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Den inritade gränsen på kartan (hämtad från bevarandeplanen) avser fysisk 
bebyggelse och är inte en plangräns. Tillägg till detaljplan gäller angivna 
fastigheter. 
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PLANBESTÄMMELSER 
 
Planbestämmelserna gäller nedan angivna enskilda fastigheter. Dessa finns markerade på 
föregående sida. 
 
 
 

 
 
 
 

FASTIGHET 
med fastighetsbeteckning enligt 
Bevarandeplan 2000 

FASTIGHET 
med fastighetsbeteckning 
enligt fastighetsregistret 

BESTÄMMELSE 
 
 

Gamlegård, Kabbarp 8:139 Kabbarp 8:139 e1  n1  q1 

Hasselagård, Kabbarp 8:41 Kabbarp 8:41 e1  e2  n1  q1 

Hvilstorp, Kabbarp 8:12 Kabbarp 8:12 n1  k1  f2   

Granhult, Kabbarp 8:57 Kabbarp 8:57 e1  n1  k1  k2  k3  f1   

Gihatalejl Cottage, Kabbarp 
8:17 Kabbarp 8:17 e1  n1  k1 k3  k4  f1   

Beckahuset 
(Trädgårdsmästarhuset),  
Kabbarp 2:64 

Kabbarp 2:64 n1  q1 
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UTNYTTJANDEGRAD / FASTIGHETSINDELNING  
  
 e1 Delning eller avstyckning av fastighet är ej tillåten. 
 
 e2 Endast en huvudbyggnad är tillåten. 
 
 
MARKENS ANORDNANDE 
   
 n1 Träd med stamdiameter större än 500 mm får ej fällas, utan 

marklov. 
 
 
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 Vid ändring skall detaljer så som fönster, dörrar, material och 

färgsättning utföras lika nuvarande eller återföras till ursprungligt 
utförande. 

 
 k2 Takkupor får inte utföras mot gatan.  
 
 k3 Tillbyggnad till får inte utföras mot gatan. Tillbyggnad får inte 

förändra karaktären på befintlig byggnad. 
 
 k4 Byggnadsdelar, så som torn, får återföras till ursprungligt 

utförande. 
 
 
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 fasader skall ske med 
ursprungliga material och tekniker i ursprunglig färgsättning.  

  Byggnad får inte rivas. 
 
 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.  
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PLANBESKRIVNING 
 
HANDLINGAR  Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

- Ursprunglig plankarta med planbestämmelser 
kompletterad med dessa tilläggsbestämmelser. 

- Planbeskrivning, ursprunglig och denna. 
- Utlåtande.  

   
PLANENS SYFTE   Planen syftar till att ändra gällande detaljplaner med tillägg 

av 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. 

   
Plandata 
 

  

Lägesbestämning  Planområdet är beläget i centrala Åkarp mellan 
Lundavägen och väg E22. 

   
Markägoförhållanden  Alla fastigheter har privata ägare.  
   
TIDIGARE STÄLL-
NINGSTAGANDEN 

  

   
Översiktliga planer  Översiktsplan 98 för Burlövs kommun.  

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:  

32, Förslag till stadsplan för fastigheten Kabbarp 841 m.m. i 
Åkarp, laga kraft 06.08.1958.  
116, Förslag till ändring och vidgning av stadsplan för 
Mejerivägen (Kabbarp 8:12 m.fl. i Åkarp, Burlövs kommun, 
laga kraft 18.02.1980. 
164, Detaljplan Kabbarp 8:47 m.fl. i Åkarp, Burlövs 
kommun, laga kraft 17.12.1992. 

   
  Denna ändring av detaljplan gäller tillsammans med 

ovannämnda planer. 
   
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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ADMINISTRATIVA 
FRÅGOR 

  

   
Genomförandetid  Genomförandetiden är 10 år. 
   
Medverkande  Från Burlövs kommun har Mona Svensson, Anna 

Johansson och Leif Skagerö medverkat i planarbetet. 
Medverkande konsulter (WSP) är Anders Blomqvist och 
Lina Olsson. 
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