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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga enbostadshus i fristående hus och
kedje- och radhus i området. Den nya bebyggelsen ska vara anpassad till den befintliga bebyggelsen i skala, volymer, traditionella material och färgsättning.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslaget ger möjlighet att bygga cirka 20-25 stycken 1 ½ vånings småhus i sluttningen
upp från N P Skölds väg. Bebyggelsen samlas kring och vänder sina entréer mot ett generöst gemensamt rum för angöring, vistelse, lek och grönska. Det gemensamma rummet
öppnar sig mot flera håll för att möjliggöra framtida kopplingar till omgivningen. En gångväg anläggs norrut över en angränsande fastighet och ansluter därefter mot Gamla Svedalavägen.
Planområdet ligger i en kraftig sluttning mot väster som göra att marken kommer att terrasseras.
Infart sker från N P Skölds väg och parkering sker på varje enskild bostadsfastighet.
Dagvatten från området leds via en fördröjningsyta i södra delen av planområdet och samlas i en damm i parken på andra sidan av N P Skölds väg.

Situationsplan som illustrerar ett förslag på ny bebyggelse, plangränsen är markerad med svart linje.
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Illustration av ett förslag på byggnation inom planområdet. Skärningen genom marken till vänster i bild visar sluttningen i % genom områdets centrala gemensamma rum.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Motiv till denna bedömning finns i kapitel 3 - Konsekvenser.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
Planförslaget gör det möjligt att bygga ca 20–25 nya fristående småhus och kedje- eller radhus på en del av fastigheten Toarp 2:14 samt på angränsande fastigheter Toarp 2:10 och
2:13 intill N P Skölds väg. Befintlig bebyggelse på fastigheten Toarp 2:13 införlivas i planen. En del av fastigheten Toarp 5:2 avsätts till fördröjningsyta för dagvatten. Den nya bebyggelsen ska vara anpassad till karaktären i området, både i disposition, gestaltning, skala,
volymer, materialval och färgsättning.
2.1 Områdets disposition och gestaltning

Planförslagets idé är att låta en samling småbostadshus klättra uppför sluttningen från
Toarps gamla by kring ett generöst gemensamt grönt rum. Bebyggelsen höjer sig över omgivande landskap med utblickar utåt och är därmed också synligt på långt avstånd.

Illustration som visar det gemensamma rummet; storlek, terrassering, gata och vistelse- och promenadyta.
2.2 Bebyggelse

Ungefär två tredjedelar av bebyggelsen får utgöras av fristående småhus, bestämmelse p1. Övrig bebyggelse får utgöras av radhus eller kedjehus, bestämmelse p2. Samma bestämmelser
anger avstånd till tomtgräns. Det gemensamma området får enligt bestämmelse prickmark, marken får inte förses med byggnad.
Ändamål

Planförslaget anger Bostäder B som användning i området.
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Exploateringsgrad, täthet, höjder

Bestämmelse om högsta nockhöjd för samtliga hus är 4,2 meter. Takfallet är lågt och medger ingen inredd vind, bestämmelse om högsta takfall 30 grader. Bestämmelsen om takfall gäller
inte för fastigheterna inom den gamla Toarps bytomt, 2:10 och 2:13.
För friliggande hus får högst 30% av tomtytan bebyggas, bestämmelse e1. För kedjehus och
radhus är motsvarande siffra 35 %, bestämmelse e2.
Utformning

Byggande av takkupor och frontespiser (gavelmotiv med genombruten takfot på husens
långsida) begränsas genom bestämmelse till 1/3 av taklängden.
Fasadmaterial anges i bestämmelse till vit puts, rött trä eller röd puts. Takmaterial ska vara rött tegel
eller svart matt material eller växtbeklätt tak. Motivet till bestämmelsen är att ansluta till traditionell bebyggelse nära Toarps gamla by vid N P Skölds väg.
Fastighetsstorlekar

För tomter med friliggande hus ska ytan vara 400–1000 kvadratmeter, bestämmelse d1 för att
uppnå en bebyggelsetäthet som också ger utrymme för grönska på fastigheten. För övriga
tomter finns ingen begränsning.
2.3 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

För att skapa en småskalig och grönskande boendemiljö är det önskvärt att gränserna markeras av häckar eller annan växtlighet samt att kvarterens trädgårdar innehåller mycket
grönska. Detta regleras genom en bestämmelse om att en grönytefaktor på minst 0,6 ska
uppnås inom kvartersmark för bostäder.
Träd och grönska är viktigt för att bebyggelsen i sluttningen ska följa landskapets linjer och
upplevas som en naturlig del av området. Den gemensamma centrala platsen i området bör
planteras med träd och annan grönska. Bestämmelse n3 skyddar tre stycken större uppvuxna
träd som har särskilt stort värde för området.
Biodiversiteten i den gemensamma platsen kan ökas genom att skötseln gynnar vilda arter.
Slåtter kan ske på viss del av platsen i stället för att gräsmattor anläggs. Nektargivande växter kan planteras och öppna vattenytor kan anläggas. Vilda hörn av den gemensamma platsen eller i trädgårdar, faunapassager och djurbon av olika slag är andra exempel, liksom anläggning av små biotoper, till exempel längs körytor.
Höjdsättning av mark

Marken i gemensamhetsanläggningen höjdsätts på en del platser i planen, bestämmelse Markhöjd. Detta sker för att garantera tillgänglighet till bostadsfastigheterna trots den branta
sluttningen så att personer med nedsatt rörelseförmåga skall kunna ta sig till och inom området. Längs plangränsen höjdsätts utvalda punkter för att säkerställa att den befintliga
sluttningen bevaras.
Områdets markhöjder ska under bygglovsprocessen utredas vidare och höjdbestämmas så
att vatten inte rinner in på intilliggande fastigheter. Fastighetsägaren har ansvar för att vattenhantering inom planområdet, genom t.ex. markhöjder, lutningar och avledning av vatten, utformas och sköts så att risken för skador minimeras vid kraftiga regn.
I det gemensamma centrala rummet bidrar låga terrasser och intilliggande vilplan att området blir tillgängligt så att personer med nedsatt rörelseförmåga skall kunna ta sig till och
inom området.
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Inom hela planområdet får stödmurar inte göras högre än 0,6 meter enligt bestämmelse under
rubriken Markens anordnande och vegetation. Stödmurar vid plangränsen får inte överstiga omkringliggande fastigheters markhöjder och de ska anordnas på ett sätt så att omkringliggande fastigheter möts av slänter eller av lägre liggande mark. På så vis kan den nya bebyggelsen smälta in i det böljande landskapet på ett naturligt sätt.
Lekytor

Den gemensamma platsen i mitten av planområdet ska rymma lekytor.
Tillgänglighet

Höjdskillnaden mellan planområdets lägre delar vid N P Skölds väg och krönet är ungefär
15 meter på 120 meters längd. Därför måste marken ordnas på särskilt sätt. I det gemensamma rummet ordnas terrasser med vilplan på gångytor där lutningen överskrider 8%,
som böra vara gångytors högsta lutning.

Sektion från N P Skölds väg till sluttningens krön med föreslagna markhöjder. Skissen visar lutningen i grader i
olika sekvenser och med inlagda vilplan. Nederst i bild anges sekvensernas längd: 31m, 11,5m, 22,5m och så vidare.

Illustration över det mest sluttande avsnittet av det gemensamma rummet. Stödmurar får uppföras upp till 0,6 meters
höjd.
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2.4 Trafik
Gång- och cykeltrafik

Den planerade tillfartsgatan för bilar från N P Skölds väg förses med separat gångbana.
Öppningar i bebyggelsen skapas på flera håll för tillgänglighet till det omgivande landskapet. En gångväg i planområdets nordöstra hörn ansluter mot Gamla Svedalavägen.
En mindre gångbro kommer att byggas över bäcken i Oshögaparken på andra sidan N P
Skölds väg för att skapa en informell genväg för gående och cyklister mot Oxie centrum.
Detta område ingår inte i detaljplanen.
Kollektivtrafik

Förslaget innebär ingen förändring av befintliga förhållanden.
Biltrafik

Angöring till tomterna inom planområdet sker från N P Skölds väg som är en gemensamhetsanläggning (Toarp ga:3) som ägs och sköts av Samfällighetsföreningen Toarps gamla
byväg. Vägen är till stora delar endast ca 4,5 m bred och enligt uppgift kan det vara svårt att
mötas längs vägen. Utifrån en studie av kartmaterial bedömer stadsbyggnadskontoret att
den nordsydliga delen av N P Skölds väg vara i behov av en mötesficka i samband med den
sväng vägen gör cirka 200 m söder om korsningen med Svedalavägen. Det är även möjligt
att det behövs en mötesficka på den östvästliga delen av vägen där vägen gör en sväng,
drygt 200 m väster om korsningen med Svedalavägen. Även om de planerade bostäderna
ger en viss trafikökning innebär det inte någon skillnad gällande krav på mötesmöjligheter,
rekommendationerna för mötesplatser gäller även i dagens situation.

Kartan visar beräknat antal fordonsrörelser på N P Skiölds väg före och efter nu pågående detaljplanearbete, Dp 5408 och Dp 5642. Markerat med orange är förslag på placering av nya mötesfickor.
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Bilparkering

Malmö stads parkeringsnorm gäller för planområdet. Parkering ska lösas på den enskilda
tomten, för enbostadshus ska det finnas två uppställningsplatser för bil per bostad och detsamma gäller för radhus och parhus. Det gemensamma området får enligt bestämmelse n2 inte
användas till parkering bortsett från gästparkering.
Cykelparkering

Cykelparkering sker på den enskilda bostadsfastigheten.
Angöring

Angöring sker från N P Skölds väg och via körväg på planområdets kvartersmark vidare till
de enskilda bostadsfastigheterna.
2.5 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Verksamhetsområdet för vatten, spill – och dagvatten kommer att utvidgas till att omfatta
planområdet. Områdets ansluts till VA SYDs vatten- och avloppsledningar i N P Skölds
väg. En gemensamhetsanläggning kommer att behöva anordnas för va-ledningar inom
planområdet.
Dagvatten och skyfallshantering

Flödesvägarna inom området går nerför sluttningen mot N P Skölds väg med relativt stora
vattenmassor och samlas i bäcken på den västra sidan om vägen. Eftersom den planerade
bebyggelsen innebär en ökad hårdhetsgrad av marken så bör vattnet fördröjas inom planområdet för att undvika översvämningar inom planområdets lägre belägna fastigheter och
vid Toarpsbäcken. Dagvattensystemet kan utformas så att risken för uppdämningsskador
vid kraftiga regn minimeras och föroreningsbelastningen på recipienten minimeras.
En skyfallskartering och dagvattensutredning för planområdet har utförts (av WSP, 201902-25). Utredningen visar på ett förslag där maximalt 1,5 liter vatten/sekund per ha släpps
ut från planområdet vid plangränsen vid N P Skölds väg. För att uppfylla detaljplanen får
detta inte överskridas. Föreslaget system klarar avrinning inom området vid 10- och 100årsregn utan att befintliga fastigheter drabbas av översvämning. En volym av totalt ca 450–
500 m3 behöver skapas (total volym inkl. det som behövs för 10/20-årsregn) för att inte ny
exploatering ska medföra en ökad risk för översvämning vid 100-årsregn. Vattnet kommer
att stiga upp till en meter i Toarpsbäcken och håller sig inom parkmarken Oxie 56:104, Oshögaparken. Inga bostadsfastigheter påverkas och därför anses det vara en godtagbar tillfällig höjning av vattennivån.
För att klara en tillfredsställande avrinning anger utredningen ett ledningssystem enligt Skiss
över föreslaget dagvattensystem nedan. Systemet består av två separata ledningar med ett antal
brunnar i områdets övre del som samlar vatten och som också fungerar som mindre magasin. Vatten samlas i en fördröjningsyta i planområdets lägre del på fastigheten Toarp 5:2.
Vattnet förs sedan vidare ned till fördröjningsyta 2 som placeras utanför planområdet och
integreras med Toarpsbäcken, norr om fastigheten Toarp 3:11. Båda anläggningar kommer
att anläggas och ägas av Fastighets- och gatukontoret och skötas av VA Syd.
En närmare utredning kring fördröjningsytor inom planområdet och exakt vilka lösningar
som väljs kommer att behöva göras under bygglovskedet.
För gemensamma ytor gäller bestämmelsen n1 Endast 40% av markytan får hårdgöras. Områden
med byggrätt för bostäderna ges bestämmelse n4: Endast 50% av tomtarean får hårdgöras. Plantering av träd och annan vegetation kan användas som medel för att fördröja dagvattnet.
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Skiss över föreslaget dagvattensystem.
Avfallshantering

Miljöstation med plats för avfall från de nya bostäderna anordnas inne i området reglerat i
bestämmelse om komplementbyggnad. Bilar för hämtning kör upp till den öppna gemensamma platsen. Plats skall finnas för bilarnas svängningsradie så att backningsrörelser kan
äga rum.
Värme, gas, elförsörjning

Området ska kopplas till befintligt ledningsnät läng N P Skölds väg.
Området avses anslutas till E.ON:s nätstation vid Toarps ekoby, strax sydöst om planområdet.
2.6 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

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

Marklov krävs för fällning av träd.
Marklov krävs för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.
Villkor för lov

Innan bygglov kan ges ska den arkeologiska undersökningen godkännas av Länsstyrelsen.
Villkor för startbesked

Startbesked kan inte ges förrän markföroreningar är avhjälpta.
Markreservat för gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning, bestämmelse g1, anordnas för kör- och gångytor, lek, planteringar,
dagvattenanläggningar samt avfallshantering.

3 Konsekvenser
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3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Detaljplanen innehåller bostäder i begränsad omfattning med
liten påverkan på omgivningen. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget ger förutsättningar för en visuellt anpassad bebyggelse i sluttningen från
Toarps by. Tätheten ger utrymme för grönska som på avstånd bäddar in området. Grupperingen av byggnaderna skapar ett kringgärdat gemensamt stadsrum med förutsättningar för
stora kvaliteter för de boende.
Sol/dagsljus/vind/mikroklimat

Bebyggelsen är utsatt för vind från det öppna omgivande landskapet. Bebyggelsen skall därför placeras kring det inre gemensamma rummet med mer vindskyddad miljö. Området är
väl solbelyst.
Kulturmiljö och arkeologi

Planförslagets bebyggelse ska anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla miljön i Toarps
gamla by. En arkeologisk undersökning har genomförts av Sydsvensk Arkeologi AB. Inom
den gamla bytomten närmast N P Skölds väg har fornlämningar hittats. De innefattar kulturlager, stolphål, gropar samt del av en husgrund. Inom bytomten skall ytterligare undersökning ske innan bygglov kan ges enligt administrativ bestämmelse.
Området är ett fornlämningsområde och därmed skyddat genom bestämmelserna i 2 kap
kulturmiljölagen (KML). Det innebär att samtliga ingrepp eller markförändrande åtgärder
inom fornlämningsområdena kräver länsstyrelsens tillstånd. Sannolikheten för att fornlämningar kommer att beröras av planerad exploatering är enligt länsstyrelsens bedömning så
stor att en arkeologisk utredning enligt bestämmelserna i 2 kap 11 § kulturmiljölagen skall
genomföras. Syftet med utredningen är att klargöra fornlämningssituationen. Den utförs i
form av en provschaktsgrävning och kommer att visa om det finns under mark dolda fornlämningar bevarade inom fastigheten. Skulle till exempel äldre husgrunder påträffas kan ytterligare större grävningar behövas.
Bygglov kan inte ges förrän arkeologiska undersökningen avslutats och godkänts av länsstyrelsen.
Risker och säkerhet

Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
Luftkvalitet

Området bedöms med hänsyn till läget få god luftkvalitet.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet leds via dagvattenledningar på kvartersmark och fördröjningsmagasin på allmän plats till VA SYDs fördröjningsmagasin vid Toarpsbäcken, därifrån leds
vattnet vidare till slutrecipienten Sege å.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall
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Utförd Skyfallskartering och dagvattenutredning visar var vatten samlas vid skyfall och hur
man kan hantera det i detaljplanen utan att byggnader och grannfastigheter skadas. Den
kommer även med förslag på åtgärder med dagvattenmagasin/fördröjningsytor och brunnar så att denna detaljplan blir genomförbar.
Markföroreningar

Markundersökning har utförts av PQ Geoteknik och Miljö AB. Prover har tagits i punkter
över hela planområdet. Vid kommande infartsväg har påträffats halter av PAH H, klassning
MKM-massor. Massorna skall föras bort från området innan startbesked kan ges.
Omgivningsbuller

Området är enligt Malmö stads bullerkartläggning inte utsatt för buller. Enligt kartläggningen uppgår buller från Gamla Svedalavägen till mellan 40 och 50 dBA.
Trafikkonsekvenser

Planförslaget ger upphov till en endast marginell ökning av trafiken i området. Ny bebyggelse kan antas ge upphov till knappt 110 bilrörelser per dygn genom området till Svedalavägen.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Exploateringsavtal skall upprättas för kostnader för anläggning av fördröjningsyta inom
planområdet och för fördröjningsyta, gångvägar och bro över Toarpsbäcken på fastigheten
Oxie 56:104.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Fastigheten Toarp 2:14. Till fastigheten tillförs mark från Toarp 2:10 för tillfart från NP
Skölds väg. samt från Toarp 2:13 för justering av gräns mot miljöstationsområde. Därefter
avstyckas fastigheter för bostadsändamål och en gemensamhetsanläggning bildas för körbara ytor, dagvattensystem, mm. Alla nybildade fastigheter kommer att anslutas till befintlig
gemensamhetsanläggning Toarp ga:3 (NP Skölds väg).
Fastighet Toarp 2:10. Fastigheten avstår mark för justering av gräns mot miljöstationsområde. Det blir möjligt att avstycka fastigheter som då ska ingå i blivande gemensamhetsanläggning. Nybildade fastigheter kommer att anslutas till befintlig gemensamhetsanläggning
Toarp ga:3 (NP Skölds väg).
Fastighet Toarp 2:13. Fastigheten avstår mark för tillfart från NP Skölds väg. Det blir möjligt
att avstycka fastigheter som då ska ingå i blivande gemensamhetsanläggning. Nybildade fastigheter kommer att anslutas till befintlig gemensamhetsanläggning Toarp ga:3 (NP Skölds
väg).
Fastigheten Oxie 56:104 och Toarp 5:2. Allmän platsmark där fördröjning av dagvatten sker
kommer att anläggas.
Fastighet Toarp 5:6 och 2:14. Servitut behöver inrättas för elledning som betjänar planområdet.
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att medge bebyggelse som utgör attraktiva och hälsosamma livsmiljöer.
Barnperspektiv
13 (19)

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra bostadsmiljö för både barn och vuxna då det finns förutsättningar för rekreation och mötesplatser i det gemensamma rummet mellan den föreslagna bebyggelsen. Gång och cykling till Oxie centrum sker i ett kortare avsnitt i blandad
trafik på N P Skölds väg och trafiken är av lokal karaktär vidare till Ekobyn. Farthinder på
vägen skulle bidra till lägre hastigheter och markerade mötesplatser underlätta överblicken.
Tillgänglighet

Det gemensamma rummet ska bearbetas med vilplan mellan sluttande gångytor för att
uppnå tillgänglighet för personer med olika fysiska förutsättningar.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom gatukontoret för genomförandet av den allmänna platsmark
som berörs av detaljplanen. Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom planområdet.
4.2 Tekniska genomförandefrågor
Mark

En arkeologisk undersökning av området har genomförts. Ytterligare undersökning skall
ske inom bytomten innan bygglov kan ges.
Teknisk försörjning

I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.

Brand

Planområdet är beläget inom en insatstid för räddningstjänsten som överstiger 10 minuter.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och fastighetsägaren för Toarp 2:14. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet
med 6 kap 40 § plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan dess att detaljplanen antas i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet kommer att reglera frågor som har med ersättning för fördröjningsyta
och andra anordningar på stadens mark samt bildande av servitut.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, VA-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
Då planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
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4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyckning. Övriga förändringar
av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsreglering.
Nuvarande fastighet Toarp 2:14 avses att styckas i samband med genomförandet av planen.
Efter behandling av bygglovet bildas en gemensamhetsanläggning, bestämmelse g1 för områdets gemensamma anläggningar.
Områdena med byggrätt avses att styckas av till enskilda fastigheter eller tomter för småhus.
Fastigheten Toarp 2:13, idag bebyggd med ett bostadshus, kan styckas till två fastigheter.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bostäder. Kvartersmarken förmodas delas in i ett
antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fastigheternas gemensamma behov
inom kvartersmark, kör- och gångytor, avfallshantering, dagvattenanläggning, lekytor och
planteringar bildas gemensamhetsanläggningar. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
Nybildade fastigheter kommer att behöva inträda i gemensamhetsanläggningen Toarp ga:3
som gäller N P Skölds väg.
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.
För gångtrafik i planområdets nordöstra hörn med vidare anknytning till Svedalavägen
skrivs rättigheter för gemensamhetsanläggningen in på den kvarvarande delen av Toarp
2:14.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Området anges i översiktsplanen som den södra delen av ett större område lämpligt för ny
bebyggelse. Fastighetsägaren till Toarp 2:14 har ansökt om planändringen.
Planförfarande

Detaljplanens 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 detaljplanen ska antas av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges
ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstemän från fastighetskontoret och gatukontoret, deltagit.
5.2 Planområdet

N P Skölds väg går i en sänka med en bäck på västra sidan om vägen. På östra sidan av
planområdet börjar en stigning som tidvis är brantare än lutning 1:10. Sammanlagd stigning
är över 10 meter. Planområdet innefattar backkrönet med en sluttning på norrsidan.
Plandata

Planområdet är i privat ägo. Större delen av fastigheten Toarp 2:14, samt fastigheterna
Toarp 2:10 och 2:13 ingår i planområdet som är ca 13 100 kvm stort.
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Platsens historik

Längs N P Skölds väg ligger Toarps gamla bytomt där byns bebyggelse låg samlad innan
enskiftet, som ägde rum i början av 1800-talet. Det finns idag endast en gård (Toarp 4:27)
bevarad på den gamla bytomten. Gårdens äldsta bebyggelse är från ca 1840, men bytomten
har rötter ner i medeltid så gården kan ha en mycket längre bebyggelsekontinuitet. Vägen
genom byn har sannolikt en kontinuitet som sträcker sig ned i tiden före skiftena. Senare
växte en bebyggelse fram längs med Svedalavägen i anslutning till järnvägen längre österut.
Bytomten är utpekad som fast fornlämning. I övrigt är planområdet gammal jordbruksmark som inte längre brukas.
Bebyggelse

Fastigheten Toarp 2:13 är bebyggd med ett äldre bostadshus med uthus.
Kulturmiljö

Värdefulla bebyggelsemiljöer
Bytomten Toarps gamla by är utpekad som fast fornlämning. Enligt översiktsplanen kan ny
bebyggelse i byar med medeltida ursprung accepteras om tillkommande bebyggelse är av
hög arkitektonisk kvalitet och ansluter till den äldre och befintliga bebyggelsen i skala, volymer, traditionella material och färgsättning.
Arkeologi
Området närmast N P Skölds väg är en del av Toarps gamla by och är utpekad som fast
fornlämning.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet ligger där backlandskapet börjar i östra Oxie med en stark höjdskillnad på ca
15 meter från väster till öster inom området. Söder om planområdet kommer en obebyggd
grön kil gå ner mot N P Skölds väg och ansluta mot Oshögaparken som för in mot centrala
Oxie.
I grönplanen är området del av biotopen Södra backlandskapet.
Kollektivtrafik

Buss mot Södervärn finns vid Oshögavägen 300 m från planområdet och pågatåg mot Ystad-Malmö knappt 1 km bort vid Oxie station.
Gång-, cykel- och biltrafik

N P Skölds väg är ansluter vidare till Gamla Svedalavägen. Vägen är en samfällighet för
idag knappt 40 fastigheter. Vägen är grusad, 5 till 6 meter bred och saknar gångbana. Gångoch cykelväg ansluter mot Oxie centrum genom Oshögaparken ca 150 meter söder om
planområdet.
Teknisk försörjning

Befintliga ledningar för el, tele, VA, finns i N P Skölds väg. Nätstation finns tillgänglig på
fastigheten Myrstacken 1.
Kommunal och kommersiell service

Kommunal service finns till största delen näraliggande i Oxie på avstånd av ca 1000 meter.
Närmaste gymnasieskolor finns inne i Malmö och nås med kollektiva färdmedel.
Demografi

Området är glest befolkat. De flesta näraliggande områden i Oxie har en befolkningstäthet
på mellan 20 och 50 personer/hektar.
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Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som blandad stadsbebyggelse.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är inte tidigare planlagt.
5.4 Underlag till planarbetet

Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Grönplan för Malmö, 2003
Bostadspolitiska mål, 2012
Miljöprogram för Malmö stad 2009 - 2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015 - 2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012 - 2019
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016 - 2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016

Utredningar till grund för planförslaget

•
•

Skyfallskartering och dagvattenutredning, utförd av WSP 2019-02-26
Arkeologisk undersökning, utförd av Sydsvensk arkeologi 2018-12-19

Stadsbyggnadskontoret
Ann-Katrin Sandelius
Enhetschef

Anna Klara Lundberg
Planhandläggare

19 (19)

