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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för del av fastigheten Kirseberg 31:53 i Sege
industriområde i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Sege industriområdet i
anslutning till Burlövs kommungräns.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Arlöv
sockerbruk

N

Kalineån
Planområde

BURLÖV

MALMÖ

Sege industriområde

Sege Å
Flygbild 2018, visar hur Kalineån delar sig från huvudfåran för Sege Å norrut mot Arlövs sockerbruk där ån
kulverteras under mark (blåstreckad linje). Kalineån följer kommungränsen (vitstreckad linje) mellan Malmö
kommun och Burlöv kommun.
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Historiskt har fastigheten Kirseberg 31:53 varit knuten till Arlöv sockerbruks
verksamhet. Sockerbrukets huvudbestånd av byggnader ligger i Burlövs kommun och
omfattas av skydds- och varsamhetsbestämmelser i gällande detaljplan. Fastigheten
Kirseberg 31:53 är idag inte detaljplanerad.
Sockerbruket tillverkar idag raffinerat socker och en rad specialprodukter med
omkring 160 anställda. Sockerbrukets verksamhet kommer att flytta från Arlöv inom
några år.
Rivningsanmälan

Rivningsanmälan inkom juni 2019 och rivningslov har medgivits.

N

Sockerbruksparken

Lundavägen
Sockerbruket

Kalineån

Kirseberg 31:53

Järnväg
Fastigheten Kirseberg 31:53 (rödmarkerat område) ligger i anslutning till sockerbruket. Bygganmälan medger
rivning av fastighetens byggnader.
Strandskydd

I Skåne har länsstyrelsen beslutat (1996) om strandskyddets avgränsningar för varje
kommun som innebär att strandskydd längs vissa vattendrag har upphävts. För
sträckan längs Kalineån i anslutning till fastigheten Kirseberg 31:53, är strandskyddet
upphävt.
Översiktsplanen har tagit fram planeringsriktlinjer för gröna stråk ock kopplingar i
syfte att bland annat säkerställa allmänhetens tillgång till vattendraget.
Om prövning av detaljplan i ett icke detaljplanerat område skulle innebära att
strandskyddet återinträder, har kommunen för avsikt att på nytt upphäva
strandskyddet för planområdet.
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Fastigheten Kirseberg 31:53 är omgiven av riksintresse för
kulturmiljövård (rödskrafferat område) som primärt ligger
inom Burlövs kommun (blå linje).
Kulturmiljö

Kaline
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gen
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BURLÖV
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nd
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Kirseberg
31:53

Lu
nd

MALMÖ

gen

Arlöv
sockerbruk

Förslag till detaljplaneområde
(blå linje) för del av fastigheten
Kirseberg 31:53. Busshållplats och
cykelväg rödmarkas.

Området utmed Kalineån är rikt på fasta fornlämningar. En arkeologisk utredning
behöver tas fram i det fortsatta detaljplanearbetet.
Fastigheten Kirseberg 31:53 ligger direkt utanför den geografiska avgränsningen av
riksintresseområdet för kulturmiljövård. Byggnaderna på fastigheten har
ursprungligen tillhört sockerbruket och har tidigare bedömt ha ett visst
bevarandevärde. Likaväl bedöms områdets karaktär vara en viktig faktor för
kulturmiljön där vattentillgång till Kalineån och närheten till järnvägen har varit en
avgörande lokaliseringsfaktor när fabriken skulle byggas på 1800-talet.
I Kulturmiljöprogram för Skåne framtaget av länsstyrelsen utpekas Arlöv som särskilt
värdefull kulturmiljö som ett tydligt exempel på en industri som Svenska
Sockerfabriks AB:s inverkan på ett samhälle.
Riksintresse för kustzon

Riksintresset för kustzon ligger inom fastigheten där tillskott av ny bebyggelse ska
kunna ske så att utblickar, tillgänglighet och havskontakt bibehålls.
BESKRIVNING AV DEN PLANDERADE ÅTGÄRDEN

Detaljplaneförslaget ska pröva markens lämplighet för:


Serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder för icke störande
industriverksamhet (Z). Inom denna användning inryms användning
kontorsverksamhet som ett komplement till verksamheter, infrastruktur i
form av till exempel spårområden som krävs för verksamheterna liksom
tekniska anläggningar. Partihandel, alltså handel som inte riktar sig till
enskilda, ingår även i användningen.



Användning restaurang (H1).



Användning allmän plats (Natur) för allmän tillgång till vattendrag.

Stadsbyggnadsidén bygger på helhetstanken om att en sammanhållen stadsbebyggelse
på fastigheten möter upp Burlöv kommuns intentioner i sin översiktsplan om
markanvändning för blandad stadsbebyggelse. Det föreslagna verksamhetsområdet
blir granne med nya bostäder, mindre verksamheter, platser för rekreation längs
Kalineån kring Sockerbruksparken.
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Avståndet till närmaste hållplatsläge för kollektivtrafik är ca 250 meter. Planområdet
ligger inte inom influensområden för busslinjesträckningar i Sverigeförhandlingen.
Intill planområdet går ett prioriteras befintligt huvudcykelnät mellan
kommungränserna längs Lundavägen.
Området är utpekat som lämpligt för stora anläggningar med solenergi enligt
planeringsriktlinje antagen i kommunfullmäktige 2018-05-31. Solenergi är den form
för förnybar energi som sannolikt har störst potential att implementeras på många
olika sätt i Malmö och är ett viktigt bidrag till energiomställningen.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Föreslagen markanvändning som verksamhetsområde följer översiktsplanen.
Översiktsplanens riktlinjer för gröna stråk ock kopplingar i området bedöms kunna
följas för att säkerställa allmänhetens tillgång till Kalineåns vattendrag liksom
översiktsplanens riktlinje om lägsta plushöjd för färdigt golvhöjd +3,0 meter över
medelvattennivån för nybyggnad. Även säkerställande av kustskydd bedöms kunna
följas.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

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

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan
enligt 6 kap 3§ miljöbalken då området idag inte har några bekräftade uppgifter på om
befintliga miljöproblem samt att tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet inte
prövas i detaljplanen. En särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte
upprättas. Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i planbeskrivningen.
BEHOV AV ÖVRIGA UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER
Miljö och klimat

Fördröjning av dagvatten och skyfallshantering med tillhörande rening på
kvartersmark inom planområdet kommer att behöva utredas liksom höjdsättning av
planområdet för att säkra omhändertagandet av dagvatten. Utredningen behöver även
förhålla sig till vattenkvalitet, dvs. hur planförslaget påverkar både Kalineån och
slutrecipienten.
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Översvämningsdiagrammet intill visar översvämningskarteringens beräknade max djup vid 100-årsregn.
Diagrammet visar även att området ligger inom område för kustskydd (ljusblå skrafferad yta).
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Risk

En inledande historisk marköversikt och vid behov markutredning av förorenad mark
med markprovtagningar tas fram i kommande detaljplanearbete.
För att skydda fastigheten mot framtida höga havsvattenstånd behöver
sammanhängande skydd ses över mot ån enligt översiktsplanens riktlinje i form av
skyddsvallar eller murar.
Vid uppförande av ny bebyggelse ska även översiktsplanens riktlinje om lägsta
plushöjd för färdigt golvhöjd +3,0 meter över havets medelvattennivå följas vid
uppförande av ny bebyggelse såvida inte andra åtgärder kan vidtas som skydd mot
översvämning.
Trafik- och bullerkonsekvenser kommer att utredas i detaljplanearbetet.
Bebyggelsens utformning och placering i förhållande till landskapsbilden kommer att
behöva utredas.
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

Spillepengen Fastighets AB

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats.

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts.

GÄLLANDE DP OCH FIB

Planområdet saknar detaljplan

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN
SBN
SBN

2020 - 01
2020 - 08
2021 - 01
2021 - 03

Ann-Katrin Sandelius

Annika Arvidsson

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta

N

N

Historisk flygbild över Arlövs sockerbruk från 1967, ses från norr mot söder med del fastigheten
Kirseberg 31:53 (rödmarkerat område) som tidigare tillhörde sockerbruket. Foto David Castor, källa
Wikipedia.
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Rivningslov avser bland annat följande byggnader:

Transport, förråd

Garage, snickeri
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Sirapstappning, pallsnickeri

SSA Transport, förråd
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Brandstation
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