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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Ändring av detaljplan för fastigheterna Innerstaden 1:152 och
Carolus 32 i Gamla Staden i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumverksamhet i befintlig kyrka och
köpcenter. Planen omfattar Caroli kyrka (Innerstaden 1:152) och Caroli köpcentrum
(Carolus 32). Detaljplanen ska ge förutsättningar för en övergripande utveckling av
berörda fastigheter och för platsen i ett större sammanhang.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Carolus 32 ingår i en 3d fastighetsbildning tillsammans med Carolus 33 och 34; att
dess gränser förtydligas är av vikt för förståelsen om planområdets korrekta
omfattning.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Sedan början på 2000-talet har Malmö stad velat stärka de öst-västliga kopplingarna i
staden med särskilt fokus på stråket som löper mellan Värnhemstorget och
Kungsparken. Östergatan ligger centralt i detta stråk. 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.
Planprocessen ska pröva om användningen centrumändamål är lämplig för Caroli
kyrka och köpcentret. Med centrumverksamhet 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. Gällande detaljplaner PL 904 (kraft 1969) och PL 1119 (laga kraft
1973) anger handel som användning för den delen som inbegriper fastigheten Carolus
32, samt kvartersområde för allmänt ändamål för fastigheten Innerstaden 1:152.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen existerande blandad stadsbebyggelse för
området. Östergatan som går norr om planområdet är utpekat som befintligt prioriterat
gångstråk och hela planområdet ligger inom område där fotgängares framkomlighet
ska prioriteras.
Det föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

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

V 190730

Genomförandet av detaljplanen bedöms preliminärt inte medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. Åtgärden bedöms inte påverka miljön
eftersom detaljplanen enbart berör redan befintlig, bebyggd och sedan länge
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ianspråktagen mark. En särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte
upprättas. Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i planbeskrivningen.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet behöves fördjupade studier om kulturmiljön, eftersom planområdet
innefattar kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Planområdet ligger även inom
riksintresse för kulturmiljövård.
Gränser mellan kvartersmark och allmän plats behöver granskas och förtydligas då
detta är otydligt idag.
Då fastigheten Carolus 32 ingår i en 3d fastighetsbildning tillsammans med Carolus
33 och 34, kan en prövning om införande av fastighetsindelningsbestämmelser
komma att bli aktuellt.
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 inte vara av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, såsom avses i 5 kap 27§ plan- och
bygglagen. Beslut om antagande ska därför preliminärt fattas
av stadsbyggnadsnämnden.

SÖKANDE

Fastighets AB Carolus 32

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

PL 904, PL 1119

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN

2019-11
2020-04
2020-09
2020-12

Johanna Perlau

Claudia Zúñiga

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta

Tolkning av fastighetsgräns på markplan
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Illustration av fastighetsgräns inom byggnader mellan Carolus 32, Carolus 33 och Carolus 34

De öst-västliga kopplingarna i staden med särskilt fokus på stråket som löper mellan
Värnhemstorget och Kungsparken
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Fotokarta på området idag
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