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Sammanfattning

En detaljplan, Dp 5513, som innefattar ett antal fastigheter inom kvarteren Stensjön och
Delsjön, då framförallt omfattande Stensjön 4, Stensjön 5, Stensjön 6, Delsjön 1, Delsjön 2 samt
Delsjön 3, har tagits fram. För att genomföra nybyggnation av cirka 280 bostäder som
detaljplanen medger har ett exploateringsavtal upprättats mellan Malmö kommun och
fastighetsägaren till nämnda fastigheter. Avtalet reglerar ett markbyte mellan exploatör och
kommun samt att fastighetsägarna ska erlägga gatukostnadsersättning för åtgärder på allmän
plats.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat exploateringsavtal avseende berörda fastigheter inom kvarteren Stensjön
och Delsjön.
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Exploateringsavtal för fastigheter inom kvarteren Stensjön
och Delsjön i Bellevuegården, Dp 5513
Stensjön och Delsjön 3 ytor, Bilaga 2.1
Stensjön och Delsjön 2 ytor, Bilaga 3.1
Bilaga 1.1, Dp 5513 Plankarta
Bilaga 1.9, Exploateringsområde Bellevuegården
Servitut EON Fjärrvärme, Bilaga 5.2A
Servitut EON Fjärrvärme 2, Bilaga 5.2B
Servitut SKANOVA, Bilaga 6.2A
Servitut SKANOVA 2, Bilaga 6.2B
Servitut EON Elnät, Bilaga 7.2A
Servitut EON Elnät 2, Bilaga 7.2B
Servitut EON Elnät 3, Bilaga 7.2C
Servitut TELENOR, Bilaga 8.1
Bilaga 9.2A, Stensjön och Delsjön infarter
Bilaga 9.2B, Gatukostnadsberäkning
Dagvatten och skyfallsutredning, Bilaga 11.2
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Förslag till exploateringsavtal för fastigheter inom kvarteren Stensjön och Delsjön i
Bellevuegården, Dp 5513

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2020-12-15
Ärendet

MKB har sökt detaljplan, nummer 5513, som vid dagens datum är ute på granskning.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder i Bellevuegårdens östra del genom tillägg
av nya byggrätter. Detta kommer att bidra till en högre bebyggelsetäthet och en större variation i
området. Syftet är vidare att stärka Bellevuegårdens koppling till omgivningen och skapa en ökad
stadsmässighet genom att ny bebyggelse vänder sig mot gatorna.
Drygt 280 bostäder tillskapas.

I samband med genomförandet kommer åtgärder på allmän plats behövas för att anpassa nya
in/utfarter till området, fyra stycken. Området också har svårigheter med dagvatten och skyfall
vilket gör att en damm på intilliggande Ärtholmsparken ska anläggas för att lösa del av
detaljplanens avrinning. MKB ska bekosta den delen av dammen som rör skyfall och gestaltning.
För dessa åtgärder ska exploatören erlägga gatukostnadsersättning som motsvarar de faktiska
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kostnaderna för arbetena, uppskattade till totalt 950 000 kr.
Mindre markområden kommer behöva fastighetsregleras från Malmö stad till MKB, i form av
förgårdsmark. Precis utanför detaljplanegräns regleras två parkeringsfastigheter som idag
används som gatumark in till Malmö stads fastighet.
Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Malmö kommun och exploatören reglerar
markbyten och gatukostnadsersättning. Markbyten sker utan att någon part ska betala ersättning
till den andre.
Ansvariga

Håkan Thulin Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

