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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet att, förutom kontorsändamål, även
medge centrumändamål i källarplanet och därmed bekräfta pågående markanvändning på
fastigheten. Då fastigheten ligger inom ett område som är kulturhistoriskt särskilt värdefullt
och byggnaden på fastigheten utgörs av gamla stadshuset (Stadens kontorshus), behöver
även skydd av kulturvärden ses över.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Detaljplanen bekräftar de byggnader och den verksamhet som finns inom planområdet.
Ingen ytterligare byggrätt ges. Detaljplanens användnings- och utformningsbestämmelser är
anpassade efter befintlig användning och byggnader.
På fastigheten bedrivs i dag främst kontorsverksamhet, men i källarplan finns även babysimverksamhet och nattklubb. Gällande plan medger kontor som användning. Användningen behöver därmed breddas för att även inrymma verksamheterna i källarplan.
Planförslaget innebär att hela planområdet planläggs för K- Kontor och C1-Centrum i källarplan, ej hotell. Byggnadshöjderna i planen är satta utifrån höjder på befintlig bebyggelse.
Två byggnader inom planområdet; det ursprungliga stadshuset vid Ledebursgatan/Amiralsgatan och dess tillbyggnad vid Ledebursgatan/Hantverkargatan, har försetts med rivningsförbud. Till skydd för bebyggelsens kulturmiljövärden har båda byggnaderna även försetts
med varsamhetsbestämmelse och det ursprungliga stadshuset även med skyddsbestämmelse.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Planeringsförutsättningar

Planområdet ligger centralt i Malmös innerstad och omfattar fastigheten Ledebur 15. Planområdet är bebyggt med fem- sex våningshus mot Ledebursgatan och Hantverkargatan. In
mot gården finns en byggnadsdel som är i fyra våningar och en som är i en våning.
Byggnaderna inom planområdet har tidigare varit stadshus och användes som sådant från
1924 till 1985. I dag inrymmer byggnaderna olika kontor/kontorshotell samt i källarplan ett
babysim och en nattklubb.
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 Bebyggelse

Detaljplanen bekräftar de byggnader och den verksamhet som redan idag finns inom planområdet. Ingen ytterligare byggrätt ges. Detaljplanens användnings- och utformningsbestämmelser är anpassade efter befintlig användning och byggnader.
Användning/ändamål

Planförslaget innebär att hela planområdet planläggs för K- Kontor och C1-Centrum i källarplan. Detta för att bekräfta pågående markanvändning, som främst är kontorsverksamhet, men i källarplan även babysimverksamhet och nattklubb.
Höjder

För byggnad i hörnet Amiralsgatan- Ledebursgatan gäller en högsta byggnadshöjd på 20
meter och för byggnad i hörnet Ledebursgatan- Hantverkaregatan gäller 16 meter, medan
det på del av byggnad på innergården gäller fyra meter. Byggnadshöjderna är satta utifrån
höjder på befintlig bebyggelse.
2.2 Kulturmiljö
Rivningsförbud

Det ursprungliga stadshuset vid Ledebursgatan/Amiralsgatan och dess tillbyggnad vid Ledebursgatan/Hantverkargatan har försetts med rivningsförbud. Detta eftersom det tidigare
stadshuset är samhällshistoriskt värdefullt som minne över stadens utveckling och styre och
även har arkitekturhistoriskt värde, som representant för en av flera stora kontorsbyggnader för det offentliga såväl som det privata som uppfördes i Malmö under 1920-talet. Tillbyggnaden från 1942 är väl anpassad till den ursprungliga kontorsbyggnaden, men med ett
eget uttryck i linje med 1940-talets arkitekturideal.
Skydd

Plankartan har försetts med följande skyddsbestämmelse för det ursprungliga stadshuset:
q

Ursprungliga takmålningar i portgång, entréer, vestibuler och trapphus ska
bevaras och får inte täckas över.

Portgång, entréer, vestibul och trapphus har en representativ prägel med utformning i linje
med byggnadens stildrag i övrigt; med granitdetaljer, kalkstensgolv och tegelmurade väggar
samt medeltidsromantiska vägg- och takmålningar. Flera av målningarna har motiv som
knyter an till byggnadens ursprungliga användning, bland annat Malmös stadsvapen.
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Markerade portgångar, entréer, vestibul och trapphus i vån 1/entréplan som omfattas av q-bestämmelse

Markerade trapphus och förrum i vån två- fem som omfattas av q-bestämmelse
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Varsamhet

Ändring av byggnader och bygglovspliktiga anläggningar ska alltid utföras varsamt så att
hänsyn tas till byggnadens eller anläggningens karaktärsdrag. Byggnadernas och anläggningarnas tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas tillvara. Kraven gäller oavsett om det finns bestämmelser om detta i detaljplan eller inte. I en
detaljplan kan kommunen dock precisera det generella kravet på varsamhet genom att ange
bestämmelser om vilka karaktärsdrag och värden som varsamheten speciellt ska inriktas på.
Plankartan har försetts med följande preciserade varsamhetsbestämmelse för det ursprungliga stadshuset och dess tillbyggnad. För det ursprungliga stadshuset gäller:
k

Byggnadens exteriör ska bibehållas till sin utformning, med undantag för portar och skärmtak som får återställas till tidigare (ursprungligt) utseende.
Takbeläggning mot gata ska vara av rött lertegel i dimension, kulör och ytbehandling lika befintliga takpannor. Fasadtegel, granitdetaljer och fogbruk ska
vara lika ursprungliga. Plåtavtäckningar ska vara av kopparplåt. Fasadfönster
och överljus till portar ska till form, material, indelning, hängning och proportioner vara lika ursprungliga. Interiört ska körport, vestibul, förrum och
trapphus bibehållas till sin utformning.

För tillbyggnaden gäller:
k

Byggnadens exteriör ska bibehållas till sin utformning, med undantag för portar och skärmtak som får återställas till tidigare (ursprungligt) utseende.
Takbeläggning mot gata ska vara av rött lertegel i dimension, kulör och ytbehandling lika befintliga takpannor. Fasadtegel, granitdetaljer och fogbruk ska
vara lika ursprungliga. Plåtavtäckningar ska vara av kopparplåt. Fasadfönster
och överljus till portar ska till form, material, indelning, hängning och proportioner vara lika ursprungliga.

En varsamhetsbestämmelse tydliggör vilka karaktärsdrag och värden som ska värnas och
bibehållas till sin utformning. Formuleringen "ska bibehållas till sin utformning" innebär att
en byggnadsdel i sig kan vara möjlig att ersätta, men den nya byggnadsdelen ska ges samma
utformning som den ursprungliga.
Värdefulla karaktärsdrag

Den ursprungliga byggnaden har ett stramt och sakligt uttryck i nationalromantisk stildräkt
med inslag av 1920-talets klassicistiska formspråk. Den är symmetriskt uppbyggd med fasader i rött handslaget tegel med mönstermurade partier och dekorativt utformade gavelpartier med volutformer. Sockel, portaler, fönsteröverstycken och listverk är utförda i granit
med varierande ytbehandlingar. Det högresta sadeltaket är belagt med enkupigt rött lertegel
och kröns av symmetriskt placerade, tegelmurade skorstenar. Vindsvåningen har på 1940talet kompletterats med kopparklädda takkupor. Dessa är väl anpassade till byggnadens arkitektoniska gestaltning.
Samtliga plåtarbeten är utförda i kopparplåt. De vitmålade träfönstren är i tidstypiskt 1920talssnitt med fyra sidohängda inåtgående lufter och fast spröjsning. Det munblåsta fönsterglaset är en viktig del av det som helhet hantverksmässiga utförandet av byggnaden.
Ursprungliga portar är utbytta 1989 men ursprungliga överljus finns kvar. Portgång, entréer, vestibul och trapphus har en representativ prägel med utformning i linje med byggna-
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dens stildrag i övrigt; med granitdetaljer, kalkstensgolv och tegelmurade väggar samt medeltidsromantiska vägg- och takmålningar. Flera av målningarna har motiv som knyter an till
byggnadens ursprungliga användning, blanda annat Malmös stadsvapen.
Såväl utformning som val och hantering av byggnadsmaterial är typisk för tidens vurm för
nordeuropeisk byggnadstradition med det handslagna teglet, ytbearbetning av sten, munblåst glas, dekorativt måleri med mera.
Tillbyggnaden från 1942 är väl anpassad till den äldre med samma tak- och fasadmaterial
men i en mer avskalad och lågmäld stildräkt, typisk för 1900-talets mitt. Den ombyggnad
som utfördes för det äldre huset 1989 omfattade även tillbyggnaden med bland annat nya
portar, vilket ytterligare knyter de två husen samman. Detta bör tas i beaktande vid ändringar.

Den ursprungliga byggnaden är symmetriskt uppbyggd med fasader i rött handslaget tegel. Taket har enkupigt rött
lertegel och symmetriskt placerade, tegelmurade skorstenar. All avtäckning är utförd i kopparplåt. Takkuporna från
1941 är väl anpassade.
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Sockel, portaler, fönsteröverstycken och listverk är utförda i granit med varierande ytbehandlingar. De vitmålade träfönstren är i tidstypiskt 1920-talssnitt med fyra sidohängda inåtgående lufter och fast spröjsning. Det munblåsta/dragna fönsterglaset är en viktig del av det som helhet hantverksmässiga utförandet av byggnaden.

Trapphus med kalkstenstrappa, trä- och smidesräcke, tegelmurade väggar och takmålningar samt körport med granitdetaljer, tegelmurade väggar och bemålade valv.

Tillbyggnaden från 1940-talet är väl anpassad till den ursprungliga byggnaden med samma material men i eget
uttryck.
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2.4 Trafik
Gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik

Planen innebär inga förändringar gällande trafikstruktur.
Parkering och angöring

Planen innebär inga förändringar gällande bil- och cykelparkering eller angöring.
Parkering för handikappades fordon ska anordnas inom 25 meter från entré.
2.4 Teknisk försörjning

Byggnaderna är befintliga och är kopplade till all nödvändig teknisk infrastruktur. Inga förändringar planeras.
2.5 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Ändrad lovplikt

Skyddsbestämmelse har kombinerats med följande bestämmelse om ändrad lovplikt:
a

Bygglov krävs även för ändring och omfärgning av portgång, entréer, vestibul
och trapphus.

Genom att införa lovplikt ges byggnadsnämnden möjlighet att kontrollera att den preciserade skyddsbestämmelsen följs.

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 kulturmiljö.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild

Ingen förändring av bebyggelsen planeras. Detaljplanens bestämmelser är utformade utifrån befintlig bebyggelse inom planområdet. Stadsbilden kommer därför inte påverkas av
detaljplanens genomförande.
Kulturmiljö

Detaljplanen berör område av riksintresse för kulturmiljövård M K:114. Bedömningen har
gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset. Inga förändringar gällande byggnader eller miljön planeras.
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. Byggnaden på fastigheten utgörs av gamla
stadshuset (Stadens kontorshus). Planförslaget bekräftar befintlig byggnad och anger rivningsförbud och skydds- och varsamhetsbestämmelser, vilket bedöms positivt för bebyggelsen och dess kulturmiljövärden.
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Luftkvalitet

Luftkvaliteten bedöms inte påverkas av planförslagets genomförande.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till kanalen. Slutlig
recipient för dagvattnet är S Öresunds kustvatten (SE552500-124461).
Den ekologiska statusen för S Öresunds kustvatten är måttlig. Målet är att uppnå god ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen för avrinningsområdet klassificeras som god
status exklusive kvicksilver och bromerade difenyleter. Planförslaget medför inga nya byggnader utan syftar till att tillåta breddad användning i källarplan i befintlig byggnad. Vattenkvaliteten bedöms således inte påverkas i samband med planförslagets genomförande.
Skyfall

Med tanke på planförslagets omfattning bedöms inga konsekvenser föreligga gällande skyfall jämfört med hur situationen ser ut i dagsläget.
Markföroreningar

Inom området finns ingen bekräftad förorenad mark.
Området har inte sanerats.
Området har inte identifierats som förorenat enligt MIFO (Metodik för inventering av Förorenade Områden). Det vill säga verksamhet som är förknippad med föroreningar i mark
har inte bedrivits inom området.
Trafikkonsekvenser

Planförslaget bekräftar pågående markanvändning och bedöms inte medföra några trafikkonsekvenser.
3.3 Konsekvenser för fastigheter

Ledebur 15
Detaljplanen berör hela fastigheten. Fastigheten är tidigare planlagd. Ändamålet ändras från
Kontor till Kontor samt Centrum i källarplan, inte hotell. Fastighetsindelningsbestämmelser;
Tomtindelning T00210 upphör att gälla inom fastighetens gränser i samband med att denna
detaljplan vinner laga kraft. Inga förändringar sker med den gemensamhetsanläggning (Ledebur GA:1) som finns på fastigheten.
3.4 Samhällskonsekvenser
Barnperspektiv

Planförslaget är upprättat för att möjliggöra bland annat ett babysim. Simning är ett bra sätt
för barn att utveckla sin motoriska förmåga i kombination med träning. Det bedöms värdefullt att denna typ av verksamhet även finns centralt i staden.
Tillgänglighet

Entréer finns i direkt anslutning till omgivande gator. Tillgängligheten är löst med hissar
från Ledebursgatan och från Amiralsgatan via gården.
Kommunal och kommersiell service

Planen bekräftar befintlig kommersiell service; babysim, nattklubb samt kontor. Planens genomförande ställer inga krav på ytterligare offentlig service.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Planområdet omfattas endast av kvartersmark, vilken fastighetsägaren ansvarar för.
Fastighetsägare ansvarar även för frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar
och avtal.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

Brandvattenförsörjning är anordnat i området.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. 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.
4.3 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 om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
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

På Ledebur 15 bedrivs i dag främst kontorsverksamhet, men i källarplan även babysimverksamhet och nattklubb. Gällande plan medger kontor som användning. Avsikten med detaljplanen är att även bekräfta pågående markanvändning och verksamheter i källarplan. Eftersom fastigheten ligger inom ett område som är kulturhistoriskt särskilt värdefullt och
byggnaden på fastigheten utgörs av gamla stadshuset (Stadens kontorshus), behöver även
skydd av kulturvärden ses över.
Planförfarande

Detaljplanens 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.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av Stadsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges
ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av Stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstemän från Malmö muséer och Fastighets- och gatukontoret deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet ligger centralt i Malmös innerstad och omfattar fastigheten Ledebur 15, som
är i privat ägo. Planområdet omfattar en area på cirka 2470 m2.
Inom fastigheten finns en gemensamhetsanläggning (Ledebur GA:1) för samutnyttjande av
entré över gården för Ledebur 15 och 16.
Platsens historik

Den äldsta delen av fastigheten, i hörnet mellan Amiralsgatan och Ledebursgatan, uppfördes 1923 som kontorshus för Malmö stads kommunala verk, efter ritningar av August Ewe
& Carl Melin. Byggnaden kallas ofta ”gamla stadshuset” och här fanns inledningsvis stadsfogde, renhållningsverk, drätselkammare, uppbördskontor, rättshjälpsanstalt, byggnadskontor samt beredningsutskott det vill säga dåvarande kommunstyrelse. 1942 uppfördes en tillbyggnad längs Ledebursgatan och Hantverkaregatan och 1950 byggdes en tillbyggnad på
gården.
Stadens förvaltningar lämnade byggnaderna när nuvarande stadshus på August Palms plats
stod färdigt 1985 och byggnaderna blev allmänt kontorshus.
I slutet på 1980-talet gjordes en del tillägg till byggnaderna i form av skärmtak och takkupor
och en tidigare entrén till gården från hantverkargatan bebyggdes. I källaren uppfördes ett
pool-rum till kontorshusets anställda. Det är det pool-rum som i dag används till babysimverksamhet.
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Malmö stads kommunala verk, cirka 1925
Bebyggelse och användning

Planområdet omfattar befintlig bebyggelse på fastigheten Ledebur 15. De byggnader som
vetter ut mot omgivande gator är i fem- sex våningar. In mot gården finns en byggnadsdel
som är i fyra våningar och en som är i en våning.
Byggnaderna inrymmer kontorsverksamhet samt i källarplan ett babysim och en nattklubb.
I källarplan finns även ett före detta skyddsrum som i dag används till förråd åt kontoren.
Kontorsverksamheten består av flera olika kontor/kontorshotell. De största är Rädda barnen och Vårdförbundet. Kontorsverksamheten har entréer från Ledebursgatan och Amiralsgatan.
Babysimverksamheten bedrivs i del av källarplan med entré från Hantverkaregatan.
Nattklubbsverksamhet bedrivs i del av källarplan med entré från gården via Amiralsgatan.
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Planområdet omfattar befintlig bebyggelse på fastigheten Ledebur 15.
Kulturmiljö

Det tidigare stadshuset är samhällshistoriskt värdefullt som minne över stadens utveckling
och styre. Det har även ett arkitekturhistoriskt värde, som representant för en av flera stora
kontorsbyggnader för det offentliga såväl som det privata som uppfördes i Malmö under
1920-talet. Andra exempel är det f.d. polishuset vid Davidhalls torg och Sockerbolagets f.d.
kontorshus vid Fersens väg.
Byggnaden är väl exponerad i stadsbilden och bidrar med miljöskapande värde till omgivningen. Den är vidare arkitektoniskt värdefull som ett gott exempel på den nationalromantiska stilriktningen där den nordeuropeiska byggnadstraditionen och hantverket var utgångspunkt och den är också en representant för duon Ewe & Melins produktion, vilka bidrog till särskilt det offentliga byggnadsbeståndet i Malmö under 1910–1930-talen.
Den ursprungliga byggnaden håller hög arkitektonisk och materialmässig kvalitet och den
är väl bevarad. Tillbyggnaden från 1942 är väl anpassad till den ursprungliga kontorsbyggnaden, utförd i samma material som den ursprungliga byggnaden men med ett eget uttryck
i linje med 1940-talets arkitekturideal.
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Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga kända fornlämningar inom planområdet.
Grönstruktur

Den enda friyta som finns inom planområdet är en mindre innergård. Gården är belagd
med gatsten. Mitt på gården finns ett träd.
Kollektivtrafik

De närmsta busshållplatserna ligger cirka 100 meter från planområdet, ut med Föreningsgatan och Amiralsgatan.
Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet ligger centralt i Malmös innerstad, i anslutning till Amiralsgatan, Hantverkargatan och Ledebursgatan.
Närområdet är väl försörjt med gångbanor, däremot finns ingen separat cykelväg i direkt
anslutning till planområdet.
Parkering och angöring

Parkering för babysimverksamheten är ordnad genom parkeringsköp. Utöver P-platser
med parkeringsköp finns gatuparkering i anslutning till planområdet på Hantverkaregatan
och Ledebursgatan.
Cykelparkering finns på gården och längs Ledebursgatan.
Angöring till byggnaden sker via befintligt omkringliggande gatunät. Entré till kontoren
finns på Ledebursgatan 3 och 5 samt Amiralsgatan 20. Entré till babysimmet finns på
Hantverkargatan 5 och entré till nattklubben finns på gården via Amiralsgatan 22.
Teknisk försörjning

Planområdet är anslutet till ledningar för el, tele, VA och fjärrvärme.
I området finns ett kombinerat system för dag- och spillvatten som planområdet är anslutet
till.
Kommunal och kommersiell service

Planområdet ligger centralt i Malmös innerstad med god tillgång till kommunal och kommersiell service.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för kulturmiljövård M K: 114.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som Existerande blandad stadsbebyggelse med
högst täthetsgrad. 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.
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplan är Dp 4043. Planområdet är planlagt för kontor i en -sex våningar. Högsta takfotshöjd mot Amiralsgatan/Ledebursgatan är
20 meter och mot Ledebursgatan/Hantverkaregatan 16 meter och för byggnad på gården 4
meter. Den ursprungliga byggnaden är försedd med rivningsförbud och skyddsbestämmelser, betecknat som q: byggnaden är särskilt värdefull ur gatubildssynpunkt.
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Tomtindelningen T00210 gäller som fastighetsindelningsbestämmelse.
Gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015-2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012-2019
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun

Utredningar till grund för planförslaget

•

PM Ledebur 15-Kulturmiljöunderlag. Tyréns, 2019-04-02

Stadsbyggnadskontoret
Johanna Perlau
Enhetschef

Anna Vindelman
Planhandläggare
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