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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplanför fastigheten Tygelsjö 20:5 m.fl. i Tygelsjö by i
Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och centrumverksamhet inom
planområdet.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att översiktsplanen anger att det centralt belägna
industriområdet i sydvästra Tygelsjö ska omvandlas genom att en mer varierad
bebyggelse tillfogas den gamla. Utvecklingen bidrar till ett tillskott av bostäder.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Marken är planlagd för småindustri och upplagsändamål. Planområdet är till stor del
obebyggt, men rester av industribyggnader finns kvar. En magasinsbyggnad finns i
norra delen av planområdet, mot Tygelsjövägen. Denna är nyligen planlagd för
centrumverksamhet, men ska i aktuell detaljplan även prövas för bostadsändamål.
Inom övriga planområdet förslås ny, småskalig bostadsbebyggelse.
Inom området löper ett i översiktsplanen utpekat markreservat för spårtrafik.
Bebyggelsestrukturen behöver anpassas för att säkra reservatet, vilket kan innebära att
en remsa på ca 9 m utmed planområdets västra gräns behöver lämnas obebyggd.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stadsbebyggelse med täthetsgrad 3,
d.v.s. lägre täthetsgrad, för området som ingår i det geografiskt särskilt utpekade
området Tygelsjö. För Tygelsjö anges att en mer varierad bebyggelse ska tillfogas den
befintliga, bl.a. genom att omvandla den centralt belägna industrimarken i sydväst.
Genom planområdet i nord-sydlig riktning finns ett utpekat reservat för en eventuellt
framtida sträckning av spårburen kollektrafik söderut mot Vellinge.
Den föreslagna åtgärden är förenlig med översiktsplanen.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

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

V 200408

Genomförandet av detaljplanen bedöms preliminärt inte medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. Marken är redan ianspråktagen och har
varit bebyggt med industriverksamhet. En särskild miljökonsekvensbeskrivning ska
därför inte upprättas. Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i planbeskrivningen.
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BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

Det finns bekräftat förorenad mark inom planområdet, vilket kommer att behöva
utredas. Planområdet ligger intill Tygelsjövägen och det förekommer buller upp till 60
dBA, därför kan bullerutredning behövas om bostäder placeras nära vägen.
Inventering av befintliga träd bör göras. Kulturmiljövärden för magasinsbyggnaden
bör utredas.
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

Solida Fastigheter Tygelsjö AB

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

PL 833, PL 1442, Dp 4574

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN
SBN

2021-02
2021-08
2021-12
2022-02

Johanna Perlau

Dennis Bengtsson

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Flygbild över fastigheterna

Planområdet markerat med röd linje, rosa och gul streckad linje visar
spårvägsreservatet.
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