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Planprocess
SKEDE

FÖRKLARING

SBN planuppdrag
November 2019
Samråd
Juni 2020
Granskning
November 2020
SBN antagande
Februari 2021
Laga kraft
Mars 2021

Beslut om planuppdrag i stadsbyggnadsnämnden (SBN).
Samrådstid 26 juni – 28 augusti 2020
Granskningstid minst 3 veckor.
Beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden (SBN).

Planfakta

ÄDp 5667
Planförfarande: standard

Planhandlingar

•

Sökande: Fastighets AB Carolus 32
Planhandläggare:
Claudia Zuniga
claudia.zuniga@malmo.se
tel 040 - 34 23 28
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1 Planförslag
1.1 Bakgrund

För Caroli köpcenter och den före detta Caroli kyrkan anger gällande detaljplaner användningsbestämmelserna handel respektive allmänt ändamål idag. Kyrkan är idag avsakraliserad. För att ge förutsättningar för en övergripande utveckling av berörda fastigheter och
för platsen i ett större sammanhang behöver användningsbestämmelsen C, centrum, läggas
till detaljplanen.
Förväntningen är att användningen centrum ska möjliggöra bättre kommersiell service och
ett rikare stadsliv till de som lever och verkar i området. Ur ett stadsbyggnadsperspektiv
kan f.d. Caroli kyrka och kyrkoplan öppnas upp och bidra till ett öppet och levande stadsrum - en plats där historia, kultur och handel kan mötas.
1.2 Syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra centrumverksamhet i befintligt köpcenter och kyrka.
Processen att ta fram ändringen av detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är lämplig eller inte.
1.3 Tillägg till planbestämmelser

Planförslaget är en ändring av gällande detaljplan och ska läsas tillsammans med gällande
detaljplans planbeskrivning och plankarta (Pl 904 och PL 1119). Ändringen gäller enbart
inom fastigheterna Carolus 32 och Innerstaden 1:152 (se illustration av fastighetsgräns).
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Bild som visar delningen av byggnadskomplexet i flera olika fastigheter.
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Sektion som visar delningen av byggnadskomplexet i flera olika fastigheter.

Utsnitt av adresskarta med planområdet markerat med röd linje.
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Inom område som berörs av ändring av detaljplan gäller, enligt PI 904 och PL 1119, nedanstående planbestämmelser:
Planbestämmelse
Ändring av planbestämmelse
BH – Bostad och handel
Kvarstår / oförändrad
C – centrumverksamhet Tillkommer
A – allmänt ändamål
Upphör att gälla
Genomförandetiden för ändringen är 5 år från det datum då ändringen vinner laga kraft.
1.4 Beskrivning av planändringen

För att möjliggöra en bättre kommersiell service och ge förutsättningar för en övergripande
utveckling av berörda fastigheter och för platsen i ett större sammanhang, behöver användningsbestämmelsen C, centrum, läggas till detaljplanen. Med användningen centrum avses
verksamheter som bör ligga centralt eller vara lättillgängliga för människor – dvs. butiker,
service, event, kontor, bibliotek, hantverk, samlings- och föreningslokaler och även enklare
former av vård, såsom vårdcentral. Centrum är en samlingsanvändning som är lämplig att
använda där syftet är att det ska finnas en blandning av verksamheter. Användningsändamålet A, allmänt, upphör att gälla, då den inte längre finns.
Planändringen innebär även att fastighetsindelningsbestämmelserna i akt 1280K-147C som
gäller för Innerstaden 1:152 upphör inom planområdet.
1.5 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta ändringen av detaljplanen
vinner laga kraft.

2 Konsekvenser
2.1 Bedömning av miljöpåverkan

Ändringen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§
miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Motivering till denna
bedömning sammanfattas nedan:
•

Planområdet utgörs av en begränsad yta inne i ett redan bebyggt område.

•

Fastigheten är redan ianspråktagen för ändamål/användning H som inbegriper liknande påverkan som den föreslagna markanvändningen C

•

Föreslagen markanvändning väntas inte ge någon större negativ påverkan på omgivningen.

2.2 Trafik
Bilparkering

Gällande parkeringsnorm ska följas. Det exakta parkeringsbehovet är beroende av lokalernas användning.
Parkering hänvisas till befintligt underjordisk parkering, som rymmer 365 bilplatser med
möjlighet att tillskapa ytterligare 60 platser. Garaget nyttjas av såväl handelsverksamheterna
som av bostäder och hotell i kvarteret. En parkeringsutredning har genomförts (Parkeringsutredning för ändring av detaljplan för fastigheterna innerstaden 1:152 och Carolus 32, Malmö, Sweco,
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2020-04-14) som visar att antalet bilplatser är tillräckligt även då den före detta kyrkan får
ny användning.
Parkering för rörelsehindrade ska anordnas i anslutning till entré till den före detta kyrkan
då den får ny användning. Parkeringsutredningen innehåller förslag vad gäller parkeringsplats för rörelsehindrade.
Cykelparkering

Gällande parkeringsnorm ska följas. Tillkommande behov av cykelparkering i anslutning till
den före detta kyrkan hanteras på marken.
Cykelparkeringars utformning och placering är avgörande för hur väl de kommer att utnyttjas.
Angöring

Enligt Boverkets byggregler ska angöring kunna ske inom 25 meters gångavstånd från tillgängliga och användbara entréer till centrumfunktioner och arbetsplatser. Besöksparkering
för rörelsehindrades fordon ska kunna ordnas inom 25 meter från tillgängliga och användbara entréer.
Angöring för verksamheter bedöms kunna ske enligt förslag i parkeringsutredningen.
2.3 Konsekvenser för fastigheter

Fastighetsindelningsbestämmelserna i akt 1280K-147C som gäller för Innerstaden 1:152
upphör inom planområdet.

Fastighetsplan (tomtindelningsbestämmelsen)
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Delar av fastigheterna Innerstaden 1:152 och Carolus 32 kommer genom fastighetsreglering överföras till den kommunalägda park- eller gatumarksfastigheten Innerstaden 1:14.
Allmän platsmark som i detaljplaneändringen planläggs som kvartersmark kommer genom
fastighetsreglering föras till Carolus 32, respektive Innerstaden 1:152.

Översiktsbild – rosafärgad yta är tillskott till fastigheten Caroli 32 alternativt Innerstaden
1:152 och ljusgrön yta är avlämnande från dessa fastigheter till Malmö stad. Mörk grön =
ingen ändring.
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2.4 Samhällskonsekvenser
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra miljö för barn genom att det ligger i anslutning till ett säkert och utvecklat gång- och cykelvägstråk längs Östergatan. Bedömningen är att tillägget
av användningsbestämmelse C, centrum, på inget sätt äventyrar detta.
Tillgänglighet

Köpcentret bedöms redan idag vara en tillgänglig miljö för personer med olika fysiska förutsättningar och behov. Vad gäller kyrkobyggnaden behöver en ny hållbar ramp och en bilparkering för funktionshindrade anordnas, liksom toalett och möjlig access till läktarplan.
Sammanställningen Tillgänglighet f.d. Caroli kyrka (Forsen, 2020-03-26) föreslår olika tillgänglighetslösningar för den f.d. kyrkan, vilka också har presenterats för Malmö stads tillgänglighetsrådgivare.
Vad gäller den nya hållbara rampen är det önskvärt att den stämmer bra överens med den
f.d. kyrkan och dess omgivning samt med dess kulturhistoriska värden. Krav på att kyrkans
huvudentré görs tillgänglig kommer att ställas vid en bygglovsprövning. Därför preciseras
inte rampens placering i denna detaljplaneändring.
Jämställdhet

Planförslaget möjliggör för fler centrumverksamheter i ett kollektivnära läge vilket bedöms
främja jämlikhet och jämställdhet då bilen inte blir en avgörande faktor för möjligheten att
verka i området. Kvinnor använder cykel- och kollektivtransporter i större utsträckning än
män vilket innebär att de gynnas mest av närheten till kollektivtrafiknätet och ett välfungerande cykelnät.
Kommersiell service

Planförslaget bedöms ha positiv inverkan på platsens tillgång till kommersiell service, eftersom ändringen till centrumverksamhet möjliggör fler typer av service än det tidigare reglerade ändamålet handel. Till exempel möjliggörs service, event, kontor, bibliotek, hantverk, samlings- och föreningslokaler och även enklare former av vård, såsom vårdcentral.

3 Genomförande
3.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom planområdet.
Avfallshantering

Avfall som är kopplat till detaljplaneändringen hämtas vid lastkajen på Humlegatan.
Restaurangernas avfall transporteras av fastighetsägaren från garageplanet upp till lastkajen.
Avfallet från köpcentret hämtas inte av VA-Syd avfall utan andra entreprenörer.
3.2 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna ändring av detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan Malmö stad och exploatören. Exploateringsavtalet kommer preliminärt att reglera frågor som har med överlåtelse av mark och ersättning för gatukostnader att göra.
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Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
3.3 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Delar av fastigheterna Innerstaden 1:152 och Carolus 32 kommer genom fastighetsreglering överföras till den kommunalägda park- eller gatumarksfastigheten Innerstaden 1:14.
Allmän platsmark som i detaljplaneändringen planläggs som kvartersmark kommer genom
fastighetsreglering föras till Carolus 32, respektive Innerstaden 1:152.
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.

4 Planeringsförutsättningar
4.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av att området kan tillföras ett rikare stadsliv genom att köpcentret ges möjlighet att erbjuda en mer varierad service utöver detaljhandel, samt av nyttjandet
av kyrkobyggnaden som stått oanvänd i många år. Ur ett stadsbyggnadsperspektiv kan f.d.
Caroli kyrka och kyrkoplan öppnas upp och bidra till ett öppet och levande stadsrum och
stärka de öst-västliga kopplingarna i staden med särskilt fokus på stråket som löper mellan
Värnhemstorget och Kungsparken. Östergatan ligger centralt i detta stråk.
Planförfarande

Detaljplaneändringen handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och
bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och har inte ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att ändringen av detaljplanen ska antas av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som existerande blandad stadsbebyggelse. Enligt
översiktsplanen ligger området inom fotgängarzon, där det anges att utåtriktade verksamheter ska finnas i bottenplan och fotgängares framkomlighet särskilt ska beaktas. Stomlinjenät för kollektivtrafik går på Östergatan norr om planområdet.
Historik i processen

Fall i domstol: Kammarrätten i Göteborg avslog 2016-06-27 ett överklagande av Riksantikvarieämbetet avseende ändring/borttagning av den fasta inredningen i kyrkan.
Överklagandet yrkade ändring av förvaltningsrättens dom som gällde länsstyrelsens beslut
vad avser tillstånd att ta bort den fasta inredningen i kyrkan. Domslutet innebär att ändring/borttagning av den fasta inredningen i kyrkan är tillåtet.
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Medverkande

Ändringen av detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att
ta fram detaljplaneändringen har dessutom tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret och kommunala lantmäterimyndigheten i Malmö deltagit.
4.2 Planområdet
Plandata

Planområdet är beläget i Malmö innerstad och avgränsas av Östergatan i norr, Kattsundsgatan i väst, Humlegatan i öst samt Rundelsgatan och Stora Kvarnsgatan i söder.
Området är cirka 26 362 kvm stort.
Detaljplaneändringen omfattar fastigheten Innerstaden 1:152 och fastigheten Carolus 32.
All mark inom planområde ägs av Fastighets AB Carolus 32.
Platsens historik

Planområdet ligger i Malmös äldsta delar och bebyggelse fanns redan på medeltiden. Under
1900-talet, kom kvarteren att förknippas med trångboddhet, fattigdom och dåliga sanitära
förhållanden. Stora delar av Caroli kvarterets tidigare bebyggelse revs mellan åren 1968 och
1972.
Bebyggelse

Befintlig bebyggelse inom planområdet:
• Caroli köpcentrum med tillhörande byggnadskomplex, innehållande affärs-,
bostads- och kontor byggdes etappvis mellan 1969 och 1973. Köpcentret
byggdes om och stod färdig i sin nuvarande skepnad hösten 2013.
•

Caroli kyrka stod färdig 1880 efter ritningar av Emil Viktor Langlet. Caroli
församling inom Svenska kyrkan upphörde 1949 och Caroli kyrkan avsakraliserades 2010.

Kulturmiljö

Värdefulla bebyggelsemiljöer
Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och Östergatan nämns specifikt i beskrivningen av riksintressets uttryck: ”Inom markerade områden ska särskild uppmärksamhet ägnas åt kulturhistoriska värden i samband med detaljplaner och bygglovsbeslut, så att
förändringar inte innebär att värdena förvanskas eller omintetgörs.”
Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns fornlämningar inom planområdet. Hela
Malmö innerstad, där planområde ingår, är markerad som fornlämning och är registrerad
som Malmö 20:1 i fornminnesregistret FMIS. Samtliga markingrepp kräver tillstånd enligt 2
kap kulturmiljölagen. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen.
Kollektivtrafik

Planområdet är beläget 300 meter från Malmö centralstation där även stort utbud av stads
och regionbussar finns.
Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet nås idag via omgivande gatunät.
Teknisk försörjning

Fastigheten är ansluten till befintligt ledningsnät för el, VA och fjärrvärme.

12 (13)

4.3 Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är PL 904 (laga kraft 1969) och
PL 1119 (laga kraft 1973). Fastighetsplan FP 147C gäller som fastighetsindelningsbestämmelse.
4.4 Underlag till planarbetet
Utredningar till grund för planförslaget

•
•

Parkeringsutredning för ändring av detaljplan för fastigheterna innerstaden
1:152 och Carolus 32, Malmö, Sweco, 2020-04-14
Tillgänglighet f.d. Caroli kyrka, Forsen, 2020-03-26.

Stadsbyggnadskontoret

Johanna Perlau
Enhetschef

Claudia Zuniga
Planhandläggare
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