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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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