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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för fastigheten Rosengård 130:406 i Elisedal i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en travanläggning med
banor och tillhörande faciliteter, som bl.a. stall, publikanläggning och parkering.
Utöver travanläggningen kan även andra funktioner kopplade till evenemang, häst
och fritid bli aktuella. Anläggningens utformning ska anpassas efter platsens
nuvarande värden och omgivningens framtida behov.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om föreslagen
markanvändning är lämplig eller inte.
Skånska Travsällskapets Fastighets AB har sökt och fått ett positivt planbesked (SBN
2018-05-17) för att genom planprocess pröva en flytt av befintlig travverksamhet till
fastigheten Rosengård 130:406.
Planläggningen motiveras av ett önskemål om, och ett behov av att uppföra en ny och
modern travanläggning i Malmö. Föreslagen lokalisering gör det på längre sikt också
möjligt att frigöra mark för statsutveckling inom fastigheten Rosengård 130:405, d.v.s.
Jägersro Trav & Galopps nuvarande placering, enligt beslut om positivt planbesked
(SBN 2018-04-12).
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Rosengård 130:406 har en yta av ca 60 ha och är belägen i östra Malmö, angränsande
till gatorna Amiralsgatan, Elisedalsvägen och Travbanestigen. Risebergabäcken löper
inom planområdet i väster. Fastigheten har tidigare ägts av försvarsmakten.
Delar av planområdet används idag för träningsbanor. Marken är i huvudsak
oexploaterad. Gällande detaljplan medger markanvändning hästsport med tillhörande
ändamål samt att allmänheten i huvudsak ska ha tillträde till området. I november 2018
beviljade stadsbyggnadsnämnden bygglov för Malmö civila ryttareförenings (MCR)
ridskoleverksamhet direkt norr om planområdet.
Förutom travverksamheten önskar fastighetsägaren möjlighet för ytterligare
funktioner kopplade till evenemang, häst och fritid inom området, som exempelvis
travskola och övernattning. En ny galoppbana och laddstation för busslinje 5 kan
eventuellt komma att ingå i projektet. Dessutom krävs mark för gator och angöring
inom planområdet. Planområdets slutliga geografiska avgränsning och innehåll
studeras vidare inom planprocessen.

V 190410

Rosengård 130:406 är klassad med värdeklass 2 i stadens naturvårdsplan då området
hyser värdefulla träddungar och ängsmark. Inom planområdet har flera rödlistade
arter registrerats. I och med aktuellt planarbete finns möjlighet att binda samman
befintliga allmänna parkområden, inom närliggande fastigheter, med nybildade
grönområden inom aktuellt planområde. På så vis kan en mer sammanhängande
grönstruktur bildas samtidigt som viktiga biotoper bevaras. Risebergabäcken är ett
dikningsföretag med begränsning av hur mycket vatten som får släppas till bäcken.
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Nedströms finns stora problem med översvämning och erosion. Jägersro Trav &
Galopp är tillståndspliktig verksamhet.
Fastighetsägarens önskade funktioner och placering av dessa ska inom planprocessen
vägas mot bevarande av för djur-, växtliv och rekreation värdefulla områden samt de
ytor som krävs för att omhänderta dagvatten och skydda Risebergabäcken. Hänsyn
ska tas till omgivningspåverkan och hälsoaspekter (allergener) för miljö samt
befintliga och framtida bostäder. Det är viktigt att detaljplanen bidrar till en god
stadsutveckling för hela Jägersroområdet.
För att uppnå ovanstående och stadens övergripande mål för fritidsområdens
utformning krävs mångfunktionella och yteffektiva lösningar.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändning fritidsområde för området. Det föreslagna
ändamålet är förenligt med detta.
Enligt översiktsplanen ska områden längs med vattendrag utformas som gröna,
tillgängliga stråk.
För att uppnå översiktsplanens mål om tillgängliga fritidsområden behöver
tillgängligheten inom, till- och från området med gång, cykel, bil och kollektivtrafik
studeras vidare.
Inga riksintressen berörs.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

Den planerade åtgärden är förenlig med Länsstyrelsens granskningsyttrande över
översiktsplanen.
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Genomförandet av detaljplanen bedöms preliminärt medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. Om så är fallet ska en särskild
miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Åtgärden kan medföra påverkan för rödlistade arter och risk för påverkan på
Risebergabäckens miljökvalitetsnorm. Förslaget ska anpassas och åtgärder vidtas för
att minimera dessa risker.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms följande frågor kräva vidare utredning:


Naturvärden och rekreation
Identifiera värdefulla arter och biotoper inom planområdet samt platsens
ekosystemtjänster och rekreativa värden.



Dagvatten och skyfall
Utreda åtgärder för rening av dagvatten för att förhindra näringsläckage från
föreslagen verksamhet till Risebergabäcken, samt utreda åtgärder för att
förhindra att ytterligare vatten leds till bäcken.



Omgivningspåverkan
Störningar för omgivningen (ljus, lukt, damm, ljud/buller).
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Hälsa och säkerhet
Allergener från djurhållning i relation till befintliga och framtida bostäder,
förskolor, skolor etc.



Befintliga ledningar inom fastigheten



Arkeologi
Fastighetsägaren har låtit utföra en arkeologisk utredning (steg 1) vilken
påvisar fornlämningar inom två områden inom fastigheten. Beroende på vilka
delar av fastigheten som bedöms lämpliga för byggnation behöver den
framtagna utredningen kompletteras (steg 2) och en så kallad förundersökning
genomföras.



Trafik
Tillgänglighet med kollektivtrafik, gång, cykel och bil, lämplig angöring,
parkering, ev. ny vägdragning genom området, trafikalstring och konsekvenser
för trafiksystemet vid stora evenemang.



Miljöbedömning

PLANFÖRFARANDE

Utökat planförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och
bygglagen. Förfarandet motiveras av att detaljplanen bedöms
kunna ha en betydande miljöpåverkan genom att det finns ett
flertal värdefulla arter registrerade inom området och risk för
påverkan för Risebergabäckens miljökvalitetsnorm.
Förfarandet motiveras även av att detaljplanen förväntas ha en
stor betydelse, såsom avses i 5 kap 7§, genom att planen avser
möjliggöra en anläggning som kan vara av intresse för
medborgare i hela kommunen.
Beslut om att samråda om och låta granska detaljplaneförslaget
fattas av stadsbyggnadsnämnden.

ANTAGANDE

Detaljplanen bedöms vara av principiell beskaffenhet och av
stor vikt, såsom avses i 5 kap 27§ plan- och bygglagen. Beslut
om antagande ska därför preliminärt fattas av
kommunfullmäktige.

SÖKANDE

Skånska Travsällskapets Fastighets AB

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Positivt planbesked har lämnats av SBN 2018-05-17

GÄLLANDE DP OCH FIB

DP4135
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PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Godkännande
Antagande

SBN
SBN
SBN
SBN
KF

2019-08-22
2020-03
2020-08
2021-02
2021-06

Ann-Katrin Sandelius

Julia Johansson

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta, planområdet som följer fastighetsgräns för Rosengård 130:406 inom röd
markering.

Tv: Planskiss hämtad från planbesked med fastighetsägarens önskade funktioner.
Th: Vy från planområdet. Foto från Naturvårdsplan för Malmö Stad.
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