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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Ändring av detaljplan för fastigheten Österport 7 i Gamla Staden
i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med en ändring av detaljplan är att göra det möjligt att bygga på befintligt hus
med en-två våningar samt att ändra användningen till kontor. Processen att ta fram
detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att det är viktigt för stadslivet att göra det möjligt för
växande företag att stanna i ett centralt läge i staden.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Fastigheten Österport 7 ligger längs ett av de äldre huvudstråken i staden. Karaktären
längs denna gata är brokig, varför det är av stor vikt att bevara de enskilda
byggnadernas karaktär. Den aktuella byggnaden ritades av Thorsten Roos och Bror
Thornberg 1969 och har en exponerad placering vid Drottningtorget och i nära
anslutning till byggnadsminnena i kvarteret Humle samt kulturkvarteret Sankt
Gertrud.
Det föreslagna planområdet ligger inom område för riksintresse för kulturmiljövård
M:K 113, riksintresse för kustzonen samt är i översiktsplanen för Malmö inom ett
område med kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer. Förändringar som berör den
bebyggelse och de miljöer som riksintresset är knutet till ska ske med största möjliga
varsamhet och med respekt för dess värden och karaktär.
Gällande detaljplan anger kvartersområde med handelsändamål till en största höjd på
22m (sju vån.) ut mot torget respektive 25m (åtta vån.) in mot gården. Förutom att
lägga till kontorsandamål i ändring av detaljplan så kan det även vara aktuellt att göra
det möjligt för andra ändamål såsom centrumfunktioner.
Under detaljplanearbetet ska det studeras om den nuvarande översta våningen (vån.
8) kan förstoras och om ett tillägg av en-två indragna våningar (vån. 9–10) är möjlig.
Byggs våning 9–10 kommer byggnadshöjden att öka med sex-sju meter. Byggnadens
tydliga indelning i olika volymer är utmärkande för byggnadens karaktär och
förändringar ska göras med hänsyn till detta.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen befintlig blandad stadsbebyggelse för
området. 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. En särskild miljökonsekvensbeskrivning

1 (4)

ska därför inte upprättas. Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i
planbeskrivningen.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms följande frågor vara viktiga:
-

en antikvarisk förundersökning med en känslighets- och tålighetsanalys

-

en stadsbildsanalys, hur en ev. förändring av byggnadsvolymen skulle påverka
stadsbilden

-

dagsljus, hur en höjning av huset påverkar kringliggande bebyggelse

-

arkitektonisk bearbetning, mötet mellan befintlig byggnad och nya tillägg

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

Malmö Österport 7 AB

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats.

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts.

GÄLLANDE DP OCH FIB

Pl.954 och FIB 301Ö.

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN

Nov 2019
Feb 2020
Juni 2020
Nov 2020

SBN

Ann-Katrin Sandelius

Anna Klara Lundberg

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta, förslaget planområde markerat med rött.

Befintlig byggnad sedd från öster.
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Befintlig byggnad sedd från torget i norr.

Den befintliga byggnadens tydliga indelning i olika volymer, fasader från öst och norr.

Befintlig byggnad med skisserad tillbyggnadsvolym sedd från nordöst.
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