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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för fastigheten Louisedal 1 och del av fastigheten
Käglinge 1:16 i Oxie i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta Louisedals gård med nya
bostäder, på ett sätt som tar hänsyn till kulturmiljön och den äldre gårdsformation på
platsen. Detaljplanen ska också möjliggöra en lämplig användning av befintlig
gårdsbebyggelse.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att gårdsbyggnaderna har stått tomma under en längre
tid och riskerar att förfalla om de inte får en ny användning. Planläggningen motiveras
också av att det finns ett behov av nya bostäder, däribland LSS-bostäder, och att
gården har goda förutsättningar att bli en bra boendemiljö. Platsen är redan bebyggd
och ligger i område utpekat för blandad stadsbebyggelse i kommunens översiktsplan.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Planområdet har en areal av ca 1,4 ha och består av fastigheten Louisedal 1, samt en
mindre del av den angränsande fastigheten Käglinge 1:16. Fastigheterna ägs av Malmö
stad.
Inom Louisedal 1 finns Louisedals gård. Gårdens boningshus och nuvarande
placering kan hänföras till enskiftesreformen i början av 1800-talet, medan
ekonomibyggnaderna härrör från decennierna runt 1900. Tillsammans formar
byggnaderna ett slutet inre gårdsrum. Boningshuset vänder sig i söder mot en stor,
lummig trädgård. Gården som helhet gränsar i norr och väster till småhusbebyggelse, i
söder mot en lekplats och naturmark, samt i öster mot naturmark. Louisedals gård är
ett relativt välbevarat exempel på lantbruksbebyggelse från sin tid, även om
bebyggelsen på senare tid stått tom och nu är i behov av renovering.
Gården användes fram till år 2011 till 4H-verksamhet. Efter det att verksamheten
flyttat från gården har möjligheten att etablera olika kommunala och privata
verksamheter på gården undersökts, men inte bedömts möjliga, antingen på grund av
bebyggelsens beskaffenhet, eller på grund av de begränsningar som gällande detaljplan
innebär. Gällande detaljplan Dp 4224 medger endast markanvändningen Fritidshem och
föreningslokal, djurhållning i mindre omfattning.
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I planarbetet ska det utredas i vilken mån och hur befintlig gårdsbebyggelse kan
bevaras, och vilken användning den lämpligen ges. Planarbetet ska också definiera i
vilken omfattning och hur området kan förtätas med bostäder, bland annat i form av
LSS-bostäder. Initialt har området uppskattats kunna rymma bostäder till en
bruttoarea (BTA) av ca 2000 m2, motsvarande ca 20 lägenheter, och därutöver ett
LSS-boende med 6 lägenheter, motsvarande ca 660–700 m2 BTA. En viktig fråga i
arbetet är hur ny bebyggelse kan anpassas till befintlig gårdsmiljö- och struktur. Även
avgränsningen av planområdet i förhållande till omgivningen behöver studeras vidare.
1 (4)

Genomförandet av planen kommer preliminärt att ske genom privat exploatör som
köper marken efter att den nya detaljplanen är klar.
En arkeologisk utredning har genomförts inom området. Fynd av lågt vetenskapligt
värde påträffades och länsstyrelsen bedömde att det inte ur arkeologisk synvinkel
finns något hinder att planlägga området. Även en översiktlig miljöteknisk
markundersökning har genomförts som visar att sanering kommer att krävas inom
delar av området.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger för huvuddelen av planområdet markanvändningen blandad
stadsbebyggelse, täthetsgrad 3, en för Malmö förhållandevis låg täthet. De
platsspecifika riktlinjerna för Oxie anger att en större variation i bostadstyper och
upplåtelseformer ska eftersträvas, jämfört med vad som finns idag. För en mindre del
av planområdet anger översiktsplanen park och natur, men huvuddelen av den gröna
koppling som berörs bevaras. Sammantaget bedöms förslaget därmed följa
intentionerna i översiktsplanen och vara förenlig med denna.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

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

Genomförandet av detaljplanen bedöms preliminärt inte medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning
ska därför inte upprättas. Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i
planbeskrivningen.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet behövs utredningar gällande
-

befintlig gårdsbebyggelse, byggnadsteknisk status och kulturhistoriskt värde

-

landskapsbild/stadsbild – ny bebyggelses placering och utformning i
förhållande till kulturmiljön, gårdsformationen och den öppna naturmarken i
öster

-

befintliga naturvärden, träd

-

angöring

-

parkering

-

skyfall, markavrinning
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PLANFÖRFARANDE

Standardförfarande. Detaljplanen är förenlig med
översiktsplanen och med länsstyrelsens granskningsyttrande
över denna. Förslaget bedöms inte medföra en betydande
miljöpåverkan. Detaljplanen bedöms inte heller ha ett
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt vara av stor
betydelse.
Beslut om att samråda och låta granska detaljplaneförslaget
fattas av stadsbyggnadskontoret.

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

Fastighets- och gatukontoret

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats.

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts.

GÄLLANDE DP OCH FIB

DP4223

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN

2019-10
2020-10
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Katarina Jeraeus

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta. Ungefärlig planområdesgräns markerad med röd linje.

Snedbild befintlig gård.
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