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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för fastigheten Limhamn 154:229 i Sibbarp i Malmö
SYFTE

Det övergripande syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bevara området
som ett stadsnära småskaligt fritidsområde med fokus på rekreation och odling.
Genom planläggningen ska både nya och befintliga kolonilotter kunna utvecklas i
området samtidigt som det skapas tydliga ramar för framtida bygglov.
Syftet är även att bevara områdets natur- och kulturvärden samt att skapa en
gemensam samlingsplats i området.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
EFFEKTMÅL (VARFÖR)

Planläggningen ska:


Bevara området som ett småskaligt fritidsområde med fokus på odling och
rekreation.



Göra befintligt koloniområde planenligt så att bygglov kan beviljas.



Erbjuda ett ersättningsområde för befintligt koloniområde vid Östervärn som
måste flyttas.



Ange tydliga regler för vad som får byggas på respektive tomt.



Bevara områdets kultur- och naturvärden men samtidigt ge plats för
utveckling.



Skapa en gemensam samlingsplats för koloniområdet för att samla
gemensamma funktioner och främja möten och gemenskap.



Säkra allmänhetens tillträde igenom området och ut mot havet.



Skapa en överblick av dagvatten- och skyfallssituationen och föreslå lämpliga
lösningar.

De långsiktiga effekterna av detaljplanen förväntas bli att kommunen säkerställer att
det även fortsatt finns möjlighet till stadsnära småskalig fritidshusbebyggelse och att
kolonistugeägarna kan utveckla sina kolonier i enlighet med detaljplanens
bestämmelser.
STADSBYGGNADSIDÉ (VAD OCH HUR)

V 200408

Planförslagets stadsbyggnadsidé är att området bibehålls och utvecklas som ett
småskaligt fritidsområde. Områdets struktur och sammansättning av byggnader
erbjuder ett småskaligt fritidsboende med gott om plats för odling och rekreation på
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lotterna. Byggrätterna kommer även fortsättningsvis att vara små, vilket syftar till att
bibehålla området som ett fritidsområde där man inte bor året runt.
En ny samlingsplats anläggs i området och bidrar till att kolonisterna lär känna
varandra och bygger upp en gemenskap.
Allmänheten kan med enkelhet ta sig igenom området och vidare ner till hav och
strand. Ett finmaskigt nät gör det lätt för fotgängare och cyklister att ta sig fram i
området. Framkomligheten för fordon är mer begränsad och parkering sker på
särskilt anvisade platser, vilket ger ett lugnt och tryggt område inte minst för barn.
I området finns uppvuxna trädmiljöer som bidrar med biologisk mångfald och
spännande lekmiljöer. Det finns även öppna ytor som kan ta hand om dagvatten och
skyfall så att bebyggelsen skyddas vid kraftiga regn.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Planområdet är ca 10 hektar stort och utgörs av befintliga koloniområden samt en
större öppen gräsyta. Marken ägs av Malmö kommun.
Viktiga frågor att utreda under planarbetet är bland annat vilken trafikstruktur och
parkering som är mest lämplig samt höjdsättning, med tanke på klimatförändringar
och dagvatten och skyfall.
En annan viktig fråga att utreda vidare är om byggrätternas storlek ska anpassas efter
det som idag är byggt på respektive tomt, eller hålla fast vid nuvarande generella
regler även om byggrätterna har överskridits på många tomter.
Det behöver även utredas hur stort det nya koloniområdet ska göras. Koloniområdet
som ska flytta motsvarar ungefär hälften av det föreslagna området inringat med blå
streckad linje på planskissen nedan.
Planförslaget har goda förutsättningar att kunna genomföras som tänkt, eftersom
marken är i stadens ägo och markanvändningen följer översiktsplanen. Tidplanen är
dock viktig för att kunna färdigställa ett ersättningsområde innan koloniområdet vid
Östervärn måste flytta.
Området ligger inom det som är utpekat som riksintresse för kustzon. Planläggningen
bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintresset, eftersom det följer
översiktsplanen och större delen av området redan är bebyggt.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen fritidsområde 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. Planområdet berör inte något Natura 2000-område. Planförslaget
möjliggör heller ingen verksamhet eller åtgärd med negativ miljöpåverkan eller som
innebär risk för människors hälsa.
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BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms följande utredningar och analyser vara nödvändiga:


Bebyggelsens utformning och omfattning



Dagvatten- och skyfall



Markmiljö



Trafik



Naturvärden



Kulturvärden



Arkeologi

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

Fastighets- och gatukontoret, Malmö kommun

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

PL 62, PL 192

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN

2022-03
2022-09
2023-03
2023-09

SBN

Johanna Perlau

Sara Lööf

Enhetschef

Planhandläggare

KARTOR OCH ILLUSTRATIONER
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Orienteringskarta med planområdet inringat med röd linje.

Planskiss som dels visar de befintliga koloniområdena Strandåsen, Västkusten och BK Start, och
dels en möjlig yta för ett nytt koloniområde.
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