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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Ändring av detaljplan för fastigheten Morup 5 i Östra Hamnen i
Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt för fastighetsägaren att
inkludera intilliggande körytor i sin fastighet. Idag arrenderas körytorna från två olika
fastighetsägare.
Processen att ändra detaljplanen innebär en prövning om detta är lämpligt eller inte.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Verksamheten på fastigheten Morup 5 använder idag ytor utanför sin fastighet, i
direkt angränsning i norr, öster och väster, för uppställning av lastbilar och lagring av
gods. Dessa ytor ägs av Malmö kommun. En av ytorna är upplåten från kommunen
till annan fastighetsägare via nyttjanderätt, och arrenderas i sin tur ut till
fastighetsägaren på Morup 5. Fastighetsägaren vill nu kunna reglera dessa ytor så att
de tillhör Morup 5. En planändring krävs för att möjliggöra fastighetsreglering.
Sydkajen, norr om fastigheten, ska fortsatt vara öppen för allmänheten.
I gällande detaljplan (Pl 260 från 1947) medges kvartersområde för hamnmagasin,
lager eller liknande ändamål eller för industriändamål. Tomtindelning (TI 373 M)
gäller för fastigheten.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen existerande särskilt verksamhetsområde.
Sydkajen är utpekat som prioriterad grön koppling som behöver utvecklas.
Planområdet ligger även inom fördjupade studier för kustskydd och område lämpligt
för större anläggningar av solenergi. Det föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
Fastigheten ligger inom riksintresse för kustzonen.
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. Marken är redan ianspråktagen och
bebyggd och ett genomförande av planen bedöms inte medföra några konsekvenser
för miljön. En särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte upprättas.
Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i planbeskrivningen.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

V 200408

I planarbetet bedöms föroreningar i mark behöva utredas. Skyfall behöver utredas,
eftersom det idag bildas stående vatten inom fastigheten, som rinner in mot
byggnader. Planändringen innebär att ytor på allmän platsmark hamnar på privat
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fastighet, vilket medför att ytor som är möjliga att använda för fördröjning av skyfall
försvinner.
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
kan 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

Catena Morup 5 AB

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

PL 260, TI 373M
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta med fastigheten markerad.

Sydkajen

MORUP 5

Ortofoto med aktuell fastighetsgräns i rött och föreslagen planområdesgräns i blått.
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Sydkajen

atan

gatan

Kosterg

Väderö

tan

Styrsöga

Illustration som visar hur Catena arrenderar fastigheterna idag och vilka fastigheter som berörs av
planändringen.
Fastighetsgräns Morup 5
Föreslagen planområdesgräns
Fastighet Hamnen 22:194
Fastighet Hamnen 22:163
Område som Catena idag arrenderar av Malmö kommun
Område som Catena idag arrenderar av CMP som CMP i sin tur har nyttjanderätt
på från Malmö kommun
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