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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för gymnasieskola och centrumverksamhet i den
befintliga byggnaden på fastigheten. Syftet är också att skydda kulturhistoriskt värdefull
miljö.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag



För att bekräfta den verksamhet som pågår (gymnasieskola och restaurang)
möjliggör detaljplanen gymnasie- och vuxenutbildning (S1) och centrum (C).



Till skydd för byggnadens kulturmiljövärde har byggnaden försetts med
skyddsbestämmelse för byggnadens fasad och fönster mot gatan samt
rivningsförbud.



Högsta byggnadshöjd är 12,5 meter och nockhöjd 16,5 meter. Byggnadshöjd och
nockhöjd är satt utifrån höjder på befintlig bebyggelse.



På innergården tillåts väderskydd för cykelparkering, men inte andra
komplementbyggnader. Detta för att möjliggöra funktionella cykelparkeringar och
samtidigt möjliggöra ytor för utevistelse. Marken får underbyggas.



Förslaget innebär bevarande av befintlig byggnad. I förhållande till gällande
detaljplan ändras dock byggrätten, eftersom flygelbyggnaden mot gården i dag är
planstridig och ligger på område avsett för gård.

Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Motiv till denna bedömning finns i kapitel 3 - Konsekvenser.
Planeringsförutsättningar

Planområdet ligger i de centrala delarna av Malmö och omfattar fastigheten Söderport 8.
Fastigheten är bebyggd med ett 4 våningshus från sekelskiftet 1900. I byggnaden på
fastigheten finns i dag en gymnasieskola (våning 1–4) och en restaurang (en halv våning
ned från gatuplan).
Gymnasieskolan har i dag ett tidsbegränsat bygglov. Fastighetsägaren vill etablera
verksamheten permanent och säkerställa att undervisningen kan fortgå.
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård M:K 114 och området är,
tillsammans med stora delar av Malmös innerstad, utpekat i översiktsplanen som särskilt
värdefull kulturmiljö. Inom området ska särskild uppmärksamhet ägnas åt kulturhistoriska
värden så att dessa inte förvanskas.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé / Områdets disposition och gestaltning

Stadsbyggnadsidén är att bekräfta rådande markanvändning så att gymnasieskola och
restaurang ska kunna finnas kvar på fastigheten. Den användning som möjliggörs i
detaljplanen bedöms lämplig för den centralt belägna fastigheten. I samband med att en ny
detaljplan tas fram, skyddas också kulturhistoriskt värdefull miljö.
2.2 Bebyggelse
Användning/ändamål

För att möjliggöra de verksamheter (gymnasieskola och restaurang) som finns inom
fastigheten i dag möjliggör planen gymnasie- och vuxenutbildning (S1) och centrum (C).
Ändamålet S preciseras med ”gymnasie- och vuxenutbildning”. Preciseringen beror på att
skolgård saknas, vilket gör byggnaden olämplig för skolverksamhet för yngre elever.
Genom ändamålet för centrum (C) medges befintlig restaurang samt en bred palett av
användningar som är lämpliga att ligga centralt, till exempel butiker, kontor,
samlingslokaler, service mm. Även lättare former av vård är möjligt.
Bebyggandets omfattning

Innergården regleras som korsmark; Marken får endast förses med väderskydd för
cykelparkering. Annan komplementbyggnad får inte placeras. Avsikten är att möjliggöra
mindre tillägg för väderskydd för cykelparkering och samtidigt möjliggöra ytor för
utevistelse. Marken får underbyggas. I dag finns källare under delar av gården.
Bestämmelsen innebär inte förbud mot andra anläggningar.
Högsta byggnadshöjd är satt till 12,5 meter och nockhöjd till 16,5 meter.
Frontespis (mittpartiet på byggnadens fasad) får vara högre än byggnadshöjden.
Byggnadshöjd och nockhöjd är satt utifrån höjd på befintlig bebyggelse. Inmätning av
höjder på befintlig bebyggelse har gjorts. Inmätningen har en osäkerhet på +/- 2 decimeter,
vilket innebär att de reglerade byggnadshöjderna ska tolkas med denna tolerans.
Byggnadens takfot, som ligger i linje med grannfastigheternas, ska bevaras.
Skydd av kulturvärde

Byggnaden på fastigheten är en karaktäristisk byggnad, uppförd som fabrikslokal och lager
till Malmö textilindustri. Fasaden mot gatan är ursprunglig, i rött tegel, med
mönstermurningar och med vissa fasaddetaljer i natursten. Fönsterna mot gatan är också
ursprungliga, vitmålade, spröjsade träfönster och mycket karaktäristiska.
För att skydda byggnadens kulturvärde har planen försetts med rivningsförbud (r1) och
skyddsbestämmelse (q1). Skyddsbestämmelsen lyder; Byggnadens fasad mot gata med ursprungligt
tegel, mönstermurning, fasaddetaljer i natursten samt befintliga fönster ska bevaras.
Bestämmelsen motiveras av att byggnaden är en särskilt värdefull byggnad och att förbudet
mot förvanskning därmed gäller. Skyddsbestämmelsen gäller mot gatan. Mot gården är
byggnaden enklare och fönstren inte original.
Fastighetsstorlekar

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning.
Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas
för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.

5 (20)

Tidigare fastighetsindelningsbestämmelse, Tomtindelningen TI 1280K-5/1887, upphör att
gälla när denna plan vinner laga kraft.
2.3 Trafik
Gång-, cykel-, bil och kollektivtrafik

Planen innebär ingen förändring för gång-, cykel-, bil- eller kollektivtrafik.
Bilparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Det slutgiltiga
bilplatsbehovet fastställs i bygglovet och beror på i vilken omfattning fastighetsägaren väljer
att arbeta med mobilitetsåtgärder, vad som faktiskt byggs samt möjlighet till
samutnyttjande.
Bilplatsbehovet har beräknats till ca 8 bilplatser för gymnasieskolan och 1 bilplats för
restaurangen. Parkeringstalet för basnivå har använts, vilken utgår från att inga
mobilitetsåtgärder tillgodoräknas, men beroende på om fastighetsägaren väljer att arbeta
med mobilitetsåtgärder kan parkeringstalet bli lägre.
Bilparkering går inte att lösa inom fastigheten utan löses lämpligen i parkeringshuset Lilla
torg genom parkeringsköp.
Parkeringsplats för rörelsehindrades fordon (PRH) är inte löst på fastigheten i dag.
Eftersom planområdet är en del av den befintliga centrala kvartersstaden och består av ett
kringbyggt/slutet kvarter, finns ingen möjlighet att lösa PRH på fastigheten.
Cykelparkering

Gällande policy och norm för mobilitet och parkering ska tillämpas. Mobilitet för Malmö
anger vilka krav som gäller för utformning och lokalisering av cykelparkering. Enligt
gällande policy och norm kräver gymnasieskola ett stort antal cykelplatser. Fastighetens
utrymme är väldigt begränsat och att inrymma tillgänglig cykelparkering inomhus är inte
lämpligt med hänsyn till byggnadens planlösning. En del av cykelparkeringsbehovet kan
lösas inom fastigheten genom exempelvis cykelställ i två våningar på innergården. I
bygglovskedet är det viktigt att hitta en balans mellan de olika anspråk som finns på
innergården. Cykelparkeringen ska skapa goda förutsättningar för både elever, anställda och
besökare att cykla till fastigheten samtidigt som innergården behöver kunna användas även
för andra ändamål, så som till exempel utevistelse.
Angöring

Planen innebär inga förändringar gällande angöring. Angöring sker från Per Weijersgatan.
2.4 Teknisk försörjning
Vatten, avlopp, el, värme

Byggnaden är befintlig och är kopplad till all nödvändig teknisk infrastruktur. Inga
förändringar planeras.
Skyfallshantering

Planförslaget reglerar inga åtgärder mot skyfall.
Avfallshantering

Avfallshanteringen ska lösas i enlighet med Renhållningsordning 2021–2030 för Burlövs
kommun och Malmö stad. Miljörum finns på innergården. Avfallshämtning sker från Per
Weijersgatan.
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2.5 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Planen bedöms inte ge negativa effekter på människors hälsa eller miljön. Planen omfattar
en befintlig byggnad och ingen naturmiljö. Planen bidrar till bevarande av kulturvärde.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Ingen förändring av byggnaden på fastigheten planeras. Detaljplanens bestämmelser är
utformade utifrån befintlig byggnad och byggnaden skyddas genom skyddsbestämmelse för
bevarande av fasaden mot gatan. Stadsbilden bedöms därför inte påverkas av detaljplanens
genomförande.
Dagsljus

Tillgång till dagsljus inomhus regleras i Boverkets byggregler (BBR). Av dessa framgår att
rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och
orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med
hänsyn till rummets avsedda användning.
Per Weijersgatan är smal och gården relativt liten, men byggnaden har stora och relativt
höga fönster mot gata och gård. Befintliga verksamheter bedöms ha tillräckliga
dagsljusförhållanden. Byggnaden går att disponera på olika sätt och möjligheter finns att
planera för rum med undervisning där goda dagsljusförhållanden finns och använda övriga
delar till förråd, korridor m.m. Planförslaget påverkar inte heller dagsljusförhållanden i
omgivningen, eftersom planen endast möjliggör befintlig bebyggelse.
Om lokalerna i framtiden kommer att byggas om, behöver mer detaljerade dagsljusstudier
göras i bygglovsskedet.
Kulturmiljö och arkeologi

Detaljplanen innehåller skyddsbestämmelse till skydd för byggnadens kulturvärde.
Detaljplanen bedöms innebära positiva konsekvenser för kulturmiljön.
Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö, M:K 114. Bedömningen har gjorts att
planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset eftersom det är en befintlig
byggnad som får skyddsbestämmelse.
Planområdet ligger inom den fasta fornlämningen Malmö stadslager (RAÄ-nummer Malmö
20:1). Det innebär att ingrepp i mark kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Risker och säkerhet

Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
Luftkvalitet

I området ligger kvävedioxidhalten runt 14–15 mikrogram kvävedioxid/m3, vilket är under
vad som krävs enligt miljökvalitetsnormen.
Planförslaget bedöms inte innebära någon försämring av luftkvaliteten, eftersom planen
bekräftar befintlig verksamhet.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till slutlig recipient
Öresund via Malmö kanal. Bedömningen görs att ett genomförande av detaljplanen inte
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medför någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten,
eftersom ingen förändring sker.
Skyfall

Planområdet består av en byggnad i vinkel, samt en liten, hårdgjord innergård. Vid ett 100årsregn ansamlas vatten på innergården upp mot 0,1–0,3 meter. Vattensamlingen bedöms
inte skada bygganden och öppningar i byggnaden. Lågpunkt finns även på Per Weijersgatan
utanför planområdet, men denna ligger i mitten av gatan och bedöms inte skada
omkringliggande byggnader. Planförslaget reglerar inga åtgärder mot skyfall, eftersom
planområdet har mycket begränsade möjligheter till att fördröja vatten vid skyfall.
Översvämningsrisken bedöms som acceptabel eftersom det rör sig om en äldre, befintlig
byggnad.

Skyfallskartering (Malmö stad, 2019) visar maxdjup vid ett 100-årsregn. Fastigheten markerad.
Markföroreningar

En historiska miljöinventering har tagits fram (Historisk miljöinventering. Tyréns 2021-1028). Syftet med inventeringen är att kartlägga tidigare verksamheter inom fastigheten och
bedöma tänkbara föroreningsrisker för mark och byggnad av dessa. Den historiska
miljöinventeringen bedömer risken som liten att mark och byggnad inom fastigheten
Söderport 8 idag är förorenade av tidigare verksamheter. De tänkbara föroreningsrisker
som föreligger bedöms ej medföra negativa hälsoeffekter för nuvarande verksamheter inom
fastigheten. Det bedöms därför ej vara befogat att utföra miljöprovtagning på jord eller i
byggnaden.
Tidigare verksamheter
Utifrån byggnadsritningar bedöms att en textilfabrik varit verksam på fastigheten från
början av 1900-talet fram till mitten av 1960-talet. (Ingen information finns om
verksamheten i Malmö museer arkiv eller om kemikalieanvändning på fastigheten i
9 (20)

miljöförvaltningens arkiv.) På ritningarna från samtliga tidsperioder för textilfabriken anges
verksamheter på våningsplanen med ”sysalar”, ”arbetslokaler”, ”provrum”, ”lager”,
”kontor” eller dylikt. Detta gör att det är sannolikt att byggnaden på fastigheten Söderport
8 användes för syarbeten samt till lager- och kontorsverksamhet för textilfabriken fram till
mitten på 1940-talet. Beredning, färgning och efterarbeten av garn samt tyger utfördes
troligen vid andra textilfabriker i närområdet.
Från början av verksamhetstiden fram till 1920-talet fanns en koleldad ångpanna i källaren.
Av ritning från 1919 framgår lägen för ”f.d. ångpannerum” och ”kolkällare”, som ligger i
källardelen under gårdsplanen. Av denna ritning framgår även att fastigheten planeras för
centralvärmeledningspannor. Utifrån ritningsunderlaget bedöms lokalerna från mitten av
1940-talet och fram tills när textilverksamheten avvecklades, troligen på mitten av 1960talet, endast använts till kontors- och lagerverkssamhet.
Utifrån ritningsunderlaget bedöms att ett bokbinderi startat sin verksamhet i byggnaden
under mitten/slutet på 1960-talet och att verksamheten avslutades i slutet av 1980talet/början av 1990-talet. Befintlig restaurangverksamhet startade i början på 1990-talet i
källardelen som ligger ett halvt våningsplan under gatuplan och övriga våningsplan
användes för kontor. Kring år 2005 påbörjas ombyggnad av våningsplan 1–4 till
utbildningslokaler och idag används lokalerna av en gymnasieskola.
Bedömning av föroreningsrisker
Förutom den före detta kolkällaren har ingen information om användning och förvaring av
kemikalier eller hantering av avfall framkommit i tillgängligt underlagsmaterial.
Bedömningar om tänkbara föroreningar och föroreningskällor baseras därför på
erfarenheter från likartade verksamheter.
Kol, slagg och aska från koleldade ångpannor kan utgöra risk för markföroreningar, men
eftersom lagring av kol skett inomhus i källaren bedöms risken som liten att marken inom
fastigheten har förorenats av kol. Av ritningsunderlaget framgår inte att uppvärmning skett
med eldningsolja, men det kan inte uteslutas att eldningsolja under någon period kan ha
förvarats i källaren. I enlighet med ritningsunderlag från 1990-talet har det troligen gjorts en
urgrävning på ca 0,5 meter inom källardelen där den före detta ångpannan och före detta
kolkällaren var placerade. Detta gör att eventuella rester av kol, slagg, aska och eldningsolja
på golv och i ytliga jordlager under källargolv har grävts bort. Eftersom den del av
gårdsplanen, som inte har en underliggande källare, är mycket liten bedöms det inte som
sannolikt att slagg och aska från pannor skulle använts som utfyllnad inom fastigheten.
Då sannolikt ingen beredning, färgning och efterbehandling av garn och tyg har utförts i
byggnaden på fastigheten bedöms kemikaliehanteringen varit begränsad. Risken för
föroreningar från den tidigare textilverksamheten bedöms därför som liten.
Sannolikt har olika kemikalier använts i tryckeriet på våning 1 i byggnaden på fastigheten.
Luftutsläppen bedöms ha skett genom ventilationsanläggningen, som i enlighet med
byggnadsritningar installerades i samband med att verksamheten startade. Enligt uppgift
från fastighetsägaren har kanaler och aggregat till denna ventilationsanläggning rivits i
samband med installationen av en ny ventilationsanläggning utfördes i hela byggnaden
under 1990-talet. Risken för att tänkbara föroreningar från tryckeriverksamheten finns kvar
i ventilationssystemet bedöms därför som mycket liten.
Tänkbart förorenat processvatten har sannolikt avletts till avloppsledningar från
tryckeriverksamheten. Eftersom krav på utsläpp av förorenat vatten förekom, framför allt
under den senare verksamhetsperioden för tryckeriet, är det troligt att förorenat
processvattnet kan ha samlats upp eller renats före utsläpp till avloppssystemet.
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Av ritningsunderlag från 1993 framgår att det finns avloppsledningar i den västra delen av
byggnaden. Avloppsledningen ligger under källargolvet och avloppsvatten avleds till det
kommunala avloppsystemet på Per Weijersgatan. Enligt fastighetsägaren är det troligt att
det även finns en avloppsledning under källarvåningen i den östra delen av byggnaden med
avledning mot Per Weijersgatan. Sannolikt har dessa lägen för avloppsledningar inom
fastigheten varit desamma under mycket lång tid.
Om en spridning av förorenat processvatten från det tidigare tryckeriet har skett i trasiga
avloppsledningar finns det en risk att marken intill avloppsledningar kan ha förorenats. Om
en sådan föroreningsspridning har skett bedöms föroreningsutbredningen i marken vara
mycket begränsad. Exponeringsrisken via intag och direktkontakt för eventuell förorenad
jord är liten eftersom avloppsledningarna ligger under byggnaden. Under stora delar av
gårdsplanen finns en källarvåning och gårdsplanen är stensatt. Detta gör att
exponeringsrisken för eventuella markföroreningar är liten.
Eventuella stänk och spill av kemikalier och restprodukter på väggar och golv i det tidigare
tryckeriet bedöms ha åtgärdats vid de tre större ombyggnaderna som utförts i början på
1990-talet, i början på 2000-talet samt 2017. I de nya kontors- och utbildningslokalerna har
nya ytskikt anlagts på golv och väggar, vilket gör att exponeringsrisken är liten för
eventuella restföroreningar från tryckeriverksamheten i de underliggande ytskikten.
Sammantaget bedöms risken som liten att mark och byggnad inom fastigheten idag är
förorenade av tidigare verksamheter. De tänkbara föroreningsrisker som föreligger bedöms
ej medföra negativa hälsoeffekter för nuvarande verksamheter inom fastigheten. Det
bedöms därför inte vara befogat att utföra miljöprovtagning på jord eller i byggnaden.
I händelse av ombyggnation eller renovering av gårdsmiljö och byggnad bör eventuella
föroreningsinnehåll vid grävarbeten och rivningar observeras. Marken bör provtas och en
materialinventering bör genomföras för byggnaden. Detta för att säkerställa att hälsofarliga
föroreningar inte frisätts i samband med renoveringarna. Möjliga föroreningar som kan
uppkomma från de närliggande fastigheterna Söderport 6 och 10 (tidigare grafisk industri)
samt Väveriet 19 (tidigare kemtvätt) bör även observeras då föroreningar från framför allt
den senare verksamheten kan spridas längre distanser.
Vid omläggning av nuvarande avloppsledningar eller om byggnaden rivs bör tänkbara
föroreningsrisker i jordlager intill avloppsledningar beaktas.
Om föroreningar framkommer i samband med eventuell markbearbetning av gården, ska
detta anmälas till miljöförvaltningen enligt 10 kap. 11 § miljöbalken.
Omgivningsbuller

För planerad verksamhet (centrum och gymnasie- och vuxenutbildning) finns inga
bullerriktvärden utomhus vid fasad. För inomhusmiljön gäller, för lokaler för undervisning
och vård eller annat omhändertagande, folkhälsomyndighetens riktvärden.
Planområdet är inte utsatt för buller från järnväg eller industri. Bullernivåerna från
vägtrafiken är låga, eftersom planområdet ligger vid och i anslutning till gågator.
Folkhälsomyndighetens krav på ljudnivåer inomhus bedöms uppnås utan problem.
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Buller (dBA) från vägtrafik. Kartan visar de beräknade ekvivalenta bullernivåerna från vägtrafik 2 meter ovan
mark. Fastigheten Söderport 8 är markerad. Miljöförvaltningen, Malmö Stad (2021).
Trafikkonsekvenser

Planförslaget innebär inga förändringar vad gäller trafiksituationen i området och bedöms
inte heller påverka den allmänna trafiksituationen i området, eftersom planerad användning
redan finns i byggnaden. Fastigheten har, på grund av sitt mycket centrala läge, väldigt goda
förutsättningar för pendling med kollektivtrafik, cykel och gång.
3.3 Samhällskonsekvenser
Barnperspektiv

Vissa av eleverna i den gymnasieskola som finns inom planområdet är under 18 år och
därmed barn. Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet.
Detaljplanen syftar till att den gymnasieskola som finns på platsen ska kunna finnas kvar,
vilket bedöms som positivt.
Skolan har mycket begränsad utemiljö inom den egna fastigheten, men har närhet till
rekreativa och intressanta miljöer i form av parker, vatten och torg. Miljön i anslutning till
planområdet är trafiksäkerhetsmässigt säker, då omkringliggande gator är gågator.
Tillgänglighet

Planområdet är tillgängligt för personer med funktionsvariationer. Planområdet har inga
stora höjdskillnader. Gymnasieskolan har entré från gatunivån, där hiss finns till samtliga
våningsplan. Till restaurangen finns hiss från innergården.
Parkeringsplats för rörelsehindrades fordon (PRH) är inte löst på fastigheten i dag.
Eftersom planområdet är en del av den befintliga centrala kvartersstaden och består av ett
kringbyggt/slutet kvarter, finns ingen möjlighet att lösa PRH på fastigheten.
Jämställdhet

I processen att ta fram detaljplanen har ungefär lika delar män och kvinnor deltagit.
Planområdet ligger mycket centralt i staden och planförslaget bidrar till att olika
centrumfunktioner och gymnasieskola kan finnas kvar centralt. Detta gynnar kvinnor, vars
transporter oftare sker med cykel eller kollektivtrafik.
Kommunal service

Genomförandet av detaljplanen kommer inte ställa krav på utökad kommunal service.
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Användningsbestämmelserna i planen medger att viss kommunal service kan etablera sig
inom planområdet.
Kommersiell service

Användningsbestämmelse centrum (C) i detaljplanen medger att kommersiell service kan
etablera sig inom planområdet. Planförslaget bedöms inte påverka kommersiell service i
närområdet. Fastigheten är relativt liten och kommersiell service är möjlig redan i dag
genom att gällande detaljplan medger A-Affärsändamål.
3.4 Ekonomiska konsekvenser
Skyddsbestämmelse och rivningsförbud

Det kan uppstå merkostnader för fastighetsägaren eftersom detaljplanen innehåller
bestämmelser om skydd av kulturvärden. Fastighetsägaren kan inkomma med eventuella
ersättningsanspråk under planprocessen. Rätten till ersättning avgörs utifrån hur
marknadsvärdet på berörd del av fastigheten påverkas.

13 (20)

4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Fastighetsägare ansvarar för genomförandet av de delar som utgörs av kvartersmark.
4.2 Tekniska genomförandefrågor
Brand

Planområdet är beläget inom normal insatstid, under 10 minuter, för räddningstjänsten.
Brandvattenförsörjning finns i området i tillräcklig omfattning.
För utrymning finns tillgång till två av varandra oberoende trapphus. Ingen förändring från
i dag planeras.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom närområdet. Avståndet mellan
körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och
uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är
säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Dagsljus

Dagsljusutredning gällande dagsljustillgång i byggnader kan behöva redovisas av
exploatören i samband med bygglovsansökan.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av
fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Inga förändringar när det gäller fastighetsbildning planeras. Ansökningar om förändringar
av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter ska lämnas till
Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av att gymnasieskola redan finns på platsen och att det bedöms
lämpligt att det tidsbegränsade bygglovet för denna blir permanent.
Planförfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och
bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande och har inte ett betydande intresse för allmänheten.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram
detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från Malmö muséer deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet omfattar fastigheten Söderport 8 som ligger vid Per Weijersgatan, centralt i
Malmö.
Fastigheten är privatägd och cirka 680 kvm stor.

Planområdet markerad med röd linje.
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Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet ligger i kvartersstaden i centrala Malmö.
Bebyggelse

På fastigheten finns en byggnad i vinkel. Byggnaden är uppförd vid sekelskiftet 1900 som
fabrikslokal och lager till Malmö textilindustri.
Byggnaden är utförd i rött tegel mot gatan och i vit puts mot gården. Fönsterna mot gatan
är vitmålade, spröjsade träfönster, medan fönster mot gården är modernare och med
enklare spröjs. Taket är i svart plåt med takfönster och takfoten är väl sammanhållen med
grannfastigheterna.
I dag rymmer byggnaden en gymnasieskola för 350 elever (våning 1–4) och en restaurang
(en halv våning ned från gatuplan). Gymnasieskolan och byggnadens gård nås från gatan
via ett valv med port. Restaurangen nås direkt från gatan med egen ingång.
Gården används för inlastning till restaurangen, avfallshantering och för viss
cykelparkering. Gården är skild från grannfastigheten med en vitputsad mur.
Planområdet ingår i karaktären ”Sluten kvartersstad” enligt Handlingsprogram för arkitektur och
stadsbyggnad. Enligt programmets rekommendationer ska den slutna stadsstrukturen
bibehållas, butiker och publika lokaler i bottenvåningar ska eftersträvas och arkitekturens
olika tidstypiska särdrag bibehållas och om möjligt återställas till originalutförande.

Byggnaden sedd från Per Weijersgatan. Ingång till gymnasieskolan sker via valv på byggnadens vänstra sida. Ingång
till restaurang mitt på byggnaden från gatan.
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Byggnaden sedd från gården.
Kulturmiljö

Kvarteret berörs av riksintresse för kulturmiljö, M:K 114, vilket innebär att förändringar
som berör den bebyggelse och de miljöer som riksintresset är knutet till, ska ske med
största möjliga varsamhet och med respekt för dess värden och karaktär.
Området är även redovisat som Särskild värdefull kulturmiljö i översiktsplanen, vilket innebär
att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt kulturhistoriska värden i samband med
detaljplanering, bygglovsbeslut eller andra ändringar, så att värdena så långt möjligt kan
bibehållas och förändringar kan bidra positivt till kulturmiljön. Hänsyn ska tas till såväl
helhet som till de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värden.
Byggnaden på fastigheten är en karaktäristisk byggnad, uppförd som fabrikslokal och lager
till Malmö textilindustri. Fasaden mot gatan är ursprunglig, i rött tegel, med
mönstermurningar och med vissa fasaddetaljer i natursten. Fönsterna mot gatan är också
ursprungliga, vitmålade, spröjsade träfönster och mycket karaktäristiska.
Arkeologi
Hela Malmö innerstad är markerad som fornlämning och är registrerad som Malmö 20:1 i
fornminnesregistret FMIS. Samtliga markingrepp kräver tillstånd enligt 2 kap
kulturmiljölagen. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet saknar höjdskillnader och är beläget inom höjden cirka 4 meter (RH2000).
Gården är stensatt och endast enstaka buskar finns.
Närmsta grönområde är Kungsparken och Slottsparken samt Gamla begravningsplatsen. I
Malmö grönplan anges att planområdet har tillgång till fyra parkstorlekar inom rimligt
avstånd. Grönplanen redovisar tillgång och brist på olika sorters grönytor i Malmös
stadsdelar. Den sammanslagna analysen visar tillgången i ett spann mellan 0 (ingen
parkkategori nås inom maxavståndet) och 5 (samtliga parkkategorier nås inom
maxavståndet).
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Kollektivtrafik

Planområdet är beläget 600 meter från Malmö Central och cirka 100 meter från Gustav
Adolfs torg där ett stort utbud av stadsbussar finns.
Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet är beläget inom Malmö stads fotgängarzon som omfattar de centrala delarna
av staden. I fotgängarzonen ska fotgängare prioriteras genom till exempel olika
trafikregleringar och genom särskild omsorg av gatans utformning.
Planområdet ligger vid Per Weijersgatan. I anslutning till planområdet är Per Weijersgatan
en gågata. Väster om planområdet är Per Weijersgatan en återvändsgata med infart från
Engelbrektsgatan. Vändplan finns i korsningen med Hjulhamnsgatan.
Planområdet angörs med bil från Per Weijersgatan via Södergatan eller Engelbrektsgatan.
Engelbrektsgatan, som ligger drygt 100 meter väster om planområdet, är både ett prioriterat
gångstråk och utgör en del av ett huvudcykelnät.
100 meter nordväst om planområdet, inom fastigheten Gyllenstjärna 37 (Hjulhamnsgatan),
finns ett parkeringsgarage i markplan som är tillgängligt för allmänheten.
Merparten av de 350 gymnasieeleverna åker i dag buss/tåg eller går till skolan. Endast ett
fåtal cyklar. Cykelparkering sker på allmän gatuparkering.
Cirka 35 allmänna cykel p-platser finns på Per Weijersgatan.
Teknisk försörjning

Området ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Planområdet är
försörjt med ledningar för el, tele och VA.
Kommunal och kommersiell service

Offentlig service finns i närheten av planområdet i form av skolor samt vårdcentral.
Utbudet av kommersiell service är stort då planområdet ligger nära Södergatan som är ett
centralt kommersiellt stråk med stort utbud av butiker.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för kulturmiljövård, M:K 114. Bedömningen har
gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset. Detta eftersom ingen
exteriör förändring av befintlig bebyggelse och miljö planeras.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som existerande blandad stadsbebyggelse med
täthetsgrad 1–2, det vill säga hög täthet.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplan är Pl 184. I gällande detaljplan är
markanvändningen A-kvartersområde för affärsändamål och för den inre delen av fastigheten
gäller Område avsett till gård. Höjd över gatans plan är satt till 9 meter och för en indragen
våning till 12 meter.
Detaljplanen, som är från 1939, syftade till att möjliggöra sanering av kvarteret. Tanken var
att flyglar och gårdshus skulle rivas för att åstadkomma en större, sammanhängande gård.
Planen kom aldrig att genomföras och därför finns fortfarande byggnadens flygel kvar på
berörd fastighet, som därmed är planstridig.
Tomtindelningen TI 1280K-5/1887 gäller som fastighetsindelningsbestämmelse.
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Gällande detaljplan och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom
planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.

Gällande detaljplan Pl 184. Planområdet markerat med svart linje.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument











Skyfallsplan för Malmö, 2017
Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015–2020
Cykelprogram för Malmö Stad 2012–2019
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, 2020
Mobilitet för Malmö, 2020
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Parkeringsutredning. Tyréns, 2021-03-24
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