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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga kvarteret med blandad stadsbebyggelse, främst bostäder i en tät och låg skala. Syftet är även att skydda kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Illustrationsplan

Planförslag

•

Planförslagets stadsbyggnadsidé är att blanda olika typer av bostäder och verksamheter som ett gytter, vilket är karaktäristiskt för Limhamn, i en tät bebyggelsestruktur med ett effektivt markutnyttjande

•

Förslaget möjliggör ca 50 bostäder i flerbostadshus och radhus.

•

Verksamheter, småindustri, ersätts med bostäder.

•

Villavägen förlängs genom planområdet, i form av allmän platsmark.

•

Centrumverksamhet möjliggörs i delar av planområdet.
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•

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, gamla Folkets hus samt parvillan på Vattnet
19, säkerställs och skyddas genom planbestämmelser. Gamla Folkets hus ges möjlighet att omvandlas till bostäder.

•

Fyra befintliga träd skyddas genom planbestämmelse.

•

Förorenad mark ska saneras.

•

Skyfall ska hanteras genom höjdsättning av marken, så att vatten inte blir stående
intill byggnader utan rinner mot nedsänkta ytor på kvartersmark och befintliga gator på allmän platsmark.

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.
Planeringsförutsättningar

Byggnader och mark som används för verksamheter föreslås att delvis rivas och ersättas
med stadsradhus och flerbostadshus.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag och förutsättningar
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planförslaget stadsbyggnadsidé är att blanda olika typer av bostäder och verksamheter som
ett gytter, vilket är karaktäristiskt för Limhamn, i en tät bebyggelsestruktur med ett effektivt
markutnyttjande.
2.2 Bestämmelser för allmän platsmark
Allmän platsmark för gata

Endast gång-/cykel
(på kvartersmark)
Bil-, gång- och cykel
(allmän platsmark)
Illustration som visar föreslagen trafikstruktur
GATA

Planförslaget innebär att Villavägen förlängs genom planområdet, som allmän platsmark - gata. Detta innebär att vägen behöver breddas, och att komplementbyggnader på fastigheten Vattnet 19, med högt kulturhistoriskt
värde, därför behöver rivas.
Gatans snäva bredd, 7 m, i kombination med 0,5-2 m förgårdsmark, innebär
ett intimt rum mellan husen. Det innebär också att bilar, fotgängare, cyklister
och sopbilar får samsas om samma yta.

2.3 Bestämmelser på kvartersmark

Nedan redovisas plankartans planbestämmelser för kvartersmark. Bestämmelserna redovisas geografiskt uppdelat, under varje rubrik finns en illustrationsplan som markerar vilken
byggrätt som avsnittet redovisar.
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Gamla Folkets hus

Gamla
Folkets hus

B och C – bostäder och centrum tillåts som
markanvändning. Detta ger kvarteret en långsiktig flexibilitet som även stämmer överens
med översiktsplanens riktlinjer för område med
”handel och centrumfunktioner”. Gamla Folkets hus kan därmed inredas till bostäder.

Bild på gamla Folkets hus, sett från korsningen Hyllie Kyrkoväg/Birger Jarlsgatan.
RIVNINGSFÖRBUD
r1

Gamla Folkets hus får inte rivas, eftersom byggnaden har ett högt
kulturhistoriskt värde. Det arkitektoniska värdet ligger i utformningen med tidsenliga drag. Ett socialhistoriskt värde ligger i representationen av arbetarrörelsens framväxt i Limhamn under 1900-talet
(se vidare i 5. Planeringsförutsättningar - kulturmiljö).

BYGGNADENS
OMFATTNING

Byggrätten utformas efter befintliga byggnadens markavtryck och utformning. Byggnaden ska fortsätta vara solitär och får inte byggas uteller på med komplementbyggnader, vilket prickmarken reglerar.
Byggnadshöjd bestäms till befintlig byggnadshöjd på 16 m.

VARSAMHET
FÖNSTER

Fönster ska till form, material, indelning och
proportioner bibehållas till sin utformning

k1
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VARSAMHET
FASAD
k2

Listverk och andra fasaddekorationer ska bibehållas till sin huvudsakliga omfattning och
utformning och får inte förenklas

k4

Taktäckning ska vara av svart eller grå diagonallagd platta, papp eller slätplåt

k5

Fasad ska vara av rött slätt tegel som murats i
blockförband

För att säkerställa varsamhetsbestämmelserna reglerar administrativ
bestämmelse att bygglov krävs för ändringar i fasad och tak.

a1

Ny byggrätt (flerbostadshus) öster om Folkets hus

Flerbostadshus
öster om
Folkets hus

4 vån

e1
f5

B och C – bostäder och centrum, tillåts
som användning. Planförslaget möjliggör
för en ny byggrätt, 13 x 33 m stor, öster om
gamla Folkets hus, som lamellhus med gavel mot Hyllie Kyrkoväg. Byggrätten är placerad en bit in från Hyllie Kyrkoväg, så att
gamla Folkets hus förblir huvudmotivet i
bebyggelsestrukturen.

Maximalt antalet våningar preciseras, för att den högt tilltagna nockhöjden inte ska kunna möjliggöra fler våningar än tänkt. Fler våningar än föreskrivet skulle ha inneburit att antalet bostäder kan bli för högt i förhållande till de gemensamma ytor som finns i området.
Högsta nockhöjd får vara 17 m. Takvinkel regleras till minst 45 grader,
den branta taklutningen bidrar till att byggnaden upplevs som 3 våningar
från gatan sett. Takkupor tillåts på 50% av taket för att möjliggöra för den
fjärde våningen. Byggnaden får som mest vara 13 m djup.
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b2
f4

Illustration som visar möjlig volym på nytt flerbostadshus.

Nivå på färdigt golv ska vara minst 0,3 m högre än omgivande gata för att
byggnaden ska skyddas mot skyfall, medan sockel (överkant av bjälklag
våningsplan 1) får högst vara 1,0 m för att första våning ska ha kontakt
med gatan så att fönstren inte hamnar för högt upp.
BOSTADSGÅRD

Korsmark har placerats på yta utmed Hyllie kyrkoväg, mellan ny byggrätt
och Folkets hus. Korsmark reglerar att endast komplementbyggnader får
uppföras, t. ex cykelgarage, förråd och miljörum kan byggas. Högsta
nockhöjd på komplementbyggnaderna är 3,5 m.

+++

Marken på innergården får inte användas för parkering.

n1
n2, a 2
b3, a3

Värdefulla träd skyddas utmed Villavägen.
Högst 25% av markytan får hårdgöras, detta för att minska översvämningsrisk vid skyfall.
Parkeringsytor ska förläggas inom byggrätten, n4 reglerar att en yta får innehålla högst 12 p-platser för att denna inte ska upplevas för stor. Ytan
får inte placeras i kvarterets hörn för att den bättre ska smälta in och döljas mellan husen.

n4

Nya stadsradhus

Radhus

B – bostäder tillåts som markanvändning.
Planförslaget gör det möjligt att uppföra
stadsradhus i 2-3 våningar med en liten tillhörande trädgård.
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BYGGRÄTTENS
OMFATTNING
e3

n4

UTFORMNING
f1-2

b2

TRÄDGÅRDAR

g1

Byggrätten täcker hela användningsgränsen för att göra radhusens placering flexibel. Byggrätten begränsas genom en exploateringsgrad om
att högst 45% av ytan får bebyggas.
Parkeringsytor ska förläggas inom byggrätten, n4 reglerar att en yta får
innehålla högst 12 p-platser för att denna inte ska upplevas för stor.
Ytan får inte placeras i kvarterets hörn för att den bättre ska smälta in
och döljas mellan husen.
Planbestämmelserna reglerar att
endast radhus tillåts och att dessa
ska ha entré mot gata. Radhusen
begränsas med nockhöjd om 10
m, vilket möjliggör för radhus i
upp till 3 våningar.
Nivå på färdigt golv ska vara
minst 0,3 meter högre än omgivande gata för att byggnaden ska
skyddas mot skyfall.

Illustration som visar möjlig volym på
stadsradhusen.

Korsmark reglerar att endast komplementbyggnader får uppföras på
baksidan, dvs. väster om de södra radhusen. Komplementbyggnaderna
får vara högst 3,5 m höga i nockhöjd.
Minst en passage ska finnas mellan Villavägen och Hyllie kyrkoväg.
Denna ska vara minst 2 m bred och placeras som en förlängning av
Vasagatan. Syftet är att området ska bli mer tillgängligt för gångtrafikanter genom att befintliga stråk förlängs genom området.

Ny byggrätt för flerbostadshus utmed Villavägen

B – bostäder tillåts som markanvändning.

Flerbostadshus
Villavägen

BYGGRÄTTENS
OMFATTNING

Planförslaget möjliggör för en 13 x 30 m stor byggrätt utmed förlängningen av Villavägen. Byggnaden kan som mest vara 13 m djup.
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UTFORMNING
4 vån

f2
f3
f6

f4
b2

Högst 4 våningar tillåts inom nock-

höjden 18,0 m. Takvinkel regleras till
minst 45 grader, den branta taklutningen bidrar till att byggnaden upplevs som 3 våningar från gatan sett.
Takkupor tillåts på 50% av taket för
att möjliggöra för den fjärde våningen.

Illustration som visar möjlig volym på

Entréer ska placeras mot gata och
nytt flerbostadshus
vara genomgående från både gata
och gård. Syftet med detta är att gården ska bli mer tillgänglig och att
både gatan och gården ska bli mer levande platser. Det ska också vara
enkelt att ta sig ut från trapphuset och nå olika typer av funktioner –
cykelparkering, sophus, förråd m.m., oavsett om dessa finns på framsidan eller innergården.
Nivå på färdigt golv ska vara minst 0,3 m högre än omgivande gata för
att byggnaden ska skyddas mot skyfall, medan sockel (överkant av
bjälklag våningsplan 1) får högst vara 1,0 m för att skapa en god balans
i mötet mellan gata och första våningen.

BOSTADSGÅRD
n1

b3, a3

Söder om den nya byggrätten, bakom industribyggnaden, möjliggörs
yta för bostadsgård. Denna regleras med prickmark vilket gör att den
inte kan bebyggas, och n1 som innebär att inga bilparkeringar får finnas.
Högst 25% av markytan får hårdgöras, detta för att minska översvämningsrisk vid skyfall.

Befintlig parvilla

B – bostäder tillåts som markanvändning, vilket
ska säkerställa lämpligheten för parvillan som bostad. I gällande detaljplan ligger byggnaden på industrimark och delvis på prickad mark.

Parvillan

Bild på befintlig parvilla som ska bevaras, fastigheten Vattnet 19.
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RIVNINGSFÖRBUD
r1

VARSAMHET
FÖNSTER
k1

VARSAMHET
FASAD
k2

VARSAMHET
UTFORMNING
k4

Parvillan har ett kulturhistoriskt värde, dels ett socialhistoriskt och byggnadshistoriskt värde som berättar om Limhamns historia, dels som representerar en karaktäristisk byggnadstyp i stadsdelen (se vidare i rubrik
5. Planeringsförutsättningar – kulturmiljö) Värdet ligger i den karaktäristiska
byggnadstypen som är småskalig parvilla. Denna är också en del av stråket längs med Västra Kalkbrottsgränd med liknande byggnader. Byggnaden får därför inte rivas.
Fönster ska till form, material, indelning och proportioner bibehållas
till sin utformning.

Listverk och andra fasaddekorationer ska bibehållas till sin huvudsakliga omfattning och utformning och får inte förenklas

Byggnadens karaktär som parhus
ska bibehållas till sin utformning

Befintlig industribyggnad

C och Z –centrum och verksamheter tillåts som
markanvändning. För verksamheter gäller en begränsad omgivningspåverkan, vilket är förenligt med
planförslagets bebyggelsestruktur.

Industribyggnad

Industribyggnaden har ett industrihistoriskt värde
och ett allmänt historiskt värde som ligger i dess
funktion som småskalig industri och byggnaden sin
tur bidrar till en varierad stadsbild med olika funktioner inom samma kvarter. I värdets natur ligger
förmågan att anpassa sig till tidens förutsättningar;
acceptans och resiliens för förändringar.
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Bild på befintlig industribyggnad utmed Kalkbrottsgränd.
BYGGRÄTT

e2

b2

Den befintliga huvudbyggnaden och utbyggnaden regleras med byggnadshöjd 13 respektive 5 m. Byggrättens omfattning regleras genom
största tillåtna bruttoarea på 1.100 kvm. Detta möjliggör en flexibel placering om byggnaden skulle rivas och ersättas av en ny. Väster om huvudbyggnaden möjliggörs för en byggrätt med byggnadshöjd 8 m. Denna
byggrätten kan behöva användas för att lösa bilparkeringen för det nya
flerbostadshuset i kvarter 4, men kan på sikt användas till andra funktioner om parkeringsnormen skulle ändras.
Nivå på färdigt golv ska vara minst 0,3 meter högre än omgivande gata
för att byggnaden ska skyddas mot skyfall. Bestämmelsen gäller om ny
byggnad uppförs, eftersom den befintliga bebyggelsen ligger lägre än gatan idag.

Vegetation på kvartersmark
n2

a2
a3

F8

Utmed Villavägen finns 3 st sykomorlönnar och
utmed Hyllie kyrkoväg finns ett kastanjeträd, som
alla är i gott skick och bidrar positivt till gaturum
och stadsbild. Dessa skyddas därför genom planbestämmelsen n2 som anger att träd inte får fällas
om de inte är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk.

Bestämmelsen a2 är en administrativ bestämmelse
om marklov för fällning av träd, som följer upp
att n2 efterföljs. Bestämmelsen a3 följer upp att
högst 25% av markytan hårdgörs.
Grönytefaktor om minst 0,6 ska uppnås inom kvarteren. Grönytefaktorn räknas ut genom att dela den ekoeffektiva ytan (dvs. summan av
alla träd, planteringar, vegetation) med fastighetens totala yta. Anledningen till att grönytefaktorn bestäms är för att ytterligare reglera att
gårdarna verkligen blir gröna och trivsamma.

2.4 Parkering
Cykelparkering

Gällande parkeringsnorm- och parkeringspolicy för Malmö stad gäller som utgångspunkt
för beräkning av cykelplatsbehov.
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Cykelparkeringen för lägenheter och småhus ska vara attraktiv och tillgänglig, och erbjuda
platser för både vanliga cyklar och lådcyklar. Det är viktigt att en stor del av cykelparkeringen erbjuder möjlighet till fastlåsning av ram samt att de placeras väl synliga i en trygg
miljö.
För arbetsplatser tillkommer även cykelplatser för besökare och dessa ska placeras i direkt
anslutning till respektive entré.
Bilparkering

Gällande parkeringsnorm- och parkeringspolicy för Malmö stad gäller som utgångspunkt
för beräkning av bilplatsbehov.
Bilplatsbehovet för de tillkommande bostäderna har beräknats utifrån normen 1,1 (1,0 boende + 0,1 besökare) bilplatser per lägenhet och 1,5 för rad- par- och kedjehus. Normen
kan sänkas men det förutsätter ett omfattande paket av mobilitetsåtgärder. Det totala parkeringsbehovet för den tillkommande bebyggelsen är beräknad till ca 60 bilplatser, vilket
förutsätter mobilitetsåtgärder.
Parkeringsbehovet för radhusen kan till viss del tillgodoses på respektive egen fastighet. Behovet för flerbostadshusen löses på kvartersmark, antingen på byggrätter, korsmark eller
prickmark. Gårdarna har reglerats så att de inte får användas till parkering (n1).
Bilplatsbehovet för verksamheter inom området kan samnyttjas med boendeparkeringen.
2.5 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Den planerade bebyggelsen behöver ansluta till kommunala vattenledningar i Hyllie Kyrkoväg och/eller Gustavsgatan. Den södra delen av planområdet behöver anlägga separata
dag- och spillvattenledningar. Dessa bör anslutas till de nya föreslagna gatorna inom planområdet som i sin tur ansluter till Gustavsgatan, Hyllie Kyrkoväg och Kalkbrottsgatan.
Dagvatten

Dagvatten behöver ledas till gator inom planområdet och därefter till Kalkbrottsgatan,
Gustavsgatan och Hyllie Kyrkoväg där separata ledningar för dag- och spillvatten finns.
Skyfallshantering

Planförslaget möjliggör att ytor på gårdar och parkeringar kan översvämmas och att befintliga och nya gator kan översvämmas. Förslag på höjdsättning behöver tas fram så att marken lutar rätt, och gör att vattnet inte rinner in mot nya eller befintliga hus. Nivån på färdigt
golv på ny bebyggelse ska vara minst 0,3 m över omgivande gator.
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Illustration med skyfallsåtgärder som behövs för att ny bebyggeelse ska klara ev översvämningar (Envidan, 2020).
Avfallshantering

Angöring för sophämtning ska ske från gator i och kring planområdet. Avfallshanteringen
utformas i bygglovsskedet. Vid miljörummens placering ska hänsyn tas till framkomlighet
och angöringsmöjlighet för miljöbilar. Backning med hämtfordon ska undvikas.
2.6 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

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

Marklov krävs för fällning av träd (a2), för att skydda bevarandevärda, uppvuxna träd. Bygglov krävs även för ändring av fasad (a1), för att säkerställa varsamhetsbestämmelserna när
det gäller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Marklov krävs också för att göra åtgärder som förändrar markens genomsläpplighet (aa), för
att följa upp att högst 25 procent av gårdsytorna hårdgörs.
Eftersom marken har konstaterats förorenad ges inte startbesked förrän dessa har avhjälpts
(a3)

15 (30)

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. Motiveringen till detta är att detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöeffekter på de
punkter som nämns i 6 kap 2§ miljöbalken:
•

befolkning och människors hälsa,

•

djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt

•

mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,

•

hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,

•

annan hushållning med material, råvaror och energi, eller

•

andra delar av miljön.

Detaljplanen bedöms dock medföra viss miljöpåverkan. Konsekvenserna av detaljplanens
genomförande redovisas nedan.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget innebär att befintliga verksamheter delvis ersätts med bostäder i form av
stadsradhus och flerbostadshus. Planförslaget möjliggör för en mer stadsmässig karaktär
med högre exploateringsgrad och effektivare markutnyttjande jämfört befintlig användning
och den omkringliggande småhusbebyggelsen.
Sol- och dagsljus

Solstudier
Solstudier har gjorts som visar att befintlig bebyggelse påverkas något av planförslaget.
Framförallt skuggas en av trädgårdarna norr om Hyllie kyrkoväg av det nya flerbostadshuset intill Folkets hus.

Illustration som visar skuggning vid höst- och vårdagjämning kl 18.00. Röd markering visar den trädgård som berörs.
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Dagsljus
Detaljplanen bedöms inte innehålla några byggrätter som får problem att klara dagsljuskravet. Mer detaljerade studier kan behövas i bygglovsskedet.
Kulturmiljö och arkeologi

Planförslaget innebär att områdes värdefulla kulturhistoriska miljö i form av gamla Folkets
hus, parvillan och några träd bevaras och säkerställs med skydd av detaljplanen. Platsens
och Limhamns historia kommer således att vara en del i ett genomförande av planförslaget.
Naturmiljö

Planförslaget innebär en minskad hårdgörningsgrad jämfört med de befintliga förhållandena, eftersom i stort sett all mark idag är hårdgjord. Förändringen kommer dock inte att
inte att leda till någon väsentlig förbättring av naturmiljön.
Tre av de befintliga träden kommer att skyddas i detaljplanen.

Sammanfattande illustration av trädinventeringen och de träd som skyddas genom detaljplanen.
Risker och säkerhet

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

Låga halter av luftföroreningar finns inom planområdet. Den trafikökning som planförslaget genererar bedöms inte påverka luftkvalitén på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna
riskerar att överskridas.
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Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till S m Öresunds
kustvatten, med ekologisk status måttlig (ska uppnå god ekologisk status till år 2027). Slutlig recipient är Klagshamns reningsverk.
Idag är planområdet bebyggt och planlagt som verksamhetsområde. Verksamhetsområden
släpper vanligtvis ut mer föroreningar till dagvattnet än bostäder. Dessutom minskar andelen hårdgjorda ytor till förmån för gröna ytor genom planförslaget, vilket bidrar till rening
av dagvatten. Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon
risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
De delar av planområdet som har kombinerat dag- och spillvattensystem kommer att ersättas med separerat dag- och spillvattensystem.
Översvämningsrisker och skyfall

Illustration som visar befintliga flödesvägar och maxdjup vid 100-årsregn. Röda cirklar markerar bostadsgårdar som
behöver höjdsättas så att de ska kunna översvämmas vid ett 100-årsregn. Vita linjer med pilar visar hur vatten
behöver avledas via gator till vatten- och avloppsnätet. Gul markering visar ytor kring befintlgi bebyggelse, som är
svåra att förbättra i planförslaget.

Planområdet behöver höjdsättas så att delar av området kan översvämmas vid ett 100-årsregn, och så att vattnet inte rinner in mot befintlig eller ny bebyggelse. Bostadsgårdar, gator
och körytor samt parkeringar bör vara nedsänkta så att de tål att översvämmas. Nivån på
färdigt golv på ny bebyggelse ska vara minst 0,3 m över gatunivå. Vid ett 100-årsregn kommer bostadsgårdarna för flerbostadshusen, körytor och parkeringar att behöva översvämmas, vilket bedöms vara en acceptabel störning.
Det vatten som samlas invid industribyggnaden (se gul markering ovan), på parkeringen,
bedöms vara en acceptabel störning eftersom byggnaden planläggs för centrumverksamhet.
En bestämmelse om att nivån på färdigt golv ska vara minst 0,3 m över gata, innebär att ny
bebyggelse ska anpassas efter skyfall. Parhuset planläggs som bostäder och pga skydds- och
18 (30)

bevarandebestämmelser kan inte nivå på färdigt golv där säkerställas. En avvägning har
gjorts mellan att ändra/riva byggnaden för att anpassa den efter skyfall, jämfört med det
kulturhistoriska värdet av att låta byggnaden vara kvar. Bedömningen är att byggnaden ska
vara kvar och att det är acceptabelt att den riskerar att översvämmas vid kraftiga regn.
Genomförandet av planförslaget innebär en förbättrad situation, då det enligt beräkningar
blir ett mindre flöde ut från området. Detta eftersom planförslaget leder till färre hårdgjorda ytor jämfört med nuläget. Flödet ut från området blir 38 l/s mindre vid 10-årsregn
och volymen som avrinner från planområdet vid ett 100-årsregn minskar med 62 kubikmeter (Envidan, 2020).
Markföroreningar

Inom planområdet har påträffats mark som är förorenad. Två marktekniska undersökningsrapporter (PQ geoteknik och miljö AB, 2019a och 2019b) har gjorts, för norra respektive södra delen av planområdet. Proverna från marken visar att båda områdena har halter
över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. Delar av föroreningarna för den södra delen tros härstamma från färgtillverkning.
Utredningen föreslår en bortschaktning av förorenad jord i samband med byggnation.
Planbestämmelse a1 anger att startbesked inte får ges förrän markföroreningar har avhjälpts.
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 m2
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.
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Bullerkarta som visar beräknade bullervärden 2 meter ovan mark från vägtrafik. Ljudnivåerna är beräknade 2017
utifrån beräknade trafikmängder. Planområdet i svart heldragen linje. Källa: Miljöförvaltningen september 2017.

Planområdet är utsatt för trafikbuller från Hyllie Kyrkoväg och Gustavsgatan/Kalkbrottsgatan. Enligt bullerkartan har planområdet goda förutsättningar för att klara riktvärdena
med undantag för uteplatsen vid parvillan på fastigheterna Vattnet 19 och 20 där förgårdsmarken ligger inom intervallet 55-60 dBA. Eftersom parvillan är befintlig och ska bevaras
samt att det finns en skyddad uteplats bakom huset är detta en störning som får accepteras.
Trafikkonsekvenser

Genomförandet av planförslaget innebär en bättre tillgänglighet genom området. Det innebär också en omfördelning av trafik, eftersom persontrafiken ökar i förhållande till trafik
kopplat till verksamheterna.
3.3 Ekonomiska konsekvenser

För att kunna genomföra detaljplanen krävs ett exploateringsavtal där kostnader för uppförandet av gator i allmän plats regleras. Exploateringsavtal tas fram i samband med granskningsskedet.
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3.4 Konsekvenser för fastigheter

GA
gård

GA
parkering

GA
parkering

GA gård
parkering

Ny byggrätt
Ny allmän gata
Karta som visar gällande fastighetsindelning, med illustration som visar planerade byggnader och gator.

Fastighet Limhamn 152:218
Planläggs för gata. En del av fastigheten ska genom fastighetsreglering överföras till fastighet Vattnet 12, denna del planläggs för bostäder.
Fastighet Vattnet 3
Planläggs för gata, kvartersmark för bostäder och kvartersmark för centrum- och verksamhetsändamål. En del av fastigheten ska genom fastighetsreglering överföras till en av kommunen ägd gatumarksfastighet. Byggrätter för småhus tillkommer i västra delen, där flera
mindre fastigheter kan komma att styckas av. I norra delen tillkommer byggrätt för flerfamiljshus. Gemensamhetsanläggning för gård m.m. kan bildas i mitten av fastigheten. I östra
delen kommer den befintliga verksamhetsbyggnaden och tillhörande parkering, som planläggs för centrum- och verksamhetsändamål, utgöra en egen fastighet.
Fastighet Vattnet 12
Planläggs för bostadsändamål, flerbostadshus. Befintlig byggnad skyddas genom rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. En del av Limhamn 152:218 som planläggs för bostäder ska genom fastighetsreglering föras till Vattnet 12. Eftersom byggrätt för flerbostadshus tillkommer direkt öster om Vattnet 12, på Vattnet 13, kan gemensamhetsanläggning för gård m.m. komma att bildas mellan byggnaderna på Vattnet 12 och 13.
Fastighet Vattnet 13
Planläggs för gata och kvartersmark för bostäder. En del av fastigheten mot söder ska ge-
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nom fastighetsreglering överföras till en av kommunen ägd gatumarksfastighet. Del av fastigheten kan bilda en eller flera fastigheter för bostadsändamål. Vattnet 13 med Vattnet 12
kan komma att ingå i gemensamhetsanläggning för gård m.m.
Fastighet Vattnet 19
Planläggs för bostäder och gata. Befintligt bostadshus (parhus) skyddas genom rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Norra delen av fastigheten ska genom fastighetsreglering överföras till en av kommunen ägd gatumarksfastighet. Västra delen av fastigheten ska
genom fastighetsreglering överföras till Vattnet 3.
Fastighet Vattnet 20
Planläggs för bostäder och befintligt bostadshus skyddas genom rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Västra delen av fastigheten kan, vid behov, genom fastighetsreglering överföras till Vattnet 3.
3.5 Samhällskonsekvenser
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra miljö för barn genom en tät bebyggelsestruktur att bo i och
röra sig igenom. Hänsyn har tagits till barns behov av utemiljö genom att säkerställa att bostadsgårdar och trädgårdar blir bilfria.
Tillgänglighet

Planområdet kommer att vara plant, de enda höjdskillnaderna kommer att finnas där dagvatten och skyfall ska omhändertas. Utöver detta kommer det att vara tillgängligt för personer med olika funktionsvariationer.
Jämställdhet

Genomförandet av detaljplanen kommer att stärka gång- och cykelstråket från Limhamns
centrum. Det innebär även en mix av olika boendeformer, vilket kan vara bra för jämställdhet. Den täta strukturen innebär att många ögon kommer vara på platsen, vilket kan vara
positivt för jämställdhet eftersom det kan motverka känslan av baksida och platser utan
uppsyn.
Kommunal service

Behovet av förskola och grundskola löses genom att det i angränsande område finns befintliga förskolor som bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
Detaljplanens genomförande bedöms generera ca 50 nya bostäder inom området. Med utgångspunkt i att området kan klassificeras som ytterstad och får en blandning av småhus
och flerbostadshus med olika stora lägenheter, bedöms bostäderna generera ett behov av ca
13 förskoleplatser och 15 grundskoleplatser på lång sikt. På kort sikt kan behovet bli högre,
beroende av inflyttningstakten i området. Beräkningen är genomförd i en modell för beräkning av behov av för- och grundskoleplatser som alstras genom ny bebyggelse, framtagen
av stadsbyggnadskontoret 2017.
Kommersiell service

Detaljplanen kan få positiva effekter för befintlig kommersiell service eftersom den möjliggör fler bostäder vilket betyder att fler människor kommer efterfråga handel i stadsdelen.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgörs av allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom planområdet.
Tidplan

Byggstart är preliminärt beräknad år 2022.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

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
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och de två fastighetsägare som finns inom planområdet. Exploateringsavtalet
upprättas i enlighet med 6 kap 40 § plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan dess att detaljplanen antas i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet kommer preliminärt att reglera frågor som har med överlåtelse av
mark och ersättning för gatukostnader. Vidare avtalas om att alla kostnader för nödvändiga
flyttningar av ledningar ska bäras av exploatören.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
Detaljplanens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning. Detta bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
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4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyckning/klyvning/sammanläggning. Övriga förändringar av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsreglering. Den mark som ska ingå i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras
till en av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. Kvartersmarken förmodas
delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor, bildas gemensamhetsanläggningar. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
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

Planläggningen motiveras av att den föreslagna förtätningen innebär ett mer effektivt nyttjande av marken och att det är angeläget att skapa fler bostäder i stadsdelen för ett bättre
utnyttjande av det befintliga serviceutbudet. I det här fallet blir det delvis på bekostnad av
småindustri och produktion i centrumnära läge.
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 tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret och miljöförvaltningen deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet ligger strax söder om Limhamns centrum och har en yta om 10 746 m2. Marken är i huvudsak privatägd och består av fastigheterna Vattnet 3, 12, 13, 19 och 20 samt
Limhamn 152:218 som ägs av Malmö kommun.
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Flygbild över planområdet som är markerat med röd linje.
Platsens historik

Planområdet har en stark koppling till arbetarrörelsens framväxt i Limhamn under 1900talet genom det gamla Folkets hus och tillhörande gamla Folkets park, som ersattes av den
befintliga industribyggnaden under 1970-talet. Parhuset längs med Gustavsgatan symboliserar en typ av historiska arbetarbostäder som är typiskt för Limhamn.
I planområdets sydöstra hörn finns en industribyggnad med tillhörande gård från början av
1900-talet som har byggts ut med diverse komplementbyggnader.
Kulturmiljö

En antikvarisk förundersökning i två delar (2019 och 2019) har tagits fram och sammanställs nedanför under rubrikerna:
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•

Gamla Folkets hus på fastigheten Vattnet 12

•

Industribyggnaden på fastigheten Vattnet 3

•

Parvillan på fastigheterna Vattnet 19 och 20

•

Kulturmiljöns värde som helhet

Gamla Folkets hus på fastigheten Vattnet 12
Limhamns Folkets hus har ett högt kulturhistoriskt
värde. Byggnaden utgör en del av Limhamns historia
genom att berätta om arbetarrörelsens utveckling
och betydelse. Limhamn byggdes upp omkring industrier och senare även fisket, innevånarna bestod till
största delen av arbetare. Folkets hus var en viktig
del av arbetarrörelsen eftersom det utgjorde en plats
för möten och samlingar. Byggnaden har därför ett
högt social- och lokalhistoriskt värde eftersom den
vittnar om arbetarrörelsens betydelse för stadsdelens utformning. Arbetarrörelsen har spelat en viktig roll i formandet av stadsdelen Limhamn och Folkets hus är en viktig symbol
för rörelsen och de människor den bestod av.
Trots att byggnaden förlorat sin ursprungliga funktion och dessutom genomgått en ganska
omfattande interiör renovering, så har den kvar flera av sina huvudsakliga karaktärsdrag.
Dess karaktäristiska tegelfasad med fina detaljer, i form av glaserat formtegel och mönstermurade gavelspetsar, är välbevarade. Byggnadens volymer är oförändrade sedan uppförandet. Interiört finns det vissa bevarade detaljer såsom trapphus och golv.
Industribyggnaden på fastigheten Vattnet 3

Bild på befintlig industribyggnad utmed Kalkbrottsgränd.

Fastigheten friköptes år 1894 och har därefter bebyggts kontinuerligt. Den första byggnaden var fabriksbyggnaden med sin lilla tillbyggnad mot gatan. Efter hand som verksamheten har förändrats har det byggts om och till. En rad olika knoppskott har vuxit ut från
huvudbyggnaden och nya ekonomibyggnader i form av förråd har uppförts. Resultatet vittnar om en praktiskt styrd utveckling där byggnadskropparna utformats efter sin funktion.
Byggnadsbeståndet på fastigheten har varierande ålder och utformning och är typisk för
småskalig industriverksamhet.
Huvudbyggnaden (f.d. fabriksbyggnaden) är den äldsta byggnaden inom fastigheten och
har ett visst kulturhistoriskt värde. Den har genomgått en rad förändringar sedan byggnadstiden men har ändå kvar många av sina huvudsakliga kännetecken. Den synliga delen av tegelfasaden mot gården är bevarad, liksom trapphus. Fönster är moderna men har en utformning som påminner om de ursprungliga. Takvåningens fönster har bytts ut mot nya
och har även förändrats i form. Huvudsakligen ligger byggnadens värde i att den är en industribyggnad från sekelskiftet år 1800/1900 som fått behålla några av sina ursprungliga
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kännetecken. Den bidrar därmed med en förståelse av kvarteret och i viss mån även stadsdelens historia.
Tillbyggnaderna till huvudbyggnaden kommer från olika tidsperioder, men intrycket präglas
av ytskikt, fönster och dörrar som är från senare delen av 1900-talet. Byggnadsdelarna har
därmed inget särskilt byggnadshistoriskt värde. Däremot har bebyggelsen som helhet ett
kulturhistoriskt värde.
Materialen hos de olika byggnaderna är typiska för den tid de uppförts i och berättar med
sin variation om hur byggandet av industribyggnader förändrats över tid. De äldsta byggnaderna är uppförda i tegel som ibland putsats och ibland lämnats oputsade. Fönster i dessa
byggnadsdelar är av trä och ofta av hög kvalitet. Senare byggnader är uppförda i olika
material som olika typer av byggnadsblock (lättbetong eller liknande) eller skivmaterial av
olika slag. Idag är många byggnadsdelar klädda av trapetskorrugerad plåt. De låga garagebyggnaderna är uppförda i trä.
Just småskaligheten och variationen i byggnadsbeståndet är viktiga värdebärande element.
Dessutom utgör byggnadernas placering viktiga rumsbildande element då de skapar en avskild gård innanför. Detta blir särskilt tydligt mot Gustavsgatan, i fastighetens sydöstra
hörn, där en av de tidigare tillbyggnaderna gränsar till intilliggande villafastighet.
Den här typen av småskalig industri som finns på Vattnet 3 är ovanlig idag och det finns i
övrigt inte representerat i stadsdelen Limhamn. På andra sidan Kalkbrottsgatan finns ett industriområde av en mer modern typ med större industribyggnader från olika tidsperioder.
Det finns således både ett industrihistoriskt värde och ett allmänt historiskt värde i bebyggelsen på Vattnet 3 som ligger i dess funktion som småskalig industri och hur det faktum i
sin tur bidrar till en varierad stadsbild med olika funktioner inom samma kvarter.
Parvillan på fastigheterna Vattnet 19 och 20
Byggnaden har genomgått en rad förändringar sedan
den uppfördes men har ändå fått bevara sina huvudsakliga attribut. Byggnaden representerar en byggnadstyp som är typisk för Limhamn, den låga parvillan. Stadsplanen från slutet av 1800-talet innebar att
det byggdes hus till den arbetande befolkningen i
form av egnahem, ofta delade, istället för ”hyreskaserner”. Längs Kalkbrottsgatan finns flera exempel
på denna byggnadstyp och generellt är bebyggelsen på gatans västra sida enhetlig och småskalig. Husen som ligger ut mot gatan i denna sträckning är småskaliga parhus i 1,5 plan.
Typiskt är de uppförda i tegel med utkragande takfotslist, ofta med tandsnittsfris och markerade hörn.
Huset på Vattnet 19 och 20 utgör ett typiskt exempel på en byggnadstyp som har en lång
historia i stadsdelen och som berättar om dess tidigare sociala sammansättning och den tidens bostadsförhållanden. Dessutom är tomten på fastigheten välbevarad med en förträdgård åt gatan och en bakgård med brygghus och uthus.
Just ekonomibyggnaderna är mer välbevarade än bostadshuset och har kvar många karaktäristiska detaljer såsom äldre dörrar och fönster.
Byggnaderna på fastigheterna har ett kulturhistoriskt värde som består i ett socialhistoriskt
och byggnadshistoriskt värde som berättar om Limhamns historia och som representerar
en karaktäristisk byggnadstyp i stadsdelen. Värdet ligger i den karaktäristiska byggnadstypen; småskalig parvilla med ursprungliga ekonomibyggnader.
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Kulturmiljöns värde som helhet
Blandningen av gamla Folkets hus, arbetarbostäder i parvillan och industribyggnaden bidrar
till en kulturhistorisk värdefull miljö som representerar den historiska utvecklingen av den
arbetande befolkningen i Limhamn och deras liv.
Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga fornlämningar inom planområdet.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Kvarteret som planområdet är en del av saknar en sammanhängande struktur vilket uppenbaras genom avsaknaden av stråk för att röra sig igenom kvarteret och gemensamma platsbildningar för rekreation.
Bebyggelse

Planområdet består av ett en blandning av byggnader och olika tillbyggnader från olika
tidsepoker. I korsningen mellan Hyllie Kyrkoväg och Birger Jarlsgatan ligger gamla Folkets
hus. Öster om denna ligger en industribyggnad. I planområdets östra del, längs med Gustavsgatan finns en friliggande villa med typiskt Limhamnskaraktär. Söder om denna finns
en välhållen verksamhetsbyggnad. Bakom denna finns diverse garage och förråd.
Planområdet ingår i karaktären ”småskalig bebyggelse” enligt Handlingsprogram för arkitektur
och stadsbyggande men har en mer eklektisk utformning som följd av blandningen mellan
småindustri och friliggande villabebyggelse. Enligt programmets rekommendationer är följande förhållningssätt relevanta:
• Den småskaliga bebyggelsens gröna karaktär ska bevaras.
• Stor hänsyn tas till den befintliga bebyggelsens karaktär, skala, färger och proportioner vid förändringar.
• Stor vikt läggs vid gaturummets utformning vid förändringar i befintliga områden
samt vid nybyggnad.
Topografi, landskap, grönstruktur

En trädinventering (2019) har tagits fram som redogör för fyra träd med förutsättningar att
finnas kvar. I övrigt saknas grönska och planområdet är överlag hårdgjort.
I grönplanen anges att planområdet lider brist på grannskapsparker. Grannskapsparker är
små parker (1–5 hektar) nära bostaden med viktig social funktion.
Kollektivtrafik

Inom 100 meter från planområdet nås hållplats Hyllie Kyrkoväg som trafikeras av busslinje
4 och 33. Busslinje 4 ingår i Storstadspaketet och ska omvandlas till en expresslinje, vilket
kommer öka dess kapacitet.
Gång-, cykel- och biltrafik

Inom planområdet
finns Villavägen, en kommunal återvändsgränd och en kvartersväg in
SykoSykofrån Gustavsvägen.
är inte sammankopplade. Överlag saknas möjligheter att ta sig
morlönn Vägarna
morlönn
genom kvarteret
54 cm till fots, på cykel eller med bil.
Teknisk försörjning

28 cm

Planområdet är försett med befintliga ledningar för el, tele, VA och gas. E.On har gjort bedömningen att planområdet klarar elförsörjningen med befintliga nätstationer, förutsatt att
uppvärmning av de nya bostäderna sker med annat än el.
Kommunal och kommersiell service

I närheten av planområdet finns kommunal och offentlig service. Inom en kilometer från
planområdet finns flera förskolor, grundskolor, en gymnasieskola, bibliotek, vårdcentral,
Limhamns ishall och ett brett utbud av kommersiell service kopplat till Limhamns centrum.
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5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för kustzonen. Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som blandad stadsbebyggelse med täthetsgrad 3–
4, vilket motsvarar områden som Bo01 i Västra hamnen och kulturhusen i Västra Sorgenfri. Eftersom planområdet är del av Limhamns område för handel och centrumfunktioner
ska bottenvåningarna kunna inrymma handel och andra utåtriktade verksamheter. Planområdet är också del av platsspecifika riktlinjer för Annetorp som innebär en omvandling från
renodlat verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är Pl 165, Pl 244 och Dp 4507.
Tomtindelningen 263V och 407V 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

•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Bostadspolitiska mål, 2018-2022
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
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

•
•
•
•
•
•

Parkeringsutredning, Malmö stad 2019
Miljöteknisk markundersökning a, PQ geoteknik och miljö AB 2019
Miljöteknisk markundersökning b, PQ geoteknik och miljö AB 2019
Trädinventering, ArborSyd AB, 2019
Antikvarisk förundersökning, Restaurera 2019
Skyfallsutredning, Envidan 2020

Stadsbyggnadskontoret
Johanna Perlau
Enhetschef

Annie Altengård
Planhandläggare
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