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1 Planförslag
1.1 Syfte

Syftet med ändring av detaljplan är att göra det möjligt för pågående verksamhet att möta
det utvecklingsbehov verksamheten står inför genom att tillåta en högre byggnadshöjd och
borttagande av ”byggfri mark”.
Värdefull kulturmiljö skyddas för förståelsen av områdets historia och dess betydelse för
områdets karaktär. Gestaltningen av ny bebyggelse längs Kopparbergsgatan ska innehålla
områdets typiska karaktär, där befintlig bebyggelse kan ingå eller stå som förebild.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om detta är lämplig eller inte.
1.2 Planändringen

Planförslaget är en ändring av gällande detaljplan och ska läsas tillsammans med gällande
detaljplans planbeskrivning och plankarta (PL 1652, antagen 1987). Ändringen gäller enbart
inom delar av fastigheterna Lyckan 22 och Lyckan 30, se figur 2 för illustration av
planavgränsningen.
Nedan redovisas hur planbestämmelser ändras, tillkommer eller utgår.
Planbestämmelser, eller delar av planbestämmelser som utgår, redovisas överstrukna. Nya
bestämmelser redovisas i fetstil.
Övriga bestämmelser i gällande detaljplan (PL 1652) gäller fortsatt.
Stadsplan PL 1652

Stadsplanens plankarta
Mark, som inte får bebyggas (bestämmelse som utgår)
u

Mark för ledningar (bestämmelse som utgår)

Stadsplanens bihang (Bihang 132)
Stadsplanebestämmelser
2§

Mark som inte får bebyggas (prickmark). Med punktprickning
betecknad mark får icke bebyggas. (bestämmelse som utgår)

3§

Särskilda föreskrifter angående områden för ledningar. På med
u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindrar
framtagande eller underhåll av underjordiska allmänna
ledningar. (bestämmelse som utgår)

4§

På med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras
till högst den höjd i meter som siffran anger.
Byggnad placerad med indrag från fastighetsgränsen mot
Kopparbergsgatan och med minst 5 meters indrag från
fastighetsgränsen mot Lantmannagatan får uppföras till
högst 15 meter. Därutöver får 3000 m2 uppföras till högst
20 meter. Silos och teknisks installation på tak omfattas
inte av bestämmelse om byggnadshöjd.
Utan hinder kan medges en större höjd för visst byggnadsparti
där byggnads industriella ändamål så kräver och
byggnadsnämnden prövar lämpligt. (bestämmelse som ändras)
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Nya utformningsbestämmelser
Fasader mot Kopparbergsgatan ska utformas med bibehållen karaktär av småskalig
industribebyggelse. Därutöver får högre volymer uppföras, utformade och
placerade med indrag så att småskaligheten är fortsatt läsbar.
Infarter i anslutning till allmän plats förses med räcke/grind i svart smide eller i
likvärdigt material och kulör. (4 kap 16 § 1 p.)
Ny varsamhetsbestämmelse
Fasader på byggnaderna 6210, 6240, 6270, (se illustration nedan) mot Lantmannagatan,
Kopparbergsgatan och Uddeholmsgatan ska bibehålla vid planläggningen rådande
karaktär med avseende på volym, proportioner, indelning, material, färgsättning
och detaljeringsnivå. Återskapande av ett äldre utseende ska tillåtas. (4 kap 16 § 2 p.)

Illustration över byggnaderna 6210, 6240, 6270 vars fasader längs Lantmannagatan, Kopparbergsgatan och
Uddeholmsgatan berörs av varsamhetsbestämmelse.

Ny bestämmelse om skydd av kulturvärden
Byggnad 6260, (se illustration nedan) tidigare Metzéns Färgeri ska med avseende på
volym samt fasad mot Kopparbergsgatan bevaras. Vid ändring ska ursprunglig
fasadutformning mot Kopparbergsgatan bevaras. (4 kap 16 § 3 p.)
Ny bestämmelse om rivningsförbud
Byggnad 6260, (se illustration nedan) tidigare Metzéns Färgeri får inte rivas.
(4 kap 16 § 4 p.)
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Illustration över byggnad (6260) vars volym och fasad berörs av bestämmelse om skydd av kulturmiljö och förbud
mot rivning.

Utdrag ur gällande Stadsplanekarta PL 1652 med tillägg som illustrerar de ändringar som planändringen avser.
1.4 Administrativa bestämmelser
Fastighetsindelningsbestämmelser

Gällande fastighetsindelningsbestämmelse; Tomtindelningen TI 97L upphävs inom berört
område.
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Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta ändringen av detaljplanen
vinner laga kraft.
1.5 Beskrivning av planändringen

Planförslaget gör det möjligt att genomföra det utvecklingsbehov pågående verksamhet står
inför. Avsikten är att kunna anpassa produktionsbyggnaderna till en effektiv, ändamålsenlig
och hållbar processlinje, vilket kräver en högre byggnadshöjd och en mer flexibel
byggnadsplacering.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som är representativ för Sofielunds småskaliga
karaktär och av betydelse för läsbarhet av områdets historiska utveckling skyddas genom
skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Bebyggelse

Utökad byggnadshöjd, till högst 15 meter, sker inom större delen av berört område (cirka
64 000 m2), bortsett från området närmst fastighetsgränsen mot Kopparbergsgatan och
Lantmannagatan, där högre bebyggelsen ska uppföras indraget från fastighetsgränsen.
Inom en begränsad yta (3000 m2) möjliggörs byggnadshöjden 20 meter. ”Mark som inte får
bebyggas”(prickmark) och ”mark för ledningar” (u) tas bort (cirka 1700 m2). Silos och
tekniska installation på tak, exempelvis ventilationsdon, berörs inte av planbestämmelse för
byggnadshöjd.
Byggnader med fasader mot allmän plats behöver gestaltas med stor omsorg. Stadsdelen
ligger centralt och står inför en omfattande omvandling. Vikten av att bidra till en god och
attraktiv stadsmiljö samt stärka upplevelsen av trygghet och säkerhet är ett viktigt mål i
samtliga projekt.
För att bevara områdets typiska karaktär längs Kopparbergsgatan, av småskalig och brokig
industribebyggelse, ska ny bebyggelse gestaltas i enlighet med denna karaktär, där befintlig
bebyggelse kan ingå eller stå som förebild.

Kollage av inspirationsbilder som visar en arkitektur bestående av äldre fasader som integrerats i nya volymer.
Tillsammans skapas en intressant bebyggelse där kopplingen till områdets historik har bevarats.

Högre volymer placeras med indrag för att låta mindre volymer träda fram och stärka
gatumiljöns småskaliga karaktär. Ju större indrag desto mer effekt. Infarter förses med
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grindar i svart smide eller i likvärdigt material. Större öppningar kan utformas delvis med
partier av murar. I bullerutsatta lägen bör murar väljas framför staket.
Byggnaderna utmed Lantmannagatan är karaktärsgivande för såväl kvarteret som för
området. Tillkommande volymförändring ska ske med minst fem meters indrag från
fastighetsgränsen mot gatan för att minska negativ påverkan på befintlig bebyggelse. Även
här ska indraget medverka till att den för området karaktäristiska skalan och brokighet är
fortsatt tydlig.
Kulturmiljö

Till skydd för områdets värdefulla kulturmiljö läggs bestämmelser till om varsamhet, skydd
mot förvanskning och förbud mot rivning. Byggnad 6240, 6210 och 6270 längs
Lantmannagatan förses med varsamhetsbestämmelse och byggnad 6260 (med
byggnadsarea cirka 500 m2) längs Kopparbergsgatan förses med skyddsbestämmelse och
rivningsförbud.
Byggnaderna mot Lantmannagatan och runt hörn mot Kopparbergsgatan respektive
Uddeholmsgatan regleras med varsamhetsbestämmelse att, vid planläggningen rådande
karaktär med avseende på volym, proportioner, indelning, material, färgsättning och
detaljeringsnivå ska bevaras. Nedan följer en beskrivning av respektive byggnad.
L.J. Nyborgs Möbler (byggnad 6240) uppförd 1938, ritad av arkitekt Tage Möller.
Byggnaden består av flera huskroppar. Byggnadsdelen mot Lantmannagatan är en vitputsad
butiksbyggnad i två plan med rundat hörn och flackt pappklätt sadeltak. Bottenvåningen är
i stora delar uppglasad med ursprungliga skyltfönster. Plan två har fönsterband i det
rundade hörnet och större sentida skyltfönster längs Lantmannagatan. Byggnaden
innehåller idag konceptrestaurang för Pågens. Byggnaden förses med
varsamhetsbestämmelse avseende fasad mot Lantmannagatan.

Byggnad 6440, vy från Lantmannagatan.

Metallvaruindustri, Filfabrik, Da-ma verken (byggnad 6270) uppförd 1935, ritad av arkitekt
Torsten Roos. Byggnaden är i två plan med fasader i ursprunglig puts, målad i en ljusgul
kulör, och med ett pappklätt tak. Tillbyggnader har uppförts under 30- och 40-talet. Den
ursprungliga delen har ett rundat hörn med fönsterband och i den tillbyggda delen mot
gatuhörnet finns stora, ursprungliga, spröjsade, järnfönster med ursprungligt glas. Längs
Lantmannagatan finns ett markerat trapphus med klinker på fasaden. Fasadens
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arkitektoniska uttryck är välbevarat. Byggnaden innehåller idag Pågens verksamhet. Fasaden
längs Lantmannagatan förses med varsamhetsbestämmelse.

Byggnad 6270. Vy från Lantmannagatan. T.h, det rundade hörnet.

Pågens bageri (byggnad 6210) uppförd cirka 1961, ritad av arkitekt Ralph Erskine, Aage
Rosenwold, Mike Linett, Arne Nilsson Sven-Ingvar Ekstrand m fl. Fabriksbyggnaden är
utbyggd i tre omgångar. Mellan 1967 och 1968 uppfördes en kontorsdel mot Lantmannagatan. Fasaden är av profilerad vitmålad betong (som lätt kan misstas för trapetskorrigerad
plåt). Taket är ett flackt sadeltak, klätt med svart takpapp. Fönster saknas i markplanet mot
gatan. Kontorsdelen ovanpå den slutna produktionsdelen har däremot stora glaspartier i
fasaden. Tidigare mellanrum till byggnaden söder om har byggts igen. Fasaden utmed
Lantmannagatan förses med varsamhetsbestämmelse.

Byggnad 6210, Vy från Lantmannagatan.

Metzéns färgeri och kemiska tvättanstalt (byggnad 6260) uppförd 1910, ritad av arkitekt
Axel Stenberg. Byggnaden är uppförd i tegel i tidstypisk industriarkitektur. Fasaden är
symmetriskt uppbyggd med många detaljer. Byggnaden har i stort sin ursprungliga form
och uttryck trots en hel del förändringar. Byggnaden innehåller Pågens verksamhet idag.
Byggnaden förses med skyddsbestämmelse och rivningsförbud i egenskap av
industribyggnad som är representativ för kvarterets tidigaste historia med koppling till
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industriområdets etablering under det tidiga 1900-talet. Byggnadsvolymen och fasaden mot
Kopparbergsgatan ska bevaras. Vid ändring ska ursprunglig fasadutformning bevaras. Med
skyddsbestämmelse och förbud mot rivning bevaras läsbarheten kring det som utgör
uttryck för riksintresset Malmö [M114] i kvarteret Lyckan.

Byggnad 6260. Vy från Kopparbergsgatan. T.h. detalj av dekorativa fasadelement i tegel ut mot Kopparbergsgatan.

Skiss över Metzéns Färgeri och Kemiska tvättanstalt (byggnad 6260) från 1910 ritad av Axel Stenberg.
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2 Konsekvenser
2.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Planändringen bedöms ringa och berör enbart redan befintlig, bebyggd och sedan länge
ianspråktagen mark.
Bedömningen grundas på följande:


Området är sedan tidigare detaljplanelagt. Ingen ytterligare mark tas i anspråk.



Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa.



Miljökvalitetsnormer riskerar inte att överskridas.



Planen bedöms sammantaget ge en ringa miljöpåverkan.

2.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild

Planändringen innebär att området kan bebyggas i större utsträckning genom att dels tillåta
en högre byggnadshöjd dels tillåta att byggnader uppförs på ytor som reglerats som
”byggfria”.
Området är ianspråktaget för industriändamål och avgränsat dvs inte tillgängligt för
allmänheten. De ”byggfria” ytorna är en rest från tidigare kvartersstrukturs gatumark som i
tidigare planändring har överförts till kvartersmark och skapat utrymme för stora
sammanhängande produktionsbyggnader.
Både inom och i anslutning till området finns bebyggelse som är högre än 12 meter. Inom
planområdet regleras byggnadshöjden till 12 meter. I bihang 132 till detaljplan PL 1652
möjliggörs dock högre höjd för vissa partier genom texten: ”På med siffra i romb betecknat
område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger. Utan hinder kan medges en
större höjd för visst byggnadsparti där byggnads industriella ändamål så kräver och byggnadsnämnden
prövar lämpligt.” I anslutning till planområdet varierar höjderna från 6 till som högst 21,5
meter.
Bedömningen är att den utökade byggrätten på tidigare ”byggfri mark” inte medför någon
påverkan på stadsbilden eftersom tidigare kvartersstruktur inte längre är läsbar och
planområdet är slutet. Den utökade byggnadshöjden kan medföra viss påverkan på
stadsbilden. Påverkan bedöms som liten eftersom det både inom och i anslutning till
planområdet finns höga byggnader/byggnadsdelar som är motsvarande planförslagets
byggnadshöjder.
Kulturmiljö

Nationella intressen
Riksintresse för kulturmiljövården M:K 114
Sofielunds industriområde är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövården, M:K
114. I uttrycken till riksintresset anges industrialismens stad, med 1800-talets och det tidiga
1900-talets industribyggnader samt bebyggelse som speglar boende och levnadsförhållanden för olika samhällsskikt. Metzéns färgeri och kemiska tvättanstalt (byggnad 6260),
uppförd 1910, är en representant för detta.
Genom att reglera byggnad 6260 (tidigare Metzéns Färgeri) med bestämmelse om skydd av
värdefull kulturmiljö och förbud mot rivning bevaras den byggnad som har koppling till
industriområdets etablering under det tidiga 1900-talet och bidrar därmed till en fortsatt
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läsbarhet kring det som utgör uttryck för riksintresset Malmö, M114, i kvarteret Lyckan.
Bedömningen är att planförslaget därmed inte riskerar att påtagligt skada riksintresset vid
ett genomförande. Detta eftersom förändringen av befintlig bebyggelse och miljö är
obetydlig och inte påverkar stadsplanemönster, stadens siluett, miljöer eller byggnader som
är uttryck för riksintresset.
Regionala och lokala intressen
Ett framträdande karaktärsdrag i Sofielunds industriområde är den småskaliga bebyggelsen
som bidrar till områdets skala och utveckling över tid. Småskaligheten har varit ett
dominerande karaktärsdrag i Sofielunds industriområde alltsedan det tidiga 1900-talet, då
mindre industrier etablerade sig i området.
Trots att bebyggelsen inom Sofielunds industriområde har utvecklats och genomgått
förändringar över tid har områdets ursprungliga skala i stora delar bevarats, vilket gör det
fortfarande möjligt att förstå den i sitt historiska sammanhang, med koppling till
riksintresset för kulturmiljövården M:K 114.
Genom att reglera att högre byggnader uppförs med indrag från fastighetsgräns mot
Kopparbergsgatan och Lantmannagatan och att fasader utmed Kopparbergsgatan i sitt
uttryck ska hämta inspiration från områdets karaktäristiska brokighet och skala kan
småskaligheten fortsatt förstås.
Genom att tillföra varsamhetsbestämmelser på bebyggelsen längs Lantmannagatan skyddas
fasaderna som bedöms som kulturhistoriskt värdefulla. Byggnaderna kan därmed fortsatt
vara karaktärsgivande för platsen.
Risker och säkerhet

Pågående verksamhet är tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken (MB) för framställning av
livsmedel på fastigheten Lyckan 22 och 30. Verksamhetstillstånd finns för verksamheten.
Verksamhetstillstånd regleras inte i detaljplan. Genomförandet av planändringen innebär
att byggrätten utökas och att lokaler för en mer effektiv produktionsprocess kan
möjliggöras. Ändringen dvs ändrad byggnadshöjd och borttagande av ”byggfri mark”
bedöms inte medföra ökade risker eller påverkan på säkerheten.
Luftkvalitet

Malmö har problem att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid vid platser där andelen
tung trafiken är hög och där trafiken är intensiv. Planområdet ligger inom område utpekat
med förhöjda halter av luftföroreningar men under värden för miljökvalitetsnormen.
Verksamhetens utsläpp av kväveoxider regleras i verksamhetstillståndet. Ett genomförande
av ändring av detaljplanen bedöms inte medföra risk för försvårande av att uppnå mål för
miljökvalitetsnormer för luft.
Vattenkvalitet

Planområdet ingår i delavrinningsområdet ”Rinner mot Malmö hamnområde” (SMHI
2016). Närmast berörd vattenförekomst är Malmö hamnområde som har måttlig ekologisk
status (2019-06-20). Miljökvalitetsnormen är att måttlig ekologisk status ska uppnås år
2027. Den kemiska statusen klassas som uppnår ej god (2019-05-15). Miljökvalitetsnormen
är att god kemisk ytvattenstatus ska uppnås, med undantag för bromerade difenyleter och
kvicksilver och kvicksilverföreningar.
Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till Sjölunda
avloppsreningsverk. Slutlig recipient är Öresund.
Berört planområde är ianspråktaget för industriändamål och ändringen bedöms inte
påverka vattenkvaliteten i recipienten. Processavloppsvatten från verksamheten ska avledas
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till det kommunala reningsverket efter rening bestående av fettavskiljning och
oljeavskiljning, vilket regleras i verksamhetstillståndet.
Ett genomförande av ändringen innebär endast mindre fysiska förändringar jämfört med
vad gällande detaljplan medger. Därför bedöms ett genomförande inte medföra någon risk
för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

Området består av kombinerade avloppssystem (spillvatten och dagvatten leds till samma
ledning). Vid kraftigt regn kan ledningskapaciteten överskridas och uppdämning ske, vilket
kan leda till källaröversvämningar. Kraftiga regn kan också ge upphov till bräddningar till
recipient. Dagvattenflödet till de kombinerade ledningarna ska därför inte ökas i samband
med ny exploatering.
Planområdet är hårdgjort och vid kraftigt regn samlas vatten där marken idag inte är
bebyggd. Det finns förutsättningar för att marken höjdsätts så att vattenansamling undviks.
Vattnet som tidigare ansamlas behöver tas om hand och ledas vidare utan att riskera att
bebyggelse i närheten och nedströms drabbas.
Genom att ny bebyggelse utformas och höjdsätts så att översvämning undviks (vid ett 100årsregn) och inte skyfallssituationen förvärras för bebyggelse i närheten och nedströms
bedöms ett genomförande av ändringen ingen ökad risk för översvämning vare sig för
berörda, intilliggande eller byggnader nedströms.
Markföroreningar

Inom fastigheten bedrivs industriverksamhet avseende bageri. Planförslaget möjliggör en
effektivisering av pågående verksamhet genom ökad byggrätt dels på tidigare ”byggfri
mark” dels med en högre byggnadshöjd. Den ”byggfria marken” är inom kvartersmark och
en rest från tidigare kvartersstrukturs gatumark. Delar av den gamla strukturen är redan
bebyggd vilket har skett i samband med att verksamheten har utvecklats. Det finns inga
kända markföroreningar inom planområdet. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte
medföra några risker avseende markförorening.
Buller

Buller från industriell verksamhet
Befintlig bebyggelse i omgivningen, såsom förskola och bostäder söder och öster om
planområdet, begränsar till viss del framtida verksamheters möjligheter till bullerpåverkan.
Verksamhetens dominerade bullerkällor består av utvändiga takfläktar och fordonstrafik till
och från anläggningen. Industribullret regleras genom villkor i verksamhetstillståndet och
regleras med avseende till påverkan på befintlig bebyggelse och för ny bebyggelse på äldre
detaljplaner. Vid prövning av nya detaljplaner i närområdet kommer det att behöva
säkerställas att bostäder och annan tilltänkt användning klarar gällande riktlinjer för
industribuller. Buller ifrån industriverksamheten begränsar hur närområdet kan nyttjas.
Trafikkonsekvenser

Ett genomförande av detaljplanen innebär en utökad byggrätt och möjligheten till att
utveckla industriverksamheten. Beroende på verksamhetens utveckling kan trafikflödet till
fastigheten påverkas. Med en högre packningsgrad och fordon med större lastkapacitet kan
positiva effekter nås avseende antalet fordon i förhållande till produktion.
Trafiken till verksamheten planeras fortsatt ledas via Kopparbergsgatan och Norra
Grängesbergsgatan. Ett befintligt cykelstråk finns längs Norra Grängesbergsgatans östa
sida dvs på planområdets motsatta sida, vilket innebär att konflikt med cykelstråket därmed
kan minskas. De finns inget utpekat cykelstråk längs Kopparbergsgatan.
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I pågående Planprogram Sofielund ses trafiksäkerheten över, exempelvis föreslås ett
cykelstråk längs Kopparbergsgatan och andra trafiksäkerhetshöjandeåtgärder utmed Norra
Grängesbergsgatan. Dessa åtgärder kommer kunna genomföras utan att framkomligheten
för den tunga trafiken påverkas.
Produktionsmängden regeras i verksamhetstillståndet och påverkas inte av den ändring
som sker i detaljplanen. Genomförandet att planförslaget bedöms därför inte ha någon
påverkan på trafiken, trafiksäkerheten eller framkomligheten.
2.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Exploateringsavtal bedöms inte behöva upprättas för denna ändring av detaljplan.
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.
Ersättningsanspråk
Eventuellt anspråk på ersättning med anledning av planen ska klarläggas innan planen
antas.
2.4 Konsekvenser för fastigheter

Del av Lyckan 22
Fastighetsindelningsbestämmelser upphävs.
Del av Lyckan 30
Fastighetsindelningsbestämmelser upphävs. Markreservat för ledningar upphävs.
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3 Genomförande
3.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Respektive fastighetsägare ansvarar för förändringar inom kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan
fastighetsägarna inom planområdet.
Tidplan

Genomförandet av detaljplanen bedöms kunna påbörjas inom 5 år.
3.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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.
3.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Nya fastigheter kan bildas genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning. Övriga
förändringar av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsreglering.
Ledningar som finns inom kvartersmark säkras lämpligen genom att servitut bildas för dess
ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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4 Planeringsförutsättningar
4.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av att företaget Pågen ABs bageri i Malmö som är verksamt
inom fastigheten sedan 1960-talet önskar utveckla sin verksamhet och sitt byggnadsbestånd.
I gällande detaljplan PL 1652, (1987) anges markanvändning för industriändamål (J).
Byggrätten begränsas av byggnadshöjden 12 meter och mark som inte får bebyggas
(prickmark) samt mark för ledningar (u-område), följer delvis en struktur som har sitt
ursprung i tidigare kvartersindelning. Verksamhetsutövaren önskar utveckla verksamheten
vilket kräver högre byggnader och en friare placering.
Målet med utvecklingen är att utöver en modernisering och effektivisering även minska
mängden utsläpp, utforma byggnaden så att bullerreducerande effekter uppnås, och skapa
fler arbetstillfällen etc.
Tillståndspliktig verksamhet

Pågen ABs bageri i Malmö är en tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken (MB)
för framställning av livsmedel på fastigheten Lyckan 22 och 30. Tillstånd finns för
pågående verksamhet.
Till tillståndspliktig verksamhet räknas all användning av mark, byggnad eller anläggning
som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller för miljön.
Ett tillstånd reglerar anläggningen lokalisering, vilken verksamhet som får bedrivas och dess
omfattning. Vidare regleras andra förhållanden genom villkor, till exempel hur stora utsläpp
av föroreningar till luft och vatten som får förekomma.
Ett tillstånd enligt MB ger en rättssäkerhet att bedriva verksamheten men innebär även
skyldigheter att följa de försiktighetsmått som följer av tillståndet.
Planförfarande

Ändringen av detaljplanens 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 ändringen ska antas av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges ställe
i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Medverkande

Ändringen av detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret.
4.2 Planområdet
Plandata

Planområdet ligger i Sofielunds industriområde, i de sydöstra delarna av innerstaden i ett
område som har varit industriområde under en lång tid och som från början låg i utkanten
av staden. Industriområdet, liksom dess omgivning har under årets lopp förändrats i sin
karaktär och området ligger nu relativt centralt beläget utifrån hur staden har byggts ut och
vuxit.
Området som är föremål för ändring är en del av kvarteret Lyckan och omgärdas av
Lantmannagatan, Kopparbergsgatan, Norra Grängesbergsgatan, grönområdet Gullängen
och Uddeholmsgatan. Kvarteret som helhet är cirka 135 000 m2. Planområdet omfattar del
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av fastigheten Lyckan 22 och dela av fastigheten Lyckan 30 och är cirka 65 000 m2.
Fastigheterna är i privat ägo.
Planområdet belastas av ledningsrätter och avtalsservitut. Arbete pågår med att överföra
allmänna ledningar till fastigheten och att upphäva ledningsrätter och servitut för ledningar
som inte längre nyttjas.
Platsens historik

Sofielunds industriområde var, vid tiden för sekelskiftet 1900, ett något perifert område
med tillgång till godstrafik genom Malmö Kontinentens Järnvägar. Området började
exploateras för industriändamål i början av 1900-talet, på mark som tidigare tillhört
egendomarna Annelund och Sofielund i Västra Skrävlinge socken. Vid mitten av 1800-talet
började mark avstyckas från Sofielundsgården för vad som planerades bli bostads- och
industriändamål.
Industriområdet började utvecklas strax efter sekelskiftet. Området har byggts ut succesivt
under hela 1900-talet, med kulmen under 1930–40-talet då det i princip fick sin nuvarande
utbredning. Från slutet av 1960-talet påbörjades omvandlingen av ett tidigare småskaligt
verksamhetsområde med många fastighetsägare, till ett mer storskaligt industriområde med
färre fastighetsägare och sammanslagning av kvarter med igenbyggda gator som följd.
Kvarteret Lyckan bestod i de ursprungliga byggnadsplanerna av flera mindre kvarter som
försörjdes via allmänna gator. 1986 antogs PL 1652, och i den fastställdes de allmänna
vägarna inom området som kvartersmark. När PL 1652 antogs förändrades även
förhållandena i gränszonen mot Gullängsparken, där en del av det som i tidigare planer
reglerats som industrimark fastställdes för parkändamål medan en annan del som tidigare
reglerats som allmän plats fastställdes som kvartersmark. Planläggningen föranleddes då
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precis som nu av utbyggnadsplaner för verksamheterna inom kvarteret Lyckan. Detaljplanen genomfördes dock inte i de delar som reglerades som allmän plats för park, utan
industrianvändningen fortgick istället genom arrenden mellan staden och verksamhetsutövaren. Ett förhållande som fortlever än idag.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet ligger inom Sofielunds industriområde som är ett verksamhetsområde inom
kategori handel, besöksnäring och kategori ytkrävande lager, tillverkning, etc. Gällande
detaljplan omfattar förutom industrifastigheterna inom kvarteret Lyckan, Gullängsparken
och ett i översiktsplanen utpekat huvudcykelstråk. Strax söder om planområdet ligger
Gullängens förskola och söder om Gullängsparken bostadsområdet Lönngården. Väster
om planområdet, på andra sidan Lantmannagatan, ligger Norra Sofielund och Sofielundsskolan. Öster om planområdet ligger Norra Grängesbergsgatan där en mängd mindre
företag och föreningar finns.
Bebyggelse

Inom berört område finns Pågen ABs bageri vars byggnader innehållande bageriverksamhet, handel, restaurang. Kvarteret har byggts ut i flera etapper, och befintlig bebyggelse
avspeglar såväl tidigare strukturer som utbyggnadsetapper och byggnadsepoker.
Kulturmiljö

Värdefull bebyggelsemiljö
Det finns inga av kommunen tidigare utpekade särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer eller
byggnader inom området.
Söder om Gullängen och fortsatt väster om Lantmannagatan finns område som i
översiktsplanen är utpekat som kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer. Anslutande
stadskaraktärer som pekats ut i översiktsplanen är:



Institutioner - väster om Lantmannagatan
Öppen kvartersstad - söder om planområdet
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Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga fornlämningar inom planområdet.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet är hårdgjort med byggnation och asfalt samt är relativt flackt, med en svag
sluttning söderut.
Gång-, cykel- och biltrafik

Kvarteret angörs huvudsakligen via Kopparbergsgatan och Norra Grängesbergsgatan.
Separata gångbanor finns på omkringliggande gator. Separata cykelvägar finns att ansluta
till utmed Lantmannagatan, Norra Grängesbergsgatan och Gullängsstigen, som ingår i
huvudcykelnätet och ger bra kopplingar till övriga delar i staden.
Teknisk försörjning

Planområdet är försörjt med ledningar för el, tele och VA som verksamheten är ansluten
till.
Områden har kombinerade avloppssystem (spillvatten och dagvatten leds till samma
ledning). Vid kraftiga regn finns risk för att ledningskapaciteten överskridas och uppdämning sker i systemet, vilket kan leda till källaröversvämningar. Kraftiga regn kan också
ge upphov till bräddningar till recipient. Området är fullt hårdgjort och vid skyfall står en
hel del vatten på de obebyggda ytorna inom planområdet.
4.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för kulturmiljö, M:K 114 Malmö. Uttryck för
riksintresset Malmö [M114] i kvarteret Lyckan bedöms vara det inom kvarteret som
berättar om tiden för etableringen av Sofielunds industriområde kring sekelskiftet 1900. De
företeelser och objekt som berättar om detta idag är namnet Kv. Lyckan, delar av den
ursprungliga planläggningen genom Lantmannagatan och korsningen mot Kopparbergsgatan samt byggnad 6260, tidigare Metzéns Färgeri.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som existerande verksamhetsområden. För Sofielund
finns platsspecifika riktlinjer som bland annat anger:


Områdets kreativa miljö ska vidareutvecklas. Ett flertal olika verksamheter med
skilda inriktningar ska kunna etableras och utvecklas inom området.



Verksamheterna får dock inte störa boende i omgivningen eller äventyra befintliga
verksamheters fortlevnad.



Kvarteren Kampen och Intäkten i områdets norra del kan omvandlas till blandad
stadsbebyggelse. Bostadsbebyggelse tillåts i kvarteren i den omfattning det är
möjligt med hänsyn till risk- och bullerfaktorer. Pågens verksamhet ska kunna
fortgå utan inskränkningar.



Området utgör tillsammans med Kontinentalbanan en barriär mellan Rosengård
och innerstaden. Rörelsestråken genom området ska därför stärkas med medveten
gestaltning både på kvartersmark och allmän platsmark. Detta gäller bland annat
stråket mellan gröningen Gullängen och Persborg.



Äldre befintliga industribyggnader ska stärka områdets karaktär.
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Den planerade åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
Den planerade åtgärden är förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande över
översiktsplanen.
Gällande detaljplaner

Området är planlagt. Gällande detaljplan är PL 1652, antagen 1987. Området är planlagt för
industriändamål och får användas endast för industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej
vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.
Fastighetsindelningsbestämmelse
Tomtindelningen TI 97L gäller som fastighetsindelningsbestämmelse.
Fastighetsindelningen är genomförd.
4.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument





Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Avfallsplan 2016–2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun

Utredningar till grund för planförslaget



Lyckan 30, Ändring av detaljplan, bedömning påverkan av riksintresse för
kulturmiljövården Malmö [M114], Tyréns 2020-10-15

Övriga dokument





Lyckan 30, Malmö Kulturmiljöunderlag 2020-02-25
Malmö Museer, Sofielunds industriområde RI bedömning WS 2020-09-23
Tillstånd till anläggning för tillverkning av bageriprodukter, 2004-06-24

Stadsbyggnadskontoret

Ann-Katrin Sandelius
Enhetschef

Susanne Klint
Planhandläggare
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