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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för del av fastigheterna Oxie 18:3 och Oxie 1:5 i
Kristineberg i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att etablera ett verksamhetsområde för
industri, kontor och handel på delar av fastigheterna Oxie 18:3 och 1:5.
Verksamhetsområdets karaktär förväntas vara småskaligt och är beläget i direkt närhet
till befintligt verksamhetsområde i nordöstra Oxie.
Malmös befolkning ökar och det finns efterfrågan på verksamhetsfastigheter.
Översiktsplanen har pekat ut att detta område kan lämpa sig för verksamheter.
Planen kan innebära att det tillskapas ca 400 arbetsplatser. Projektet kan möjliggöra
för fler mindre aktörer att etablera sig i Malmö.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att det finns ett behov av verksamhetstomter.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Planområdet har en yta av ca 5 hektar och är beläget i Oxie söder om Yttre
Ringvägen.
Riksintresse
Planområdet är beläget inom riksintresse för kulturmiljövård för landskap.
M 128 Foteviken-Glostorp.
Kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer
Planområdet är beläget inom kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer,
landskapskaraktär och byar.
Dagvatten- och skyfall
Planområdet ligger inom Risebergabäckens avrinningsområdet och uppströms vid en
kraftig översvämning av Käglingevägens underfart under järnvägen. Det bedöms
medföra både krav på fördröjning av dagvatten och skyfall vilket kräver ytor inom
planområdet.
Godsspår och farligt gods
Direkt söder om planområdet finns ett godsspår (Ystadbanan) med en zon för farligt
gods. Oxie station är beläget ca 2 kilometer från planområdet.
Markanvändning idag
Planområdet är idag inte planlagt och består i huvudsak av jordbruksmark. Området
gränsar i söder till småskalig bostadsbebyggelse (Pl 1285) och i öster till
verksamhetsområde (Pl 1328). I norr och väst gränsar planområdet till (Pl 1484).

V 200408

Planansökarens önskemål; innehåll i den planerade åtgärden
Planansökan från fastighets- och gatukontoret (FGK) inom i september månad år
2020. FGK önskar industri/lager (J), mindre kontor (K) och viss handel (H).
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ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

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

Den planerade åtgärden är inte förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande
gällande kulturmiljövård och landskapsbild.
”Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för att riksintresse för kulturmiljövård inte tillgodoses inom
område 3, utanför Yttre Ringvägen.”
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Genomförandet av detaljplanen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan enligt
6 kap 3§ miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därför upprättas.
Miljökonsekvenserna gällande kulturmiljö och landskapsbild, ev vindkraftsutbyggnad
norr om planområdet, buffertzon för befintligt och eventuellt nytt godsspår kommer
att redovisas i planbeskrivningen.
Den planerade användningen, industri, skulle kunna innebära en viss risk för
människors hälsa i form av exempelvis utsläpp. Spridningsmöjligheter för växter och
djur kan försämras i och med exploatering av obebyggd mark. Ökad
hårdgörningsgrad av marken kan leda till klimatpåverkan.
Motiveringen till bedömningen är att planområdet är beläget inom Riksintresse för
Kulturmiljövård M 128 Foteviken-Glostorp.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms tidig dialog med länsstyrelsen gällande riksintresset för
kulturmiljövård vara nödvändig. Riskanalys gällande farligt gods, dagvatten- och
skyfallsanalys bedöms vara nödvändigt. Andra utredningar kan handla om
gestaltningsfrågor, trafik, eventuella arkeologiska undersökningar samt
ekosystemanalys.
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PLANFÖRFARANDE

Utökat planförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och
bygglagen.
Förfarandet motiveras av att detaljplanen följer
översiktsplanen men inte är förenligt med länsstyrelsens
granskningsyttrande gällande Riksintresse för Kulturmiljövård
M 128 Foteviken-Glostorp vilket kan betyda att planen bidrar
till betydande miljöpåverkan och har ett betydande intresse för
allmänheten, såsom avses i 5 kap 7§.
Beslut om att samråda om och låta granska detaljplaneförslaget
fattas av stadsbyggnadsnämnden.

ANTAGANDE

Detaljplanen bedöms vara av principiell beskaffenhet och av
stor vikt, såsom avses i 5 kap 27§ plan- och bygglagen. Beslut
om antagande ska därför preliminärt fattas av
kommunfullmäktige.

SÖKANDE

Fastighets- och gatukontoret.

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats.

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts.

GÄLLANDE DP OCH FIB

Finns ej

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Godkännande
Antagande

SBN
SBN
SBN
SBN
KF

2020-12
2021-12
2022-09
2023-01
2023-05

Carin Tenngart Ivarsson

Emilie Malmberg

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta
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