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BURLÖVS KOMMUN  
BYGG- och ANLÄGGNINGSFÖRVALTNINGEN  

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANTAGANDEHANDLING 

 

Ändring av detaljplanerna 94 och 133 

i Arlöv, Burlövs kommun, Skåne län 
 
Område 2, Bevarandeplan 2000, Burlövs kommun 
Fiskaregatan- Järnvägsgatan



Upprättad 2006-08-23, Antagen 2006-11-20 (KF § 103/06), Laga kraft 2006-12-21 

2(5) 

Förslag till tilläggsbestämmelser för detaljplanerna 94 och 133, 
område 2 (Fiskaregatan- Järnvägsgatan), Bevarandeplan 2000, 
Burlövs kommun, Skåne län 
 
Tillägg till detaljplanen gäller fastigheterna i tabellen på sidan fyra 
i planbeskrivningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Område 2, Fiskaregatan. I illustrationen är berörda byggnader markerade med 
mörkare ton. 
 

HANDLINGAR  
 Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

– Ursprunglig plankarta med planbestämmelser kompletterad med  
 dessa tilläggsbestämmelser. 
– Planbeskrivning, ursprunglig och denna. 
– Samrådsredogörelse 
– Utlåtande 

 
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  

Gällande detaljplaner saknar bestämmelser rörande förändring av 
arkitektoniskt och kulturmiljömässigt värdefulla byggnader och 
byggnadsmiljöer. Detaljplanerna kompletteras med dessa 
tilläggsbestämmelser. 
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PLANDATA  
Lägesbestämning Planområdet är beläget i södra Arlöv nordväst om Södra 

Stambanan. 
  
Markägoförhållanden Samtliga 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 är:  
 

94, Förslag till ändrad stadsplan för kvarteret Hägern m fl i 

Arlövs samhälle, Burlövs kommun, Malmöhus län som fastställdes 
den 18 mars 1975. Bestämmelsen är område för 

småindustriändamål. Den bevarandevärda bebyggelsen ligger 
delvis på område med mark som icke får bebyggas. 
 
133, Förslag till ändring av stadsplan för Arlöv 17:38 m fl, 

Burlövs kommun, Malmöhus län som vann laga kraft den 21 mars 
1986. Planbestämmelsen är bostäder. Fasad får ej förvanskas. 
Område med mark som inte får bebyggas hindrar tillbyggnad av 
huvudbyggnader. 

 
Denna ändring av detaljplan gäller tillsammans med ovan nämnda 
planer. 
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PLANBESTÄMMELSER 
Planbestämmelserna gäller för nedan angiven fastighet. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
    
      

FASTIGHET  
 

BESTÄMMELSE 
 

Arlöv 17:58, Fiskaregatan 1 q1 

Arlöv 17:57, Fiskaregatan 3 q1   

Arlöv 17:36-37, Fiskaregatan 5  q1   

Arlöv 17:59, Fiskaregatan 7  q1  

Arlöv 17:45-49, Bokgatan 2 och 4, 
Vintergatan 12, F.d. Skriv- och ritboks AB 
    1) Byggnad 1900 

q1 

    2) Tillbyggnad 1906 q1  

    3) Tillbyggnad 1954 k1  
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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. 

 
 Ursprungsfärg för fönstersnickerier på Arlöv 17:45-49 är engelskt 

rött.  
 
 Takmaterial för Arlöv 17:51 är enkupigt tegel.  
 
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. 
 
 
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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