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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. söder om
Ärtholmsvägen i Holma i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tät, blandad och stadsmässig bebyggelse
med bostäder i flerbostadshus, parkeringshus, en dagvattendamm samt inslag av
centrumverksamhet.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av Malmö Stads behov av fler bostäder samt möjligheten
att tillskapa nya boendeformer och upplåtelseformer i Holma. Planläggningen
motiveras också av behovet av att koppla ihop Holma på ett bättre sätt med
omgivande områden och staden i stort.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Planprogram för Holma och Kroksbäck i Hyllie i Malmö (PP 6045) godkändes av
stadsbyggnadsnämnden 2016-11-17. Aktuell detaljplan är den tredje detaljplanen
inom planprogramområdet.

Kartan visar pågående planarbeten (orange yta) i östra Holma samt föreslaget område för planuppdrag inom
röd, streckad linje.

V 200408

I planprogrammet föreslogs bostäder i flerbostadshus, parkeringshus, inslag av
centrumverksamhet samt en ombyggnad av Pildammsvägen och Ärtholmsvägen till
mer stadsmässiga gator. I planprogrammet föreslogs även bebyggelse på två
parkeringsdäck och en markparkering som tillhör den bostadsrättsförening som ligger
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i norra Holma. Sedan planprogrammet godkändes har diskussioner förts med
bostadsrättföreningen och det har blivit klart att de inte är intresserade av bebyggelse i
de aktuella områdena. Ett nytt förslag på struktur har därför tagits fram för området.

Planprogram för Holma och Kroksbäck, utdrag från norra Holma. Grå byggnader är befintlig och vita
föreslagna. Denna struktur är inte möjlig att genomföra då bostadsrättsföreningen i norra Holma inte är
intresserade av ny bebyggelse på sin mark. Det föreslagna planområdet inom röd, streckad linje.

Förslag till ny struktur för området. Det föreslagna planområdet inom röd, streckad linje.

Denna detaljplan avser möjliggöra byggandet omkring 500 lägenheter med viss del
lokaler i bottenplan, parkeringshus samt en dagvattendamm. Pildammsvägen och
Ärtholmsvägen föreslås byggas om till mer stadsmässiga gator och kompletteras med
gång- och cykelbana. Den nya bebyggelsen ska tillföra bostäder i Malmö men också
göra gaturummen till mer vänliga och inbjudande miljöer för gående och cyklister.
Det är därför viktigt att byggnaderna upplevs som välgestaltade, välkomnande och
öppna mot omgivande gaturum.
Området för planuppdraget omfattar ett större område än vad som föreslås i
planansökan från fastighets- och gatukontoret. Motivet till det större området är att
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planarbetet behöver utreda om det längs Ärtholmsvägen, förutom dagvattendamm
även finns plats för ytterligare bostadskvarter. Förutsättningarna för att ordna bra
bostäder inom denna västra del är osäkra, området är smalt och utsatt för buller från
Ärtholmsvägen. Vid Tulpangatan finns två områden för parkeringsplatser som ägs av
Malmö kommun men upplåts genom tomträtt till intilliggande bostadsrättsförening.
Dessa parkeringar ska vara kvar och ingår inte i planområdet vilket begränsar
utrymmet för bostäder ytterligare.
För att möjliggöra ny bebyggelse inom det föreslagna planområdet behöver en större
vattenledning längs med Pildammsvägen flyttas och en tele-ledning längs med
Pildammsvägen byggas över med portik. Gång- och cykeltunneln under
Ärtholmsvägen behöver läggas igen. Bensinmacken i den nordöstra delen av området
behöver avvecklas och rivas. Ombyggnader av gång- och cykeltunneln under
Ärtholmsvägen, av Pildammsvägen och byggandet av dagvatten- och skyfallsdamm
har utretts i samband med att detaljplanerna för södra och mellersta Holma har tagits
fram. Åtgärderna kommer att projekteras och genomföras parallellt med aktuellt
planarbete eftersom dessa åtgärder är förutsättningar för genomförandet av södra och
mellersta Holma.

en
väg

Holm
avå
n

Hol

ms

n

nge
n

tige

ksgå

n

gsvä
gen

sväge

mas

rbäc

Tulp
a

Nor

Ärtho
lm

Pild
am

nga
tan

Planområdet består av oexploaterad grönyta utmed Pildammsvägen och
Ärtholmsvägen, en bensinmack och befintliga vägar.

Ortofoto med planområdet inom röd, streckad linje. Orangefärgat område ligger utanför planansökan och
inom det området behöver planarbetet utreda möjligheten till ny bebyggelse och behov av reglering av
dagvattendamm.

Markägare inom planområdet är Malmö kommun.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stadsbebyggelse för området. Det
föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

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

Genomförandet av detaljplanen bedöms preliminärt inte medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. Planläggningen innebär inte någon ny,
störande verksamhet och ingen påtaglig påverkan på buller, vattenkvalitet eller
luftkvalitet. Planområdet påverkas heller inte av någon verksamhet som innebär risker
eller störningar för den föreslagna användningen, utöver det buller som alstras av
trafiken på Pildammsvägen och Ärtholmsvägen. Området omfattas inte av något
skydd enligt miljöbalken 4 kap 1§. En särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därför
inte upprättas. Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i planbeskrivningen.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms följande saker behöva utredas vidare:









Hur bebyggelsen kan bidra till trivsamma gaturum
Kostnader och tekniska förutsättningar för flytt av ledningar
Buller
Uppdaterad höjdsättning/skyfall och dagvatten
Påverkan på biotopskyddade träd längs Ärtholmsvägen
Förutsättningar för att uppnå dagsljuskrav enligt BBR
Parkeringsbehov för ny bebyggelse
Markmiljö

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

Detaljplanen kommer att upprättas i enlighet med
planprogram 6045 godkänt i SBN 2016-11-17.

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

PL 1062, ÄDP 5312, DP 4659, PL 1150, ÄDP 4636

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN

2020-12
2021-06
2022-02
2022-06

SBN
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PRELIMINÄR TIDPLAN

Carina Tenngart Ivarsson

Kajsa Rue Hallén

Enhetschef

Planhandläggare
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