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Servicenämnden
Datum

2019-08-12

Ansökan om
objektsgodkännande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

SN-2019-928

Till
Kommunstyrelsen

Ansökan om objektsgodkännande för anslutningar till
fastigheter i Sege Park
Sammanfattning

Planering och utveckling av Sege Park har från Malmö stads sida pågått i över 10 år. I
detaljplan dp 5455 som vann laga kraft 2017-10-19 föreskrevs det bland annat att ett antal
fastigheter och byggnader skulle säljas av och att serviceförvaltningen skulle ansvara för ny
teknisk försörjning till de fastigheter och byggnader som staden beslutade att behålla då
tidigare teknisk försörjning hade varit gemensam för hela området. Detta innefattar bland
annat nya ledningar för el, vatten, avlopp och fjärrvärme. I samband med detta görs även
fördröjningsmagasin för dagvatten i enlighet med stadens skyfallsplan.
Servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om objektsgodkännande för individuella
anslutningar för el, vatten, avlopp och fjärrvärme till de fastigheter som stadsfastigheter har
kvar i Sege Park området. Totalt investeringsbelopp är 28,5 mnkr, varav 2,5 mnkr avser
markhanteringskostnader.
Ansökan

Planering och utveckling av Sege Park har från Malmö stads sida pågått i över 10 år. I
detaljplan dp 5455 som vann laga kraft 2017-10-19 föreskrevs det bland annat att ett antal
fastigheter och byggnader skulle säljas av och att serviceförvaltningen skulle ansvara för ny
teknisk försörjning till de fastigheter och byggnader som staden beslutade att behålla då
tidigare teknisk försörjning hade varit gemensam för hela området. Detta innefattar bland
annat nya ledningar för el, vatten, avlopp och fjärrvärme. I samband med detta görs även
fördröjningsmagasin för dagvatten i enlighet med stadens skyfallsplan.
Servicenämnden ansöker om objektsgodkännande hos kommunstyrelsen för individuella
anslutningar för el, vatten, avlopp och fjärrvärme till de fastigheter som stadsfastigheter har
kvar i Sege park området. Det är totalt tio byggnader som berörs, nummer 1, 3, 5B, 11, 12,
20, 22, 23, 25 och 30.
Totalt investeringsbelopp är 28,5 mnkr, vilket inkluderar 2,5 mnkr för marksanering.
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