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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för fastigheten Landskamreraren 5 och del av
fastigheten Landskamreraren 6 i Örtagården i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en förskola inom
fastigheten Landskamreraren 5.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att det finns en stor efterfrågan på förskoleplatser inom
Rosengårdsområdet, dels p.g.a. en planerad utbyggnad av bostäder i området och dels
för att befintliga förskolor, som idag är inhysta i före detta grundskolelokaler och i
tidigare lägenheter, behöver ersättas. Detaljplanen bidrar till att uppföra moderna och
ändamålsenliga lokaler för förskola i Rosengård och möjliggör att en omflyttning av
förskoleverksamheter i området kan påbörjas.
Planområdet utgörs i huvudsak av fastigheten Landskamreraren 5. Del av
grannfastigheten Landskamreraren 6 ingår också i planområdet för att göra det
möjligt att uppföra ett nytt miljöhus där.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Planområdet ligger inom Örtagården i Rosengård. Området är i huvudsak ett
bostadsområde med flerbostadshus som uppfördes under det så kallade
miljonprogrammet.
Landskamreraren 5 har en yta av ca 3480 kvm. Fastigheten är obebyggd och utgör del
av en bostadsgård omgiven av flerbostadshus i tre och åtta våningar. Inom
Landskamreraren 5 finns etablerad vegetation med flera träd, en bollplan och ett
miljöhus som nyttjas av grannfastigheten genom arrende. Fastigheten gränsar i söder
till Hårds väg och ägs av Malmö stad. Mot gatan finns en karaktäristisk trädplantering.
Landskamreraren 6 ägs av Culture Casbah Östra Fastighets Ab.
Lokaliseringen är utpekad som en möjlig placering för förskola i Planprogram för
Törnrosen och del av Örtagården (Pp 6044) samt i pågående planprogram för Planprogram
för Amiralsgatan och station Persborg (Pp 6051).
Gällande detaljplan (PL 804) från 1967 medger Garageändamål inom planområdet.
Marken utöver angivna byggrätter och garageändamål får inte bebyggas (prickmark).
Stadsbyggnadskontoret har ett pågående ärende för framtagande av ny detaljplan för
bland andra den omgivande fastigheten Landskamreraren 6 (Dp 5655) .
Planområdet berörs inte av något Riksintresse.
PLANUPPDRAGETS INNEHÅLL

V 200408

Staden önskar uppföra en ny förskola i två plan med ca 80 platser.
Stadsbyggnadsnämndens riktlinjer om friyta för förskola ska uppfyllas. Angöring för
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leveranser, sophämtning m.m. förväntas ske i Hårds väg. Cykelparkering och
parkering för rörelsehindrade ska ordnas inom kvartersmark. Det finns en önskan om
att möjliggöra byggnation med träkonstruktion och takutformning som är fördelaktig
för produktion av solenergi.
Ny placering av miljöhus för Landskamreraren 6 studeras inom planarbetet.
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.
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Genomförandet av detaljplanen bedöms preliminärt inte medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning
ska därför inte upprättas. Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i
planbeskrivningen.
Denna bedömning motiveras av att planområdet utgörs av redan ianspråktagen mark
och att det föreslagna ändamålet inte bedöms ha någon negativ miljöpåverkan
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

Under planprocessen behöver byggrättens storlek fastställas i relation till fastighetens
förutsättningar, Stadsbyggnadsnämndens riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor och övriga
till ändamålet relaterade funktioner som ska rymmas inom planområdet. Hur
föreslagen markanvändning samspelar med befintliga bostäder behöver studeras inom
planarbetet. De funktioner som finns inom planområdet behöver ersättas.
I planarbetet bedöms frågor som omgivningsbuller från trafik, markmiljö,
konsekvenser för trafik, parkering, angöring, påverkan på befintlig vegetation,
dagvatten och skyfall kräva vidare utredning. Eventuellt också hur dagsljus för
befintlig bebyggelse påverkas.
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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

Malmö stad

PLANPROGRAM

Detaljplanen kommer att upprättas i enlighet med
planprogram 6044 godkänt i SBN 2015-04-16.

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

PL 804, 398L

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN

2021-03
2021-10
2022-03
2022-08

SBN

Ann-Katrin Sandelius

Julia Johansson Wollert

Enhetschef

Planhandläggare

3 (4)

KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta med Landskamreraren 5 inom röd markering. Den del av Landskamreraren 6 som ska ingå i
planområdet är ej redovisad då placering av kommande miljöhus behöver studeras inom planarbetet.
Den omgivande byggelsestrukturen utgörs av halvöppna bostadskvarter.

Planområdet sett ifrån söder. På kvartersmark finns en låg, dubbelradig trädplantering mot gatan.
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