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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM TILLÄGG TILL
PLANUPPDRAG
Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:149 i Hamnen i
Malmö

HISTORIK I PROCESSEN

SBN beslutade om planuppdrag för Dp 5640, 2018-12-19. Detaljplanen har efter
samråd delats upp i detaljplanerna, Dp 5640 och Dp 5697. Dp 5640 innehåller gata
(inklusive bro) samt kaj mot Varvsbassängen. Dp 5697 utgörs av ett bostads- och
kontorskvarter samt ett torg. Anledningen till uppdelningen är att det krävs mer
utredningar för Dp 5697 vilket bedöms medföra att den kommer att antas senare,
troligtvis under 2021. För att klara målsättningen med en färdigbyggd bro 2024, bör
Dp 5640 vara antagen 2020.
Varvsstaden AB har inkommit med önskemål om att även inkludera
Vagnsverkstaden, se karta nedan, eftersom det nu finns en intressent för byggnaden
vilket inte fanns då planarbetet inleddes. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att
en utvidgning av Dp 5697 till att även innefatta Vagnsverkstaden är så pass betydande
att det behövs ett tillägg till planuppdraget. Uppdraget är ett tillägg till tidigare
planuppdrag och inte ett nytt planärende.
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Utvidgning av
Dp 5697
Dp 5697

Förslag på utvidgning av planområde
Dp 5697.

Planområde för Dp 5640 i planuppdraget.
Detaljplanen har efter samråd delats upp i Dp
5697 i den norra delen och Dp 5640 i den södra
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV
delen.
Syftet med tillägget är:





att möjliggöra för ny användning med blandad stadsbebyggelse samt att pröva
att ge möjlighet för förskola
att möjliggöra påbyggnad av Vagnsverkstaden samt byggnation sydväst om
Vagnsverkstaden
att bevara de ur kulturmiljö bevarandevärda fasader på Vagnsverkstaden, dvs
alla fasader utom den sydvästra
att ge platsen norr om Vagnsverkstaden en ny användning

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Förslaget är baserat på Planprogram 6030, godkänt i SBN 2011-08-25, samt
Utvecklingsplan Varvsstaden, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad 2014-04-01.
Vagnsverkstaden användes ursprungligen för tillverkning av järnvägsvagnar och
används nu delvis som kontor och förråd.
Alla fasader på Vagnverkstaden utom den sydvästra bedöms bevarandevärda med
avseende på kulturmiljö.
Utvecklingsplanen anger verksamheter som användning för Vagnsverkstaden och en
möjlig påbyggnad med 5 våningar samt en indragen våning och bostäder upp till 10
våningar sydväst om Vagnsverkstaden.
Platsen norr om Vagnsverkstaden som idag används för bilparkering föreslås ges en
ny användning. I utvecklingsplanen anges ytan som en plats med urban karaktär.
Inom detaljplaneområdet föreslås, enligt utvecklingsplanen även ett alternativt läge
för förskola.
Varvsstaden AB har en intressent för Vagnsverkstaden. Detaljplanen kommer att
utformas för att möjliggöra detta men den kommer också att göras flexibel för att
möjliggöra annan användning.
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Utvidgning av
Dp 5697

Dp 5697

Planskiss från Utvecklingsplan för Varvsstaden med föreslaget planområde markerat med blå linje.

Vagnsverkstaden

Snedbild från norr av planområdet.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stadsbebyggelse för området. Det
föreslagna ändamålet är förenligt med detta.

3 (4)

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. Markföroreningar, trafikbuller och risk för
översvämningar kan innebära viss risk för människors hälsa och säkerhet.
Sammantaget bedöms detta till stor del kunna avhjälpas och hanteras inom ramen för
planarbetet. En särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte upprättas.
Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i planbeskrivningen.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms markföroreningar, trafikbuller, byggnadshöjder och volymer på
tillkommande bebyggelse samt användningen (däribland förskola) för bebyggelsen
behöva studeras. Eventuellt behöver även höjdsättning, dagvatten, skyfall och höga
havsnivåer studeras.
PLANFÖRFARANDE

Standardförfarande. Detaljplanen är förenlig med
översiktsplanen och 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

Varvsstaden AB

PLANPROGRAM

Detaljplanen kommer att upprättas i enlighet med
planprogram 6030 godkänt i SBN 2011-08-25.

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

Dp 4007 ÄDp 4909

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN
SBN
SBN

2020-04
2020-11
2021-05
2021-11

Johanna Perlau

Ted Gustavsson

Enhetschef

Planhandläggare
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