Malmö stad

1 (2)

Fastighets- och gatukontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-01-14
Vår referens

Ann-Charlotte Lindén
Landskapsarkitekt
Ann-Charlotte.Linden@malmo.se
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Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänt bifogat förslag till detaljplan för fastigheten
Hyllie 9:5 i Hyllie. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder (ca 150 lägenheter) och
ökad flexibilitet, samtidigt som kulturhistoriska värden säkerställs inom fastigheten Hyllie 9:5.
En bit av infarten (allmän platsmark) från Stadiongatan till Stensjögatan föreslås tas i anspråk
som kvartersmark.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag






Dp 5623 Plankarta samråd
Dp 5623 Planbeskrivning samråd
G-Tjänsteskrivelse TN 190129 Dp 5623 Hyllie 9:5
Förslag till yttrande TN 190129 Dp 5623 Hyllie 9:5

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-01-29
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänt bifogat förslag till detaljplan för fastigheten
Hyllie 9:5 i Hyllie. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder och ökad flexibilitet
inom fastigheten Hyllie 9:5. Befintligt kontorshus föreslås byggas på med ytterligare en våning
och få ändrad användning från handel (H) till bostäder (B), centrum (C), kontor (K), gymnasium
(S1) och nätstation (E). Samtidigt säkerställs byggnadens kulturhistoriska värden genom
varsamhetsbestämmelse.
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En ny byggrätt för bostäder (B) och centrum (C) föreslås också. För att skapa denna byggrätt
föreslås att en bit av infarten (allmän platsmark) från Stadiongatan till Stensjögatan tas i anspråk
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som kvartersmark. Sammanlagt möjliggör planförslaget ca 150 nya lägenheter.

Planområdet, som är ca 8750 m2 stort, ligger i Bellevuegården direkt söder om Stadiongatan.
Fastigheten Hyllie 9:5, som ingår i sin helhet i planområdet, ägs av Provinsfastigheter AB som
sökt planändringen. I planområdet ingår också del av Hyllie 160:12 som ägs av Malmö kommun
och del av Hyllie 160:20 som ägs av MKB Fastighets AB.
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