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Planbesked
Planbesked för Klerken 1 m.fl. på Rådmansvången i Malmö
Besked om planläggning enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen

V 1804-24

Ortofoto med planområdet markerat med röd linje.
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Förslag till beslut
I stadsbyggnadsnämnden
1. Stadsbyggnadsnämnden meddelar negativt planbesked för Klerken 1 och 3 på Rådmansvången i Malmö.

Sammanfattning
Fastighetsägaren söker planbesked för att pröva möjligheten att uppföra ett nytt flerbostadshus i
den södra delen av fastigheterna Klerken 1 och 3 med ett tillskott på ca 35–40 små lägenheter och
småskalig handel i bottenvåning. I förslaget ingår också ett nytt gång- och cykelstråk mellan Carl
Gustavs väg och Smedjegatan.
Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att begäran om planbesked bör avslås med anledning av följande:


Skala och placering av föreslagen ny byggnad tar inte hänsyn till områdets historia, kulturhistoriska värden eller karaktär.



Förslaget innebär att flera värdefulla träd med höga natur- och kulturmiljövärden behöver
fällas.



Markparkering bedöms inte lämpligt i ett så här pass centralt läge.



Ett allmänt gång- och cykelstråk mellan Klerken 3 och 4 kräver samordning mellan olika
fastighetsägare och behöver studeras vidare.
Stadsbyggnadskontoret är positiva till ett modest tillägg på fastigheten som tar stor hänsyn till kulturmiljön och befintliga träd och välkomnar en fortsatt diskussion kring utveckling av fastigheten.
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Begäran om planbesked
Fastighetsägaren söker planbesked för att pröva möjligheten att uppföra ett nytt flerbostadshus i
den södra delen av fastigheterna Klerken 1 och 3 med ett tillskott på ca 35–40 små lägenheter och
småskalig handel i bottenvåning. Sökande önskar också att användningen O – kvartersområde för offentliga byggnader i befintlig detaljplan, PL236, ändras till B-bostäder och H-handel. Förslaget innehåller
ett gångstråk mellan fastigheten Klerken 3 och 4. Gångstråket föreslås mellan två skepp av parkering, på backytan för de parkerade bilarna. Förslaget om ett gångstråk bygger på att fastighetsägaren
till Klerken 4, Akademiska hus, också gör förändringar på sin fastighet. Akademiska hus står inte
som medsökande i planbeskedet. Utöver att befintlig markparkering mellan Klerken 3 och 4 byggs
om och utökas så föreslås ny markparkering på gården mellan Klerken 1 och 3. Markparkering har
också ritats in som en möjlighet i den södra delen av Klerken 4, efter samtal med Akademiska hus
är det klargjort att de inte är intresserade av parkering i detta läge.

KLERKEN 1
KLERKEN 3
KLERKEN 4

Föreslagen ny byggrätt är markerad med röd linje samt föreslaget nytt gångstråk markerat med blå pil. Skiss framtagen av sökande.
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Volymstudie för den föreslagna byggrätten. Volymstudie framtagen av sökande.

Förutsättningar och gällande planeringsunderlag
Översiktsplan för Malmö
Översiktsplanen anger befintlig blandad stadsbebyggelse för området. Det ligger inom centrumområdet och i strategiska lägen ska bottenvåningar vid nyproduktion dimensioneras så att de kan inrymma handel och andra utåtriktade verksamheter. Planeringen ska verka för mer och större innerstad.
Fastigheterna ligger inom täthetsgrad 1–2 och i stadskärnan, nära stationer och med god tillgång till
parker, torg och service. Den befintliga bebyggelsen domineras av kvartersstad med byggnadshöjder
på mellan 4 och 7 våningar. Skala och karaktär på fysiska kompletteringar avgörs av platsens förutsättningar, men det finns potential för hög exploatering.
Fastigheterna ligger inom ett område utpekat som kulturhistoriskt särskilt värdefullt. Det innebär att
särskild uppmärksamhet ska ägnas åt kulturhistoriska värden i samband med detaljplanering, bygglovbeslut eller andra ändringar, så att värdena så långt som möjligt kan behållas och förändringar
kan bidra positivt till kulturmiljön. Hänsyn ska tas till såväl helhetsmiljön som de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värden.
Området är också utpekat som ett område med karaktär av instutioner. Nya och äldre byggnader
bör samspela vad gäller skala, material och detaljer. Hus i park är en återkommande grundtanke i
vissa av stadens institutionsmiljöer. Gestaltningsidén med en friliggande bebyggelse är viktig att bevara i dessa områden.
Ofta är stora uppvuxna träd en viktig del av gestaltningen. Befintliga träd bör därför bevaras.
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Riksintresse
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, M114 Malmö. Förändringar som berör den
bebyggelse och de miljöer riksintresset är knutet till, ska ske med största möjliga varsamhet och
med respekt för dess värden och karaktär.
Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området, PL236, anger kvartersområde för offentliga byggnader. Högsta
byggnadshöjd är 12 m och den västra, östra och södra delen av fastigheterna består av prickmark,
dvs mark som inte får bebyggas.

Skyfall och VA
Fastigheten är inte drabbat av översvämning vid skyfall enligt Malmö stads skyfallskartering. Fastigheterna ligger dock inom ett område med kombinerat avloppssystem (spillvatten och dagvatten leds
till samma ledning) och ökad hårdgörning och fällning av träd bör undvikas i så stor utsträckning
som möjligt för att inte öka översvämningsrisken nedströms. Fastigheten ligger inte inom ett uppmärksamhetsområde för skyfall.
Buller
Bullervärden, ekvivalent nivå, vid fasad uppgår till mellan 40 – 65 dBA på befintlig bebyggelse.
Högst värden beräknas finnas mot Carl Gustavs väg, där gavlarna mot gatorna uppgår till 65 dBA.

Beräknade bullernivåer från väg vid byggnadsfasad, ekvivalenta
nivåer.
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Naturvärden
Gården mellan Klerken 1 och 3 består av två större gräsytor. På fastigheterna finns flera uppväxta
träd, höjden på dessa varierar mellan 8–16 m. Dessa är särskilt karaktäristiska i den södra, västra
och norra delen av fastigheterna.
Kulturmiljövärden
Byggnaden på fastigheterna Klerken 1 ritades 1928 av arkitekterna Carl Melin och Fritz Österlind.
Byggherre var Gersoniska stiftelsen, som grundats 1842 i enlighet med testamentet efter en
rektorsänka. Stiftelsen skulle förse behövande änkor och ogifta döttrar (helst efter präster eller skollärare i Malmö) med bostäder.
Byggnaden binds med en tegelmur samman med en liknande byggnad på intilliggande fastighet
(Klerken 3), även den uppförd 1928 efter ritningar av Carl Melin. De två byggnaderna har även ett
gemensamt gårdshus. Båda byggnaderna omnämns i Rådmansvångens bebyggelse- en inventering (1983).
Husen är mycket välbevarade och bildar en väl sammanhållen helhet, vilket ger dem ett högt kulturhistoriskt värde.
Byggnaderna bildar tillsammans med Tandvårdshögskolan och sjukhusområdet en välbevarad och
kulturhistoriskt värdefull miljö. Byggnaderna bör fortsatt kunna ses och förstås i denna kontext. Vidare ingår fastigheterna i riksintresse för kulturmiljövården.
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Snedbild över de två byggnaderna, gårdshuset och den mur
som binder samman dem.
Utdrag ur SBK-kartan 2021

F d Gersoniska stiftelsen uppförd 1928 ritad av Carl Melin
och Fritz Österlind.
Bild: Wikipedia

F d von Conowska stiftelsen
uppförd 1928 ritad av Carl Melin.
Bild: Wikipedia
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Stadsbyggnadskontorets bedömning
Stadsbyggnadskontoret föreslår att sökanden ges ett negativt planbesked men välkomnar en fortsatt
diskussion kring utveckling av fastigheten.
Fastigheterna ligger mycket nära Triangeln och Citytunneln vilket kan tala för att det finns förutsättningar för en hög täthet. Men fastigheterna ligger också inom ett område utpekat som kulturhistoriskt särskilt värdefullt. Inom sådana områden ska särskild uppmärksamhet ägnas åt kulturhistoriska
värden i samband med detaljplanering och förändringar ska bidra positivt till kulturmiljön. Hänsyn
ska tas till såväl helhetsmiljön, de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värden och träd.
Skala och placering av föreslagen ny byggnad tar inte hänsyn till områdets historia, karaktär. Den är
inte heller anpassad till omkringliggande kulturmiljö. Förslaget att placera en byggnad utmed Carl
Gustavs väg skulle på ett påtagligt sätt inverka negativt på de samlade kulturvärdena på platsen och
flera värdefulla träd skulle behöva fällas. Ett mindre tillägg som tar stor hänsyn till befintlig bebyggelse och kulturmiljö, inklusive träden, skulle kunna prövas positivt.
Markparkering på gården mellan Klerken 1 och 3 är inte lämpligt i ett så här pass centralt läge. Gården består till stor del av gräsytor idag vilka nyttjas som vistelseytor för de boende men också som
ytor för att hantera dagvatten och skyfall.
Ett möjligt gångstråk mellan Klerken 3 och 4 skulle vara ett mycket positivt inslag i området. Med
tanke på närheten till södra nedgången till Citytunneln är det mycket människor som rör sig till fots
och med cykel i området och fler kopplingar skulle vara önskvärt. Detta bygger på att fastighetsägaren till Klerken 4 bygger om delar av utemiljön kring Tandläkarhögskolan. Efter samtal med fastighetsägaren för Klerken 4 står det klart att detta kanske är något de kan tänka sig längre fram men
inget de prioriterar i nuläget. En koppling mellan byggnaderna skulle vara av stort allmänt intresse
och den bör därmed vara allmän platsmark. I förslaget ska gångstråket samsas med backytor till de
nya parkeringsplatserna vilket inte är lämpligt på ett allmänt gång- och cykelstråk.
Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att begäran om planbesked bör avslås med anledning av följande:


Skala och placering av föreslagen ny byggnad tar inte hänsyn till områdets historia, kultuthistoriska värden eller karaktär.



Förslaget innebär att flera värdefulla träd med höga natur- och kulturmiljövärden behöver
fällas.



Markparkering bedöms inte lämpligt i ett så här pass centralt läge.



Ett allmänt gång- och cykelstråk mellan Klerken 3 och 4 kräver samordning mellan olika
fastighetsägare och behöver studeras vidare.

Detta beslut kan enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) inte överklagas.
Stadsbyggnadskontoret
Anna Holmqvist
Planchef

Kajsa Rue Hallén
Planhandläggare
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