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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för fastigheterna Vildanden 8 och 9 samt del av
Limhamn 11:5 och 150:1 i Limhamns hamnområde i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga planområdet med blandad
stadsbebyggelse i form av bostäder, verksamheter och förskola. Syftet är också att
stärka kopplingarna genom planområdet, mellan Ribersborgsstigen i väster och
Limhamnsvägen i öster samt mellan kvarteren söder om Geijersgatan och aktuellt
planområde.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att en omvandling från industri till blandad
stadsbebyggelse sker i närområdet, att fler bostäder behövs i Malmö och att marken
redan är ianspråktagen men kan utnyttjas mer effektivt.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Vildanden 9 ägs av kommunen men arrenderas genom tomträtt av privat
fastighetsägare. Vildanden 8 ägs av privat fastighetsägare. I befintliga byggnader finns
verksamhetslokaler där bl. a. tandläkare, gym, restaurangkök, dansstudio finns idag.
Verksamhetsbyggnaderna är skrymmande och stora ytor upptas av markparkering.
Det finns ett intresse från fastighetsägare och tomträttsinnehavare att omvandla
planområdet till blandad stadsbebyggelse, främst bostäder men också parkstråk,
centrumverksamhet och förskola. På intilliggande fastighet Vildanden 10 finns ett
beviljat bygglov för matvarubutik och två 10-våningar höga bostadshus.
Den nya detaljplanen bedöms kunna innehålla ca 500 bostäder, främst i flerfamiljshus,
centrumverksamhet och en förskola för ca 80 barn.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen existerande blandad stadsbebyggelse för
området. Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

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

V 191025

Genomförandet av detaljplanen bedöms preliminärt inte medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. Marken är redan bebyggd och
ianspråktagen. En särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte upprättas.
Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i planbeskrivningen.
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BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms flera utredningar behövas. Trafikbuller förekommer från
Limhamnsvägen. Området översvämmas vid skyfall, främst Vildanden 8 där det på
vissa ställen förekommer 1-1,5 m stående vatten. Också västra delen av Vildanden 9
har mycket stående vatten vid skyfall. Parkering och trafik kommer att bli svåra
frågor. Markundersökning ska göras då det i närområdet har hittats föroreningar i
marken samt att marken tidigare har varit planlagd för industri. Planarbetet inleds
med en historisk markinventering.
Gestaltning och utformning kommer att bli viktiga aspekter eftersom läget är
exponerat från hela Ribersborgsstranden, Västra Hamnen och från Öresund. Också
mötet med gamla Limhamn på andra sidan Limhamnsvägen behöver beaktas.
Inverkan på stads- och landskapsbild behöver utredas.
Inom planområdet finns några större träd, en inventering av dessa ska göras i tidigt
skede.
Det bör också utredas vilken typ av blandad stad man tänker sig i området, eftersom
det idag finns flera verksamheter som kräver stora lokaler och kanske därmed inte
kommer kunna finnas kvar i området vid en planändring.
En förstudie kring ny bebyggelse är framtagen och kommer till viss del att kunna
användas som underlag i det aktuella planarbetet.
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 detaljplaneförslaget fattas av
stadsbyggnadsnämnden. Beslut om att låta granska förslaget
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- och gatukontoret

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

PL1213, PL963, PL531
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PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN

2020-04
2021-01
2021-10
2022-03

SBN

Johanna Perlau

Annie Altengård

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta med fastigheterna markerade.

Vy över fastigheterna.
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Tidig skiss på hur planerade funktioner kan disponeras i området.
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