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Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänts förslag till detaljplan för kvarteren Stensjön
och Delsjön m.fl. i Hyllie. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder i
Bellevuegårdens östra del genom tillägg av nya byggrätter, möjliggöra ändamålsenliga lokaler för
skola och förskola som redan finns i området samt säkra att verksamhet för vård av äldre är
möjlig inom området.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att till stadsbyggnadsnämnden lämna yttrande enligt förvaltningens förslag
Beslutsunderlag







Dp 5513 Detaljplaner för kvarteret Stensjön och Delsjön med flera i Hyllie i Malmö,
reservation (M) + (L), reservation (S) + (L), reservation (SD), särskilt yttrande (V)
Dp 5513 Samrådshandling Plankarta
Dp 5513 Samrådshandling Planbeskrivning
G-Tjänsteskrivelse TNAU 200609 Dp 5513 kv. Stensjön och Delsjön m.fl.
Förslag till yttrande TNAU 200609 Dp 5513 kv. Stensjön och Delsjön m.fl.

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-06-09
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Ärendet

SIGNERAD

2020-05-25

Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänts förslag till detaljplan för kvarteren Stensjön
och Delsjön m.fl. i Hyllie. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder i
Bellevuegårdens östra del genom tillägg av nya byggrätter, möjliggöra ändamålsenliga lokaler för
skola och förskola som redan finns i området samt säkra att verksamhet för vård av äldre är
möjlig inom området.
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Planområdet gränsar mot Stensjögatan i norr, Ärtholmsparken i öster, Delsjögatan i söder samt
befintlig bebyggelse och Lorensborgsgatan i väster.

Planområdet markerat med röd-vit linje

Fastigheterna Stensjön 4,5,6 samt Delsjön 1,2,3 inom planområdet ägs av MKB Fastighets AB.
Dessutom ingår del av den kommunala fastigheten Hyllie 160:12 i planområdet.
Detaljplanen möjliggör bebyggelse i tre till tio våningar i form av sex nya flerbostadshus, ett
kringbyggt kvarter och fyra längor radhus, vilket ger ca 260 nya lägenheter och 24 radhus.
Möjlighet till påbyggnad med en våning vid gavlarna på de befintliga högre skivhusen medges i
nu gällande plan och föreslås bekräftas i planförslaget. Påbyggnader skulle ge ytterligare ca 60
lägenheter. Detaljplanen möjliggör nya lokaler för befintlig skola och förskola inom två nya
byggrätter. Dessa kan enligt planförslaget nyttjas till bostäder om inte skola eller förskola skulle
förverkligas. Förtätningen är tänkt att ske i samklang med att bevara en bilfri boendemiljö och
upplevelsen av ett grönt bostadsområde med plats för barns lek och behov av rörelse.
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