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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för fastigheten Lockarp 27:33 i Lockarp i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka befintligt verksamhetsområde
med fler verksamheter, 10 000 – 15 000 kvm byggnadsarea. Syftet är också att
möjliggöra en ny infart i förlängningen av Firmagatan som även kan nyttjas som infart
till kommande bussdepå.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att det är ett befintligt verksamhetsområde och en ny
detaljplan möjliggör för en hög yteffektivitet vilket ska eftersträvas i
verksamhetsområden. Förtätning möjliggör ett större antal arbetsplatser, jämfört med
dagsläget. Planläggningen motiveras också av möjligheten att anordna en infart till
Region Skånes kommande bussdepå som är en samhällsviktig funktion.
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Planområdet markerat med röd linje.
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BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

På fastigheten har det tidigare funnits ett bageri som lades ner 2008. Fastigheten är
inte detaljplanelagd sedan tidigare och fastighetsägaren har prövat sitt
utvecklingsförslag mot ett förhandsbesked av bygglov, vilket inte bedömts kunna
genomföras. Fastighetsägaren önskar en utveckling av området som ligger i linje med
intilliggande verksamhetsområde i väster, inom detaljplan Dp 4893. Det skulle
innebära att modernare byggnader kan uppföras och med ett bättre markutnyttjande.

Bebyggelse inom närliggande detaljplaneområde Dp 4893, foto sökande.

Två förslag för bebyggelsestruktur har studerats inför planuppdraget: ett där befintlig
byggnad rivs och ett där befintlig byggnad delvis bevaras. Önskemålet i
utvecklingsförslagen är verksamheter i linje med intilliggande detaljplan dvs, industri,
kontor, småindustri, begränsad detaljhandel och bilservice. Förslagen har utformats så
att bebyggelsen har begränsats i sin utbredning mot Yttre Ringvägen i norr med ett
riskavstånd om 50 meter från motorvägens vägbana. Mot järnvägen i öster finns ett
riskavstånd om 30 meter från närmsta räls. I övrigt ligger föreslagen bebyggelse 5 m
från fastighetsgräns.
Angöring föreslås i befintlig sträckning och nuvarande infarter via Lockarpsvägen
respektive förlängningen av Firmavägen.
De alternativa förslagen innehåller ca 10 000–15 000 kvm byggnadsarea beroende på
om befintliga byggnader delvis rivs eller inte.
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Alternativ där befintlig bebyggelse bevaras. Illustration fastighetsägaren.

Alternativ där befintlig bebyggelse rivs. Illustration fastighetsägaren.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig byggnad på platsen är uppförd under sent 50-tal eller tidigt 60-tal. Den är
ombyggd och tillbyggd i fler omgångar, fram till dess att bageriet i Lockarp lades ner
2008. De sista tio åren har fastigheten haft externa hyresgäster och vissa anpassningar
och mindre ombyggnationer har gjorts.

Befintlig bebyggelse, foto fastighetsägaren.

3 (7)

I dagsläget hyrs lokaler ut till Malmö Mässervice, Limhamns industriservice, Kahls
Kaffe AB samt ett antal mindre hyresgäster. Marken är nästan helt hårdgjord och det
finns bara enstaka växter och grönska på fastigheten. Byggnaderna är i behov av
underhåll.
Området ligger nära större vägar som Arrievägen, Yttre Ringvägen men även
Agnesfridsvägen och Inre Ringvägen. Öster om fastigheten ligger Trelleborgsbanan
som trafikeras av både person- och godstrafik. Cykelbana finns längs med Arrievägen
och busshållplats planeras längs Arrievägen till år 2024/25.
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Omgivande infrastruktur samt antagna och pågående detaljplaner. Planområdets markerat med rött.

I söder angränsar området till fyra mindre fastigheter varav två består av bostäder och
två av mindre verksamheter. Längre söderut finns flera mindre bostadsfastigheter.
Söder om området pågår en detaljplan för Region Skåne, Dp 5644. Planförslaget ska
möjliggöra uppförandet av en större bussdepå i anslutning till trafikplats Lockarp.
Bussdepån är en del av Malmös satsningar i Storstadspaketet inom
Sverigeförhandlingen. Detaljplanen har varit ute på samråd.
Väster om området gäller Dp 4893 som antogs 2010. Den medger Industri (J),
Kontor (K1), Småindustri (J1), Begränsad detaljhandel (H1) och Bilservice (G1).
Området är idag helt exploaterat och inom området finns en blandning av mindre
industrier, snabbmatsrestauranger, kontor och handelsetableringar mot
företagskunder.
Utredning av möjlig elförsörjning pågår av fastighetsägaren, en grov uppskattning är
att nytt effektbehov inte bedöms överstiga tidigare verksamheters effektbehov i allt
för stor utsträckning.
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ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen existerande verksamhetsområde 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.
Miljöeffekterna bedöms inte bli omfattande och de miljöeffekter som identifieras
kommer att hanteras under detaljplanearbetet. Planområdet är redan idag
ianspråktagen för verksamheter/industri. Kommande detaljplan möjliggör för en
förtätning, dvs ett mer effektivt markutnyttjande. Området ligger nära stora
trafikleder som Inre och Yttre Ringvägen, vilket innebär att transporter till och från
området inte påverkar tätbebyggda bostadsområden och transporterna blir effektiva.
Miljöeffekterna väntas främst bli lokala, i form av industri- och trafikbuller för de
enstaka småhusen som ligger mellan detta planområde, kommande bussdepå, Dp
5644 och gällande detaljplan för industri och verksamheter öster om planområdet, Dp
4893. Störningar i form av buller kommer att hanteras under planprocessen. Detta
kan regleras i detaljplan genom skyddsbestämmelser och genom att placera industrier
längre från befintliga bostäder och enbart tillåta icke störande verksamheter i
anslutning till bostäderna.
Området har inga kultur- eller naturvärden, det finns ingen omfattande risk för
översvämning och det förkommer inte omfattande markföroreningar. Området är i
princip helt hårdgjort idag och omges av annan hårdgjord mark och infrastruktur.
Planområdet gränsar till riksintresseområde för kulturmiljövård, M:K 128 FotevikenGlostorp. Yttre Ringvägen och Trelleborgsbanan omfattas av riksintresse för väg
respektive järnväg. Planområdet behöver utformas så att den kommande
användningen och bebyggelsen inte påverkar dessa riksintressen negativt.
Inom planområdet eller i närheten av planområdet finns inget Natura 2000-område,
naturreservat, strandskydd, nationalpark, vattenskyddsområden, kulturreservat eller
biotopskyddade arter.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms följande frågor behöva utredas eller analyseras vidare:


Befintlig bebyggelse har initialt inte bedömts ha några särskilda
bevarandevärden. Det vore dock positivt om delar av befintlig bebyggelse kan
bevaras och utgöra lokaler med lägre hyror. Frågan utreds vidare under
planarbetet.



Fastighetsägaren vill att detaljplanen ges samma användningar som
intilliggande detaljplan, Dp 4893, dvs industri, kontor, småindustri, begränsad
detaljhandel och bilservice. Detaljplanen får utreda i vilken omfattning kontor
och detaljhandel är lämpligt. Övervägande andel kontor kanske inte är
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lämpligt i detta läge i staden, utan passar bättre i de delar av staden som har
större tillgänglighet för gång, cykel och kollektivtrafik.


Trafikbuller, industribuller och risker behöver utredas med hänsyn till
befintliga bostäder söder om fastigheten.



Föreslagen infart i förlängningen av Firmagatan ska även kunna användas som
infart till bussdepån inom Dp 5644. Gatan kommer trafikeras av ca 250
bussar/dygn, främst på morgonen och kvällen. Detaljplanen behöver utreda
vilka störningar detta innebär för bostadsfastigheterna direkt söder om
planområdet och om vilka störningsskydd som kan bli aktuellt.



Frågor som rör gestaltning/ utformning, höjd på bebyggelsen och påverkan
på landskapsbilden.



Markmiljö och dagvatten/skyfall.



Påverkan på angränsande riksintresseområden.
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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

Stius AB

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN
SBN

2021-09
2022-02
2022-09
2023-01

Johanna Perlau

Kajsa Rue Hallén

Enhetschef

Planhandläggare
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