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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Ändring av detaljplan för del av fastigheten Oxie 54:6 i Oxie
kyrkby i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett mer sammanhållet kvarter och mer
ändamålsenliga småhustomter inom den östra delen av gällande detaljplan Dp 4987.
Syftet är också att skapa förutsättningar för att säkerställa tillfart till jordbruksmarken
norr om planområdet samt att säkerställa att nuvarande och kommande fastigheter
ges en lämplig storlek och inte kan avstyckas.
Processen att ändra detaljplanen innebär en prövning om detta är lämpligt eller inte.
Planläggningen motiveras av att det blir en bättre disposition av marken, en mer
flexibel reglering och ändamålsenliga småhustomter. Planläggningen kan också
innebära att fler bostäder möjliggörs vilket ger ett mer effektivt markutnyttjande.
Planläggningen motiveras också av att säkerställa fastigheternas nuvarande och
kommande storlek.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Området Stenåker Gård i Oxie består av småhustomter som upplåts genom den
kommunala tomtkön. Delar av tomterna är redan bebyggda och viss byggnation
pågår. Öster om parken i området ligger ett kvarter som ännu inte är avstyckat för
småhustomter. Inom det området finns det i gällande detaljplan (Dp 4987) en tänkt
kvartersgata markerad med g1 "marken ska vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning avseende vägar, gångar, ledningar och dagvatten".
Fastighets- och gatukontoret önskar att bestämmelsen ska utgå från plankartan för att
skapa ett bättre sammanhållet kvarter och mer ändamålsenliga tomter.
Fastighets- och gatukontoret önskar också att området planlagt som NATUR i den
östra gränsen av planområdet kompletteras med en bestämmelse som möjliggör
jordbrukstrafik till/från åker på grusväg max 20 ggr/år i gånghastighet. Detta för att
jordbruksarrendatorn norr om planområdet ska kunna nå sin jordbruksmark.

V 200408

De har vidare ett önskemål om att en bestämmelse om minsta fastighetsstorlek förs in
på plankartan.
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Gällande detaljplan, Dp 4987, område markerat med blått föreslås ändras till kvartersmark för bostäder och område
markerat med grönt föreslås kompletteras med egenskapsbestämmelse som möjliggör tillfart till jordbruksmarken norr om
planområdet.

Ortofoto över aktuellt småhusområde, område markerat med blått föreslås ändras till kvartersmark för bostäder och
område markerat med grönt föreslås kompletteras med egenskapsbestämmelse som möjliggör tillfart till jordbruksmarken
norr om planområdet.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stadsbebyggelse för området. Det
föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
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.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

Gatorna mot parken kan ha planerats in som rinnvägar för skyfall. Om någon av dem
tas bort så är det viktigt att vatten inte rinner på fel håll och skapar problem. Detta
ska utredas under planarbetet.
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 och låta granska detaljplaneförslaget
kan 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.
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Fastighets- och gatukontoret.
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