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BESKRIVNING 
tillhörande förslag till detaljplan för koloniområdet 
FLANSBJER i Husie i Malmö 
 

HANDLINGAR 
Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförande-
beskrivning och denna planbeskrivning. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Huvudsyftet med planen är att skapa tydligare ramar för ärende-
hanteringen (bygglov/bygganmälan), synkronisera planbestämmelserna 
mellan befintliga koloniområden i Malmö samt att skapa grunder för 
bygglovbefrielse. 
Detaljplanen innehåller endast koloniområdet samt tillhörande 
parkeringsyta.  

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 
Vilken grad av miljöpåverkan genomförandet av en plan kan komma att 
medföra skall alltid bedömas. Vid behov skall erforderliga utredningar 
samt konsekvens- och åtgärdsanalyser göras. 
Planen bedöms inte medföra någon miljöpåverkan. Detaljplanen 
innehåller endast koloniområdesbebyggelse och kolonilotter samt 
tillhörande parkering. 
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Kolonilotternas numrering inom området Flansbjer. 

PLANDATA 
Planområdet gränsar i söder till Flansbjersvägen och i norr till Flansbjers 
trafikplats längs väg 11/Österlenvägen. I väster gränsar planområdet till 
Bulltofta rekreationsområde och i öster gränsar det till Toftanäsvägen. 

 
Planområdet omfattar ca 1,9 ha, ca 200 meter x 100 meter. 
All mark inom planområdet ingår i fastigheten Husie 172:386 som ägs av 
Malmö stad. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
I aktualiseringen av Översiktsplan för Malmö 2000, Malmö 2005, 
antagen av kommunfullmäktige i februari 2006 anges markanvändningen 
för området till särskilt fritidsområde (sport, koloni mm). 

Detaljplaner 
 

 
Detaljplaner i närområdet. 
 

För planområdet gäller Dp 4254, vilken detta planförslag delvis ersätter. 
Planområdet ansluter i öster till Dp 4255 och 4256, del av fritidsområde 
respektive ytor för Toftanäsvägen. 
Söder om Dp 4254 finns Dp 4196 med ytor för park och 
bostadsbebyggelse, i sydväst finns PL 784 med liknande innehåll. Norr 
om planområdet finns PL 1431 som innehåller ytor för 
Österlenvägen/väg 11 och allmänt ändamål. I väster finns PL 1513 med 
stora ytor för fritidsändamål (Bulltoftaparken) och mindre inslag av 
allmänt ändamål. 

Grönplan 
I Grönplan för Malmö, godkänd av kommunfullmäktige 2003, behandlas 
tillgång och brist på olika sorters grönytor i Malmös stadsdelar. 
Grönplanen är ingen självständigt reglerande markanvändningsplan, utan 
utgör ett planeringsunderlag som redovisar det gröna sektorintresset.  
Grönplanen redovisar koloniområden under kategorin ”Grönytor med 
allmänt rekreationsintresse – Särskilda fritidsområden”. I denna kategori 
har alla allmänt tillgängliga parker och natur- och rekreationsområden 
placerats, men även områden som har begränsad tillgänglighet som trots 
detta bedöms ha ett allmänt värde för rekreation. 
Planområdet ligger i anslutning till Bulltoftastråket, alldeles i stråkets 
avslutning österut men är inte speciellt omnämnt i Grönplanen 
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Entré till kolonilott, Flansbjer. 

Processen för denna detaljplan 
Stadsbyggnadsnämnden gav 2006-12-07 stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att påbörja planarbetet. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2007-
06-14 att detaljplanen skickas ut på samråd. Stadsbyggnadsnämnden 
beslutade 2009-11-12 att detaljplanen ställs ut. Handlingarna var sedan 
utställda under tiden 2009-11-19 till 2009-12-17. 

FÖRUTSÄTTNINGAR  

Historik 
Flansbjärs koloniförening startades den 5 september 1989 genom Malmö 
Stads Tomtbyrås försorg. 

Bakgrund 

Befintliga förhållanden 
Planområdet innehåller 58 kolonilotter med kolonistuga, ett gemensamt 
hus med dusch och toalett samt parkeringsplats för koloniföreningens 
medlemmar. Söder och väster om planområdet finns Bulltofta 
rekreationsområde med strövstigar 
och grönytor. Ytterligare söderut finns 
villabebyggelse i Toftanäs och 
Riseberga. 

Kulturhistoriskt värdefull miljö 

Koloniområdet Flansbjer utgör en 
kulturhistorisk intressant miljö som 
helhet. Byggnadernas volym, takvinkel 
och fasadmaterial är i stora drag 
sammanhållen och enhetlig. 
Färgsättningen har med tiden blivit lite 
mer brokig. 

Landskap och vegetation 
Inom planområdet, i koloniområdet 
finns en varierande och uppvuxen 
vegetation där den högre vegetationen 
består av häckar och mindre träd. 
Runt planområdet finns vegetation i 
form av högre träd och buskage.  
Planområdet ligger högt och är väl dolt för dem som passerar längs 
Österlenvägen (väg 11) norr om planområdet. Bebyggelsen söder om 
planområdet har utblick både över planområdet och över Bulltofta 
rekreationsområde. 

Trafik 
Planområdet har infart från Toftanäsvägen via Flansbjersvägen. I 
planområdets östra del finns parkeringsplatser för kolonister, denna 
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parkeringsplats är försedd med bom för att hindra obehöriga att använda 
den. Besökande hänvisas till parkeringsplatsen avsedd för 
hundrastplatsen och Bulltofta rekreationsområde. 

Kollektivtrafik 

Närmsta busshållplats, ca 300 m från koloniområdet, är Öresunds-
terminalen på motsatt sida Toftanäsvägen, där linje 35 har sin 
slutdestination. Linje 35 utgår från Östra hamnen och körs via Malmö C, 
Södervärn, Rosengård och Videdal till Flansbjer. Restiden från Malmö C 
till Flansbjer är ca 33 min och från Södervärn ca 22 min. 

Gång- och cykeltrafik 

Planområdet har goda kopplingar till det nät av gång- och cykelvägar 
som finns i Bulltofta rekreationsområde.  

Teknisk försörjning 

El 

Inom planområdet finns en elkabel som fram till år 2006 var en del av 
det övergripande nät som försörjer Malmö med el. Sedan dess är kabeln 
inte längre ansluten till 130 kV-nätet utan istället till en lägre spänning i 
det lokala nätet. Hantering av kabeln kräver specialkompetens. Skador på 
kabeln, exempelvis genom grävaktiviteter, kan medföra personskador. 
Parallellt med denna kabel ligger två signalkablar som styr och övervakar 
130 kV-nätet i Malmö. En skada på signalkablarna kan få stora 
konsekvenser för Malmös elförsörjning. Kablarna ligger på ett djup om 
ca 1 meter i förhållande till marknivån som förelåg då kablarna grävdes 
ner. För att uppmärksamma berörda kolonister och övriga finns ett 
2 meter brett u-område utlagt. U-området ska vara tillgängligt för 
eventuellt underhåll av ledningarna. 

PLANFÖRSLAGET 

Struktur 
Ett av detaljplanens huvudsyften är att bibehålla den koloniområdes-
verksamhet som finns inom planområdet idag. Några förändringar i 
struktur eller markanvändning är inte planerade. 
Planområdet kommer även efter genomförandet att innehålla 
koloniområde med bebyggelse i form av kolonistugor. 

Överensstämmelse med översiktsplan  
Planförslaget följer intentionerna i översiktsplanen där området angetts 
som särskilt fritidsområde – sport, koloni mm. 
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Landskap och vegetation 

Parkmark 

Ingen parkmark finns inom planområdet. 

Allmän plats 

Ingen allmän platsmark finns inom planområdet. 

Dagvattenhantering 

Dagvattenhantering löses av den enskilde kolonilottsarrendatorn 
tillsammans med koloniföreningen. VA Syd har inga anslutningar inom 
området. 

Höjdsättning 

Planförslaget innebär ingen förändring av befintliga höjder.  

Rekreation 

Planområdet består av koloniområde med tillhörande gemensamma 
anläggningar och får i sin helhet anses utgöra ett rekreationsområde. 

Lekytor 

Planområdet saknar lekplatser. 

Trafik 
Planområdet nås från Toftanäsvägen via Flansbjersvägen i öster. 
Parkering för kolonister finns i planområdets östra del. 

Parkering 

Malmö stads p-norm ska följas men koloniområden är inte särskilt 
behandlade i den. Ett antagande om 0,75 bilplats/kolonilott ger ett 
parkeringsbehov om 43 platser. Den parkeringsplats som finns i 
dagsläget rymmer cirka 60 platser. 
Cyklar parkeras på respektive kolonilott. 

Teknisk försörjning 

VA 

Området är anslutet till kommunalt vatten med tappkran på respektive 
kolonilott. Avlopp saknas med undantag för den gemensamma toalett-
byggnaden. 

Avfall 

I planområdets östra del finns ytor som kan användas för uppställning av 
avfallscontainrar. Brukarna av koloniområdet sorterar sitt avfall här, 
därefter hämtas det av kommunens entreprenör. Planen ger möjlighet att 
uppföra uthus eller hus för sopsortering inom ett begränsat område i 
anslutning till parkeringen. 
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El 

Planområdet är anslutet till det allmänna elnätet. Något behov av 
nätstation inom planområdet finns inte. 

SAMHÄLLSKONSEKVENSER  

Barnperspektiv  
Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. 
Förslaget innehåller endast kolonilotter med tillhörande kolonistuga. 
Planområdet är en grön oas för de barn vars familjer har en lott inom 
området. I övrigt påverkar planförslaget barn i väldigt liten omfattning. 

MILJÖKONSEKVENSER 

Riskhänsyn 
För att Räddningstjänsten skall kunna komma fram i området får grindar 
eller bommar vid huvudentrén ej vara låsta på ett sådant sätt att de ej kan 
öppnas av Räddningstjänsten. 
Norr och öster om planområdet löper vägar som fungerar som farligt 
godsleder. Detta innebär att stadigvarande boende är olämpligt i 
området. 

Stadsbild 
Detaljplaneförslaget innebär ingen förändring av stadsbilden. 

Naturmiljö 
Koloniträdgårdar utgör ett viktigt inslag i stadens gröna miljö. 
Tillsammans med parker och andra gröna områden bildar de livsmiljö 
för både flora och fauna. Koloniområden utgör också en viktig rekreativ 
miljö även för den som inte brukar en lott i området, både som mål för 
strövtåg och som utsikt från arbetsplats eller bostad. 

Kulturmiljö 

Arkeologi 

Rikligt med arkeologiska fynd har gjorts i planområdets närhet. Väster 
om planområdet undersöktes 1980-1981 ett 650 x 160 meter stort 
område inför öppnandet av ett grustag. Där hittades boplatser från yngre 
bronsålder och äldre järnålder med fynd av bl.a. keramik, djurben och 
redskap. Öster och söder om planområdet har också utgrävningar skett 
under 1990-talet, här har ett område om 770 x 440 meter undersökts och 
205 förhistoriska boplatslämningar i form av främst gropar och härdar 
påträffades.  
Om fornlämningar påträffas i samband med grävningar eller 
markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen, 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
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Hälsa- och säkerhet 

Miljökvalitetsnormer 

Planförslaget påverkar inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft eller 
omgivningsbuller. Planområdet är inte heller utsatt för omgivande 
påverkan så att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. 

Elektromagnetiska fält 

Inga nätstationer eller kraftledningar finns i områdets närhet. 

Trafik 

Buller  

Bullerutredningen har inte gjorts då det inte är fråga om bebyggelse för 
stadigvarande vistelse. Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2009-
2013 anger parker och rekreationsområden som ett av de områden som 
ska prioriteras. Det aktuella koloniområdet finns med på 
prioriteringslistan över områden som har för hög ljudnivå (över 50 dBA 
ekvivalentnivå) och där Malmö stad långsiktigt ska arbeta för att få ned 
trafikbullernivån. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetiden för detaljplanen är femton år från det datum planen 
vunnit laga kraft. 

Medverkande tjänstemän 
Föreliggande planförslag har handlagts av Joakim Axelsson och Carina 
Tenngart Ivarsson SBK samt Johan Bergström Tyréns AB, plankarta har 
ritats av Katarzyna Borowiecka SBK. VA-frågor har hanterats av 
Marianne Beckman VA Syd och från Fastighetskontoret har Malin 
Davou och Stefan Mattsson medverkat. 
Illustrationsplanen är gjord av Johan Bergström, Tyréns AB.  
 
 

REVIDERING  
Planförslaget har ändrats i syfte att förtydligas, daterat 2010-01-28. 

PLANKARTAN 
− Under rubriken Utförande, Byggnadsteknik har 

formuleringen "Fönster i fasad mot kolonilottens gräns till 
granne får ej förekomma" förtydligats till "Fönster i fasad 
mot närmaste gräns till granne får endast finnas om 
överenskommelse med granne finns.” 

− Under rubriken Utförande har formuleringen "Inglasning av 
skärmtak medges under förutsättning att huvuddelen av de 
fria sidorna är genomsiktliga. Ej genomsiktlig del av fasad 
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medges till maximalt 1/3 av de fria sidorna." förtydligats till 
"Inglasning av skärmtak medges under förutsättning att 
minst 2/3 av de fria sidorna är genomsiktliga.” 

− Under rubriken Utförande har formuleringen "Plank och 
vindskydd får uppföras i anslutning till huvudbyggnad till en 
längd av maximalt 3 meter, höjd av maximalt 1.8 meter samt 
inte närmare lottgräns än 4.5 meter utan grannes 
medgivande." förtydligats till "Plank och vindskydd får 
uppföras i anslutning till huvudbyggnad till en längd av 
maximalt 3 meter, höjd av maximalt 1.8 meter samt inte 
närmare lottgräns än 4.5 meter.” 

− För att förtydliga att det inte är lämpligt att förlägga 
byggnader i området med ledningsreservat har detta 
egenskapsområde renodlats till att endast innehålla 
beteckningen u.  

PLANBESKRIVNINGEN 
− I beskrivningen, under rubriken Miljökonsekvenser, Trafik, 

Buller har följande stycke lagts till: ”Malmö stads åtgärds-
program mot buller 2009-2013 anger parker och 
rekreationsområden som ett av de områden som ska 
prioriteras. Det aktuella koloniområdet finns med på 
prioriteringslistan över områden som har för hög ljudnivå 
(över 50 dBA ekvivalentnivå) och där Malmö stad 
långsiktigt ska arbeta för att få ned trafikbullernivån.” 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNINGEN 
− I Genomförandebeskrivning under rubriken Tekniska 

frågor har följande text strukits: 
"VA SYD ska medverka vid höjdsättning av området för att 
säkerställa att spillvatten och dagvatten kan avledas med 
självfall. I samband med fortsatt markprojektering bör 
ledningsrätter för VA utredas."  

− under rubriken Tekniska frågor har följande text förts in:  
”Tillgång till brandvatten erfordras för att räddningstjänsten 
skall kunna utföra en effektiv släckinsats.” 

 
 
 
 
 
Ingemar Gråhamn  Carina Tenngart Ivarsson 
 


