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Lagakraftbevis för upphävande av del av detaljplan för 

Åkarp 7:25 och Åkarp 8:1, Sockerbruksjorden, Åkarp 
 

Kommunstyrelsen antog den 11 september 2017 (§109) upphävande av del av detalj-

plan för Åkarp 7:25 och Åkarp 8:1, Sockerbruksjorden, Åkarp, Burlövs kommun.  

Länsstyrelsen beslutade 2017-09-27 enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) att prövning av kommunstyrelsens beslut inte ska ske. 

Då kommunens antagandebeslut inte har överklagats enligt 13 kap plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900), har beslutet vunnit laga kraft den 11 oktober 2017. 

 

 

 

Mikael Larsson 

Planarkitekt 

 

Sändlista 

Länsstyrelsen 

Lantmäteriet 

 



PLANBESTÄMMELSER

Gällande detaljplan upphävs inom
markerat område

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela plan-
området. Endast angiven användning och utformning är tillåten.
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PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER

Skala 1:1000 (A3) 

Upphävande av del av detaljplan för

Åkarp 7:23 och 8:1, Sockerbruksjorden
i Åkarp, Burlövs kommun, Skåne län
Upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen, Burlövs kommun Grundkarta upprättad 2017-04-12

Handläggare

Antagande

Diarienummer

LAGA KRAFTHANDLING 2017-10-11

Kerstin Torseke Hulthén 
Planchef

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Illustrationskarta

Planprogram

Planbeskrivning

Plankarta med bestämmelser

HANDLINGAR

Samrådsredogörelse

Laga kraft

KS 2017-09-11 §109
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Plats för konsultinformation
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BURLÖVS KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Upphävande av del av detaljplan Åkarp 7:25 och 8:1 

Sockerbruksjorden, Åkarp 

 

Burlövs kommun, Skåne län 

– enkelt planförfarande 

 

LAGA KRAFTHANDLING 2017-10-11 
 

PLANBESKRIVNING 
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HANDLINGAR 
Till detaljplanen finns följande handlingar: 

 Planbeskrivning (denna handling) 

 Plankarta 

 

SYFTE OCH BAKGRUND 
Syftet med denna plan är att upphäva del av detaljplan som gäller inom vägområde och 

därför inte omfattas av ny plan för angränsande område. Åtgärden bedöms inte ha något 

allmänt intresse. 

 

Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2015-09-28 §28 att lämna planbesked för del av 

Åkarp 8:1, m.fl., Sockervägen, Burlövs kommun. Detaljplanen (DP nr 254) möjliggör 

utbyggnad av Södra stambanan till fyra spår, bland annat genom att möjliggöra en ny 

sträckning av Alnarpsån. Arbetet med den planen har nått fram till beslut om granskning. En 

liten del av gällande plan (DP nr 76) som ligger inom E6/E20:s vägområde (se bild nedan) 

ingår inte i detaljplanen. Denna yta är i gällande plan planlagd som gata. Det faktum att den 

ligger inom Trafikverkets vägområde och dessutom inte har någon funktion i sammanhanget 

innebär att planen för detta område bör upphävas.  

 

Den lila linjen visar befintlig detaljplanegräns. Blå linjer visar gräns för ny detaljplan. 

 

PLANDATA 

 
Lägesbestämning 

Planområdet utgörs av del av fastigheten Åkarp 8:1. Området ligger på bullervallen öster om 

E6/E20, söder om Södra stambanan och väster om Sockervägen. 

 
Areal 

Planområdet täcker en sammanlagd areal om cirka 135 m
2
. 

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs av Burlövs kommun.  
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FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAPITLET MILJÖBALKEN 
Förslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken (MB) i enlighet med 5 § 

förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden mm. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

 
Riksintressen 

Planområdet ligger i kanten av ett större område som är riksintresse för kulturmiljö. Området 

ingår också i kustzonen, vilket innebär att förändringar som påtagligt skadar natur- och 

kulturvärden inte får genomföras. Då området ligger inom Trafikverkets vägområde ingår 

det även i riksintresse för kommunikationer. Förslaget att upphäva planen påverkar inte 

dessa riksintressen. 
 

Översiktsplan 

I Burlövs kommuns översiktsplan, Framtidsplan för Burlövs kommun (2014), ingår området 

i en grön skyddsyta som separerar Åkarps tätortsbebyggelse med E6/E20. Förslaget att 

upphäva planen bedöms inte strida mot översiktsplanen.  
 

Detaljplan 

För planområdet gäller detaljplan nr 76, upprättad 1970, där användningen inom aktuellt 

område är bestämt till allmän plats: gata. Den del av gatustrukturen som föreslås i 

detaljplanen har aldrig realiserats och är inte heller aktuell i pågående planändring. 

 

                                          Gällande detaljplan  
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PLANFÖRSLAG 
Förslaget upphäver del av gällande detaljplan. 

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Förslaget innebär att planlagd gata inte kan anläggas. 

 
Bedömning av miljöpåverkan 

Enligt 5 kapitlet 18 § Plan och bygglagen (PBL) ska de bestämmelser om miljöbedömningar 

och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program som finns i 6 kapitlet 11, 18 och 

22 §§ miljöbalken (MB) tillämpas, om detaljplanens genomförande kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. Kommunen bedömer, utifrån vad som beskrivs under konse-

kvenser, att genomförande av denna detaljplan inte kan antas medföra betydande miljö-

påverkan. 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Upphävandet handläggs med enkelt planförfarande, eftersom åtgärden inte bedöms beröra 

något allmänt intresse, inte strider mot översiktsplanen, samt att genomförandetiden för 

gällande plan har gått ut. 

 

MEDVERKANDE 
Planarbetet har utförts av planeringsavdelningen genom planarkitekt Mikael Larsson på 

uppdrag av kommunstyrelsens planutskott.  

 

 

 

 

Kerstin Torseke Hulthén   Mikael Larsson 

Planchef    Planarkitekt 
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