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TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING
Ändring av detaljplan för fastigheten Hamnen 21:138 (Torrdockan 7)
i Västra Hamnen i Malmö

21:138

Område som berörs av aktuell planändring (ÄDp 5717)
Detaljplanegräns för Torrdockan 7 (Dp 5529)
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SKEDE

FÖRKLARING

SBN planuppdrag
Augusti 2020
Samråd
Sept/okt 2020
Granskning
Oktober 2020
SBN antagande
December 2020
Laga kraft
Februari 2021

Beslut om planuppdrag i stadsbyggnadsnämnden (SBN).
Samrådstid 11 september – 25 september 2020
Granskningstid 19 oktober – 2 november 2020
Beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden
(SBN).
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1 Planförslag och förutsättningar
1.1 Syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ändra så att en liten yta inom allmän platsmark torg får ny egenskapsbestämmelse. Egenskapsbestämmelsen reglerar att byggnadsdelar från
byggnaden på Torrdockan 7 får sticka ut över allmän platsmark. Ytan skulle egentligen ha
tillhört detaljplanen för Torrdockan 7, men föll dessvärre bort. Ändringen av detaljplanen
innebär att projektet som ska byggas på Torrdockan 7 nu kan genomföras.
1.2 Planförslag

Ändringen sker i den underliggande detaljplanen (Dp 4902 från år 2006). Anledningen till
att ändringen behövs är den intilliggande detaljplanen för fastigheten Torrdockan 7 (Dp
5529), som antogs av kommunfullmäktige i juni 2019. Den senare detaljplanens syfte var
att möjliggöra en byggnad i ca 20 våningar för bostäder, centrum, kontor och parkering.
Inför antagandet av detaljplanen ritades dessvärre planområdesgränsen fel, och en liten yta
som skulle ha ingått i Dp 5529 kom inte med. Det är denna yta som nu behöver ändras, för
att kunna uppföra byggnaden som möjliggjordes i Dp 5529.

Illustrationsplan med Dp 5529 detaljplanegräns markerad i blått. Det område som berörs av aktuell planändring
är markerat i rött.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3 § miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Planeringsförutsättningar

Den yta som ska ändras är ca 3 kvm stor. Ytan tillhör fastigheten Hamnen 21:138, som ägs
av Malmö kommun. Ändringen av detaljplanen möjliggör ett genomförande av detaljplanen
för Torrdockan 7, som ägs av JM.
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Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
1.3 Plankartans bestämmelser

Gällande detaljplan Dp 4902 (år 2006), med röd markering av ytan som ändras i aktuell ändring av detaljplan.
Till höger syns gällande detaljplan för Torrdockan 7 (dp 5529) där ytan skulle ha ingått.

Illustration med röd markering som visar hur planområdesgränsen blivit fel i detaljplanen för Torrdockan 7 (Dp
5529). Bilden till höger visar hur gränsen skulle har ritats.

Bestämmelser som läggs till

Ytan är planlagd som allmän platsmark – torg, vilket den fortsätter att vara i aktuell ändring
av detaljplanen. Den ändring som sker är att en egenskapsbestämmelse läggs till:
plac1:

Utskjutande balkonger ska placeras med en fri höjd på minst 6,0 m över
markplan

2 Konsekvenser
2.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
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Planområdet utgörs av en begränsad yta inne i ett redan bebyggt område. Marken är redan
ianspråktagen och planlagd. Den aktuella ändringen av detaljplanen leder inte till någon
betydande miljöpåverkan.
2.2 Konsekvenser för miljö och hälsa

Ändringen av detaljplanen medför inga konsekvenser för miljö eller hälsa. Ändringen syftar
enbart till att rätta till en liten del av planområdesgränsen. Resterande konsekvenser för
miljö och hälsa har utretts i den nyligen antagna och angränsande detaljplanen, Dp 5529.
2.3 Ekonomiska konsekvenser

Ändringen av detaljplanen medför inga konsekvenser för miljö eller hälsa.
Exploateringsavtal

Exploateringsavtal har upprättats i anslutning till antagandet av den underliggande
detaljplanen (Dp 5529). Aktuell ändring av detaljplan föranleder inget behov av nytt
exploateringsavtal.
Övriga ekonomiska konsekvenser

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av
fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
2.4 Konsekvenser för fastigheter

Ändringen av detaljplanen medför inga fastighetsrättsliga konsekvenser.
2.5 Samhällskonsekvenser

Ändringen av detaljplanen medför inga samhällskonsekvenser.

3 Genomförande
3.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgörs av allmän platsmark.
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4 Planeringsförutsättningar
4.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Ändringen av detaljplanen motiveras av att det uppstod ett fel i plankartan i den nyligen
antagna detaljplanen för Torrdockan 7 (Dp5529). Planområdesgränsen ändrades av misstag
mellan granskningsskedet och antagandet av detaljplanen. En liten yta som skulle innefattas
i detaljplanen föll då bort. Denna yta behöver ha samma egenskapsbestämmelse (plac1)
som den intilliggande detaljplanen Dp 5529, för att möjliggöra ett genomförande av
detaljplanen. Den byggnad som ska uppföras på platsen har en utstickande byggnadsdel
som behöver kraga ut över allmän plats, egenskapsbestämmelsen plac1 behöver läggas till
på allmän platsmark så att byggnadsdelen tillåts kraga ut.
Planförfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och
bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande och har inte ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges
ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret.
4.2 Planområdet

Ortofoto med planområdet markerat.
Platsens historik

Planområdet består av torgyta. Platsen har historiskt använts för industriändamål.
Plandata
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Planområdet, dvs. den del av Hamnen 21:138 som berörs av ändringen av detaljplan, är 2,9
kvm stort och ägs av Malmö kommun. Den intilliggande fastigheten Torrdockan 7 ägs av
JM.
4.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet berörs av riksintressen för kustzonen och riksintresse för kommunikationer
(Malmö hamn).
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som blandad stadsbebyggelse. Blandad
stadsbebyggelse omfattar flertalet av stadens funktioner.
Föreslagen markanvändning i detaljplanen är förenliga med översiktsplanen för Malmö.
Gällande detaljplaner

Den lilla del som ändras i aktuell detaljplan tillhör Dp 5529, Detaljplan för område vid
Dockplatsen mm i Hamnen i Malmö (Dp 4902), antagen år 2006. Den intilliggande
detaljplanen, som föranleder att aktuell ändring behövs, är Detaljplan för Torrdockan 7 (Dp
5529), antagen år 2019.

Stadsbyggnadskontoret
Johanna Perlau
Enhetschef

Annie Altengård
Planhandläggare
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