för betydande miljöpåverkan. Behov av att  upprätt a 
en strategisk miljöbedömning bedöms saknas.
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Tidigare                    
ställningstaganden

Riksintressen 
Riksintresse för kulturmiljö
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård.  

Detaljplanen bedöms inte ha negativ inverkan på riks-
intresset för kulturmiljö.

Kartan visar riksintressets utbredning i kommunen. Den röda prick-
en visar planområdet. 

Riksintresse för kustzonen
Hela planområdet, liksom hela tätorten Arlöv, omfat-
tas av riksintresse för kustzonen. Riksintresset innebär 
att ingrepp och exploatering inte får ske på ett sätt 
som påtagligt skadar natur- och kulturvärden. 
Detaljplanen bedöms inte ha negativ inverkan på riks-
intresset för kustzonen.

0 2 Kmº
Riksintresse kustzon

Kartan visar riksintressets utbredning i kommunen. Den röda prick-
en visar planområdet. 

Riksintresse för järnväg
Södra stambanan omfattas av riksintresse för järnväg. 
Södra stambanan är av internationell betydelse och 
ingår i det utpekade Transeuropeiska transportnätet 
(TEN-T). Södra stambanan sträcker sig från Stockholm 
till Malmö och är mycket viktig för både person- och 
godstrafik. Banan ingår även till en del i det utpekade 
strategiska godsnätet. Både Burlövs och Åkarps station 
utmed Södra stambanan är stationer av riksintresse. 
Även stråket Arlöv-Malmö-Lockarp/Lernacken räknas 
som riksintresse. Detta stråk utgör en länk i det Tran-
seuropeiska transportnätet och för tågtrafiken mellan 
Sverige, Danmark och kontinenten.

Detaljplanen bedöms inte ha negativ inverkan på riks-
intresset för järnväg.

Riksintresse för väg
Väg E6/E20 och E22 genom Burlövs kommun ingår i 
det nationella stamvägsnätet som är av riksintresse. I 
vägområdet ingår skyddsavstånd med minst 50 m på 
vardera sidan om vägen.
 
Detaljplanen bedöms inte ha negativ inverkan på riks-
intresset för vägar.
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Detaljplan 
Gällande detaljplan för aktuellt planområde  är de-
taljplan 69T för kv. Humlemaden i Arlöv, vilket medger 
bostäder i nio våningar och ti llhörande miljöhus för 
Arlöv 6:28 och Arlöv 6:29.

Gällande detaljplan 69T vann laga kraft  2012-03-06 
och genomförandeti den gick ut 2017-03-06. 

Detaljplanens bestämmelser gäller ti llsammans med 
fasti ghetsindelningsbestämmelser i tomti ndelnings-
planen. Detaljplanen 69T fortsätt er att  gälla i övriga 
avseenden eft er att  ändringen vunnit laga kraft .

T69 
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Tomti ndelningsplan 
För fasti ghet Arlöv 6:28 och Arlöv 6:29 gäller tomt-
indelning för kv. Humlemaden 12-BUR-468, fastställd 
1962-11-30 av länsstyrelsen i Malmöhus län. I enlighet 
med bestämmelserna i PBL (2010:900) ska tomti ndel-
ning/ fasti ghetsplan betraktas som fasti ghetsindelan-
de bestämmelse i detaljplan. 

Tomti ndelningsplan 12-BUR-468, tomti ndelning för Arlöv 6:28 och 
Arlöv 6:29, är inringade av rödstreckad linje.
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Plankarta 
Gränsbeteckning

Planområdesgräns  

Administrati va bestämmelser
Bestämmelse angår fasti ghetsindelning (ti digare 
tomti ndelning) för kv. Humlemaden 12-BUR-468 
fastställd 1962-11-30, upphävs i sin helhet. 

Tomti ndelningsbestämmelser upphör att  gälla inom markerat 
område.
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Genomförande

Organisatoriska frågor
Förfarande
Detaljplanen handläggs med förenklat standardförfa-
rande, eftersom den inte omfattar frågor av betydan-
de intresse för allmänheten.

Tidplan
Ändringen av detaljplan beräknas bli antagen av kom-
munstyrelsen under tredje kvartalet 2020.

Registrering
Efter det att planändringen vunnit laga kraft ska Lant-
mäteriets register uppdateras med information om att 
tomtindelningsplanen 12-BUR-468 upphävs och inte 
längre gäller.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Tomtindelsningsplanen upphör att gälla inom plan-
området i och med att ändring av detaljplan vinner 
laga kraft. Dagens fastighetsgränser förändras inte, 
men upphävandet av tomtindelningsplanen möjliggör 
förändringar av dem via en prövning av Lantmäteriet.

Vid ny fastighetsbildning klarläggs behov av eventuella 
servitut, ledningsrätter och/eller gemensamhetsan-
läggningar och hanteras i lantmäteriförrättning. Ansö-
kan om lantmäteriförrättning görs av fastighetsägaren 
till Arlöv 6:28.

Ekonomiska frågor
Kostnader för planläggning
Plankostnadsavtal har slutits mellan kommunen och 
ägare till Arlöv 6:28, Burlövs bostäder AB.

Fastighetsbildning och inrättande av gemensamhets-
anläggning bekostas av och genomförs på initiativ av 
ägaren till Arlöv 6:28.
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Konsekvenser av         
planens genomförande
Upphävandet av tomtindelningsplanen 12-BUR-468 
möjliggör för fastighetsägaren att ansöka om fastig-
hetsregleringar hos Lantmäteriet för berörda fastighe-
ter. Byggrätterna på de befintliga fastigheterna inom 
tomtindelningarna påverkas inte av upphävandet av 
fastighetsindelandebestämmelser. Underliggande de-
taljplan, T69, fortsätter gälla i sin helhet när ändringen 
av detaljplanen vunnit laga kraft.

Miljökonsekvenser
Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapit-
let miljöbalken (MB) i enlighet med 5 § förordningen 
(1998:896) om hushållning med mark och vattenom-
råden mm.

Miljöbedömning
Ändring av detaljplanens genomförande bedöms inte 
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som av-
ses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljökon-
sekvensbeskrivning upprättats.

Miljökvalitetsnormer
Planerad bebyggelse bedöms inte medföra att miljök-
valitetsnormerna för utomhusluft och yt- och grund-
vattenförekomster överskrids eller förändras.
 
Inga miljökvalitetsnormer bedöms komma att påver-
kas av upphävandet av tomtindelningsplanen.

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för kommunen
Ändring av detaljplan innebär inga ekonomiska åtag-
anden för kommunen.

Konsekvenser för fastigheter
Tomtindelningsplanen upphävs för fastigheterna Arlöv 
6:28 och Arlöv 6:29. 

Fastighet Påverkan
Arlöv 6:28 Tomtindelningsplan  12-

BUR-468 upphävs.
Arlöv 6:29 Tomtindelningsplan  12-

BUR-468 upphävs.

Sökt lantmäteriförrättning
Fastighetsägare till Burlöv 6:28 och Arlöv 6:29 kan 
efter att ändring av detaljplan T69 för Kv Humlemaden 
vunnit laga kraft ansöka om lantmäteriförrättning.

Medverkande 
Planarbetet har utförts av planeringsavdelningen 
genom planarkitekt Lina Gerdin på uppdrag av kom-
munstyrelsens planutskott. I arbetet har även tjänste-
personer från planeringsavdelningen deltagit.

Bengt Guldstrand  Lina Gerdin
Tf Planchef   Planhandläggare
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