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Kapitel 1 - Inledning
Hur samrådet bedrivits

Samrådstiden genomfördes mellan den 13 november – 13 december 2019. Planförslaget
skickades för samråd till remissinstanser och sakägare. Planförslaget var tillgängligt för
kännedom på www.malmo.se

Kapitel 2 - Inkomna synpunkter och stadsbyggnadskontorets
ställningstaganden
Följande sammanställning redovisar synpunkter som har kommit in under samrådet.
Personnamn anges inte. Stadsbyggnadskontorets kommentarer redovisas i kursiv stil.
Myndigheter

Länsstyrelsen, diarienummer SBN-2018-905-35:
Risk – förorenad mark
Det bör framgå av planhandlingarna vilka krav som ställts av tillsynsmyndigheten.
Länsstyrelsen menar att markens lämplighet ska vara fullständigt utredd i planprocessen.
Eventuella villkor i detaljplanen enligt 4 kap 14 § PBL måste föregås av en utredning som
visar på att olika efterbehandlingsåtgärder är tillräckliga för att göra marken lämplig. (Se tex
vad Boverket skriver på kunskapsbanken) Länsstyrelsen anser att kommunen i det aktuella
planförslaget inte har gjort en tillräckligt omfattande utredning, men förutsätter att
tillsynsmyndigheten är inkopplad i ärendet. Om det vid byggnation kommer fram
föroreningar som i dagsläget är okända eller visar sig bestå av högre halter än det idag finns
kunskap om, hanteras frågan om efterbehandling enligt miljöbalken. Hanteringen av
markföroreningar i planförslaget är dock inte av sådan karaktär att det i sin nuvarande form
kan leda till prövning enligt 11 kap 10–11§ PBL (1).
Risk – farligt gods
I planbeskrivning bör det framgå hur området förhåller sig till det farliga gods som fraktas
på omgivande gator vid prövning av markens lämplighet (2).
Risk – buller
Det ska av planhandlingarna framgå vilka bullernivåer som planområdet beräknas utsättas
för. Beräkningen ska utgå från ett framtida scenario och ta hänsyn till samtliga bullerkällor
(3).
Länsstyrelsens bedömning
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande Förorenad mark, farligt gods och
buller, enligt ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL.

2 (22)

Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Tillsynsmyndigheten är inkopplad i ärendet och en dialog med miljöförvaltningen i Malmö har
förts under det förberedande arbetet inför planuppdraget och samråd avs. markföroreningar i
fastigheten Löjan 4.
En utredning avs. markföroreningar i planområdet samt medföljande rapport togs tidigt fram av
fastighetsägaren. Därefter tog fastighetsägaren fram en kompletterande markundersökning som
skriftigt bemöttes av miljöförvaltningen i Malmö.
Under förberedelsearbetet inför samråd har miljöförvaltningen i Malmö ställt kravet att
fastighetsägaren tar fram en handlingsplan för hantering av förorenad mark för fastigheten Löjan
4.
Ett förslag till handlingsplan finns i planbeskrivningen under kap. 3, Konsekvenser, punkt 3.2
Konsekvenser för miljö och hälsa, Markföroreningar.
Handlingsplanen innehåller resultat på en föregående provtagning av massor inom fastigheten,
samt ett förslag på en heltäckande provtagning av området som kan genomföras när befintlig
byggnad är riven. Handlingsplanen föreslår lämpligt provtagningsslag, tidplan, analysmetod,
kommunikation med tillsynsmyndigheten för bedömning och fastställande av strategi avs.
efterbehandlingsåtgärder, samt säkerställande av markmiljön inför exploateringen.
Miljönämnden i Malmö anser i sitt samrådsyttrande att stycket om markföroreningar i
planbeskrivningen är bra, och har, under förutsättning att det planerade huset byggs med källare
och att massorna tas bort enligt beskrivning, inget ytterligare att tillägga. Se miljönämndens
yttrande nedan.
I intilliggande fastigheter Löjan 2 och 3 har efterbehandlingsåtgärder nyligen genomförts.
Efterbehandlingarna påbörjades i april 2019 och avslutades i januari 2020.
Efterbehandlingsåtgärderna har föregåtts av rutnätsprovtagningar, som legat till grund för
bedömning av halter i jord. Rutorna har en storlek om mestadels 20x20 m, och totalt är det 19
rutor på området. Samlingsprov från rutnätsprovtagningen har analyserats för varje
halvmetersintervall. Saneringen har utförts som en schaktsanering, som regel ner till 3,5 m djup
men lokalt ner till 6,5 m djup. Styrande för schaktdjupen har varit behov för byggnationen.
Undantag från det är lokalgatan i rutorna C3-C5 där påträffad förorenad jord styrt
schaktdjupet.
Saneringen inom området har utförts i enlighet med anmälan om efterbehandling (inledande
anmälan daterad 2018-11-21), kompletteringen till anmälan och miljöförvaltningens beslut.
Genom vidtagna åtgärder har målet med efterbehandlingen uppfyllts och inga ytterligare åtgärder
bedöms nödvändiga inom området.
Miljöförvaltningen meddelade sitt bemötande av slutrapporten över genomförda
avhjälpandeåtgärder 2020-05-19. Av skrivelsen framgår att syftet med åtgärderna får anses vara
uppfyllt. Ärendet hos Miljöförvaltningen kommer att hållas öppet i avvaktan på att
vattenhanteringen ska upphöra. Planbeskrivningen kompletteras under kap. 3, Konsekvenser,
punkt 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa, Markföroreningar, med information avseende krav
ställda av miljöförvaltningen i Malmö.
2. Neptunigatan utgör ingen anvisad farligt gods led och inga farliga godstransporter sker till eller
från Nordmills verksamhet. I angränsande Dp 5475 Triton 7, under 3.2 Konsekvenser för miljö
och hälsa, Risker och säkerhet, står följande: ”Farligt gods: Enligt lokal trafikföreskrift råder ett
generellt transportförbud inom Malmö stad med undantag för transport till och från verksamheter.
Ingen transport av farligt gods sker på Neptunigatan. Utöver det har Nordmills Cerealia AB:s
verksamhet inget tillstånd för brandfarliga varor. Kemikalieanvändningen på Nordmills Cerealia
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AB utgörs främst av underhållskemikalier i begränsad mängd varpå transport och hantering av
underhållskemikalierna inte får anses utgöra en risk för planerade bostäder. Slutsatsen blir att de
eventuellt mindre mängder brandfarliga varor som skulle kunna hanteras inom Nordmills
Cerealia AB:s verksamhet därmed får anses så pass små att de inte utgör någon fara för
verksamheten eller de bostäder eller kontor som planeras längs med Neptunigatan. Denna
bedömning har gjorts i samråd med räddningstjänsten, miljöförvaltningen och Nordmills Cerealia
AB. En kemikalieförteckning med årsförbrukning av respektive kemikalie finns tillgänglig på
stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen. Inga åtgärder bedöms därmed vara nödvändiga med
hänsyn till säkerhet och risker kopplat till farligt gods.” Planbeskrivningen uppdateras under 3.2
Konsekvenser för miljö och hälsa, Risker och säkerhet, med att inget farligt gods transporteras
längs med Neptunigatan eller i närheten av planområdet.
3. En bullerutredning med de av Länsstyrelsen begärda förutsättningar har tagits fram av ÅFInfrastructure AB och bifogas planbeskrivningen under: kap. 3, Konsekvenser, punkt 3.2
Konsekvenser för miljö och hälsa, Omgivningsbuller.
Kommunala lantmäterimyndigheten Malmö stad, diarienummer SBN-2018-905-28:
3 Konsekvenser
3.4 - Konsekvenser för fastigheter
Det har missats att ta med att den kommunala gatumarksfastigheten Hamnen 21:147
berörs av detaljplanen. Område som idag tillhör Hamnen 21:147 ska genom
fastighetsreglering föras till Löjan 4 (1).
4 Genomförande
4.1 - Organisatoriska genomförandefrågor
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas även med
den kommunala gatumarksfastigheten Hamnen 21:147 (2).
4.4 - Fastighetsrättsliga genomförandefrågor - Fastighetsbildning
Även här bör det finnas information om att en fjärde fastighet, Hamnen 21:147, ligger
inom kvarteret och berörs av detaljplanen (3).
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planbeskrivningen revideras gällande konsekvenser för fastigheter under 3.4. i enlighet med
yttrandet.
2. Planbeskrivningen revideras gällande organisatoriska genomförandefrågor under 4.1. i enlighet
med yttrandet.
3. Planbeskrivningen revideras gällande fastighetsrättsliga genomförandefrågor Fastighetsbildning under 4.4. i enlighet med yttrandet.
Trafikverket, diarienummer SBN-2018-905-31:
har inget att erinra i rubricerat ärende.
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Luftfartsverket, diarienummer SBN-2018-905-34:
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet
vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny
CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
LFV har inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt om CNSutrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser ska därför alltid
tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer eller om flygplatserna
av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen.
MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector Altitude” (1).
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Berörda flygplatser får möjlighet att yttra sig över planförslaget under planprocessen.
Samrådsremiss har skickats till Sturups flygplats och Swedavia har, i sitt yttrande med
diarienummer SBN-2018-905-29, inget att erinra.
Kommunala och regionala organ

Tekniska nämnden, diarienummer SBN-2018-905-44:
Plankartan
Det är viktigt att planbestämmelserna i Löjan 4 (Dp 5633) hänger samman med
planbestämmelserna i planen för Gäddan m.fl. (Dp 5128). Kvartersstrukturen måste hänga
samman utmed hela Citadellskajen. Det är viktigt att det i Löjan 4 finns förgårdsmark i
samma utsträckning som i detaljplanen för Gäddan samt att bestämmelserna för balkonger
är de samma. I Gäddan tillåts endast balkonger och burspråk över prickmark (förgårdsmark).
I Löjan 4 föreslås balkonger vara tillåtna med maximalt 2,5 meters överhäng beräknat från
byggnadens yttersta fasadliv och med en fri höjd över allmän platsmark på minst 3,5 meter.
Detaljplanen för Löjan 4 bör justeras så att samma planbestämmelser gäller i båda
detaljplanerna avseende förgårdsmark och balkonger samt att fri höjd över allmän platsmark
alltid bör vara 4,7 meter (1).
Plangränserna i väster och i söder måste justeras, så att de möter gränserna i planen för
Gäddan m.fl. (Dp 5128). Detta medför att en remsa av fastigheten Hamnen 21:147 ska
övergå från allmän plats till kvartersmark (2). Det bör framgå under ekonomiska
konsekvenser att det blir en kostnad för exploatören att förvärva den marken. Hamnen
21:147 bör också finnas med under ”konsekvenser för fastigheter”. Även gränsen i öster
måste regleras så att den stämmer överens med Dp 5128 Gäddan m.fl. (3).
Planbeskrivningen
På sidan 10 i planbeskrivningen talar stycke 3 och stycke 10 mot varandra. Leveranser och
sophämtning ska ske via kvartersgatan inte Citadellsvägen. Citadellsvägen och Östra Älvgatan förbi denna fastighet skall vara fri från sophantering och leveranser. Detta skall istället
ske från kvartersgatan (med vändzon) som finns norr och öster om fastigheten med infart
genom Löjan 2. Citadellsvägen har dessutom lägsta bärighetsklass vilket gör att den inte är
lämplig för sopbilar (4).
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På sidan 22 och 23 om räddningstjänsten saknas en text angående räddningstjänstens
tillgänglighet och uppställning vid träd och planteringar på allmän plats, vilket då ska lösas i
fastigheten med hjälp av TR2-trapphus och/eller loftgångar. Denna text bör vara med i
planbeskrivningen då detta inte kan avvaktas till bygglovsskedet (5).
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Plankartan revideras så att balkonger och burspråk endast tillåts över prickmark.
Förgårdsmark justeras så att den har samma utsträckning som i Dp 5128.
2. Plangränserna i väster, söder och öster justeras, så att de möter gränserna i planen för Gäddan
med flera (Dp 5128).
3. Planbeskrivningen kompletteras gällande Ekonomiska konsekvenser under avsnitt 3.3 i
enlighet med yttrandet, samt gällande Konsekvenser för fastigheter under avsnitt 3.4. i enlighet
med yttrandet.
4. I planbeskrivningen tas stycke tre på sidan tio bort och stycke tio omformuleras så att det står
”Avfallshantering för verksamheter i bottenvåning kommer att studeras vidare under
planprocessen. Utgångspunkten är att den vändplatsen som anläggs finns inom kvarteret för
att möjliggöra körning enbart från och till Neptunigatan.”
5. Planbeskrivningen kompletteras under avsnitt 4 Genomförande, 4.2 Tekniska genomförande
frågor, (sidan 22 och 23) med Räddningstjänstens Syds kommentar avs. utrymning utan
räddningstjänsten: ” På grund av bredden på de omkringliggande gatunäten samt det
underjordiska garaget kan inte räddningstjänsten utgöra den alternativa utrymningsvägen från
bygganden. Byggnaden behöver därför projekteras utan utrymning med hjälp av
räddningstjänsten. Det finns flera lösningar för utrymning utan räddningstjänsten, till exempel
Tr2-trapphus.”
Miljönämnden, diarienummer SBN-2018-905-42:
Miljönämnden anser att detaljplanen, i planbeskrivningen samt i plankartan, på ett
godtagbart sätt hanterar de konsekvenser som planen ger upphov till.
Markföroreningar
Markundersökningar av delar av planområdet har genomförts och markföroreningar har
konstaterats. Planbeskrivningen ger förslag till handlingsplan för kompletterande
markundersökningar. Miljönämnden anser att stycket om markföroreningar i
planbeskrivningen är bra. Under förutsättning att det planerade huset byggs med källare
och att massorna tas bort enligt beskrivning har miljönämnden inget ytterligare att tillägga.
Arbetsmarknads- och socialnämnden, diarienummer SBN-2018-905-40:
Förvaltningsdirektören beslutar att arbetsmarknads- och socialnämnden avstår från att
avge yttrande över remitterad detaljplan 5633 för fastigheten Löjan 4 i Västra Hamnen i
Malmö.
Kulturnämnden - Malmö Muséer, diarienummer SBN-2018-905-43:
Kulturförvaltningen bedömer att planförslaget inverkar negativt på såväl Riksintresse för
kulturmiljövård, M114, som intilliggande kulturmiljöer.
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Kulturens roll
Attraktiva, trygga och socialt hållbara boendemiljöer skapas genom att blanda bostäder och
arbetsplatser, kommersiella verksamheter, kultur och offentlig service. För att uppnå detta i
en allt tätare stad behöver kulturen ges plats i stadsplaneringen, i så tidiga skeden som
möjligt. Offentlig utsmyckning, platsens historiska dimensioner, möjligheter till såväl
utövande som mottagande av kultur m.m. behöver diskuteras och ges utrymme samt göra
skillnad i det som staden planerar.
I Malmö stads översiktsplan beskrivs kulturen som kittet som håller samman samhällen.
Under kapitlet ”Kultur och delaktighet”, beskrivs vikten av att planera miljöer som stödjer
människors möten och interaktion. Strategierna till kapitlet belyser vikten av att
implementera kulturen och ska vara vägledande för stadens planeringsprocesser.
Översiktsplanen beskriver även vikten av att ta hänsyn till stadens befintliga miljöer och
historiska kvaliteter.
Kulturstrategin är ett kommunövergripande strategidokument vilket med fördel bör
användas och hänvisas till i det fortsatta planarbetet.
Riksintresse för kulturmiljövård, M 114
I söder gränsar planområdet till den geografiska avgränsningen för riksintresse för
kulturmiljövård (M114) där slottet med omgivande byggnader och bastioner är utpekade
som uttryck för riksintresset. Även i motiveringen till riksintresseanspråket omnämns
särskilt Malmö som fästnings- och garnisonsstad med rester av försvarsanläggningar från
medeltiden och framåt samt som sjöfart- och kommunikationsstad med anläggningar som
knyter an till sjöfart, hamnverksamhet och järnväg.
Riksintresseområdets läsbarhet, d.v.s. möjligheterna att förstå och uppleva områdets kulturhistoriska sammanhang, är centralt för vidmakthållandet av riksintresseområdet.
Åtgärder som sker utanför riksintresseområdets avgränsning kan påverka de riksintressanta
kulturhistoriska värdena inom området, varför dess påverkan på den visuella upplevelsen,
siktlinjer, sammanhang m.m. bedöms.
Konsekvenser för riksintresse för kulturmiljövård
Planområdet ligger i direkt anslutning till Varvskanalen som utgör den enda kvarvarande
kopplingen mellan slottet och havet, det hav som en gång var styrande för stadens och
slottets placering. Med sin placering invid kanalen ligger planområdet i siktlinjen från och
mot Malmöhus slott och påverkar på så vis den visuella upplevelsen av anläggningen.
Kulturförvaltningen menar att det är betydande att Malmöhus slott är den byggnad och
anläggning som ska vara framträdande i denna siktlinje och menar att byggnaden på Löjan
4 kommer, med den gestaltning som föreslås i planförslaget, konkurrera med slottet och på
så vis inverka negativt på förståelsen av slottets sammanhang. Kulturförvaltningen
bedömer därmed att planförslaget påverkar riksintresset negativt (1).
Kulturmiljö
Planområdet gränsar direkt till flera värdefulla kulturmiljöer i Malmö och omfattas av ett
område som är utpekat av länsstyrelsen i Kulturmiljöprogram för Skåne som särskilt
värdefull kulturmiljö samt som kulturmiljöstråk Malmö-Ystads järnväg. I norr gränsar
planområdet till Kockums gamla varvsområde, vilket även omfattar Varvskanalen i väster. I
söder ansluter såväl Citadellshamnen som det byggnadsminnesförklarade medeltida
Malmöhus slott med befästningar. Varvskanalen utgör dels den enda kvarvarande
kopplingen mellan slottet och havet, men utgör också en del av Kockums
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verksamhetsområde och speglar tillsammans med Citadellshamnen Malmö som en
betydande hamn- och industristad under senare delen av 1800-talet och större delen av
1900-talet.
Under rubriken Arkeologi på s. 26 anges att det inte finns några kända fornlämningar inom
planområdet. Kulturförvaltningen vill emellertid framföra att det under utfyllningsmassorna
på platsen kan det finnas lämningar från äldre tider (2).
Konsekvenser för kulturmiljö
Kulturförvaltningen delar uppfattningen om att det inte finns några särskilt kulturhistoriskt
värdefulla byggnader inom planområdet. Dock gränsar det till flera värdefulla kulturmiljöer,
vilka stor hänsyn bör tas till. På grund av planområdets placering, i siktlinjen mot
Malmöhus slott och i direkt anslutning till Varvskanalen bedömer kulturförvaltningen att
den föreslagna gestaltningen av byggnaden på Löjan 4 kommer påverka upplevelsen av
kulturmiljöernas värden negativt. Kulturförvaltningen menar därför att såväl
stadsbyggnadsidén som utformningsbestämmelsen f4 bör omformuleras. Gestaltningen av
byggnaden bör göras med hänsyn till de omgivande kulturmiljöernas värden, i synnerhet
Malmöhus slott (1).
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. I varje planärende görs en samlad bedömning utifrån de olika frågor som berörs och utifrån de
konsekvenser som kan tänkas uppstå. Stadsbyggnadskontoret delar Kulturförvaltningens syn att
Malmöhus slott är en viktig del av Malmös historia och dess anknytning bakåt i tiden till sjöfart,
hamn och järnväg. Stadsbyggnadskontoret har utifrån genomförda stadsbyggnadsanalyser,
volymstudier, vyer och iakttagelser gjort den samlade bedömningen att planförslaget inte väntas
påverka riksintresset för kulturmiljövård negativt. Dels på grund av att siktlinjen mellan
Malmöhus slott och det öppna havet redan påverkats negativt med redan färdigställt bebyggelse
öster och norr om aktuell plan och dels med anledning att kopplingen till det öppna vattnet inte
finns idag. Malmöhus slotts kontakt med det viktiga kanalsystemet med varvskanalen kvarstår
även efter uppförandet av aktuell byggnad.
Området rymmer redan idag en brokig blandning av uttryck med byggnader av olika
byggnadsstilar. Det gamla Kockumsområdet, Varvsstaden, samt delar av Lantmännens fastighet
norr om Neptunigatan genomgår en förändring där nya byggnader som ska rymma bostäder och
kontor uppförs. Förutsättningarna för Citadellskajens utveckling lades redan när detaljplanerna
för området antogs. Nu byggs en stor del längs med Citadellskajen ut. Föreslagen byggnadskropp
förhåller sig i volym och byggnadshöjd till kringliggande planerad bebyggelse längst med
Citadellskajen.
Aktuell byggnads utformning och gestaltning kommer att studeras närmare i det fortsatta
planarbetet och i genomförandeskedet där hänsyn även kommer tas till Malmöhus slotts placering.
Planbeskrivningen kompletteras med framtagna visualiseringar under 3.2 Konsekvenser för miljö
och hälsa, Kulturmiljö och arkeologi.
2. Planbeskrivningen kompletteras under 5.2 Planområdet, Kulturmiljö, Arkeologi, med information
i enlighet med yttrandet.
VA Syd - avfall, diarienummer SBN-2018-905-39:
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VA SYD Avfall är positiva till att avfallsfrågorna uppmärksammas på flera ställen i
planhandlingarna, men har några synpunkter som det måste tas hänsyn till i den fortsatta
planprocessen.
I planbeskrivningen anges att leverans-och sophämtningsfordon får lov att köra på
Citadellskajen och kan stanna där det passar. Detta stämmer inte.
Bärighetsklassningen för Citadellsvägen är BK 3. För att angöra med ett avfallsfordon krävs
bärighetsklassningen BK 1, BK 2 eller BK 4. Avfallshämtning via Citadellsvägen är alltså
inte möjlig i dagsläget (1).
I planhandlingarna beskrivs också ett alternativ med angöring från Neptunigatan, med en
kvartersgemensam vändplats på grannfastigheten, vilken kommer att säkerställas genom att
det bildas en gemensamhetsanläggning. Detta alternativ förespråkas av VA SYD (2).
Planen medger lokaler i bottenvåningen. Om det etableras restauranger med fettavskiljare
måste angöringen för fordon som tömmer dessa säkerställas (2).
Under rubriken Tekniska genomförandefrågor behöver texten om avfallshantering
revideras. Andra meningen, rörande taxan, gäller inte flerbostadshus och kan strykas. I sista
meningen hänvisas till 27§, men det framgår inte att det är Malmö stads föreskrifter för
avfallshantering som avses. (3).
VA SYD ser fram emot en fortsatt dialog angående avfallsfrågorna i det pågående arbetet
med detaljplanen.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planbeskrivningen revideras på sidan 10 som följer: stycke 3 tas bort.
2. Planbeskrivningen revideras på sidan 10, stycke 10 som följer: ”Avfallshantering för
verksamheter i bottenvåning kommer att studeras vidare under planprocessen. Utgångspunkten
är att den vändplatsen som anläggs, finns inom kvarteret för att möjliggöra körning enbart
från och till Neptunigatan.”
3. Planbeskrivningen revideras under rubriken 4.2 Tekniska genomförandefrågor i enlighet med
yttrandet.
VA Syd – vatten och avlopp, diarienummer SBN-2018-905-41:
VA SYD ledningsnät avger följande yttrande:
Under Vattenkvalitet, sid 16 beskrivs att planområdet gränsar till vattenområdet Malmö
hamnområde. Hamnområdet är i VISS, (Vatteninformationssystem Sverige), kategoriserat
som Kust. Målet för Malmö Hamnområde är att God ekologisk status ska uppnås innan år
2021. Om målet ska kunna uppnås krävs att varje förändring som utförs vid tex.
framtagning av ny detaljplan, gäller det att se möjligheter till att utföra åtgärder som inte
bara bibehåller befintlig situation, utan också innebär att det blir en förändring till det
bättre.
Frågan gällande dagvattenkvalitet och dess påverkan på recipienten har under de senaste
åren fått ett större fokus. Lagstiftningsändringar i miljöbalken som gäller skärpning av
tillämpningen av miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten trädde i kraft under 2019.
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VA SYD ser mycket positivt på att en grönytefaktor finns som planbestämmelse. Det finns
då en möjlighet att eventuella föroreningar i dagvattnet fastläggs i grönytorna vilket därmed
bidrar till att en viss reningseffekt uppnås (1).

Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Grönytefaktor finns som planbestämmelse på plankartan och kommer att läggas till i
planbeskrivningen, sidan 16, under rubriken Grönstruktur och park: ” I detaljplanen
anges en grönytefaktor på 0,40. Eftersom grönytor inom planområdet är begränsade till
en gemensam bostadsgård samt gemensamma ytor på taket kommer åtgärder i form av
exempelvis planteringsbäddar på bostadsgården, planteringsbäddar på takterrass samt
sedumtak och infiltrerande beläggning bli nödvändigt för att uppfylla kravet. Uppfyllande
av grönytefaktorn kommer att ingå i bygglovsgranskningen.” Stadsbyggnadskontorets
förväntningar är att grönytefaktor innebär en förändring till det bättre.
Under rubriken Vattenkvalitet kommer grönytefaktorns förväntade effekter att
förtydligas enligt yttrandet: ” Genom att en grönytefaktor finns som planbestämmelse
möjliggörs det att eventuella föroreningar i dagvattnet fastläggs i grönytorna vilket därmed
bidrar till att en viss reningseffekt uppnås.”
Räddningstjänsten Syd, diarienummer SBN-2018-905-32:
Räddningstjänsten Syd har tagit del av insända handlingar och har deltagit vid möte
gällande räddningstjänstens insatsmöjligheter och har följande att erinra:
Riskhänsyn
Inget att erinra.
Brandvattenförsörjning
Befintliga brandposter finns i området i tillräcklig omfattning.
Insatstid
Området ligger inom normal insatstid.
Räddningstjänstens tillgänglighet
På grund av bredden på de omkringliggande gatunäten samt det underjordiska garaget kan
inte räddningstjänsten utgöra den alternativa utrymningsvägen från bygganden. Byggnaden
behöver därför projekteras utan utrymning med hjälp av räddningstjänsten. Det finns flera
lösningar för utrymning utan räddningstjänsten, till exempel Tr2-trapphus (1).
Körbanebredd längs de gator som kommer bli tillgängliga för räddningstjänsten
(Citadellsvägen, Östra Älvgatan och lokalgatan från Neptunigatan) ska ha en fri bredd på
minst 3 meter (2).
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planhandlingarna kompletteras under 4 Genomförande, 4.2 Tekniska genomförande frågor
med Räddningstjänstens Syds kommentar avs. utrymning utan räddningstjänsten.
2. De ovannämnda gator ingår inte i planområdet, utan utgör en del av Dp 5128, där det anges
att ” Tillträde för Räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området.”
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Kommunekologen, Malmö stad
Ingen erinran.
Tillgänglighetsrådgivaren, Malmö stad
Ingen erinran.
Region Skåne - regionala utvecklingsnämnden, diarienummer SBN-2018-905-30:
Region Skånes synpunkter
Region Skåne ser positivt på den omvandling som detaljplanen medger. Att utveckla
planområdet och förtäta i befintliga bebyggelsestrukturer är i linje med Strategier för Det
fler-kämiga Skåne. Region Skåne ser också positivt på att kommunen möjliggör
exploatering i ett kollektivtrafiknära läge med såväl bostäder som centrumverksamheter.
I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Skånetrafiken samt
Regionfastigheter deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala utvecklingsnämndens beslut
2019-01-13 § 11.

Övriga remissinstanser

Tele 2 AB, diarienummer SBN-2018-905-33:
Tele2 har inget att erinra mot rubricerat förslag till detaljplan.
Tele2 vill dock informera om att det finns befintlig kanalisation med optokablar i
gångbanan på norra sidan av Citadellsvägen som det är viktigt att man tar hänsyn till vid en
exploatering då dessa tillhör Tele2 riksnät där trafik till och från Malmö överförs (1).
Viktigt att entreprenör beställer utsättning på plats via www.ledningskollen.se innan något
arbete påbörjas.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Information gällande befintlig kanalisation med optokablar i gångbanan på norra sidan av
Citadellsvägen införs i planbeskrivningen under 4.2 Tekniska genomförandefrågor.
E.ON (Energidistribution, Gasol, Biofor), diarienummer SBN-2018-905-36:
Enligt planhandlingarna ska planområdet värmas upp med fjärrvärme. Det finns även ett
starkt önskemål om att bostäderna i den planerade byggnaden ska ha någon form av
gemensam kyla. Det är dock oklart om det är tekniskt möjligt att värma upp och kyla
planerad byggnad inom området med fjärrvärme och fjärrkyla. Vid underhandskontakt med
EON Värme har framkommit att det inte är givet att dra fram fjärrvärme- och fjärrkyla
ledningar till fastigheten (1).
Det är möjligt att försörja planområdet med el från planerad nätstation på Löjan 2 om
elbehovet enbart avser fastighets- och hushållsel. Det är dock oklart om planerad nätstation
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kan försörja planområdet med el om området till 100 % ska värmas upp och kylas med el.
Om nyss nämnda blir aktuellt kan det finnas behov av att komplettera elnätet med
ytterligare en nätstation (2).

Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla dras till fastigheten via servitut genom garaget under
Löjan 2, från anslutning via Neptunigatan som blir utförd av EON och pluggad fram tills
byggnationen sker på Löjan 4. Anslutningen möjliggörs genom en överenskommelse med
Skanska och Löjan 2. Inomhusledningarna byggs och ägs av fastighetsägare för Löjan 4.
2. Elbehovet avser enbart fastighets- och hushållsel.
Weum Gas AB, diarienummer SBN-2018-905-27:
Inom planområdet har Weum Gas en servisledning för natur- och biogas (blå färg) samt
avkopplade ledningar (brun färg), se bilagd karta.
I planbeskrivningen finns det angivet att servisledningen för gas ska tas bort. Då detta en
servisledning med gällande gasnätsavtal emotser vi uppsägning av avtalet innan åtgärder
kan vidtas för att kunna koppla bort ledningen. Bortkoppling av servisledningen ska ske
utanför fastighetsgränsen. Weum Gas förutsätter att eventuella kostnader i samband med
planens genomförande såsom flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar
bekostas av exploatören, vilket framgår av genomförandebeskrivningen.
Ledningar kan demonteras av exploatör i samråd med områdesansvarig på Weum Gas och
kontakt sker via vår kundtjänst. Vid demontering ska inmätning ske av avkopplingsställena
av exploatören och redovisas till Weum Gas för dokumentation i kartsystem.
Gasledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN) som bland annat anger
minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse samt närmaste gräns
för område med förväntade grävningsaktiviteter.
För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisar med kartunderlag
och dxf-fil.
Det är viktigt att samråd sker med Weum Gas områdeshandläggare Basma Alsaif redan i
tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen. (1)
Bifogad karta Weum Gas
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Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planbeskrivningen kompletteras i avsnittet 4.2 Tekniska genomförandefrågor med följande
text: ”Beträffande bortkoppling av servisledning för gas, är det angeläget att samråd sker med
Weum Gas områdeshandläggare redan i tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete sker i
närheten av gasledningen.
E.ON (Värme) diarienummer SBN-2018-905-24:
Ingen erinran.

Sakägare enligt fastighetsförteckning

Ägare till fastigheten Brf Västra Citadellskajen, diarienummer SBN-2018-905-37:
Plankarta


Är tanken att det ska vara tillåtet att bygga hela vägen ut till planområdesgränsen?
Eller är det förgårdsmark på 1,5 m som inte får bebyggas? Ska man tolka området
mellan egenskapsgräns och planområdesgräns som förgårdsmark? Detta och
reglering av bebyggande behöver tydliggöras på plankartan (1).



Ingen redovisning av eventuell förgårdsmark mot kvartersmark (den lokala
kvartersgatan) i sydöst. Innebär detta att det är tillåtet att bygga hela vägen ut till
planområdesgränsen här och med tillåtelse av 2,5 m utstickande på balkonger från
fasadliv?
Vi tycker inte att det är lämpligt med balkonger ut över kvartersgatan i detta läge då
det kommer att försvåra framfart för räddningstjänst, renhållningsfordon mm då
den lokala kvartersgatan mellan Löjan 4 och Löjan 3 här inte är särskilt bred,
dessutom finns det balkonger på västra sidan av Löjan 3 mot kvartersgatan (2).



Vid prövning av bygglov på grannfastigheten Löjan 3 tilläts ej utstickande
balkonger över allmän platsmark. Efter många diskussioner resulterade det med
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maximalt 1,8 m från fasadliv, dvs 0,3 m ut över allmän platsmark, då Gatukontoret
hade invändningar mot större balkongdjup. I den nu aktuella planen illustreras
balkonger som följer fasaden i sin helhet, ungefär som loftgångar. Med 2,5 m
utskjut från fasadliv innebär detta ett väsentligt inslag i gestaltningen och kommer
skapa en annorlunda stadsbild utmed kvartersgatan och Citadellskajen (2).


För information: Anslutning av ett eventuellt framtida underjordiskt garage på
Löjan 4 mot garaget på Löjan 2/Löjan 3 är planerat i nordöstra hörnet av
fastigheten Löjan 4 som är en del av redan befintlig detaljplan (DP 5128).
Anslutning/sammankoppling av de båda garagen får ske i samråd mellan
fastighetsägarna till Löjan 2, Löjan 3 och Löjan 4.



Till skillnad mot intilliggande detaljplan 5128 tillåts här alla typer av
centrumverksamhet. I DP 5128 finns beteckningen C, men i text står det
formulerat handel. Finns det någon särskild orsak till denna skillnad? (3).

Planbeskrivning
Exploateringsgrad, täthet, höjder
 Sidan 8: Vi anser att skrivelsen ”möjlighet till någon halvmeter högre byggnadshöjd
bör finnas eftersom den inte kommer att uppföras kloss an grannfastighetens
byggnad i öster” är oklar. Tillåten byggnadshöjd enligt plankarta är 21 m vilket bör
följas (4).
Utformning
 Sidan 8, 9: Vi anser att det är otydligt hur det är tillåtet med utstickande balkonger.
-

Tillåts balkonger i sydöstra delen av planområdet där fasadliv kan utföras dikt an
kvartersmark tillhörande fastigheten Löjan 3? Här saknas förgårdsmark. (2)

-

Vi hittar ingen information om krav på fri höjd över kvartersmark. (5)

-

Förgårdsmark brukar vara prickad mark – dvs att man ej får bebygga. Hur hanteras
illustrerade pelare/betongkonstruktioner mot Östra Älvgatan? Ligger dessa på
förgårdsmark? (6).

-

Enligt plan tillåts 1 m utskjutande balkonger i norr mot kvartersmark på fastigheten
Löjan 2. Detta måste studeras då det kan innebära begränsning av möjlighet att
utföra renhållning och snöröjning (2).

-

Generellt kan sägas att utskjutande byggnadsdelar över annan fastighet kräver
servitut. Ni menar 3D-fastighetsbildning, 3D-utrymme. Möjlighet finns, inget krav
(2).



Sidan 9: Utformning maa gestaltning och balkongdjup:
Vid prövning av bygglov på grannfastighet Löjan 3 avslogs Skanskas ansökan om
2m djupa, samt ihållande balkonger utmed Citadellsvägen.
Vi hänvisar till och bifogar granskningsyttrande för fastighet Löjan 3, diarienr: SBN
2018-001679. I granskningsyttrande framgår det att balkonger som vetter mot
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Citadellsvägen, inte får går ut över allmän platsmark och balkongplattor inte får
vara ihållande och följa fasaden i helhet.
I den nu aktuella planen illustreras balkonger som ihållande och följer fasaden i sin
helhet samt tillåter ett 2,5 m djup från fasadliv. Det innebär ett väsentligt inslag i
gestaltningen, vilket kan skapa en annorlunda stadsbild utmed kvartersgatan och
Citadellskajen (2).


Sidan 9: Texten bör kompletteras med formulering om att avluft från restaurang
och liknande verksamhet ska orienteras så att intilliggande bebyggelse inte störs av
ljud eller lukt. (7)

Bilparkering
 Sidan 9: Parkering för rörelsehindrade planerad på den lokala kvartersgatan är enligt
bygglov för Löjan 2 och Löjan 3 enbart tänkt att försörja dessa fastigheter, ej
fastigheten Löjan 4. Avtal som det hänvisas till i planbeskrivningen gäller ej
parkeringen för rörelsehindrade, utan 3 st vanliga parkeringsplatser lokaliserade i
kvartersgatan i anslutning till fastighetsgräns för Löjan 4.
Vår inställning är dock att parkeringsplats för rörelsehindrade kan samutnyttjas med
även fastigheten Löjan 4, men vi vill tydliggöra att det då inte överensstämmer med
redan beviljat bygglov för Löjan 2 och Löjan 3. (8)


Sidan 10: Enligt avtal mellan Löjan 4, Löjan 2 och Löjan 3 finns det reglerat att
Löjan 4 har rätt till servitut av 3 st. parkeringsplatser i den lokala kvartersgatan. Bör
förtydligas i texten att detta sker i samklang även med grannfastigheten Löjan 2 (9).



Sidan 10: Skrivelsen ”Leverans – och sophämtningsfordon får lov att köra på
Citadellskajen och kan stanna där det passar” är otydlig (10). Det bör förtydligas att
miljörum på Löjan 4 ska/bör placeras i anslutning av vändzon för att undvika
backande rörelse i så stor utsträckning som möjligt (11). Samma mening återfinns
under punkten Avfallshantering på sidan 10. (12)

Skyfallshantering
 Sidan 10: Det bör ställas krav på höjdsättning som stödjer avledning av vatten mot
kanalområdet (13).
Fjärrvärme
 Sidan 10: Det är inte fastställt att fjärrvärme till Löjan 4 bereds genom servitut med
grannfastigheten Löjan 2. Vi har skickat över förslag på dragning genom vårt garage
på Löjan 2 och Löjan 3, men ej fått någon tydlig återkoppling från E.ON eller
fastighetsägare till Löjan 4. (14).
Nätstation
Generellt otydlig formulering på olika platser i planbeskrivningen angående placering och
anslutning till nätstation. I viss text kan det uppfattas som att nätstationen finns inom
planområdet, och i viss text att den är befintlig.
Enligt diskussioner med E.ON elnät kommer det att uppföras en nätstation utanför
planområdet nämligen på fastigheten Löjan 2 som även ska försörja Löjan 3 och Löjan 4.
Idag finns det enbart en tillfällig nätstation uppförd.
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Sidan 10: Nätstation som är tänkt att försörja fastigheten Löjan 4 är ej ännu
uppförd och därav kan ej befintlig anslutning till nätstation användas (15).

Skydd mot störningar
 Sidan 11: I nära anslutning till planområdet finns en stor pumpstation som tillhör
VA Syd. Det hade varit tacksamt om det kan förtydligas att VA Syd ansvarar för att
hantera störningar avseende lukt, ljud mm från pumpstationen (16).
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark


Sidan 11: Ej tydligt vilken fri höjd över kvartersmark som krävs enligt beteckningen
f1 (5)

Elektromagnetiska fält
 Sidan 18: Är det tänkt att det ska finnas en nätstation inom planområdet? Se
information ovan om att E.ON placerar nätstation fastigheten Löjan 2, utanför
planområdet (17).
Organisatoriska genomförandefrågor
 Sidan 22: Vi önskar förtydligande kring vad skrivningen ” frågor om markköp,
lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna
inom fastigheterna Löjan 4, Löjan 2 och Löjan 3” syftar på? (18)
Tekniska genomförandefrågor
 Sidan 22: Ett förtydligande kring hantering av spill– och dagvatten vore bra.
Normalt ska dagvatten hanteras inom fastigheten, detta krav gäller väl även här?
(19)


Sidan 22: Se tidigare kommentarer angående nätstation. Det finns ingen befintlig
nätstation inom planområdet. (15)

Fastighetsbildning
 Sidan 24: Vad menas med formuleringen ”vissa förändringar kommer att behöva
ske genom fastighetsreglering? Vi vill förtydliga att det vi vet inte kommer att ske
någon fastighetsreglering som innebär någon marköverföring mellan fastigheterna.
Vi vill även förtydliga att det är en gemensamhetsanläggning som är under
diskussion. Denna berör fastigheterna Löjan 2, Löjan 3 och Löjan 4 (20).
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Plankartans prickmark förtydligas. Förgårdsmark är 1,5 m.
2. Planhandlingarna revideras så att endast utkragande byggnadsdelar över kvartersmark
tillhörande planområdet får förekomma.
3. Centrumverksamhet är en samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är att
det ska finnas en blandning av verksamheter som inte är störande och som har sin plats i
centrumbildningar i staden. Det är till exempel handel men kan även vara vårdcentral eller
kontor. Användningen bör bara preciseras om det finns skäl för det. Det kan till exempel
vara om en viss verksamhet är viktig på en speciell plats eller om en användning är olämplig.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det inte finns något skäl för precisering på denna
plats.
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4. Högsta tillåtna byggnadshöjden ändras till 21,3 meter.
5. Information om krav på fri höjd över kvartersmark förtydligas och revideras i
planbeskrivningen under rubriken 2.2 Bebyggelse, utformning, avseende utkragande
byggnadsdelar. Balkonger och burspråk endast tillåts över prickmark, får inte kraga ut över
allmän platsmark. Bestämmelse f1 görs om och slutar handla om balkonger.
6. Plankartan revideras så att förgårdsmarken på vissa delar mot Östra Älvgatan får bebyggas
med pelare/betongkonstruktioner.
7. Detta regleras inte i detaljplan. Restaurangverksamhet ingår i C – centrumverksamhet.
8. Den befintliga PRH avses tillgodose även behovet för kommande bebyggelse inom Löjan 4.
Behov av PRH säkerställs slutligt i bygglovskedet. Skulle det inte räcka, omvandlas en av 3
ordinarie platser till PRH. Idag finns 4 parkeringsplatser inklusive PRH.
Gemensamhetsavtal finns idag mellan Löjan 2, 3 och 4.
9. Sidan 10 revideras i enlighet med yttrandet.
10. Planbeskrivningen revideras på sidan 10 med borttagning av stycke 3: ”Leverans – och
sophämtningsfordon får lov att köra på Citadellskajen och kan stanna där det passar”.
11. Det är belyst på sidan 10, stycke 9, att miljörummet på Löjan 4 behöver placeras vid
vändplatsen.
12. Planbeskrivningen revideras på sidan 10, stycke 10 som följer: ”Avfallshantering för
verksamheter i bottenvåning kommer att studeras vidare under planprocessen. Utgångspunkten
är att den vändplatsen som anläggs, finns inom kvarteret för att möjliggöra körning enbart
från och till Neptunigatan.”
13. Höjdsättningen av området är redan klar. Kvartersmark och allmänplatsmark är höjdsatta i
kommunens höjdritning och säkrar avledning.
14. Ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla dras till fastigheten via servitut genom garaget under
Löjan 2, från anslutning via Neptunigatan som blir utförd av EON och pluggad fram tills
byggnationen sker på Löjan 4. Anslutningen möjliggörs genom en överenskommelse med
Skanska och Löjan 2. Inomhusledningarna byggs och ägs av fastighetsägare för Löjan 4.
15. Planbeskrivning revideras under rubriken 2.6 Teknisk försörjning, Elförsörjning:
”Nätstation kommer att byggas utanför planområdet och anslutning säkerställas.” E-on har
bekräftat att det är möjligt att försörja Löjan 4 med el från planerad nätstation på Löjan 2.
16. En bullerutredning med de av Länsstyrelsen begärda förutsättningar har tagits fram av ÅFInfrastructure AB och bifogas planbeskrivningen under: kap. 3, Konsekvenser, punkt 3.2
Konsekvenser för miljö och hälsa, Omgivningsbuller. Någon ljudstörning nämns ej i
bullerutredningen.
17. Det stämmer, nätstationen är planerad att placeras på Löjan 2, utanför planområdet.
18. Detta syftar på gemensamhetsavtalet som numera finns mellan de tre fastigheterna.
19. Inga krav på fördröjningsmagasin eller rening inom fastigheten ställs. Hantering sker genom
att dagvatten inom planområdet avvattnas till Malmö hamnområdet. Andelen hårdgjord yta
kommer att minska inom planområdet vid ett genomförande av detaljplanen. Krav på
grönytefaktor kommer att bidra positivt till dagvattenhanteringen på platsen eftersom andelen
vegetation ökar jämfört med befintliga förhållanden.
20. Det stämmer, det är en gemensamhetsanläggning som avses med fastighetsreglering.
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Ägare till Fastighets AB Remulus Malmö II, diarienummer SBN-2018-905-38:
Plankarta


Är tanken att det ska vara tillåtet att bygga hela vägen ut till planområdesgränsen?
Eller är det förgårdsmark på 1,5 m som inte får bebyggas? Ska man tolka området
mellan egenskapsgräns och planområdesgräns som förgårdsmark? Detta och
reglering av bebyggande behöver tydliggöras på plankartan (1).



Ingen redovisning av eventuell förgårdsmark mot kvartersmark (den lokala
kvartersgatan) i sydöst. Innebär detta att det är tillåtet att bygga hela vägen ut till
planområdesgränsen här och med tillåtelse av 2,5 m utstickande på balkonger från
fasadliv?
Vi tycker inte att det är lämpligt med balkonger ut över kvartersgatan i detta läge då
det kommer att försvåra framfart för räddningstjänst, renhållningsfordon mm då
den lokala kvartersgatan mellan Löjan 4 och Löjan 3 här inte är särskilt bred,
dessutom finns det balkonger på västra sidan av Löjan 3 mot kvartersgatan (2).



För information: Anslutning av ett eventuellt framtida underjordiskt garage på
Löjan 4 mot garaget på Löjan 2/Löjan 3 är planerat i nordöstra hörnet av
fastigheten Löjan 4 som är en del av redan befintlig detaljplan (DP 5128).
Anslutning/sammankoppling av de båda garagen får ske i samråd mellan
fastighetsägarna till Löjan 2, Löjan 3 och Löjan 4.



Till skillnad mot intilliggande detaljplan 5128 tillåts här alla typer av
centrumverksamhet. I DP 5128 finns beteckningen C, men i text står det
formulerat handel. Finns det någon särskild orsak till denna skillnad? (3)

Planbeskrivning
Exploateringsgrad, täthet, höjder
 Sidan 8: Vi anser att skrivelsen "möjlighet till någon halvmeter högre byggnadshöjd
bör finnas eftersom den inte kommer att uppföras kloss an grannfastighetens
byggnad i öster" är oklar. Tillåten byggnadshöjd enligt plankarta är 21 m vilket bör
följas (4).
Utformning
 Sidan 8, 9: Vi anser att det är otydligt hur det är tillåtet med utstickande balkonger.
-

Tillåts balkonger i sydöstra delen av planområdet där fasadliv kan utföras dikt an
kvartersmark tillhörande fastigheten Löjan 3? Här saknas förgårdsmark (2).

-

Vi hittar ingen information om krav på fri höjd över kvartersmark (5).

-

Förgårdsmark brukar vara prickad mark – dvs att man ej får bebygga. Hur hanteras
illustrerade pelare/betongkonstruktioner mot Östra Älvgatan? Ligger dessa på
förgårdsmark? (6)

-

Enligt plan tillåts 1 m utskjutande balkonger i norr mot kvartersmark på fastigheten
Löjan 2. Detta måste studeras då det kan innebära begränsning av möjlighet att
utföra renhållning och snöröjning (2).
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-

Generellt kan sägas att utskjutande byggnadsdelar över annan fastighet kräver
servitut (2).



Sidan 9: Texten bör kompletteras med formulering om att avluft från restaurang
och liknande verksamhet ska orienteras så att intilliggande bebyggelse inte störs av
ljud eller lukt (7).

Bilparkering
 Sidan 9: Parkering för rörelsehindrade planerad på den lokala kvartersgatan är enligt
bygglov för Löjan 2 och Löjan 3 enbart tänkt att försörja dessa fastigheter, ej
fastigheten Löjan 4. Avtal som det hänvisas till i planbeskrivningen gäller ej
parkeringen för rörelsehindrade, utan 3 st vanliga parkeringsplatser lokaliserade i
kvartersgatan i anslutning till fastighetsgräns för Löjan 4.
Vår inställning är dock att parkeringsplats för rörelsehindrade kan sam utnyttjas
med även fastigheten Löjan 4, men vi vill tydliggöra att det då inte överensstämmer
med redan beviljat bygglov för Löjan 2 och Löjan 3 (8).


Sidan 10: Enligt avtal mellan Löjan 4, Löjan 2 och Löjan 3 finns det reglerat att
Löjan 4 har rätt till servitut av 3 st. parkeringsplatser i den lokala kvartersgatan. Bör
förtydligas i texten att detta sker i samklang även med grannfastigheten Löjan 2 (9).



Sidan 10: Skrivelsen "Leverans - och sophämtningsfordon får lov att köra på
Citadellskajen och kan stanna där det passar" är otydlig (10). Det bör förtydligas att
miljörum på Löjan 4 ska/bör placeras i anslutning av vändzon för att undvika
backande rörelse i så stor utsträckning som möjligt (11). Samma mening återfinns
under punkten Avfallshantering på sidan 10 (12).

Skyfallshantering


Sidan 10: Det bör ställas krav på höjdsättning som stödjer avledning av vatten mot
kanalområdet (13).

Fjärrvärme
 Sidan 10: Det är inte fastställt att fjärrvärme till Löjan 4 bereds genom servitut med
grannfastigheten Löjan 2. Vi har skickat över förslag på dragning genom vårt garage
på Löjan 2 och Löjan 3, men ej fått någon tydlig återkoppling från E.ON eller
fastighetsägare till Löjan 4 (14).
Nätstation
Generellt otydlig formulering på olika platser i planbeskrivningen angående placering och
anslutning till nätstation. I viss text kan det uppfattas som att nätstationen finns inom
planområdet, och i viss text att den är befintlig.
Enligt diskussioner med E.ON elnät kommer det att uppföras en nätstation utanför
planområdet nämligen på fastigheten Löjan 2 som även ska försörja Löjan 3 och Löjan 4.
Idag finns det enbart en tillfällig nätstation uppförd.


Sidan 10: Nätstation som är tänkt att försörja fastigheten Löjan 4 är ej ännu
uppförd och därav kan ej befintlig anslutning till nätstation användas (15).

Skydd mot störningar
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Sidan 11: I nära anslutning till planområdet finns en stor pumpstation som tillhör
VA Syd. Det hade varit tacksamt om det kan förtydligas att VA Syd ansvarar för att
hantera störningar avseende lukt, ljud mm från pumpstationen (16).

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
 Sidan 11: Ej tydligt vilken fri höjd över kvartersmark som krävs enligt beteckningen
f1 (5).
Elektromagnetiska fält
 Sidan 18: Ar det tänkt att det ska finnas en nätstation inom planområdet? Se
information ovan om att E.ON placerar nätstation fastigheten Löjan 2, utanför
planområdet (17).
Organisatoriska genomförandefrågor
 Sidan 22: Vi önskar förtydligande kring vad skrivningen " frågor om markköp,
lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna
inom fastigheterna Löjan 4, Löjan 2 och Löjan 3" syftar på? (18)
Tekniska genomförandefrågor
 Sidan 22: Ett förtydligande kring hantering av spill- och dagvatten vore bra.
Normalt ska dagvatten hanteras inom fastigheten, detta krav gäller väl även här?
(19)


Sidan 22: Se tidigare kommentarer angående nätstation. Det finns ingen befintlig
nätstation inom planområdet (15).

Fastighetsbildning
 Sidan 24: Vad menas med formuleringen "vissa förändringar kommer att behöva
ske genom fastighetsreglering? Vi vill förtydliga att det vi vet inte kommer att ske
någon fastighetsreglering som innebär någon marköverföring mellan fastigheterna.
Vi vill även förtydliga att det är en gemensamhetsanläggning som är under diskussion.
Denna berör fastigheterna Löjan 2, Löjan 3 och Löjan 4 (20).
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Plankartans prickmark förtydligas. Förgårdsmark är 1,5 m.
2. Planhandlingarna revideras så att endast utkragande byggnadsdelar över kvartersmark
tillhörande planområdet får förekomma.
3. Centrumverksamhet är en samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är att
det ska finnas en blandning av verksamheter som inte är störande och som har sin plats i
centrumbildningar i staden. Det är till exempel handel men kan även vara vårdcentral eller
kontor. Användningen bör bara preciseras om det finns skäl för det. Det kan till exempel
vara om en viss verksamhet är viktig på en speciell plats eller om en användning är olämplig.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det inte finns något skäl för precisering på denna
plats.
4. Högsta tillåtna byggnadshöjden ändras till 21,3 meter.
5. Information om krav på fri höjd över kvartersmark förtydligas och revideras i
planbeskrivningen under rubriken 2.2 Bebyggelse, utformning, avseende utkragande
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byggnadsdelar. Balkonger och burspråk endast tillåts över prickmark, får inte kraga ut över
allmän platsmark. Bestämmelse f1 görs om och slutar handla om balkonger.
6. Plankartan revideras så att förgårdsmarken på vissa delar mot Östra Älvgatan får bebyggas
med pelare/betongkonstruktioner.
7. Detta regleras inte i detaljplan. Restaurangverksamhet ingår i C – centrumverksamhet.
8. Den befintliga PRH avses tillgodose även behovet för kommande bebyggelse inom Löjan 4.
Behov av PRH säkerställs slutligt i bygglovskedet. Skulle det inte räcka, omvandlas en av 3
ordinarie platser till PRH. Idag finns 4 parkeringsplatser inklusive PRH.
Gemensamhetsavtal finns idag mellan Löjan 2, 3 och 4.
9. Sidan 10 revideras i enlighet med yttrandet.
10. Planbeskrivningen revideras på sidan 10 med borttagning av stycke 3: ”Leverans – och
sophämtningsfordon får lov att köra på Citadellskajen och kan stanna där det passar”.
11. Det är belyst på sidan 10, stycke 9, att miljörummet på Löjan 4 behöver placeras vid
vändplatsen.
12. Planbeskrivningen revideras på sidan 10, stycke 10 som följer: ”Avfallshantering för
verksamheter i bottenvåning kommer att studeras vidare under planprocessen. Utgångspunkten
är att den vändplatsen som anläggs, finns inom kvarteret för att möjliggöra körning enbart
från och till Neptunigatan.”
13. Höjdsättningen av området är redan klar. Kvartersmark och allmänplatsmark är höjdsatta i
kommunens höjdritning och säkrar avledning.
14. Ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla dras till fastigheten via servitut genom garaget under
Löjan 2, från anslutning via Neptunigatan som blir utförd av EON och pluggad fram tills
byggnationen sker på Löjan 4. Anslutningen möjliggörs genom en överenskommelse med
Skanska och Löjan 2. Inomhusledningarna byggs och ägs av fastighetsägare för Löjan 4.
15. Planbeskrivning revideras under rubriken 2.6 Teknisk försörjning, Elförsörjning:
”Nätstation kommer att byggas utanför planområdet och anslutning säkerställas.” E-on har
bekräftat att det är möjligt att försörja Löjan 4 med el från planerad nätstation på Löjan 2.
16. En bullerutredning med de av Länsstyrelsen begärda förutsättningar har tagits fram av ÅFInfrastructure AB och bifogas planbeskrivningen under: kap. 3, Konsekvenser, punkt 3.2
Konsekvenser för miljö och hälsa, Omgivningsbuller. Någon ljudstörning nämns ej i
bullerutredningen.
17. Det stämmer, nätstationen är planerad att placeras på Löjan 2, utanför planområdet.
18. Detta syftar på gemensamhetsavtalet som numera finns mellan de tre fastigheterna.
19. Inga krav på fördröjningsmagasin eller rening inom fastigheten ställs. Hantering sker genom
att dagvatten inom planområdet avvattnas till Malmö hamnområdet. Andelen hårdgjord yta
kommer att minska inom planområdet vid ett genomförande av detaljplanen. Krav på
grönytefaktor kommer att bidra positivt till dagvattenhanteringen på platsen eftersom andelen
vegetation ökar jämfört med befintliga förhållanden.
20. Det stämmer, det är en gemensamhetsanläggning som avses med fastighetsreglering.

21 (22)

Kapitel 3 - Sammanfattning av ändringar efter samrådet
Med anledning av synpunkter som kommit in under samrådet samt vidare bearbetning
inom stadsbyggnadskontoret har följande ändringar gjorts i planhandlingarna:
Plankarta



Utformningsbestämmelse f1 bytts ut. Ny utformningsbestämmelse f1 införs
avseende prickmark, byggnad får finnas från och med 3,0 meter över markplanet.
Pelare, stag eller andra konstruktionsdelar får finnas.



Utformningsbestämmelse f3 införs, inglasning av balkonger medges inte och
loftgångar medges inte.



Förgårdsmark justeras till att bli 1,5 m djup.



Plangränserna i väster, söder och öster justeras, så att de möter gränserna i planen
för Gäddan m.fl. (Dp 5128).



Planbestämmelsen om bebyggandets omfattning, prickmark, revideras. Balkonger
får från och med plan två finnas.



Utförandebestämmelse b2 bytts ut mot utformningsbestämmelse f5 och
kompletteras med syfte att säkra tillträde till bostadsgården för varje trappuppgång
till bostäder.

Planbeskrivning



Kapitlet 2 ”Planförslag”, punkt 2.2 ”Bebyggelse”, revideras under
”Exploateringsgrad, täthet, höjder” och ”Utformning”. Under 2.5 ”Trafik”, tas sista
stycke bort och ”Bilparkering” revideras. Punkt 2.6 ”Teknisk försörjning”
formuleras om avseende ”Avfallshantering” och ”Elförsörjning”.



Kapitlet 3, ”Konsekvenser”, punkt 3.2 ”Konsekvenser för miljö och hälsa”
revideras under ”Kulturmiljö och arkeologi”, ”Grönstruktur och park”, ”Risker och
säkerhet”, ”Vattenkvalitet”, ”Markföroreningar” samt ”Omgivningsbuller”; punkt
3.3 ”Ekonomiska konsekvenser”; punkt 3.4 ”Konsekvenser för fastigheter”.



Kapitlet 4, ”Genomförande”, revideras under punkt 4.1 ”Organisatoriska
genomförandefrågor”; kompletteras under avsnitt 4.2 ”Tekniska genomförande
frågor” gällande Räddningstjänsten, avfallshantering, ledningar; och revideras under
punkt 4.4 ” Fastighetsrättsliga genomförandefrågor – Fastighetsbildning”.



Kapitlet 4 ”Genomförande” kompletteras under avsnitt 4.2 ”Tekniska
genomförande frågor” gällande Räddningstjänsten, avfallshantering, ledningar.



Kapitlet 5 ”Planeringsförutsättningar” kompletteras under 5.2 ”Planområdet”,
avsnitt Kulturmiljö, Arkeologi.

Stadsbyggnadskontoret
Johanna Perlau

Claudia Zúñiga

Enhetschef

Planhandläggare
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