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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Ändring av detaljplan för fastigheten Stadt Hamburg 14 i Gamla
staden i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skoländamål (gymnasieskola) i en del av
befintlig byggnad på fastigheten.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av behovet att säkerställa att befintlig verksamhet kan
fortsätta och göra denna permanent genom att göra den planenlig.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Fastighetsägaren till Stadt Hamburg 14 har inkommit med en ansökan om att
möjliggöra även en gymnasieskola i den befintliga byggnaden där det idag finns
kontor och handel. I dagsläget finns ett tillfälligt bygglov för gymnasieskola i
fastigheten.
För planområdet gäller detaljplan Dp 4547 och anger markanvändning
centrumverksamhet. Denna markanvändning planeras kvarstå med tillägg för
gymnasieskola.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen existerande blandad stadsbebyggelse för
planområdet. Ett prioriterat huvudcykelstråk passerar öster om fastigheten, stomlinjer
för buss passerar söder om fastigheten och på Studentgatan. Fastigheten ligger i en
kulturhistorisk särskild värdefull miljö.
Det föreslagna ändamålet bedöms vara förenligt med översiktsplanen.
Fastigheten ligger även inom ett riksintresse för kulturmiljövård (M:K 114 Malmö).
Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

V 190730

Den planerade åtgärden är förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande över
översiktsplanen.
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BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Genomförandet av detaljplanen bedöms preliminärt inte medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 3 § miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning
behöver därför inte upprättas. Då ingen ny bebyggelse tillkommer inom planområdet
bedöms detaljplanen inte medföra några negativa miljöeffekter på de punkter som
nämnd 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 kan dock medföra viss miljöpåverkan som kommer att redovisas i
planbeskrivningen.

BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms bland annat parkering och trafikbuller behöva utredas.
PLANFÖRFARANDE

Standardförfarande. Detaljplanen är förenlig med
översiktsplanen och med länsstyrelsens granskningsyttrande
över denna. Förslaget bedöms inte medföra en betydande
miljöpåverkan. Detaljplanen bedöms inte heller ha ett
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt vara av stor
betydelse.
Beslut om att samråda och låta granska detaljplaneförslaget
fattas av stadsbyggnadskontoret.

ANTAGANDE

Detaljplanen bedöms inte vara av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, såsom avses i 5 kap 27 § plan- och
bygglagen.
Beslut om antagande ska därför preliminärt fattas av
stadsbyggnadsnämnden.

SÖKANDE

Areim Malmö Hamburg AB

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

Dp 4547
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PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN

Johanna Perlau
Enhetschef

2019-11-14
2020-06
2020-12
2021-04

Carina Lindeberg
Planhandläggare

KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Stadt
Hamburg 14

Planområdet är markerat med röd linje.

Fastighet Stadt Hamburg 14 (Gallerian) sett norrifrån.
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