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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att inom fastigheten Bunkeflo 10:5 bedriva
centrumverksamhet. Syftet är också att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
skydda värdefull naturmiljö.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Inom planområdet finns en prästgård med en mangårdsbyggnad och en vinkelbyggnad.
Byggnaderna är sammanlänkade med en mindre byggnadspassage. Byggnaderna och tillhörande mur med järngrindar är av högt kulturhistoriskt värde och har därför försetts med
rivningsförbud, skydd- och varsamhetsbestämmelser. Längs den norra fastighetsgränsen
finns tre massiva lindar som, förutom att de innehar ett högt naturvärde, också speglar gårdens historia. Detaljplanen reglerar att träden inte får fällas, med undantag om de är sjuka
eller utgör en säkerhetsrisk.
Syftet med detaljplanen är, förutom att bevara värdefulla kultur- och naturvärden, att möjliggöra en utveckling av fastigheten genom att planlägga för centrumverksamhet. Inom användningen centrumverksamhet ryms en rad olika verksamheter. Syftet är dock att det ska
vara en småskalig verksamhet som stämmer väl överens med fastighetens och kulturbyggnadernas förutsättningar. Exempel på verksamheter är daglig verksamhet, kontor, samlingslokaler och lokaler för religiös verksamhet.
Detaljplanen möjliggör ingen ytterligare byggrätt för huvudbyggnader. Komplementbyggnader tillåts inom en stor del av planområdet, med undantag för angöringsgatan på kvartersmark och längs den sydvästra fastighetsgränsen där det finns ett dussintal uppvuxna
träd.
Konsekvenser

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

Planområdet omfattar hela fastigheten Bunkeflo 10:5 som är belägen centralt i Bunkeflo
kyrkby som i sin tur ligger i sydvästra Malmö i närheten av Vintrie. Planområdet har en area
på cirka 4 100 m². Planområdet gränsar mot befintlig gårdsbebyggelse i norr, i öster mot
Vintrievägen och i söder och väster mot kyrkogården. En dryg kilometer från planområdet
ligger Hyllie station.
Byggnaderna inom fastigheten har tidigare använts för kyrkligt ändamål. Byggnaderna uppfördes som en prästgård. Därefter har byggnaden nyttjats som församlingshem och pastorsexpedition. Under den större delen av 2000-talet har byggnaderna nyttjats som förskola
med tidsbegränsat bygglov. I dagsläget används byggnaderna för daglig verksamhet.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Det föreslagna ändamålet avviker något från översiktsplanen, men bedöms ändå vara förenlig med huvuddragen. Översiktsplanen anger användningen begravningsplatsför fastigheten
och omgivningen, där Bunkeflo kyrka med tillhörande kyrkogård ligger. Gränsen för blandad stadsbebyggelse går precis i fastighetsgränsen till aktuellt planområde, och tolkningen
4 (20)

är att det är kyrkan och kyrkogården som ska ingå i användningen begravningsplatser, medan aktuellt planområde kan definieras som blandad stadsbebyggelse.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Detaljplanens stadsbyggnadsidé är att bevara byggnadernas kulturhistoriska värde genom
att förse byggnaderna med rivning-, varsamhets-, och skyddsbestämmelser och samtidigt
möjliggöra att byggnaderna fortsatt kan utvecklas genom att planlägga fastigheten för centrumverksamhet.
Inom fastigheten finns ett stort antal träd. Träden har ett högt samlat naturvärde. Detaljplanen skyddar de träd med högst naturvärde och kulturvärde och skapar förutsättningar för
att spara resterande träd.
2.2 Bebyggelse

Inom planområdet finns en prästgård med en mangårdsbyggnad och en vinkelbyggnad.
Byggnaderna är sammanlänkade med en mindre byggnadspassage. Gårdsplanen (mot norr)
är grusad och fastigheten är bitvis avgränsad av en äldre och dekorerad mur med grindar av
gjutjärn. På den södra sidan om byggnaderna finns en trädgård med bland annat en mindre
lekstuga som vittnar om fastighetens tidigare användning som förskola.

Fotografi över gårdsplanen. Mangårdsbyggnaden syns till vänster och vinkelbyggnaden till höger. Över huvudentrén
på Mangårdsbyggnaden syns en homeja, försedd med spröjsat fönster.
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Fotografi över mangårdsbyggnaden, vinkelbyggnaden och byggnadspassagen som förbinder båda byggnaderna.

Fotografi över mangårdsbyggnaden sett från trädgårdssidan (vy mot norr).

7 (20)

Användning/ändamål

Planförslaget reglerar användningarna Centrumverksamhet. Centrumverksamhet är en bred
användningsbestämmelse som innefattar en rad olika verksamheter. Syftet är dock att det
ska vara en småskalig verksamhet som stämmer väl överens med fastighetens och kulturbyggnadernas förutsättningar. Exempel på verksamheter är bland annat daglig verksamhet,
kontor, samlingslokaler och lokaler för religiös verksamhet.
2.3 Kulturmiljövärde
Varsamhetsbestämmelser

Ändring av byggnader och bygglovspliktiga anläggningar ska alltid utföras varsamt så att
hänsyn tas till byggnadens eller anläggningens karaktärsdrag. Byggnadernas och anläggningarnas tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas tillvara. Kraven gäller oavsett om det finns bestämmelser om detta i detaljplan eller inte (Planoch bygglagen (2010:900) 8 kap 17 §). I en detaljplan kan kommunen dock precisera det generella kravet på varsamhet genom att ange bestämmelser om vilka karaktärsdrag och värden som varsamheten speciellt ska inriktas på.
Plankartan har försetts med följande preciserade varsamhetsbestämmelse:
k1

Kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad som ska bibehållas till sin karaktär
med avseende på volym, utformning och material. De karaktärsdrag som angivits i planbeskrivningen under rubriken ”Värdefulla karaktärsdrag huvudbyggnad” ska tillvaratas vid förändring.

k2

Byggnad ska bibehållas till sin karaktär avseende volym och utformning. De
karaktärsdrag som angivits i planbeskrivningen under rubriken ”Värdefulla karaktärsdrag länkbyggnad” ska tillvaratas vid förändring.

k3

Kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad som ska bibehållas till sin karaktär
avseende volym, utformning och material. De karaktärsdrag som angivits i
planbeskrivningen under rubriken ”Värdefulla karaktärsdrag vinkelbyggnad” ska
tillvaratas vid förändring.

Värdefulla karaktärsdrag - huvudbyggnad (k1)

Volym och utformning
Byggnaden har en långsmal planform, vilket är karaktäristiskt för byggnadsskicket i Skåne.
Utformningen är till stor del typisk för det tidiga 1900-talet. Den höga sockeln är av natursten och i denna finns flera källarfönster med ljusbrunnar. Sadeltaket har en brant lutning
och en svagt svängd takfot. Gavelspetsarna är murade och saknar takutsprång. Längs takfoten i norr och söder löper en profilerad takgesims. Symmetriskt placerade i taket finns små
trekantiga takkupor med spröjsade fönster. Flera av takkuporna är igensatta, men kan med
fördel återskapas med de ursprungliga som förlaga. Nedanför taknock finns en murad skorsten, vilken är karaktärsskapande och möjliggör förståelse för byggnadens historiska användning som bostad. Centralt placerad vid fasaden mot norr finns huvudentrén, vilken betonas av en homeja (se bild/fotografi på s. 6) som är försedd med spröjsat fönster.
Material
Fasadernas spritputsade och kalkavfärgade fasader samt röda enkupiga taktegelpannor är
karaktärsskapande. Dörrar och fönster är genomgående av trä och täckmålade. Entrétrappor är gjutna i betong och räcken är utförda av smidesjärn och är väl anpassade till byggnadens kulturvärden. Ramper mot fasaden i norr utförda i trä har inte utformats med större
hänsyn till byggnadens värden och kan med fördel tas bort alternativt ges en mer anpassad
gestaltning.
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Värdefulla karaktärsdrag - länkbyggnad (k2)

Länkbyggnaden, som kopplar samman och tar upp nivåskillnader mellan huvudbyggnaden
och vinkelbyggnaden, uppfördes i mitten av 1970-talet. Volymen underordnar sig de intilliggande byggnaderna och har en utformning som skiljer sig från, men är väl anpassad till
dessa. Byggnadsdelen karaktäriseras av sitt flacka tak med utkragande sarg, slätputsade
sockel och fasader och stora glaspartier mot söder och väster. Mot söder finns även en
mindre gjuten trappa med smidesräcke.

Värdefulla karaktärsdrag - vinkelbyggnad (k3)

Vinkelbyggnaden uppfördes 1915 som ekonomihus med flera funktioner, däribland bakstuga och tvättstuga. En skorsten uppfördes då för dessa funktioner i byggnadens södra
del. Skorstenen har sedan dess genomgått förändringar, men utgör ändå ett karaktärsdrag
som speglar byggnadens funktion.
Byggnaden har en karaktäristisk långsmal byggnadskropp och ett sadeltak med slättäckt
papp i svart. Sockeln är relativt låg och något utkragande från övriga fasadlivet. Fasaderna
ovan sockeln är slätputsade. Fönster och dörrar är genomgående av trä och täckmålade.
Skydd av kulturvärden

Mangårdsbyggnaden och muren har försetts med bestämmelser om skydd av kulturvärden
vilket tar sig uttryck i plankartan genom följande bestämmelser:
q1

Fönster ska bevaras. Underhåll ska ske med traditionella metoder och material.

q2

Trekantiga takkupor och homeja ska bevaras. Underhåll ska ske med
traditionella metoder och material.

q3

Mur med järngrindar ska bevaras. Underhåll ska ske med traditionella
metoder och material.

Skydd av kulturvärden - Mangårdsbyggnaden

Skydd av kulturvärden- Fönster (q1)
Fönstren i huvudbyggnaden har tillkommit under två perioder, tidigt 1900-tal och omkring
1950. Samtliga fönster är av trä och hantverksmässigt utförda. Fönstren vittnar om byggnadens historia och innehar i sig kulturhistoriska värden. De utgör därför ett väsentligt karaktärsdrag för byggnaden, varför de har försetts med skyddsbestämmelse.
Skydd av kulturvärden- Homeja och takkupor (q2)
Att placera en homeja ovanför huvudentrén är karaktäristiskt för byggnadsskicket i Skåne.
Homejan och de symmetriskt placerade små trekantiga takkuporna från början av 1900-talet, då byggnaden fick sin nuvarande utformning, utgör också väsentliga karaktärsdrag för
byggnaden varför de försetts med skyddsbestämmelse.

Skydd av kulturvärden - Mur och järngrindar (q3)

Muren som omgärdar gårdsplanen i norr med järngrindar mot öster och söder tillkom i
samband med att fastigheten styckades av 1910-15. Vid samma tid anordnades även infartsvägen till gården i öster. Muren med järngrindarna visar tydligt på gårdens historia och utveckling, varför den försetts med en skyddsbestämmelse.
Rivningsförbud

Huvudbyggnaden och vinkelbyggnaden har försetts med rivningsförbud (r). Detta eftersom
det före detta prästgårdskomplexet med mangårdsbyggnad och vinkelbyggnad utgör en väsentlig del av Bunkeflos historia. Den före detta prästgården med sin placering direkt norr
om den tidigare medeltida kyrkan i byn har lång kontinuitet, redan på kartmaterial från
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1781 finns en kringbyggd prästgård på denna plats. Byggnaderna har stora kulturhistoriska
värden och möjliggör läsbarhet och förståelse för såväl gårdens som byns historia.
Korsmark

Gårdsplanen och trädgården är försedd med korsmark med betydelsen Marken får endast förses med komplementbyggnad och ramp. Detaljplanen skapar därför förutsättningar för att trädgården och gårdsplanen bevaras i sin nuvarande form, vilken har lång kontinuitet och speglar
gårdens historia. Uppförandet av komplementbyggnader bör ske restriktivt och dess placering bör studeras noga för att inte påverka gårdens höga kulturvärden.
Ramper tillåts för att det ska vara möjligt att tillgänglighetsanpassa byggnaderna vars golv
ligger högre upp än marknivån. Till mangårdsbyggnaden finns tre befintliga ramper. En
ramp vetter mot trädgårdssidan åt söder och två ramper vetter mot gårdsplan åt norr.
Högsta nockhöjd i meter

Huvudbyggnaden, vinkelbyggnaden och byggnadspassagen har försetts med högsta nockhöjd i meter. Detaljplanen reglerar på så vis högsta nockhöjd i meter.
Skydd av träd med kulturhistoriskt värde

På gårdsplan mot den norra fastighetsgränsen finns tre uppvuxna träd av arten lind. Träden
bedöms ha ett kulturhistoriskt värde och speglar gårdens bakgrund. Träden har markerats
på plankartan och har försetts med skyddsbestämmelse som innebär att de inte får fällas
med undantag för om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk (n). Detaljplanen reglerar
också utökning av marklovplikten till att även omfatta fällning av träd. Regleringen tar sig
uttryck i plankartan genom den administrativa bestämmelsen Marklov krävs även för trädfällning (a).
2.4 Grönska och vegetation samt mark som inte får förses med byggnad på kvartersmark

Inom planområdet finns en betydande grönska. På gårdsplanen, mot den norra fastighetsgränsen, finns tre uppvuxna och massiva lindar. På trädgårdssidan, på den södra delen av
planområdet, finns en koncentration av träd mot den västra fastighetsgränsen. Antalet träd
ut mot den västra fastighetsgränsen uppgår till ett tiotal. Utöver detta finns träd sporadiskt
placerade inom fastigheten.
Infartsvägen kantas av en dubbelsidig trädallé. Trädindividerna ligger delvis utanför planområdet, resterande träd är planterade i fastighetsgräns.
Flera av de träden som är uppräknade ovan har ett högt naturvärde och bedöms som
skyddsvärda. Trädallén utmed infartsvägen skyddas av ett generellt biotopskydd enligt bestämmelser i miljöbalken. Anledningen till detta är att trädalléer utgör viktiga restbiotoper
och har stor betydelse som tillflyktsort, spridningskorridorer och ledlinjer för olika växtoch djurarter. För att avverka träden krävs särskilda skäl och dispens från länsstyrelsen.
Lindarna som är placerade ut mot den norra fastighetsgränsen har ett mycket högt naturvärde. Detaljplanen reglerar därför att lindarna inte får fällas med undantag om de är sjuka
eller om de utgör en säkerhetsrisk.
Resterande träd inom fastigheten varierar i art och storlek och har ett samlat naturvärde
och bör om möjligt sparas. Dock har inga enskilda trädindivider, förutom lindarna, bedömts ha ett särskilt högt naturvärde. Området närmast den västra fastighetsgränsen där
det finns ett tiotal träd har bedömts som olämplig att uppföra komplementbyggnader på.
Därför har detta område försetts med bestämmelse om att marken inte får förses med
byggnad (prickmark).
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2.5 Trafik
Bilparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Det slutgiltiga bilplatsbehovet fastställs i bygglovet och beror på i vilken omfattning fastighetsägaren väljer att arbeta med mobilitetsåtgärder, vad som faktiskt byggs samt möjlighet till samutnyttjande.
Bilplatsbehovet har beräknats till ca sex bilplatser för verksamheten. Parkeringstalet för medelnivå av mobilitetsåtgärder har använts, men beroende på hur mycket fastighetsägaren
väljer att arbeta med mobilitetsåtgärder kan parkeringstalet bli både högre och lägre.
Inom fastigheten, i anslutning till befintliga byggnader, finns tillräckligt utrymme att anordna samtliga parkeringsplatser. Det finns också möjlighet att anordna parkering för rörelsehindrades fordon inom 25 meter från entréerna.
Cykelparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Cykelplatsbehovet ska
lösas på kvartersmark inom fastigheten. Mobilitet för Malmö anger vilka krav som gäller
för utformning och lokalisering av cykelparkering.
Inom fastigheten, i anslutning till befintliga byggnader, finns tillräckligt utrymme att anordna samtliga cykelparkeringsplatser.
Angöring

Inom fastigheten finns en befintlig angöringsgata på kvartersmark som ansluter till Vintrievägen. Angöringsgatan leder fram till huvudbyggnadernas gård där möjlighet för parkering
finns.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Detaljplanen ligger inom verksamhetsområdet för spill- och dricksvatten och befintliga
byggnader är anslutna till ledningsnätet.
Dagvatten

Planområdet är bebyggt med två gårdsbyggnader med en byggnadsarea på cirka 500 m2.
Utöver byggnaderna är angöringsgatan och ett fåtal parkeringsplatser hårdgjorda. Övrig
mark inom planområdet består av mark i form av grus, gräsmatta och betongsten med fogar.
Detaljplanen möjliggör ingen utökad byggrätt för huvudbyggnader. Däremot tillåts uppförandet av komplementbyggnader inom stora delar av planområdet. En begränsning av
byggrätten för huvudbyggnader minskar behovet av komplementbyggnader och andra ytor,
till exempel parkeringsplatser. Detaljplanen skyddar också de tre mest värdefulla träden
inom fastigheten, och skapar möjlighet att bevara resterande träd.
Planområdet ligger inte inom verksamhetsområde för dagvatten, utan dagvatten hanteras
lokalt. Detaljplanen bedöms inte försämra fastighetens möjlighet att hantera dagvatten.
Avfallshantering

Avfallshanteringen utformas i samråd med VA SYD:s avfallsenhet.
Utrymmena för avfallshanteringen ska vara dimensionerade så att det dagligt uppkommande avfallet kan sorteras fastighetsnära. Det är viktigt att avfallsutrymmena planeras för
fullständig sortering och att det tas höjd för att ytterligare fraktioner kommer att sorteras ut
i framtiden. Avfallsutrymmena ska placeras i markplan med kortast möjliga avstånd till
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uppställningsplats för hämtningsfordon. Dragvägen för hämtfordon får aldrig överstiga 50
meter och lutningen ska inte vara mer än 1:12. Backning ska undvikas. Det är viktigt att
man tar höjd för god trafikmiljö och arbetsmiljö genom att göra plats för avfallshämtningsfordonet så att det kan stanna vid hämtstället.
Avfallsfordon och lastfordon ställer lämpligast upp på Vintrievägen. Dragvägen till huvudbyggnaden är flack och är cirka 35 meter.
Utformningen av avfallshanteringen bör ske baserat på Avfallsplan 2016-2020 för Burlövs
kommun & Malmö stad.
Detaljplanen möjliggör att avfallshanteringen kan ske på den egna fastigheten.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Utökad lovplikt

Marklov för trädfällning
Inom planområdet finns tre särskilt värdefulla träd. Träden har ett stort värde för fastighetens kulturhistoriska värde och ska bevaras. Marklovsplikten har därför utökats för att omfatta fällning av träd inom område där särskilt värdefulla träd står, vilket i plankartan gör sig
uttryck med planbestämmelsen Marklov krävs även för trädfällning (a).
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Bedömningen är gjord utifrån att planförslaget syftar till att bekräfta och komplettera pågående markanvändning som ryms inom befintliga byggnader inom planområdet. Ingen ny
byggrätt för huvudbyggnader möjliggörs. Planförslaget bedöms därför inte påverka fastighetens möjligheter att hantera dagvatten eller påverka vattenkvaliteten i recipienten negativt. Detta innebär också att trafikmängderna inte bedöms öka. Detta innebär i sin tur att
planförslaget inte får en större påverkan på luftkvaliteten i närområdet. Vidare skyddar detaljplanen de mest värdefulla träden inom fastigheten och skapar förutsättningar för att de
resterande träden sparas. Sammantaget bedöms inte planförslaget ha en negativ miljöpåverkan.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Detaljplanen möjliggör ingen byggrätt för huvudbyggnader utöver de befintliga byggnaderna inom fastigheten. Befintliga byggnader är försedda med både skyddsbestämmelse,
varsamhetsbestämmelser och förbud mot rivning. Detaljplanens genomförande bedöms
inte påverka stads – och landskapsbilden.
Kulturmiljö

Inom planområdet finns två kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Byggnaderna har skyddats i detaljplanen genom införandet av skyddsbestämmelser, varsamhetsbestämmelser och
rivningsförbud.
Inom planområdet finns också tre uppvuxna lindar som bedömts ha ett kulturhistoriskt
värde. Detaljplanen reglerar att träden inte får fällas med undantag för om de är sjuka eller
träd som utgör en säkerhetsrisk.
Sammantaget bedöms inte detaljplanens genomförande påverka kulturmiljön negativt.
Naturvärde

Inom planområdet finns ett tiotal träd. Dessa träd med högst naturvärde har i detaljplanen
skyddats med en bestämmelse på plankartan och dessa träd får endast fällas om de är sjuka
eller utgör en säkerhetsrisk.
Inga nya byggnader, bortsett från eventuella komplementbyggnader, får uppföras inom
planområdet. I den sydvästra delen av fastigheten tillåts inga nya byggnader med anledning
av det trädbestånd som finns här. Risken att träd behöver fällas med anledning av detaljplanens genomförande är därför låg.
Luftkvalitet

Planområdet ligger i ett område med något förhöjd halt av luftföroreningar men under miljökvalitetsnormen. Detaljplanen möjliggör inga nya huvudbyggnader utan enbart en ändrad
användning inom fastigheten. Den ändrade användningen bedöms inte innebära en högre
andel trafik och därför kommer detaljplanen inte leda till en försämring av luftkvalitet i närområdet.
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Vattenkvalitet

Planområdet ligger utanför kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten hanteras därför lokalt. Detaljplanen medger ingen ytterligare byggrätt för huvudbyggnade. Bedömningen är därför gjord att detaljplanen inte kommer att försämra vattenkvaliteten.
Skyfall

En simulering av ett 100-årsregn är gjord för Malmö stad. Simuleringen visar var regnvatten ställer sig vid ett mycket intensivt skyfall. Simuleringen visar att fastigheten inte riskerar
att översvämmas vid ett skyfall.
Detaljplanen medger ingen ny byggrätt för huvudbyggnader utan syftar till att ändra användning för befintliga byggnader. En stor del av fastighetens yta, med undantag för byggnaderna och enstaka parkeringsplatser, är genomsläpplig. Detaljplanens genomförande bedöms därför inte innebära en försämring av fastighetens möjlighet att hantera skyfall.
Markföroreningar

Inom planområdet har påträffats mark som är förorenad. En markundersökning har genomförts av Tyréns AB, daterad 2019-11-15. Markundersökningen är genomförd med hänsyn till fastighetens historik.
Totalt har 10 borrningar skett med handskruvborr och 19 jordprover tagits ut till ett djup
av som mest en meter under markytan. Två jordprover togs ut vid samtliga provpunkter,
med undantag av en provtagningspunkt där borrningen tog stopp vid 0,5 meter. Fältmätning av halten lättflyktiga kolväten har genomförts. För urval av jordprover till laboratorieanalys har iakttagelser av påträffade jordlager, dess läge i förhållande till tidigare verksamhet
samt resultat av fältmätningar med avseende lättflyktiga kolväten varit styrande. Totalt nio
jordprover skickades in på laboratorieanalys med avseende på BTEX, alifater, aromater,
PAH, metaller och PCB.
Resultat av markundersökningen visar att fastigheten generellt sätt har låg föroreningshalt
och under riktvärdet för känslig markanvändning. Vid två punkter på fastigheten har föroreningshalter påträffats i halter över riktvärdet för känslig markanvändning (KM), men under riktvärdet för mindre känslig mark (MKM). Påträffade föroreningar består av PAH H
och kadmium. PAH H påträffades i den västra delen av fastigheten och kadmium påträffades i den sydöstra delen av fastigheten.
Med anledning av att inga halter påträffats som är över riktvärden för mindre känslig mark
(MKM) bedöms inga åtgärder vara nödvändiga.
Hästgårdar

I närheten av planområdet finns flera hästhagar med totalt cirka 10 hästar. Den närmaste
hästhagen ligger cirka 13 meter från planområdesgränsen (infart). Avståndet mellan där
personer troligen kommer att vistas inom planområdet och gränsen till närmaste hästhage
är cirka 30 meter. År 2011 tog Boverket fram rapporten Vägledning för planering för och invid
djurhållning, 2011:6. I rapporten konstateras att relativt låga halter av hästallergen sprids
inom en hästanläggnings närområde, främst inom 50–100 meter. Spridningsvägarna är beroende av lokala förhållandena på platsen. I rapporten konstateras det att ett fåtal hästar oftast endast ger upphov till en obetydlig störning för personer med en överkänslighet för hästallergener.
Med anledning av den ringa omfattningen av hästhållningen i kombination med att fastigheten inom planområdet nyttjas för flera olika ändamål utan klagomål eller tillsynsärenden
bedöms hästverksamheten inte utgöra ett hinder för att bedriva verksamheter inom planområdet. Området i sin helhet har en lantlig karaktär där hästhållning är ett naturligt inslag.
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Trafikkonsekvenser

Planförslaget bekräftar befintliga byggnader som har en total bruttoarea på cirka 480 m².
Ingen ytterligare byggrätt för huvudbyggnader medges. Planförslaget bedöms därför inte
innebära en ökad trafikalstring.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Inget exploateringsavtal avses upprättas inom ramen för detaljplanen.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Inga fastighetsrättsliga konsekvenser bedöms föreligga.
3.5 Samhällskonsekvenser
Tillgänglighet

Inom planområdet finns inga betydande höjdskillnader som skulle kunna utgöra ett hinder
för individer med nedsatt förmåga att röra sig inom planområdet.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av kvartersmark.
Fastighetsägaren ansvarar för frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och
avtal.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Byggnaden har sådana kulturvärden att det inför beslut om kontrollplan bör finnas ett underlag som visar hur byggnadens kulturvärden påverkas av den föreslagna åtgärden. Det
kan komma att krävas certifierad sakkunnig avseende kulturvärden om inte byggaktörens
egenkontroll innehåller tillräcklig kompetens med avseende på den aspekten. Behovet av
detta prövas i det enskilda ärendet.
Planområdet är en del av ett större arkeologiskt utredningsområde (med beteckningen
L1977:1300 Bytomt/gårdstomt i Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök) där flera fynd
påträffats. Området är enbart delundersökt vilket kan innebära att fyndigheter kan påträffas
vid grävarbeten. Skulle fornlämning påträffas i samband med markarbeten ska dessa omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planområdet regleras i gällande detaljplan till pastorsexpedition och församlingshem. Idag används bebyggelsen till dagverksamhet istället, vilket det finns ett tidsbegränsat bygglov för.
Motivet för planläggningen är att möjliggöra för öppen dagverksamhet. Vidare finns det ett
behov av lokaler för öppen dagverksamhet som kan tillgodoses genom planläggningen.
Planförfarande

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

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från miljöförvaltningen deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet omfattar hela fastigheten Bunkeflo 10:5 som är belägen i centralt i Bunkeflo
kyrkby som i sin tur ligger i sydvästra Malmö i närheten av Vintrie. Planområdet har en area
på cirka 4100 m². Planområdet gränsar mot befintlig gårdsbebyggelse i norr, i öster mot
Vintrievägen och i söder och väst mot kyrkogården. En dryg kilometer från planområdet
ligger Hyllie station.

Planområdet ungefärligt markerat med röd heldragen linje.
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Platsens historik

Planområdet är beläget i Bunkeflo kyrkby som har medeltida ursprung. Byggnaden inom
planområdet är en före detta prästgård som senare blev församlingsgård och pastorsexpedition. Åren mellan 2005 - 2015 bedrevs en förskola inom fastigheten. Därefter har den nyttjats för daglig verksamhet.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet är beläget i ett slättlandskap med en öppen bebyggelsestruktur. Bebyggelsen är
gles och består av Bunkeflo kyrka, äldre gårdar och någon enstaka kompletterande bebyggelse från 1970-talet. Bebyggelsen skapar en tydlig bystruktur som ramas in av stora uppvuxna träd. Bebyggelsen omges av öppna fält och hästhagar. I närheten av planområdet löper flera större vägar och järnvägsspår som skapar påtagliga barriärer i landskapet.
Kulturmiljö

Värdefulla bebyggelsemiljöer
Planområdet och dess omgivande bebyggelsestruktur redovisats som särskilt värdefull kulturmiljö i översiktsplanen. Översiktsplanen beskriver att de historiska dimensionerna ska
hållas levande för att staden och landskapet i framtiden ska vara en plats där historien avspeglas.
Grönstruktur och topografi

Inom planområdet finns en betydande grönska i form av uppvuxna träd. Den uppvuxna
grönskan återfinns i hela Bunkeflo Kyrkby och är stilbildande. Inom planområdet finns
inga påtagliga höjdskillnader.
Kollektivtrafik

Planområdet är försörjt av kollektivtrafik med ett befintligt stomlinjenät utmed Östra Bunkeflovägen.
Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet försörjs med biltrafik från Vintrievägen som löper genom Bunkeflo kyrkby. I
norr ansluter Vintrievägen till Östra Bunkeflovägen och i söder till Vintrie byväg och Ekströms väg. Gatorna har separata gångvägar men saknar separata cykelvägar.
Teknisk försörjning

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dricks- och spillvatten. Planområdet ligger inte inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattnet hanteras lokalt.
Kommunal och kommersiell service

Närmsta vårdcentral ligger cirka 2 km från planområdet. Den närmsta förskolan ligger cirka
120 meter från planområdet. Cirka 1 km från planområdet ligger köpcentret Emporia med
ett stort utbud av kommersiell service.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för Kustzonen. Riksintresset bygger på kustområdenas natursköna och kulturellt intressanta områden. Riksintresset Kustzonen har en vid utbredning och omfattar stora delar av Malmö. Inom riksintresset har länsstyrelsen framhållit
två områden inom Malmö stad som beskrivs som särskilt värdefulla, så kallade värdekärnor. Planområdet ingår inte i dessa områden. Bedömningen har gjorts att planförslaget inte
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kommer att påverka riksintresset med anledning av att planläggningen avser tätortsutveckling.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som begravningsplats. Översiktsplanen beskriver
också hur begravningsplatsers har förutom sitt primära syfte även kulturhistoriska, rekreativa och biologiska kvaliteter. Översiktsplanen betonar att en ökad tillgänglighet för allmänheten ska eftersträvas, på platsens och funktionens villkor.
Gränsen för blandad stadsbebyggelse går precis i den norra fastighetsgränsen till aktuellt
planområde, och tolkningen är att det är kyrkan och kyrkogården som ska ingå i användningen begravningsplatser, medan aktuellt planområde kan definieras som blandad stadsbebyggelse. Trots detta bedöms gården vara av stor betydelse för förståelsen av Bunkeflo
kyrkbys historia.
Vidare är planområdet beläget inom område för landskapskaraktär och byar där planområdet
är utpekat som byar och större gårdar. I översiktsplanen beskrivs att äldre gårdsbebyggelse ska
bevaras och skyddas, vilket fortsatt kommer ske.
Planområdet ingår i ett större område (som omfattar hela byn) som enligt översiktsplanen
är att betrakta som särskilt kulturhistoriskt värdefullt.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörd gällande detaljplaner är Dp 4115. Gällande detaljplan
anger markanvändningen C2, pastorsexpedition och församlingshem. Befintlig bebyggelse är qmärkt som i detaljplan betyder värdefull miljö och ändring av byggnad får ej förvanska dess karaktär
eller anpassning till omgivningen.
Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna
detaljplan vinner laga kraft.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument








Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Policy och norm för mobilitet och parkering, 2020
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun

Utredningar till grund för planförslaget




Parkeringsutredning, Byggnadsekonomen AB, 2019-09-16.
Miljöteknisk markundersökning, Tyréns AB, 2019-11-15.

Stadsbyggnadskontoret
Johanna Perlau
Enhetschef

Hilda Kenneby
Planhandläggare
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