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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust i
Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för bostäder,
verksamheter och parkeringshus samt allmän plats och gator för angöring,
fördröjning av dagvatten och lek samt ev. bevarande av kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att fastighetsägarna i enlighet med översiktsplanen
önskar utveckla fastigheten med blandad stadsbebyggelse.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Planområdet omfattar del av kvarteret Heliotropen i Johanneslust i östra Malmö.
Planområdet angränsar till Sallerupsvägen i söder, Johanneslustgatan i väster,
Genarpsgatan i norr samt Smedstorpsgatan i öster. Planområdet omfattar
fastigheterna Heliotropen 4, 6 och 7 och har en sammanlagd yta på cirka 28 300 kvm.
Fastighetsägare inom området är Lifra Fastighets AB (Heliotropen 4, 7) samt MKB
Fastighets AB (Heliotropen 6).
Gällande detaljplaner (Pl447 och PL293) ifrån 1950-talet medger användning för Jm –
industriändamål.
Inom planområdet finns befintlig bebyggelse i form av ett industrihotell utmed
Sallerupsvägen, samt en fabrikshuvudbyggnad vid Johanneslustvägen.
Planområdet omges av Johanneslusts småhushusbebyggelse i norr och väster,
Håkanstorps småhusbebyggelse i söder samt aktiv småindustri i öster.
Radhusbebyggelsen strax väster om området, Johanneslust egnahem strax norr om
området samt befintlig byggnad inom Heliotropen 6 är utpekade som kulturhistorisk
särskilt värdefulla.

V 190730

Området ligger kollektivtrafiknära och inom influensområdet för storstadspaketets
linje 6.
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Planerad åtgärd
Stadsbyggnadskontoret begär planuppdrag med syfte att inom området planlägga för:


ca 200-250 bostäder och ca 2000-5000 BTA verksamheter såsom kontor och
centrumverksamhet



bebyggelse i 2-5 våningar och i 5-6 kvarter



parkeringshus



en allmän gata/förlängning av Smedstorpsvägen mot Sallerupsvägen för
tillfart till kvarteret



en allmän gata/förlängning av Baragatan genom planområdet mot
Johanneslustgatan för angöring inom kvarteret



allmän plats för fördröjning av dagvatten och lek



ev. bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom planområdet



åtgärder i befintliga gaturum, såsom cykelbana utmed Sallerupsvägen

Karta 1. Preliminär struktur som ska studeras vidare inom ramen för planarbetet.
Gult fält – bebyggelseområden, Grönt fält – ny allmän plats för dagvatten och lek, Brunt fält – ev.
bevarande av befintlig bebyggelse, Blå streckad linje – nya allmänna gator och allmänt tillgängliga
stråk, Röd linje – planområdesgräns, B – bostadsändamål, C – centrumändamål, P –
parkeringsändamål
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Karta 2. Preliminära våningsantal som ska studeras vidare inom ramen för planarbetet.
Ljust rosa – 2-3 våningar, mörkt rosa - 3-5 våningar
I planarbetet ska goda boendemiljöer säkerhetsställas med avseende på buller,
markföroreningar och dagsljus. Förutsättningar för goda utemiljöer i form av både
privata bostadsgårdar och gemensamma ytor ska studeras med avseende på dess
storlek, avgränsning och skuggning. Grönytefaktor ska tillämpas. En variation av
boendeformer ska eftersträvas och möjligheten att inom området rymma både radhus
och flerbostadshus bör studeras i planarbetet.
Den tillkommande bebyggelsen ska utformas i relation till omgivningen. Planarbetet
bör säkerhetsställa en god anpassning med avseende på bebyggelsens skala, karaktär
och struktur. Eventuella bevarandevärden för befintlig bebyggelse inom planområdet
ska studeras. Om värdena bedöms vara höga ska de skyddas i detaljplanen.
Detaljplanen ska bidra till att främja stadslivet och till att skapa en hierarki mellan det
privata och det allmänna. Entréer bör i huvudsak utformas genomgående och vända
sig mot både omgivande gaturum och mot gård. Vidare bör planläggningen bidra till
att stärka Sallerupsvägen stadsmässighet genom att entréer placeras mot gatan och att
en blandning av bostäder, verksamheter och eventuellt lokaler möjliggörs.
De tillkommande allmänna gatorna bör utformas omsorgsfullt för att minimera
genomfartstrafik och främja gående och cyklister. Likaså bör detaljplanen möjliggöra
åtgärder i befintligt gatunät i anslutning till kvarteret, såsom utbyggnad av trottoar,
cykelbana eller trädrader. En parkeringslösning som gynnar ett effektivt
markutnyttjande och som minskar genomfartstrafik bör säkerhetsställas.
Detaljplanen ska möjliggöra lokal fördröjning av dagvatten inom allmän plats. En
utformning av den allmänna platsen som främjar samutnyttjande och
upplevelsemässiga värden (ex. för lek och vistelse) bör möjliggöras.
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Vidare ska planläggning ske i enlighet med översiktsplanens riktlinjer om t.ex.
täthetsgrad, utveckling av Sallerupsvägen samt utpekade huvudcykel- och
kollektivtrafikstråk i områdets närhet.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen ny blandad stadsbebyggelse för området.
Området ingår inte i något av de utpekade utbyggnadsområdena, och berörs inte av
några platsspecifika riktlinjer.
I översiktsplanen anges täthetsgraden 3-4 för området. Området ligger
kollektivtrafiknära och längs en bred huvudgata och inom området bedöms det därför
finnas potential för den högre täthetsgraden 3 (ex. e-tal 0,6-1,1).
Sallerupsvägen är utpekad som en befintlig prioriterad del av huvudcykelnätet. Likaså
är Genarpsgatan samt Johanneslustgatan utpekade som del av det befintliga
huvudcykelnätet. Sallerupsvägen är utpekad som huvudgata och som stomlinjenät för
kollektivtrafik, samt för planerad utbyggnad av kollektivtrafik. Enligt översiktsplanen
ska Sallerupsvägen på sikt utvecklas till en stadshuvudgata med en stadsmässig
framtoning och separata kollektivtrafikkörfält.
Den planerade åtgärden är förenlig med översiktsplanen.
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.
Motiveringen till denna bedömning är att planområdet inte berör något Natura 2000område eller någon annan särskilt värdefull natur- eller kulturmiljö. Genomförandet
av detaljplanen bedöms inte heller påverka luft- och vattenkvaliteten på ett sådant sätt
att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas (luft), respektive försvårar
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna (vatten). Den planerade
användningen innebär vidare ingen risk för människors hälsa.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

Planområdet avrinner till Risebergabäcken som omfattas av ett dikningsföretag.
Dikningsföretaget anger att 1,5 l vatten/s och ha får släppas till Risebergabäcken
vilket ställer krav på fördröjning. Inom planområdet finns det också ytor där vatten
blir stående vid skyfall. I planarbetet kommer möjligheten för lokal fördröjning av
dagvatten och hur skyfall ska hanteras att studeras.
Befintlig byggnad inom Heliotropen 6 är utpekad som kulturhistoriskt särskilt
värdefull i översiktsplanen. Likaså är radhusbebyggelsen väster om området samt
Johanneslusts villabebyggelse norr om området. I planarbetet kommer bevarande av
befintlig bebyggelse inom planområdet samt anpassning till omgivande bebyggelse
med avseende på struktur, skala och karaktär att studeras.
Berörda fastigheter har under lång tid nyttjats för industriändamål varför det
föreligger risk för att marken är förorenad. Fastigheten Heliotropen 6 är sanerad och
godkänd för bostäder, medan Heliotropen 4 och 7 inte är undersökta. I planarbetet
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kommer förekomst av markföroreningar och saneringsbehov inom Heliotropen 4
och 7 att utredas för att säkerhetsställa markens lämplighet.
Planområdet är utsatt för buller ifrån omkringliggande gator. I planarbetet kommer
bullerfrågan studeras för att säkerhetsställa att tillkommande bostäder klarar
trafikbullerförordningens riktlinjer.
Planområdet ligger utmed Sallerupsvägen, med angöring via Johanneslustvägen,
Genarpsgatan och Smedstorpsgatan. I planarbetet kommer trafiksituationen studeras
för att avgöra behovet av en ny koppling för bil mot Sallerupsvägen samt placering av
parkeringshus för att minska genomfartstrafik i befintlig och kommande
bostadsbebyggelse.
I planarbetet kommer parkeringsbehov och angöring inom fastigheterna att studeras
för att säkerhetsställa att tillkommande behov kan lösas i enlighet med gällande
riktlinjer och policys.
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

Lifra L&B i Malmö AB samt MKB Fastighets AB

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

PL 447 och PL 293

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN

2019-12-12
2020-04
2020-11
2021-03

Ann-Katrin Sandelius

Anna Livia Helander

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta

Snedbild

6 (6)

