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1. Sammanfattning
Projekt 8583 Magnolia omfattar genomförande av ca 1 000 nya bostäder, en förskola och
parkering på de cirka 16 hektar stora fastigheterna Limhamn 155:355 och Bunkeflostrand 9:8
samt färdigställandet av allmän platsmark intill fastigheterna i enlighet med kommande detaljplan,
Dp 5622.
Magnolia Bostad AB har genom fullmakt från Fastighets AB Limhamns Kalkbrott 2018-12-17
ansökt om detaljplanen. Ett exploateringsavtal mellan Malmö Stad och Magnolia Bostad är under
framtagandet och kommer bland annat innehålla förutsättningar för ett markbyte mellan parterna
avseende allmän plats samt tilldelning av områdets byggrätter. Det innebär att Malmö Stad
kommer kunna upplåta genom markanvisning omkring 25 000 kvm BTA i området till annan
byggaktör än Magnolia.
Allmän platsmark, omfattar allmänna gator, bland annat en fortsättning av Skånegårdsvägen mot
Kalkbrottsvägen, samt en ny park, nya gång- och cykelvägar, andra grönytor och en förlängd
bullervall längs med Yttre Ringvägen norr om området.
Projektets förväntade effekt är fler bostäder med bra boendemiljöer. På kvartersmark är syftet att
bygga en blandad bostadsbebyggelse på ca 850 färdigställda lägenheter i blandade upplåtelseform
samt 130 radhus.
De totala utgifterna för projektet beräknas till -182 mnkr. Kalkylen är beräknad på projektering,
upphandling och anläggande av allmän platsmark inom exploateringsområdet, samt förvärv,
markbyte och gemensamma utgifter såsom exempelvis utredningar, arkeologi och marksanering.
Totala inkomster från försäljningar, gatukostnadsersättning samt markbyte och markupplåtelse
bedöms till 245 mnkr, vilket ger ett projektnetto om 63 mnkr. Exploateringsvinsten bedöms till
90 mnkr.
Driftskonsekvenserna beräknas till -6,2 mnkr brutto och -3 mkr netto.
Anläggande av allmän platsmark planeras att påbörjas under 2023, men kommer inte att kunna
färdigställas helt förrän exploatörerna bebyggt området, från och med cirka 2025 upp till 2028.
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2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
Den 1 december 1992 upprättades ett ramavtal mellan Malmö Stad och Fastighets AB Limhamns
Kalkbrott. Ramavtalet reglerar förutsättningarna för exploatering av ett utredningsområde beläget
runt om kalkbrottet samt ett område västerut mot havet, se bild nedan. Visionen var att det då
obebyggda området på sikt skulle bli ”en attraktiv och intressant port till Sverige”. Syftet med
ramavtalet var att säkerställa en förnyelse av avtalsområdet genom att succesivt påbörja
planläggning av området. För varje framtagen detaljplan skulle även exploateringsavtal tas fram.

Utredningsområdet enligt ramavtalet 1992-12-01

Till följd av det ramavtalet ingick parterna året 2000 ett exploateringsavtal för exploateringen av
ett ca 16 ha delområde inom det utredningsområdet, detaljplan Dp4560. Gällande detaljplanen
för det området tillät 84 000 kvm BTA varav mesta dels var kontor. Detaljplanen har aldrig blivit
genomförd. Det är det området som det här objektgodkännandet handlar om.

Projektområdets lokalisering söder om Yttre Ringvägen med Kalkbrottsvägen i väst och befintligt villaområde söder och öster om området
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Fastighets AB Limhamns Kalkbrott äger i nuläget mer än 55% av marken inom projektområdet
(fastighet 155:355) motsvarande kvarterets mark enligt den gamla detaljplanen (Dp4560, se 3.2
nedan). Magnolia Bostad har genom fullmakt från Fastighets AB Limhamns Kalkbrott 2018-12-17
ansökt om detaljplan för att bland annat möjliggöra för ca 100 000 kvm BTA bostäder i området.
Projektet förväntas även möjliggöra byggandet av en förskola, anläggande av gator, grönytor samt
parkeringsytor och nya gång- och cykelvägar.
Enligt 2018-05-31 antagen översiktsplan och tillhörande planstrategi har området LimhamnHyllie–Holma–Kroksbäck pekats ut som ett utav de två prioriterade områden där det finns
kapacitet och stora potentialer för att bidra till att utveckla Malmö och stärka stadens attraktivitet1.
Projektområdet ingår i det prioriterade området.
Enligt översiktsplanen är området utpekat för ny blandad stadsbebyggelse med låg täthetsgrad (34).
Bunkeflostrand består mestadels av slutna småhusområden, med undantag för Annestad som
mestadels består av flerbostadshus. Ett mål med projektet är att den planerade bebyggelsen ska
vävas samman med befintlig bebyggelse som angränsar till projektområdet och planerad bebyggelse
väster om Kalkbrottsgatan. Genom att väva samman fysiska strukturer kan projektet stärka den
gestaltade livsmiljön i Bunkeflostrand som helhet.
2.2 Stadens mål
Projektet bidrar i huvudsak till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag kring
”Samordningen och genomförandet av exploatering inom kommunen och ansvaret för att
exploatering på mark som inte tillhör kommunen sker på för kommunen gynnsamma villkor” (jfr
med reglementet § 42). Projektet bidrar även till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag
kring ”Exploatering av mark inom kommunen” och ”Förvaltning, utveckling och upplåtelse av
kommunens mark” (jfr med reglementet§ 2).
Projektet bedöms även bidra till uppfyllande av kommunfullmäktiges mål ”Malmö stad ska verka
för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor” och ”Malmö stad ska genom
planeringen av staden verka för minskad segregation”. Denna bedömning grundas på att projektet
förväntas bidra med en blandad bostadsbebyggelse på ca 850 färdigställda lägenheter i blandade
upplåtelseform samt 130 radhus inom Storstadspaketets influensområde både på kommunal och
privat mark.
2.3 Leveransmål
Flera leveransmål har identifierats i projektet, bland annat:







Möjliggöra nybyggnation av ca 850 lägenheter,
Möjliggöra nybyggnation av ca 130 radhus,
Iordningsställande av mark för en ny förskola för 120 barn om ca 5 000 kvadratmeter,
Möjliggöra nybyggnation av 2 parkeringshus,
Erforderliga allmänna gator, parker och andra grönytor,
Nya gång- och cykelvägar

1https://malmo.se/download/18.270ce2fa16316b5786c16dcf/1527863990626/ÖVERSIKTSPLAN%20FÖR%20M

ALMÖ_antagen_31maj2018.pdf
2 REGLEMENTE FÖR MALMÖ TEKNISKA NÄMND Ant av kf 19-20/6 2018, § 172. Ändrad av kf 20/12
2018, § 297 och 19/6 2019, § 142
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3. Projektets omfattning
3.1 Geografisk avgränsning
Inom projektområdet finns följande fastigheter:




Ringvägen 1:1 – Svensk-danska broförbindelsen (SVEDAB AB) är lagfaren ägare,
Limhamn 155:355 – Fastighets AB Limhamn Kalkbrott är lagfaren ägare,
Bunkeflostrand 9:8 – Kommunen är lagfaren ägare.

Projektområdet markerat i färg och efter nuvarande fastighetsägare.

3.2 Detaljplan
Gällande detaljplan är Dp4560 från 2000 och tillåter gata, park och kontor. Detaljplanen har aldrig
genomförts.
Exploatering för att möjliggöra bostadsbebyggelse kräver ny detaljplan. Närmare innehåll och
utformning kommer att prövas i planprocessen. Magnolia Bostad AB har lämnat in en
detaljplaneansökan och planen har genomgått samrådet under 2020.
3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen
Projektet ligger i linje med översiktsplanen för Malmö och tillhörande planstrategi som beslutades
2018 där området utpekat för ny blandad stadsbebyggelse med låg täthetsgrad (3-4).
3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
- Beslut om projektdirektiv togs av avdelningschefen för Stadsutveckling maj 2020.
-Godkännande att gå upp med objektsgodkännande föreslås beslutas i styrgruppen för
Exploatering februari 2021.
-Exploateringsavtalet avses vara godkänt i mitten av 2021.
- Detaljplan Dp5622 avses vinna laga kraft under hösten 2021.
- Beslut om objektsgodkännande planeras att tas i Tekniska nämnden 2021-03-23 och därefter för
beslut i KS och KF.
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3.5 Genomförande
Området består av gammal åkermark söder om Yttre Ringvägen och används i dagsläget som
hundrasts- och promenadsyta. En befintlig bullervall finns norr om området längs med Yttre
Ringvägen, den kommer förlängas för att klara av ställda bullerkrav jämfört med markens nya
ändamål.
Norr om området finns det ett dagvattenmagasin som används och sköts av Svedab för Yttre
Ringvägens avvattning. Dammen ägs av Fastighets AB Limhamn Kalkbrott, Svedab kommer
behöva ta ställning till huruvida de vill förvärva dammen eller inte.
Ett nytt gatunät kommer att anläggas i området framför allt genom förlängningen av
Skånegårdsvägen som kommer ansluta till Kalkbrottsvägen.
Kostnaderna avseende ledningar, hinder i mark, föroreningar eller övrigt som kan inskränka
parternas möjligheter att använda området i enlighet med detaljplanen fördelas mellan
kommunen och exploatören enligt exploateringsavtalets villkor.
3.6 Tidplan
Den översiktliga tidplanen ser ut enligt följande.
Aktivitet
Projektdirektiv antas
BG1. Projektstart
BG2. Godkännande att gå upp med
Objektgodkännande
Objektgodkännande TN
Objektgodkännande KS
Objektgodkännande KF
Exploateringsavtal
Detaljplan vinner laga kraft
Detaljprojektering allmän plats
Byggarbete
Slutbesiktning
BG3. Godkännande att gå upp med
slutrapport för projektfasen
Överlämning / garantitid

Tid
Augusti 2020
Augusti 2020
Februari 2021
Mars 2021
April 2021
Juni 2021
Juni 2021
Hösten 2021
2022
2023-2028
Cirka 2028
Cirka 2028
Cirka 2028

3.7 Potentiella föroreningar
Området för DP5622 har historiskt bestått av åkermark. Den översiktliga miljötekniska
markundersökningen, som genomförts inom området inför exploateringen, visar övergripande på
låga halter av metaller och PAH:er. En förhöjd halt av bly, över riktvärdet för känslig
markanvändning, påträffades i den ytliga humusjorden. Utifrån den översiktliga
markundersökningen och historiken för det aktuella området finns det inget som indikerar på en
omfattande föroreningsskada. Provtagningar kommer dock krävas för att säkerställa en korrekt
masshantering och även för att klargöra om det föreligger ett åtgärdsbehov kring den påträffade
förhöjda halten av bly.
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3.8 Osäkerhet och risker
 Beräknat på 2021 års prisnivå, anläggandet kan bli dyrare på grund av den allmänna
prisstegringen. Ersättning för kostnaderna ska bestämmas med utgångspunkt för
kostnadsläget vid tiden för arbetenas utförande och slutregleras när samtliga
anläggningsarbeten inom området är färdigställda och slutbesiktigade.
 Eventuellt finns risk att vallens stabilitet försämras när den öppnas upp och omformas
för att anpassas till det nya bostadsområdet. Med en noggrant genomförd
detaljprojektering beräknas massornas stabilitet för att undanröja riskerna.
 Miljöförvaltningen kan kräva att flera prov tas i området.
 Befintliga naturvärden och biotoper kan hotas när anläggning påbörjas. Med äskad
naturvårdsexpert/ekolog inom projektet kan befintliga naturvärden analyseras och
eventuella åtgärder planeras.
 Eventuella arkeologiska fynd eller markföroreningar kan försena och fördyra arbetet.
Dessa kostnader fördelas mellan kommunen och exploatören.
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4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
De totala utgifterna för projektet beräknas till -182 mnkr. Kalkylen är beräknad på projektering,
upphandling och anläggande av allmän platsmark inom exploateringsområdet, samt förvärv,
markbyte och gemensamma utgifter såsom exempelvis utredningar, arkeologi och marksanering.
Totala inkomster från försäljningar, gatukostnadsersättning samt markbyte och markupplåtelse
bedöms till 245 mnkr, vilket ger ett projektnetto om 63 mnkr.
Totala driftskonsekvenser som projektet ger upphov till bedöms till -6,2 mnkr brutto och -3
mnkr netto
Projektkalkyl Exploatering
Köpeskilling
Kapitaliserad avgäld
Markbyte
Gatukostnadsersättning från exploatör
Summa inkomster

Tkr
90 000
4 450
90 550
60 000
245 000

Allmän platsmark
Entreprenad

-55 000

Projektering
Byggledning
Intern tid
Förvärv
Markbyte allmän plats
Oförutsett

-3 000
-3 000
-8 500
-5 000
-550
-10 000

Kvartersmark
Markbyte
Gemensamhetsanläggning
Fastighetsbildning

-90 000
-250
-250

Gemensamma utgifter
Plankostnader
Arkeologi
Marksanering under MKM
Utredningar
Övriga utgifter
Summa utgifter
Projektnetto

-300
-1 000
-1 000
-2 000
-2 150
-182 000
63 000
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4.1.1 Utgifter
De totala utgifterna för projektet beräknas till -182 mnkr. Direkta utgifter för allmän plats beräknas
till -85 mnkr och består av entreprenadkostnader inklusive byggledning, projektering, intern tid och
oförutsett. Allmän platsmark omfattar allmänna gator och bland annat en fortsättning av
Skånegårdsvägen mot Kalkbrottsvägen, en ny park, nya gång- och cykelvägar samt grönytor. Även
ett förvärv, där en del av fastigheten Ringvägen 1:1 kommer förvärvas av Svedab för att kunna
förlänga den befintliga bullervallen, samt markbyte allmän plats med Magnolia Bostad ingår.
Vid fördelning av gemensamma utgifter, vilka i det här projektet består av utredningar, arkeologi,
marksanering under MKM (mindre känslig markanvändning), plankostnader och övriga utgifter,
har arealmodellen använts där 81% tillförts allmän plats och resterande 19% kvartersmark.
Totala utgifter för allmän plats bedöms till -90 mnkr.
Direkta utgifter för kvartersmark uppgår till -90,5 mnkr och består främst av markbytet med
Magnolia Bostad som värderats till -90 mnkr, samt fastighetsbildning och
gemensamhetsanläggning.
Efter fördelning av de gemensamma utgifterna så uppgår de totala kvartersmarksutgifterna till -92
mnkr.
Eventuella kostnader för arkeologiska åtgärder, avhjälpande eller åtgärder med anledning av
markföroreningar, borttagande eller flyttning av ledningar, undanröjande av hinder i mark eller
annan beredning som krävs för att iordningställa allmän plats eller marken som överlåts till
exploatörerna inom området ska fördelas mellan kommunen och exploatörerna.
Utgifterna är bedömda i prisnivå januari 2021.
4.1.2 Inkomster
Inkomsterna uppskattas bli ca 245 mnkr och kommer att bestå av köpeskillingar för Malmö stads
byggrätter inom området på 90 mnkr. Den kapitaliserade avgälden för intern markupplåtelse av
förskoletomten till Stadsfastigheter bedöms uppgå till 4,5 mnkr. Gatukostnadsersättning från
Magnolia Bostad uppskattas till 60 mnkr samt markbyte med Magnolia Bostad värderas till ca 91
mnkr.
För gatukostnadsersättningen gäller att kommunen ska ersättas för en procentsats av dess
verkliga kostnader vilka har beräknats till 60 mnkr. Ersättning för kostnaderna ska bestämmas
med utgångspunkt för kostnadsläget vid tiden för arbetenas utförande och slutregleras när
samtliga anläggningsarbeten inom området är färdigställda och slutbesiktigade.
Gatukostnadsersättning och exploateringsvinst
Gatukostnadsersättning beräknas enligt Malmö stads principer för avsättning av gatukostnader.
Det innebär att det enbart är ytan för fastigheterna som försäljs i förhållande till den totala
kommunägda kvartersmarksytan inom projektet som kan bidra med gatukostnadsersättning.
Den allmänna platsmarken på totalt -90 mnkr finansieras med 60 mnkr av gatukostnadsersättning
från exploatör, vilket innebär att det är den återstående delen på -30 mnkr, som gatukostnaden
grundas på. Försäljningsytan är 74%, vilket innebär att avsättning för gatukostnadsersättning
uppgår till -22 mnkr.
Från köpeskilling och värdet av markbyte på sammantaget 180 mnkr, avgår -22 mnkr i
gatukostnadsersättning, vilket ger en försäljningsinkomst på 158 mnkr. Med avdrag för utgifter för
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iordningställande för kvartersmark som hänför sig till försäljningarna om -68 mnkr, beräknas
exploateringsvinsten till ca 90 mnkr.
4.2 Likviditet
Markbyte med Magnolia Bostad resulterar i en inkomst respektive en utgift på vardera ca 91
mnkr efter gjord värdering. Dessa poster är inte likvidpåverkande och ingår således inte i tabellen
nedan.
Likviditetsbehov Tkr
År

Utgifter

Inkomster

Summa

2020

-150

2021

-2 800

700

-2 100

2022

-8 750

2 300

-6 450

2023

-20 700

103 000

82 300

2024

-10 000

7 000

-3 000

2025

-19 600

15 000

-4 600

2026

-13 500

10 500

-3 500

2027

-8 000

8 000

0

2028

-8 000

8 000

0

-91 500

154 500

63 000

Summa

-150

4.3 Driftkonsekvenser
Driftskonsekvenserna som projektet ger upphov till beräknas till -6,2 mnkr brutto och -3 mnkr
netto.
För drift och underhåll har en schablon på 2,75 procent tagits upp. Kapitalkostnaderna baseras
på avskrivning enligt schablon på 40 år, dvs 2,5 procent och för internränta har nuvarande
internräntesats 1,25 procent använts.

Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År
Intäkt
Kostnad
2024
2 470
-4 800
2026
2028
580
-1 100
Summa
3 050
-5 900

Kvartersmark
Intäkt
Kostnad
150

-300

150

-300

Netto
-2 330
-150
-520
-3 000

Utbyggnaden av allmän plats kommer pågå under många år med start 2023 och där byggatorna
bedöms vara färdiga att aktiveras 2024.
Området kommer inte att kunna färdigställas helt förrän exploatörerna bebyggt området, där
bedömningen är att färdigställandet kan pågå från och med cirka 2025 fram till 2028, då de sista
delarna av allmän plats kan aktiveras.
År 2026 bedöms det interna markupplåtelseavtalet för förskolan träda i kraft med en årlig avgäld
på ca 150 tkr. I samband med upplåtelsen aktiveras motsvarande del av kvartersmarken, vilket
innebär en räntekostnad om -300 tkr.

11 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande

4.4 Budgetavstämning
Investeringsutgifterna, exklusive markförvärven som inte är likvidpåverkande, bedöms rymmas
inom budget. De framtida driftskonsekvenserna, -6,2 mnkr brutto och -3 mnkr netto, bedöms
rymmas inom Fastighets- och gatukontorets driftskonsekvenser.
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