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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta fastigheten Vannagården 7 med
bostadsbebyggelse.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

•

Planförslaget innehåller en befintlig byggnad med tre radhus, samt byggrätter för
nya bostäder. Avsikten är att bygga sex stycken nya radhus. Fyra radhus placeras utmed den privata infartsvägen i norr och två radhus mot Husie Kyrkoväg. De nya
byggrätterna regleras i höjd till 2,5 våningar och med entréer som vetter mot respektive gata.

•

De nya radhusbyggnaderna ramar in en gemensam bostadsgård.

•

Parkeringen löses med platser längs kvartersgatan i nordöst samt genom en ny parkering i västra delen av fastigheten.

•

Upplåtelseformen för radhusen är tänkt som hyresrätter. Upplåtelseform kan dock
inte regleras i detaljplan.

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.
Överensstämmelse med översiktsplanen

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

•

Den nya bebyggelsen ska bidra till en trygg och levande gatumiljö längs Husie Kyrkoväg och därför vänder sig delar av bebyggelsen mot denna gata.

•

Bebyggelsen ska smälta in i omgivningen och anpassas därför i skala till omgivande
bebyggelse.

•

Delar av befintlig vegetation ska sparas. Den gemensamma bostadsgården och parkeringen bör utformas så att omgivningen inte belastas med mer dagvatten än idag.

2.2 Bebyggelse

Bostäder är tillåten användning inom planområdet, vilket benämns med bestämmelsen BBostäder på plankartan. Även boendeservice och icke störande verksamheter medges i bottenvåningen.
Befintlig byggnad i öster regleras, liksom i nu gällande detaljplan, med 4,0 m i byggnadshöjd
och med en byggrätt på ca 300 m2. Takvinkel regleras till 40-45 grader liksom den är idag.
Takkupor och frontespis får förekomma längs högst 1/3 av takets längd utan att påverka
byggnadshöjden, vilket regleras med bestämmelse f2 på plankartan.
Den nya byggrätten är uppdelad i två delar, -en mindre byggrätt i sydväst (12x9,5=114m2)
och en större i norr (22,5x10=225 m2). Totalt ger detaljplanen nya byggrätter på 339 m2 i
byggnadsarea (BYA).
Den nya bebyggelsen ska anpassas till sin omgivning i skala och uttryck. Bebyggelsen tillåts
vara 6,5 m i byggnadshöjd med en takvinkel mellan 40-45 grader, vilket motsvarar skalan på
radhusen som ligger söder om den planerade nya bebyggelsen.
Entréerna ska placeras ut mot närliggande gator, vilket innebär att den norra längan ska ha
entréer mot norr och den västra längan entréer åt väster. Detta regleras med bestämmelse f1
på plankartan.

Illustrationen visar föreslagen ny bebyggelse (6 st radhus) i vitt och befintlig bebyggelse i grått. Befintliga och nya parkeringsplatser markeras med P och längs gatan i norr placeras en miljöstation. En gemensam gård finns i söder och
en trädallé föreslås planteras längs gatan i norr.
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Fastighetsindelning

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning. Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
2.3 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Avsikten är att varje radhus får en mindre egen trädgård, samt del i en större gemensam
gård i sydöst. Möjlighet till rekreation och lek finns både i de enskilda trädgårdarna, på den
gemensamma gården samt i Bäcklundaparken och Trollängen som ligger i närområdet. Vid
Bäckagårdsskolan finns lekplatser och bollplaner.
Infarten från Husie Kyrkoväg bör planteras med nya träd på den norra sidan och därmed
återskapas en allé som tidigare funnits på platsen.
En stor ask står i den norra delen av fastigheten och ska bevaras. Trädet betyder mycket för
att ge ett grönt intryck och förses med skydd mot fällning genom bestämmelse n2 på
plankartan.
2.4 Trafik
Gång- och cykeltrafik

Gående och cyklister når två av radhusen direkt från Husie Kyrkoväg. Här behöver gångar
anläggas på allmän plats för att man ska komma till husen. De övriga radhusen nås från den
gemensamma kvartersgatan i norr.
Biltrafik

Området angörs från Husie Kyrkoväg. Från denna väg leder en gemensam körväg in på
kvartersmark till de nya radhusen samt till de befintliga.
Bilparkering

Malmö stads parkeringsnorm för bil och cykel ska följas. Enligt nu gällande parkeringsnormen gäller för enbostadshus att det ska finnas 1,5 bilplats per hus vid gemensam parkering,
som här föreslås. Gemensam parkering placeras dels i nordväst med 6 platser och dels i
nordöst med 8 platser, se bestämmelse n1 på plankartan. I beräkningen ingår de 6 nya radhusen samt de 3 befintliga radhusen som ingår i fastigheten Vannagården 7. För de 9 bostäderna anordnas 14 parkeringsplatser. En parkeringsplats för rörelsehindrade anordnas på
parkeringen i väster och en i öster, så att man kan nå samtliga entréer inom ca 25 m.
Cykelparkering

Cykelparkering anordnas förslagsvis framför varje bostad så att man har nära till cykeln.
Angöring

Sopbil ska angöra längs med kvartersgatan i norr eftersom sopbilen redan kör där idag för
att hämta sopor från grannfastigheterna. Övrig angöring kan ske antingen längs med kvartersgatan, Husie Kyrkoväg eller inom den gemensamma parkeringsytan i nordväst.
2.5 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Den nya bebyggelsen ska kopplas till befintligt ledningsnät längs Husie Kyrkoväg.
Dagvatten- och skyfallshantering

Området ligger inom uppmärksamhetsområde för skyfall avseende närhet till Risebergabäcken som idag är hårt belastad. Risebergabäcken är ett reglerat dikningsföretag, dimensionerat för 1,5 l/s,ha. Detta innebär att man inte har rätt att släppa ut mer vatten till bäcken
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och att bäcken inte har kapacitet för mer vatten än så. Mot bakgrund av detta är det av
mycket stor vikt att dagvatten- och skyfallsflödet till Risebergabäcken inte ökar i samband
med ny exploatering i avrinningsområdet. Höjdmässigt ligger planområdet i nivå med omgivande bebyggelse.
För beräkningar av dimensionerande regnintensitet (iÅ) har Dahlströms (2010) ekvation
använts. Ett 10-minuters 10-årsregn ger en regnintensitet på 228 l/(s,ha) inkl. klimatfaktor
1,25. Det ger för aktuellt område ett flöde på 13,1 l/s, vilket innebär en ökning jämfört
med idag på 9 l/s.
För att fördröja ett 10-minuters 10-årsregn lokalt krävs ett magasin på 5,4 m³. Bärlagret för
de genomsläppliga ytorna kan användas som fördröjningsmagasin. Med ett anläggningsdjup
på 30 cm har dessa en kapacitet att magasinera upp till 24 m³ regnvatten, vilket motsvarar
den mängd dagvatten som idag beräknas tas om hand i lågpunkter i området.
VA Syd ställer inget kvantitativt krav om fördröjning annat än att så mycket som möjligt
ska tas omhand på egen fastighet. Fördröjning föreslås ske i makadammagasin under parkeringen i nordväst, där även rening sker genom sedimentation och fastsättning. Området bör
höjdsättas så att en lågpunkt bildas och infiltrering kan ske på den gemensamma gården i
söder.
En bestämmelse (n3) finns på plankartan om att högst 10 % av marken får hårdgöras av
den gemensamma gården. Bestämmelse n4, innebär att parkeringen i nordväst inte får hårdgöras. Bestämmelserna syftar till att minska mängden dagvatten och skyfall som måste tas
om hand i ledningsnätet.
Mängden skyfall som behöver tas om hand kommer att öka i och med exploateringen. Bedömningen är att skyfall kan tas om hand på fastigheten utan att belasta Risebergabäcken.
Avfallshantering

Avfallshanteringen för de nya husen avses ordnas i gemensamt miljörum längs med kvartersgatan i norr. Sopbilar kör redan idag in längs gatan för att hämta avfall för de befintliga
bostäderna.
Värme, gas, elförsörjning

De nya husen ska kopplas till befintligt ledningsnät längs Husie Kyrkoväg. Vilken typ av
uppvärmning som kommer användas har ännu inte beslutats.
2.6 Skydd mot störningar

Planområdet är utsatt för trafikbuller från Husie Kyrkoväg. En bullerutredning har genomförts (Stadsbyggnadskontoret, 2013-02-22) som visar att området har problem med höga
bullernivåer mycket pga den busstrafik som går längs Husie Kyrkoväg. Bullerutredningen
bygger på ett tidigare förslag där radhusen låg i östvästlig riktning, vilket gjorde att buller
inte avskärmades genom bebyggelsen. I nuvarande förslag placeras en del av bebyggelsen
avskärmande mot bullerkällan och delvis inskjutet från bullerkällan så att en tyst sida
mycket lättare kan uppnås.
För att man ska klara riktvärde för ljudnivån inomhus vid den planerade bostadsbebyggelsen närmst bullerkällan, krävs att dessa byggnader får en god fasadisolering och att byggnaderna förses med rätt typ av fönster som bidrar till att uppnå inomhusnivån.
Ventilationens inverkan för bullerspridningen bör beaktas i byggnadsutformningen. Därför
är det viktigt att luftintag för ventilationssystem inte placeras mot bullerbelastade gator utan
mot den bullerskyddade sidan.
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2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

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

Marklov krävs för fällande av träd markerade med n2.
Marklov krävs även för åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet i område markerat med bestämmelse n3.
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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.
Planområdet berör inte något Natura 2000-område. Planförslaget möjliggör heller ingen
verksamhet eller åtgärd med negativ miljöpåverkan eller som innebär risk för människors
hälsa.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Den nya radhusbebyggelsen kommer inte att nämnvärt förändra stadsbilden. Området är
omgivet av byggnader med ungefär samma byggnadshöjder som planförslaget medger.
Kulturmiljö och arkeologi

Länsstyrelsen har meddelat att planområdet ligger inom Östra Skrävlinge bytomt registrerad som fornlämning RAÄ-nummer 23 i Husie socken. En bytomt är det område inom vilket byns bebyggelse låg från tidig medeltid fram till skiftesreformen på 1800-talet och inom
vilket medeltida lämningar efter de samma kan finnas kvar.
För att klargöra fornlämningssituationen måste - i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 13 §
lagen (1988:950) om kulturminnen - en arkeologisk förundersökning genomföras innan området kan exploateras. Syftet med förundersökningen är att fördjupa kunskapen om fornlämningarna och den har som mål att klargöra fornlämningarnas innehåll, datering och vetenskapliga potential. Resultatet kommer att ligga till grund för länsstyrelsens fortsatta handläggning av ärendet.
Naturmiljö

Planläggningen innebär en negativ påverkan på naturmiljön i och med att mycket grönska
kommer att försvinna från fastigheten. Högst värde har de tre äldre träden bedömts ha.
Alla träd är inte möjliga att spara om man ska kunna förtäta fastigheten. Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att asken i nordöst ska sparas och att bebyggelsen ska anpassas därefter.
Som kompensation för växtligheten som försvinner bör nya träd planteras längs med gatan
i norr där det tidigare funnits en allé.
Planen föreskriver också att en stor del av marken inte får hårdgöras för att dels ta hand
om dagvatten, men även ge förutsättningar att plantera ny vegetation på platsen.
Risker och säkerhet

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

Trafiktillskottet som planen ger upphov till bedöms inte medföra någon risk för överskridande av miljökvalitetsnormer för luft.
Vattenkvalitet

Närmsta recipient för dagvattnet är Risebergabäcken som leder vattnet till Sege å. Slutlig
recipient är Södra Öresunds kustvatten (SE552500-124461). Enligt Vatteninformationssystem Sverige, januari 2012, har Södra Öresunds kustvatten måttlig ekologisk status på
grund av övergödning och god kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten är fastställda till god ekologisk status med tidsfrist till 2021 på grund av övergödningen samt god kemisk ytvattenstatus 2015.
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Recipienten bedöms inte påverkas i någon högre grad. Detaljplanen bedöms inte komma
att påverka grundvattenstatusen eftersom inga större förändringar kommer att ske ner till
grundvattennivå.
Bestämmelserna om att parkering och stor del av tomtmarken inte får hårdgöras gör att
vatten till viss del renas innan det når recipienten. Sammantaget bedöms ett genomförande
av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall

En del av planområdet kommer att ha vatten stående vid ett 100-årsregn. Genom planbestämmelser regleras att högsta hårdgörningsgrad till 10 % av marken vid området som påverkas vid skyfall. Utöver detta får inte parkeringen hårdgöras. Detta gör att skyfall har
möjlighet att infiltrera på fastigheten. Det finns idag en lågpunkt på parkeringen strax söder
om fastigheten som översvämmas vid skyfall. Idag beräknas ca 24 m3 vatten tas om hand i
lågpunkter på fastigheten, men på parkeringen strax söder om tas betydligt större volymer
upp i sänkan
Genomförd skyfallsberäkning visar att ett 10-årsregn i nuläget (innan exploatering) ger ett
flöde ut till ledningssystemet på ca 14 l/s och efter exploatering ca 33 l/s. Ett 100-årsregn
ger i nuläget en vattenvolym på ca 126 m3 och efter exploatering ca 172 m3.om inga lågpunkter skapas på fastigheten. Om den gemensamma gården sänks ner 20 cm så kan 60 m3
skyfall tas om hand och volymen minska till 112 m3 och alltså bli bättre än dagsläget..
Bedömningen är sammantaget att skyfall till stor del kan tas om hand på fastigheten samt
på parkeringen söder därom.

Utdrag ur kommuns skyfallssimulering som redogör för maxdjup vid 100-årsregn. Planområdet ligger lite lägre än
Husie Kyrkoväg varpå vatten rinner från denna till planområdet vid skyfall. I planområdets södra del kommer 0.10.3 meter vatten att bli stående vid skyfall. Ytan ligger intill den gemensamma bostadsgården och vattnet kommer
inte skada bebyggelsen. Stadsbyggnadskontoret bedömer konsekvenserna som acceptabla.
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Markföroreningar

Planområdet utgör en del av en tidigare trädgård som tillhört den ursprungliga Vannagården. Inga kända föroreningar förekommer och en historisk utredning av markanvändningen har gjorts.
I bildmaterialet nedan finns sex kartor, som spänner från 1773 till ca 1960. På de äldsta kartorna kan man se att området varit åkermark under lång tid. På de två kartorna från första
halvan av 1900-talet framgår att planområdet fungerat som trädgård för boningshuset till
den jordbruksfastighet som tidigare låg här. På den nedre kartan från ca 1960 syns två
byggnader som fortfarande finns varav den västra ligger innanför planområdet. Även på
denna karta kan man konstatera att den aktuella marken använts som trädgård, i detta fall
till det nyuppförda boningshuset.

Mot denna bakgrund är det rimligt att anta att marken i planområdet inte är förorenad.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Riktvärden för trafikbuller från spårtrafik och vägar anges i förordningen om trafikbuller
vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Av dessa framgår att trafikbullernivån vid en bostads
fasad inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om bostaden inte är större än 35
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kvadratmeter är motsvarande nivå 65 dBA. Vid en uteplats bör bullernivån inte överskrida
50 dBa ekvivalent och 70 dBa maximal ljudnivå. Vid uteplatsen bör den maximala ljudnivån
inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger i timmen mellan 06.00 och 22.00.
Om det inte går att uppnå värdet vid fasad (undantaget den högre ljudnivån vid smålägenheter) så bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl 22.00 och 06.00.
Detaljplanen innehåller en bestämmelse som gör ovanstående riktvärden bindande.
Vad gäller uteplatser så är det tillräckligt att en uteplats, om det finns flera, uppfyller riktvärdet.

Karta som visar beräknade bullervärden 2 m ovan mark, från vägtrafik. Ljudnivåerna är beräknade 2017 utifrån
beräknade trafikmängder, och utförd på uppdrag av miljöförvaltningen.
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Utbredningskarta av buller ekvivalent nivå, Bullerutredning 2013

Utbredningskarta av buller maximal nivå, Bullerutredning 2013

Planområdet är utsatt för trafikbuller från Husie Kyrkoväg. Den nya bebyggelsen kommer
fungera som skydd mot buller. Bullerplank krävs troligen för att klara riktvärdet på samtliga
uteplatser. Placering av byggnaderna gör dock att buller till stor del avskärmas.
Trafikkonsekvenser

Planförslaget ger upphov till en viss ökning av trafik på framför allt Husie Kyrkoväg.
3.3 Konsekvenser för fastigheter

Fastigheten Vannagården 7 berörs inte av några fastighetsrättsliga åtgärder.
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3.4 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att medge bebyggelse av god kvalitet och med god utemiljö.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna. Gemensamma parkeringar
gör att fastigheten till stor del blir bilfri. Fastigheten erbjuder relativt stora gröna ytor som
är lämpliga för lek.
Jämställdhet

Skola och förskola finns endast 200-300 m från planområdet. Närmsta busshållplats ligger
endast ca 50 m från området och livsmedelsbutik finns ca 1 km från planområdet. Det relativt nära avståndet till olika typer av service underlättar vardagslivet och verkar för ett jämställt samhälle.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera 6 stycken nya bostäder inom området. Med
utgångspunkt i att området kan klassificeras som ytterstad och består av enbostadshus, bedöms bostäderna generera ett behov av ca 3 förskoleplatser och 4 grundskoleplatser på
lång sikt. På kort sikt kan behovet bli högre, beroende av inflyttningstakten i området.
Behovet av förskola löses genom att det i angränsande område finns befintliga förskolor
och grundskolor, vilka bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

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

Fastighetsägaren ska innan exploatering av området lämna in en arkeologisk förundersökning eftersom fastigheten ligger inom en fornlämning. Ingrepp i fornlämning regleras i Kulturmiljölagen (1988:950) och beslut gällande detta fattas av länsstyrelsen.
Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet
av området.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten
och dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
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.
Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas av exploatören i samband med
bygglovsansökan.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor

Gångstigarna som leder över allmän platsmark mellan Husie Kyrkoväg och kvartersmarken
föreslås lösas genom servitut.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av bristen på bostäder i Malmö kombinerat med att området inte
har någon direkt användning idag och har goda förutsättningar att bli en bra bostadsmiljö.
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.
Historik i processen

Ett detaljplanearbete pågick för radhusbebyggelse på fastigheten mellan år 2013-2014, men
man valde att avbryta detaljplanearbetet innan detaljplanen var antagen.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet ligger i östra delarna av Malmö i området Husie, ca 90 meter söder om korsningen Klågerupsvägen - Husie Kyrkoväg.
I norr begränsas planområdet av fastigheten Vannagården 2, i söder av fastigheten Vannagården S:2, i öster av Vannagården 3 och 5, samt i väster av Husie Kyrkoväg.
Planområdet utgörs av fastigheten Vannagården 7. Marken ägs av BRF Allén i Husie. Fastigheten Vannagården 7 är totalt 2623 kvm stor.
Fastighetsindelningsbestämmelser finns genom tomtindelning 1280K-T00503.

Flygfoto med vy från söder över fastigheten med omgivning.
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Flygfoto som visar planområdet från ovan.
Platsens historik

Planområdet utgörs i öster av den äldre mangårdsbyggnaden på gården Vannagården och i
väster av en tidigare trädgård som tillhört den ursprungliga Vannagården. Trädgården var
tänkt att användas som ett grönområde för de boende i kvarteret. Mangårdsbyggnaden
skulle användas för barnomsorg och föreningsliv eller bostäder.
Trädgården har inte kommit att användas för de boendes rekreation på det sätt det var
tänkt. Området har idag vuxit igen och ger ett skräpigt intryck.
Mangårdsbyggnaden, strax öster om planområdet, är idag indelad i tre bostäder och del av
den tidigare trädgården används som uteplatser för bostäderna.
Bebyggelse

Planområdet är bebyggt med en äldre byggnad som har delats in i tre radhus.
Planområdet ingår i karaktären ”småskalig bebyggelse” enligt Handlingsprogram för arkitektur
och stadsbyggnad.
Kulturmiljö

Enligt Riksantikvarieämbetets fornsök ligger planområdet inom Östra Skrävlinge bytomt
registrerad som fornlämning nr 23 i Husie socken. En bytomt är det område inom vilket
byns bebyggelse låg från tidig medeltid fram till skiftesreformen på 1800-talet och inom vilket medeltida lämningar efter de samma kan finnas kvar.
Länsstyrelsen har beslutat att en arkeologisk förundersökning krävs.
Topografi, landskap, grönstruktur

Planområdet är i princip platt, men lutar svagt mot öster, och ligger ca 17 m över havet.
Området innehåller mycket vegetation. Längs den norra och västra fastighetsgränsen växer
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ett ca 5-8 m högt blandbuskage med bl.a. avenbok, syren, fläder, ask, schersmin och gullregn.
I områdets nordöstra hörn växer en stor ask och i områdets sydvästra del växer två stora
robinior. På planområdets inre del växer mindre träd av björk, apel och bok.
I grönplanen anges att planområdet med omgivning inte lider brist på grönytor och parker.

Grönskan på fastigheten inventerades översiktligt i juni 2019 och redovisas i kartan ovan.
Kollektivtrafik

Busslinje 35 har hållplatser på Husie Kyrkoväg och Klågerupsvägen med närmsta hållplats
endast ca 50 m norr om planområdet. Bussen avgår härifrån ca var 15-20 min dagtid och
det tar ca 30 min att nå slutstationen Gustav Adolfs torg.
Gång-, cykel- och biltrafik

Det finns ett välutvecklat cykelnät runt området med cykelväg bla längs med Husie Kyrkoväg. Planområdet nås med bil från Husie Kyrkoväg.
Teknisk försörjning

Befintliga ledningar för el, tele, gas och VA finns längs med Husie Kyrkoväg.
Kommunal och kommersiell service

Planområdet ligger i närheten av Husieskolan och Bäckagårdsskolan. I närheten ligger
också förskolorna Kvisttofta och Mossebo.
Dagligvaruhandel och annan handel finns ca 1 km norr om området i Toftanäs.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
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Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som existerande blandad bebyggelse.
Planområdet ligger inom uppmärksamhetsområde för skyfall eftersom det ligger inom Risebergabäckens avrinningsområde.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är Dp 4078. Tomtindelningen
TI 1280K-T00503 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
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Bostadspolitiska mål, 2018-2022
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015-2020
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
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016

Utredningar till grund för planförslaget

•

Skissförslag med parkeringsutredning, förenklad dagvattenutredning samt historisk
markanvändning, 2019-11-19; Testbedstudio Malmö AB

Stadsbyggnadskontoret

Johanna Perlau
Enhetschef

Sara Lööf
Planhandläggare
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