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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att omvandla gårdens byggnader till bostäder
och samtidigt bevara värdefulla kulturmiljövärden.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag



Gården har ett högt kulturhistoriskt värde och delar av byggnaderna har därför försetts med rivningsförbud och samtliga byggnader med varsamhets- och utformningsbestämmelser.



Bostäder möjliggörs i samtliga gårdsbyggnader. Totalt 14 antal bostäder planeras att
inrymmas i gårdens byggnader. Detaljplanen innebär ingen ytterligare byggrätt förutom mindre komplementbyggnader.



Parkering får anordnas i den sydvästra och nordvästra delen av fastigheten.

3D-modell med vy från nordväst över föreslagen ny gestaltning av gården.
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

Översiktsplanen anger markanvändningen jordbruksmark för området. Översiktsplanen
har en grov indelning vilket innebär att inte bara jordbruksmark utan även tomtmark utanför tätorterna klassas som jordbruksmark.
Det föreslagna ändamålet avviker från detta. Den planerade åtgärden bedöms lämplig för
bostadsändamål, eftersom ingen brukbar mark tas i anspråk och inga nya byggnader tillkommer.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planförslagets stadsbyggnadsidé är att gårdens natur- och kulturhistoriska värden ska bevaras, samtidigt som förutsättningar skapas för att gårdens byggnader ska få nya funktioner.
Flera avvägningar mellan bevarandevärden och möjligheten att skapa användbara byggnader har gjorts. Några av gårdens byggnader har försetts med rivningsförbud och samtliga
byggnader med varsamhetsbestämmelser.
Avsikten är att projektet ska erbjuda en variation av radhus och lägenhetstyper, som bidrar
till en bredd av bostadstyper i närområdet, där det idag främst finns lite större villor och
radhus.
2.2 Bebyggelse

Planområdet består av en äldre fyrlängad gård som inkluderar en mangårdsbyggnad, stallbyggnad och loge. Detaljplanen medger ingen ytterligare byggrätt undantaget komplementbyggnader. Förslaget innebär ett bevarande av befintliga byggnader.
Gården har sitt ursprung i medeltiden, men befintliga byggnader är uppförda mellan år
1840 och 1940. Bostadshuset är den äldsta byggnaden och byggdes mellan år 1840 och
1850.
På några utvalda platser får komplementbyggnader uppföras. Dessa byggnader ska förses
med sadeltak och de får vara högst 2,5 m i byggnadshöjd. Deras utformning ska anpassas
till befintliga byggnaders kulturvärden.

Mangårdsbyggnad
Mangårdsbyggnad

Loge
Stallbyggnad

Illustration över planförslaget med mangårdsbyggnad, stallbyggnad, loge och parkeringar markerade.
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Användning

Hela planområdet består av kvartersmark med användningen bostäder (B).
Exploateringsgrad

Eftersom gårdsstrukturen är en viktig kulturhistoriskt värdefull aspekt att bevara, är byggrätterna reglerade så att de följer den befintliga gårdsstrukturen och byggnadernas nuvarande placering. Byggnadsarean (BYA) uppgår till ca 750 m2. Marken runt byggnaderna är
prickad och får inte bebyggas, vilket gör att ingen ny byggrätt skapas. Mindre komplementbyggnader får dock uppföras på några olika platser inom fastigheten. Byggrätterna för komplementbyggnader längst i väster är tänkta för miljörum, den i nordöst för växthus eller annan gemensamhetslokal och de övriga för cykelparkering under tak.
Utformning

Varsamhets- och utformningsbestämmelser reglerar utformningen av bebyggelsen. För att i
princip bevara nuvarande volymer på byggnaderna har plankartan försetts med bestämmelser om nockhöjd och takvinkel. Nockhöjden får vara högst 7,0 m på mangårdsbyggnaden,
högst 6,5 m på stallbyggnaden och högst 9,0 m på logen, vilket ger lite marginal utifrån nuvarande höjder. Skorstenar får finnas utöver högsta nockhöjd.
Taklutningen får vara mellan 50-55 grader på mangårdsbyggnaden, mellan 45-51 på stallbyggnaden och mellan 30-35 grader på logen. Även detta för att bevara nuvarande taklutningar, men ge lite marginaler.
Övriga utformningsbestämmelser beskrivs under rubriken Utformning på sidan 10 under kapitel 2.3 Kulturmiljövärde -Varsamhet.
Fastighetsstorlekar

Detaljplanen innehåller en bestämmelse om att minsta fastighetsstorlek är 3870 m2. Detta
motsvarar fastigheten nuvarande storlek och innebär att fastigheten Toarp 4:27 inte kan delas upp i flera fastigheter. Bestämmelsen motiveras av att gården är den enda kvarvarande
gården på Toarps gamla bytomt och en indelning i flera fastigheter skulle påverka gårdens
kulturvärden negativt.
2.3 Kulturmiljövärde

Gården omfattas av förvanskningsförbudet samt de generella varsamhetskraven i plan- och
bygglagen som innebär att byggnadens värden och karaktärsdrag ska tillvaratas vid ändring
och underhåll.
En antikvarisk-teknisk undersökning samt konsekvensbedömning av fastigheten har genomförts och ligger till grund för detaljplanens bestämmelser.
Rivningsförbud

Mangårdsbyggnaden och stallbyggnaderna har försetts med rivningsförbud markerat med r
på plankartan. Byggnaderna inom egenskapsgränsen får inte rivas. Bestämmelsen motiveras
av att gårdens fyrlängade struktur är bevarad och att gården är den enda kvarvarande gården på Toarps gamla bytomt.
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.
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Plankartan har försetts med följande preciserade varsamhetsbestämmelse, eftersom dessa
karaktärsdrag anses särskilt bevarandevärda och möjliga att bevara vid en ombyggnation till
bostäder:

Beteck-

ning
k1

Betydelse

Värdefulla karaktärsdrag

Ändring av mangårdsbyggnaden ska utföras varsamt.
Följande karaktärsdrag och egenDe karaktärsdrag som anges i planbeskrivningen under skaper är av betydelse för det
rubriken 2.3 Kulturmiljövärde -Varsamhet ska tas till- kulturhistoriska värdet:
vara vid ändring.
 Den långsmala byggnadsvolymen, karakteristiskt för
den skånska korsvirkesgården.
 Det branta sadeltaket, ca 53
graders lutning, karakteristiskt för halmtak.
 Uttrycket med putsade fasader.
Södra fasaden på den långsmala mangårdsbyggnaden,
bibehållen karaktär tack vare volym och takresning.

Västra fasaden.

Norra fasaden.

Beteckning
k2

Betydelse

Värdefulla karaktärsdrag

Ändring av stallbyggnaden ska utföras varsamt. De ka- Följande karaktärsdrag och egenraktärsdrag som anges i planbeskrivningen under ruskaper är av betydelse för det
briken 2.3 Kulturmiljövärde -Varsamhet ska tas tillvara kulturhistoriska värdet:
vid ändring.
 Byggnadernas volym, sammanbyggd i L-formation,
med de karakteristiskt långsmala längorna med branta
sadeltak, ca 51 grader för den
långa längan och ca 45 grader
för den korta vinkelbyggnaden in mot gården.
 Träfönster i den norra delen
vad gäller material och utformning.

Stallbyggnadens fasader mot gården.
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 Gavelröstenas inklädnad vad
gäller material.
 Portgången, som vittnar om
den tidigare inkörseln till gården.
Stallbyggnadens fasad mot väster.

Invändig port i västra stallbyggnaden mot
öster.

Stallbyggnadens fasad mot söder.

Beteck- Betydelse
ning
k3

Värdefulla karaktärsdrag

Ändringar av logen ska utföras varsamt.
De karaktärsdrag som anges i planbeskrivningen under rubriken 2.3 Kulturmiljövärde -Varsamhet ska tas tillvara
vid ändring.

Följande karaktärsdrag och egenskaper är
av betydelse för det kulturhistoriska värdet:
 Logens sammantagna volym (hela
byggnaden), med dess breda byggnadskropp och flacka sadeltak.


Rödmålad port mot innergården.

Logens fasad med port mot innergården.

Logens södra gavelfasad.

Logens norra gavelfasad.
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k4

Ändringar av gårdsplanen ska utföras
varsamt. De karaktärsdrag som anges i
planbeskrivningen under rubriken 2.3
Kulturmiljövärde -Varsamhet ska tas
tillvara vid ändring.

Följande karaktärsdrag och egenskaper är
av betydelse för det kulturhistoriska värdet:
 Gårdsplanens öppna karaktär.


Kullerstensbeläggningen.

Ursprunglig stensatt innergård (”stenor”).

Utformning

Byggnaderna behöver förändras genom framför allt fler fönster och dörröppningar för att
fungera som bostäder. I bedömningen av vilka förändringar som får ske görs en avvägning
mellan bostäders behov av exempelvis dagsljus, utsikt och utrymningskrav, och gårdens bevarandevärden.
Nedanstående utformningsbestämmelser anger vad som gäller vid förändring av byggnadernas utformning.

Beteck-

Betydelse

f1

Förändringar av mangårdsbyggnaden Följande utformningsbestämmelser gäller:
ska göras enligt de utformningsbe Fasad ska vara av slät eller kvastad puts
stämmelser som anges under rubrik
och målas med vit färg på putsen.
2.3 Kulturmiljövärden -Utformning
Även korsvirke tillåts och ska vara rödmålad.

ning

Utformningsbestämmelser

Illustrationerna ovan visar tänkt utformning av
ovan -den norra fasaden och nedan -den södra
fasaden.
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Sockel och fasad ska gå i liv, alternativt
ska sockel kraga ut något. Sockel ska
vara gråmålad.



Takmaterial ska vara av rött lertegel.



Befintliga muröppningar för fönster
och dörrar ska bevaras i stort. Mot söder (innergården) får dock en ny dörröppning tas upp så att det blir högst tre
dörrar. Ny dörr ska vara placerad där
en fönsteröppning finns idag. Mot norr
och trädgård får högst tre befintliga
fönster förstoras nedåt så att de kan
fungera som altandörrar.



Fönster ska vara spröjsade tvåluftsfönster med tre rutor i vardera bågen.
Fönster ska vara av trä.



Enstaka mindre takfönster får finnas
på takytor som vetter norrut, bort från
innergården. Mot innergården får takkupor eller takfönster finnas i begränsad omfattning (högst 1/3 av taklängden). Takkupor ska vara av mindre
storlek och traditionellt utformade.



Dörrar ska vara i trä och traditionellt
utformade.



Huvudentré ska placeras in mot innergård.



Balkonger får inte finnas.

Illustrationerna ovan visar tänkt utformning av
den västra fasaden till vänster och den östra fasaden till höger.

Beteck-

Betydelse

Utformningsbestämmelser

f2

Förändringar av stallbyggnaden
ska göras enligt de utformningsbestämmelser som anges under
rubrik 2.3 Kulturmiljövärden Utformning

Följande utformningsbestämmelser gäller:

ning

Illustrationerna ovan visar tänkt utformning av stallbyggnaden. Vyerna visar
från ovan; den norra fasaden, den östra
fasaden, den västra fasaden, samt nederst
den södra fasaden.
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Fasad ska vara av slät eller kvastad puts och
målas med vit färg på putsen, förutom gavelrösten som ska vara i trä och med mörkare kulör.



Sockel och fasad ska gå i liv, alternativt ska
sockel kraga ut något. Sockel ska vara gråmålad.



Takmaterial ska vara grå eller svarta korrugerade fibercementplattor eller takpapp.



Fler och större fönster- och dörröppningar
får göras i likhet med vad illustrationerna
visar, och med utgångspunkt i de befintligas
utseende. Spröjsindelning och fönsterform
ska utgå från befintliga fönster.



Takkupor och takfönster får inte finnas på
takytor som vetter mot väster och söder,
dvs bort från innergården. Mot innergården, på takfall mot öster och norr, får takfönster finnas i begränsad omfattning
(högst 1/3 av taklängden).



Dörrar och portar ska vara i trä och traditionellt utformade.



Huvudentré ska placeras in mot innergård.



Balkonger får inte finnas.

Beteckning
f3

Betydelse

Utformningsbestämmelser

Förändringar av logen ska göras enligt
de utformningsbestämmelser som anges
under rubrik 2.3 Kulturmiljövärden -Utformning

Följande utformningsbestämmelser gäller:

Illustrationerna ovan visar tänkt utformning av
logen. Vyerna visar från ovan; den södra fasaden, den västra fasaden, den norra fasaden,
samt nederst den östra fasaden.



Fasad ska dels vara av slät eller kvastad
puts och målas med vit färg på putsen
och dels i rödfärgad träpanel liksom illustrationerna visar.



Sockel och fasad ska gå i liv, alternativt
ska sockel kraga ut något. Sockel ska
vara gråmålad.



Takmaterial ska vara grå eller svart korrugerade fibercementplattor eller takpapp.



Fler och större fönster och dörröppningar får göras i likhet med vad illustrationerna visar, och med utgångspunkt i de befintligas utseende. Spröjsindelning och fönsterform ska utgå
från befintliga fönster.



Dörrar och portar ska vara i trä och
traditionellt utformade.



Takfönster och endast i taket indragna
balkonger (där taket fungerar som
takräcke) får finnas till högst 25 % av
takfallet.



Balkonger får endast finnas mot öster
och får inte vara utskjutande från tak
och fasad.

2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Den ursprungliga stensatta innergården (stenor) är delvis framtagen och bevarad. Bestämmelserna k4 och n1 på plankartan styr varsamheten och utformningen av innergården. Den
öppna karaktären och stenläggningen ska tas till vara vid förändringar. Ett vårdträd får
dock planteras. Kullerstensbeläggningen får kompletteras med annan marksten i begränsad
omfattning för att göra gården funktionell och tillgänglig även för rörelsehindrade. Störande anordningar så som plank, staket, häckar, anlagda uteplatser, skärmtak och andra inslag som delar upp gårdsplanen och traditionellt inte hör samman med gårdsmiljön bör
undvikas.
Ett träd på fastigheten anses särskilt värdefullt att bevara och har försetts med bestämmelse
n2 på plankartan. Trädet är ett päronträd som är gammalt och bidrar till den kulturhistoriskt
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värdefulla helhetsmiljön och får därför endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Marklov måste sökas för att pröva om trädet får fällas. Gamla lövträd och fruktträd har både ett ekologiskt och kulturhistoriskt värde och alla träd på fastigheten bör sparas om möjligt.
Parkeringsytor får endast anordnas i den nordvästra och den sydvästra delen av fastigheten.
Parkeringarna får inte hårdgöras utan ska utgöras av förslagsvis grus, stenmjöl eller gräsarmering i enlighet med bestämmelser n3 på plankartan. Parkeringsplats för rörelsehindrad får
beläggas med annat jämnt material om det anses behövas. Bestämmelsen motiveras av att
parkeringen ska placeras i utkanten av tomten för att minimera påverkan på kulturmiljövärdena och vara av begränsad storlek så att de inte dominerar intrycket av tomten.
Höjdsättning av mark

Höjdsättningen av innergården bör ses över ur skyfallssynpunkt, eftersom det idag bildas
en lågpunkt här och översvämning riskeras. Detaljerad projektering av mark bör ske inför
bygglovskedet.
2.5 Trafik
Biltrafik och parkering

Man når fastigheten från N P Skölds väg.
Parkeringen får finnas i den nordvästra respektive sydvästra delen av planområdet. Övrig
tomt får enligt bestämmelse n3 inte innehålla bilparkering. Parkeringen ordnas i gemensamma anläggningar, vilket med kommunens gällande parkeringsnorm ger ett parkeringstal
på 1,1 plats per lägenhet inklusive besöksparkering. Om alla bostäder räknas som lägenheter ger planförslaget med 14 lägenheter ett behov av 16 parkeringsplatser.
Troligen kommer dock 6 st. bostäder att räknas som radhus och då krävs 1,5 plats/radhus
och 9 platser för radhusen totalt. Det totala p-behovet blir i detta fall 9 (1,5x6) + 9 (1,1x8)
= 18 p-platser utan mobilitetsåtgärder. Det finns dock planer på att ha bil- och cykelpool
på fastigheten och parkeringstalet kommer då att sänkas. Illustrationsplanen redovisar 17 pplatser.
Cykelparkering

Cykelparkering anordnas förslagsvis i anslutning till parkeringsytorna. För att göra cykling
mer attraktivt får lägre skärmtak uppföras här.
Angöring

Sopbil ska angöra längs N P Skölds väg och miljöhus placeras i närheten av denna väg. Övrig angöring kan ske på parkeringarna i södra och norra delen av planområdet och man kan
då nå samtliga planerade entréer inom 25 m.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Området ska kopplas till befintligt ledningsnät längs N P Skölds väg.
Dagvatten

En utredning -Dagvattenutredning Toarp 4:27, har tagits fram av COWI i februari 2020 för att
utreda dagvatten och skyfall.
Befintliga VA-ledningar inom planområdet finns inte dokumenterade det går inte att säga
exakt hur fastigheten avvattnas. Några av byggnaderna har stuprör som går rätt ner i marken och det har även observerats brunnar inom planområdet, men hur dessa är kopplade
och vilken funktion de har är okänt. Delar av fastigheten avvattnas eventuellt ner mot
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vägen och in i befintligt ledningsnät i N P Skölds väg. Det finns dock ingen dagvattenservis
dokumenterad.
Fördröjningskrav har erhållits från VA SYD i form av maximalt utflöde från fastigheten.
Vid ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,3 får endast 20 l/s ha släppas på dagvattennätet. För
denna fastighet motsvarar det ett maximalt utflöde på 7,7 l/s.
För att klara detta föreslås att ett underjordiskt magasin på totalt 30 m3 anläggs för att fördröja dagvattnet innan anslutning till det kommunala dagvattennätet. Eftersom områdets
höjdsättning gör ledningsdragning komplex föreslås att magasinet har tre skilda inlopp med
varsin brunn med sandfång innan vattnet rinner in i magasinet. Fördröjningen föreslås ske
med hjälp av dagvattenkassetter.
Takvatten föreslås ledas direkt på ledning via takrännor och stuprör. Dagvatten från den
norra parkeringen föreslås avvattnas till ledning via en dagvattenbrunn. Vid alla tre infarter
föreslås att rännor med galler anläggs, för framförallt vägdagvatten.

Ovanstående ritning visar föreslagen dagvattenhantering inklusive dagvattenledningar och några föreslagna höjder på
innergården. Blå pilar visar befintlig flödesriktning och gröna pilar visar föreslagen framtida flödesriktning för skyfall. Gröna ledningar visar förslag på dagvattenledningar inom fastigheten.

Skyfall

Om befintliga höjder behålls så kommer en översvämningsyta bildas på innergården vid ett
100-årsregn, precis som i dagsläget. I övrigt finns inga instängda områden inom fastigheten.
Utanför plangräns, på vägen och på grannfastigheten i sydväst (fastigheterna Toarp 4:26
och 4:15), bildas en stor översvämningsyta både i dagsläget och i framtiden. Vattnet till
denna översvämningsyta kommer framförallt från områdena öster om planområdet (se
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nedanstående bild), vilket innebär att ombyggnationen inte bedöms påverka grannfastighetens situation nämnvärt. För att komma tillrätta med denna översvämningsyta krävs åtgärder i övriga avrinningsområdet.

Kartan visar var det riskerar att bli översvämning vid skyfall.

För att hantera översvämningsrisker från skyfall föreslås dels att området höjdsätts så att
säkra rinnstråk bildas och dels att takvattnet från byggnaderna leds direkt till magasin via
ledningar istället för in mot innergården. För att skydda bebyggelsen vid skyfall har nya höjder på innergården föreslagits och det är viktigt att marken från byggnaderna sluttar utåt.
Höjdsättningen bör studeras i detalj i ett senare skede. Lösningen med magasin på kvartersmark är dock inget som VA syd eller Malmö kommun kan kräva.
För att möjliggöra lokal infiltration av dagvatten får parkeringarna inte hårdgöras, undantaget parkeringsplats för rörelsehindrad. Detta regleras med bestämmelse b1 på plankartan.
Tomten runt byggnaderna får hårdgöras i högst 15 %, vilket regleras med bestämmelsen b2
på plankartan. Detta innebär att högst ca 300 m2 av ytan får hårdgöras, vilket i princip innebär att uteplatserna och gångar mellan parkeringarna och byggnadernas entréer kan hårdgöras men inte mer än så. Stenmjöl är ett bra alternativ att använda på ytor där inte marksten
eller plattor anses nödvändigt.
Sammanfattningsvis så ger detaljplanen ingen ny byggrätt och ytan som får hårdgöras har
begränsats. Detta gör att skyfallssituationen inte kommer att förändras nämnvärt från dagsläget.
Avfallshantering

Miljöhus med plats för avfall från områdets bostäder ska anordnas på ytor i anslutning till
parkeringarna som markeras med korsmark på plankartan. Sopbilar kommer att stanna
längs med N P Skölds väg och hämta upp avfallet.
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Värme, gas, elförsörjning

Området ska kopplas till befintligt ledningsnät läng N P Skölds väg. Vilken typ av uppvärmning som kommer användas har ännu inte beslutats.
Området avses anslutas till E.ON:s nätstation vid Toarps ekoby, strax öster om planområdet.
2.7 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

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

Marklov krävs för fällande av träd markerat med n2. Trädet får endast fällas om det är sjukt
eller om det innebär en säkerhetsrisk.

15 (23)

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
Landskapsbild

Bebyggelsevolymerna avses behållas och inga nya byggnader tillkommer, förutom komplementbyggnader. Det mest värdefulla trädet bevaras. Detta innebär att landskapsbilden inte
påverkas mer än marginellt.
Kulturmiljö

Då gårdens ekonomibyggnader omvandlas till bostäder kommer kulturmiljön att delvis förändras. Planförslagets bestämmelser innebär att gårdens kulturhistoriska värden tas till vara
i stor utsträckning, samtidigt som byggnaderna anpassas till att fungera som bostäder.
Naturmiljö

Det mest värdefulla trädet förses med skyddsbestämmelse på fastigheten. Fem stora träd
står precis utanför fastigheten, på vägsamfälligheten längs med N P Skölds väg, och ska bevaras. Eftersom ingen ny bebyggelse tillkommer, förutom komplementbyggnader, påverkas
inte naturmiljön i någon högre grad. Dock behöver troligen ett fåtal mindre träd tas ner i
norr där parkeringen ska anläggas.
Risker och säkerhet

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

Området har väldigt bra luftkvalitet, vilket inte bedöms förändras i och med genomförandet av detaljplanen.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till Sege å. Slutlig
recipient är Öresund. 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.
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.
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Skyfall

Detaljplanen innebär endast mindre förändringar av marken på tomten i och med att majoriteten av marken är prickad och inte får bebyggas, samt att endast en mindre del av fastigheten får hårdgöras. Bedömningen är sammantaget att skyfallssituationen inte kommer att
förändras nämnvärt från dagsläget.
Markföroreningar

En översiktlig historisk inventering avseende potentiellt förorenad mark har genomförts.
Kartbilder nedan visar att fastigheten använts som tomtmark förutom en mindre del i öster
och söder som använts som jordbruksmark. Gården har legat på samman plats sedan 1700talet och använts som jordbruksfastighet fram till 1968 då gården köptes av Malmö stad.
Jordbruket innebär att bekämpningsmedel kan ha lagrats eller hanterats på gården, men det
finns inget spår av det idag. En gödselstack har sedan början av 1900-talet legat strax söder
om stallbyggnaden.
De verksamheter man har fått kännedom om är dels att en boende har tillverkat fågelholkar
på fastigheten, troligen under 1970-talet, och dels att byggnaderna användes till lager av
byggnadsställningar under 1980-talet. Utöver detta finns inga uppgifter om andra verksamheter som bedrivits på gården, utan att gården främst använts som bostad.
Planområdet innehåller inga kända markföroreningar och ovanstående information tyder
på att det inte förekommit någon verksamhet som kan tänkas ha lämnat föroreningar på
platsen.

Ovan till vänster visas planområdet på rekognosceringskartan från 1812 och till höger på häradskartan från 1912.

Ovan till vänster visas planområdet på en flygbild från 1960 och till höger på en flygbild från 1998.
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Omgivningsbuller

Området är enligt den bullerkartläggning från 2016 som miljöförvaltningen låtit ta fram inte
utsatt för buller. Enligt kartläggningen uppgår bullernivåerna till mellan 40 och 45 dBA från
tåg och vägtrafik på större delen av tomten. Längs planområdets västra sida beräknas buller
nå upp mot 50 dBA.
Trafikkonsekvenser

Planförslaget ger upphov till en ökning av trafiken på framför allt NP Skölds väg.
3.3 Ekonomiska konsekvenser

Exploateringsavtal behövs inte i denna detaljplan.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Fastighet Toarp 4:27
Eftersom detaljplanen kan medföra kostnader för fastighetsägaren i och med varsamhetsbestämmelser, har fastighetsägaren rätt att ansöka om ersättning för de ökade kostnader
som uppstår till följd av detaljplanen. Exploateringen innebär att andelstalen i gemensamhetsanläggningen Toarp Ga:3 (gatan som går förbi gården) kan behöva omprövas.
3.5 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.
Gång och cykling till Oxie centrum sker en kort sträcka i blandad trafik på N P Skölds väg.
Vägens trafik är av lokal karaktär som går vidare till Ekobyn. Farthinder på vägen skulle bidra till lägre hastigheter och markerade mötesplatser underlätta överblicken.
Jämställdhet

Förskolor finns endast ca 200 m respektive 400 m från planområdet. Närmsta busshållplats
ligger ca 400 m från området. Grundskola, tågstation och livsmedelsbutik finns ca 1 km
från planområdet. Det relativt nära avståndet till service underlättar vardagslivet och verkar
för ett jämställt samhälle.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera ca 14 nya bostäder inom området. Med utgångspunkt i att området kan klassificeras som ytterstad och består av en för staden genomsnittlig fördelning av lägenhetstyper av hyresrätt, bedöms bostäderna generera ett behov av ca 3 förskoleplatser och ca 2 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.Behovet av förskola och grundskola löses genom att det i angränsande område finns befintliga förskolor och grundskolor, vilka bedöms
ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
Relevanta övriga projekt

Det pågår detaljplaneläggning för ca 25 st småhus strax norr om fastigheten.
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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

Ingrepp i fornlämning regleras i Kulturmiljölagen (1988:950) och beslut gällande detta fatttas av länsstyrelsen, som har beslutat att en arkeologisk förundersökning måste genomföras.
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.
Planområdet är beläget inom en insatstid för räddningstjänsten som överstiger 10 minuter.
Det måste därför säkerställas att utrymning av lokaler kan ske utan hjälp av räddningstjänsten.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara högst 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 högst 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
De fem stora träden som står 1-2 m utanför fastighetens västra gräns är troligen biotopskyddade. Detta innebär att de inte får skadas av planläggningen. Marknivån bör inte förändras i närheten av träden för att de inte ska skadas. Träden bedöms inte skadas av planerad planläggning.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av att byggnaderna inte har någon direkt funktion idag. Det är
brist på bostäder och gården 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.
Medverkande

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

Planområdet ligger i östra utkanten av Oxie och utgörs av fastigheten Toarp 4:27. Marken
ägs av Malmö kommun och tomträtten av Öresunds montage och byggförvaltnings AB.
Fastigheten är 3872 m2 stor. Fastigheten är taxerad som småhusfastighet och inte som jordbruksfastighet.

Toarps Ekoby

NP Skölds väg

Flygfoto som visar planområdet från ovan.
Platsens historik

Längs N P Skölds väg ligger Toarps gamla bytomt där byns bebyggelse låg samlad innan
enskiftet, som ägde rum i början av 1800-talet. Idag är det endast denna gård (Toarp 4:27)
som är bevarad. Gårdens äldsta bebyggelse är från ca 1840, men bytomten har rötter ner i
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medeltid så gården kan ha en mycket längre bebyggelsekontinuitet. Vägen genom byn har
sannolikt en kontinuitet som sträcker sig ned i tiden före skiftena.
Enligt Svenska gods och gårdar är mangårdsbyggnaden uppförd på 1840-talet, häststallet 1901,
kostall 1908, loge 1936 och ”övrig ekonomibyggnad” 1940. Trädgården ligger på samma
plats som 1912 och har antagligen anlagts under 1800-talets andra hälft även om den senare
förenklats mycket.
Ekonomibyggnaderna har idag ingen direkt användning och har börjat förfalla, eftersom
gården inte används som en jordbruksfastighet längre.
Bebyggelse

Fastigheten är bebyggd med en fyrlängad struktur inkluderande en mangårdsbyggnad i
norr, en lägre ekonomibyggnad (stallbyggnaden) i vinkel i väster och söder samt en högre
ekonomibyggnad (logen) i öster.
Planområdet ingår i karaktären ”Backlandskapet” enligt Handlingsprogram för arkitektur och
stadsbyggnad. Enligt programmets rekommendationer ska befintliga strukturer, proportioner,
material, kulörer och byggnadssätt respekteras vid förändring av landsbygdsbebyggelsen.
Ekonomibyggnader bör bevaras även om de mist sin tidigare funktion.
Kulturmiljö

Gården på Toarp 4:27 är den enda som finns kvar av de gårdar som fanns på bytomten efter enskiftet i början av 1800-talet.
Värdefulla bebyggelsemiljöer
Bytomten Toarps gamla by är utpekad som fast fornlämning. Enligt översiktsplanen kan ny
bebyggelse i byar med medeltida ursprung accepteras om tillkommande bebyggelse är av
hög arkitektonisk kvalitet och ansluter till den äldre och befintliga bebyggelsen i skala, volymer, traditionella material och färgsättning.
Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök är fastigheten en del av Toarps gamla by och utpekad som fast fornlämning. En ansökan om förundersökning har lämnats in och länsstyrelsen har beslutat att en arkeologisk förundersökning måste genomföras inom de ytor som
ska exploateras.
Topografi, landskap, grönstruktur

Området sluttar mot väster och ligger som högst ca 37 m över havet i öster, med sluttning
ner till ca 32 m över havet i sydväst. Fastigheten upplevs som en traditionell gårdsmiljö
som inramas av träd och buskar i väster och norr. Fastigheten gränsar till N P Skölds väg i
väster. Oshögaparken ansluter på andra sidan vägen bildar tillsammans med fler parker ett
parkstråk in mot Oxies centrala delar. Området har genom den närliggande parken god tillgång till rekreation och grönska.
Strax utanför fastighetens västra gräns står fem stora träd av ask och hästkastanj. Träden
har en stamdiameter på ca 70-100 cm och trädkronorna är ca 16 m i diameter.
I den norra delen av trädgården finns sex äldre små äppelträd, ett päronträd samt ett träd
av någon typ av Prunus (körsbär). I den sydvästra delen finns även en grupp med tre små
askar.
Marken består av lerig morän, vilken har låg genomsläpplighet.
Kollektivtrafik

Buss mot centrala Malmö stannar vid Oshögavägen ca 300 m från planområdet och pågatåg mot Ystad-Malmö stannar knappt 1 km bort vid Oxie station.
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Gång-, cykel- och biltrafik

Man når fastigheten via N P Skölds väg som ansluter vidare till Gamla Svedalavägen. N P
Skölds väg är en samfällighet för idag knappt 40 fastigheter. Vägen är grusad, 5-6 meter
bred och saknar gångbana. Gång- och cykelväg ansluter mot Oxie centrum genom Oshögaparken ca 50 meter söder om planområdet.
Det finns två infarter på fastigheten idag. En i nordväst och en i sydväst. Det finns ingen
ordnad parkeringsplats idag på fastigheten.
Teknisk försörjning

Befintliga ledningar för el, tele och vatten- och avlopp, finns i N P Skölds väg. Nätstation
finns tillgänglig på fastigheten Myrstacken 1 öster om planområdet.
Befintliga VA-ledningar inom fastigheten finns inte dokumenterade inom fastigheten.
Kommunal och kommersiell service

Kommunal service finns till största delen näraliggande i Oxie på avstånd av ca 1000 meter.
Närmaste gymnasieskolor finns inne i Malmö och nås med kollektiva färdmedel.
Demografi

Området är glest befolkat. De flesta näraliggande områden i Oxie har en befolkningstäthet
på mellan 20 och 50 personer/hektar.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

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

Översiktsplanen anger markanvändningen jordbruksmark för området. Det föreslagna ändamålet avviker från detta. Den planerade åtgärden bedöms dock lämplig för bostadsändamål, eftersom ingen brukbar mark tas i anspråk och inga nya byggnader tillkommer.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är inte tidigare planlagt.
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

Utredningar till grund för planförslaget




Antikvarisk-teknisk undersökning samt konsekvensbedömning av Toarp 4:27,
Restaurera Sverige AB, 2019-09-23
Kulturhistorisk byggnadsinventering, Malmö Stad, 2007
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