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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för fastigheten Krassen 1 i Håkanstorp i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av befintligt bostadskvarter
genom ett nytt bostadshus med centrumverksamhet i bottenvåning.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att det finns stort behov av bostäder i Malmö samt att
det redan pågår förtätning längs Sallerupsvägen och förtätningens positiva effekter
kan utnyttjas och stärkas av aktuell detaljplan.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Det nya bostadshuset planeras vara maximalt 3-6 våning hög och kommer att ersätta
den befintliga envåningsbyggnad som idag binder ihop angränsande tvåvåningshus.
Gällande detaljplan anger bostäder i en våning, högst 4,5 m byggnadshöjd och max 10
grader takvinkel för aktuell byggrätt.
Bullervärden ligger på 60-65 dBA för nästan hela byggrätten vilken gör att enkelsidiga
lägenheter mot Sallerupsvägen inte är möjliga.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen existerande blandad stadsbebyggelse för
området. Det föreslagna ändamålet är förenligt med detta. Översiktsplanen anger
också täthetsgrad 3. Befintlig karaktär småskalig bebyggelse – hänsyn ska tas till platsens
karaktär vid förändringar och komplettering, samt att just småskaligheten kan vara den
gemensamma nämnaren i annars heterogena områden. Sallerupsvägen är huvudgata med
stomlinjenät för kollektivtrafik.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

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

Genomförandet av detaljplanen bedöms preliminärt inte medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning
ska därför inte upprättas. Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i
planbeskrivningen.
Planområdet ligger i ett redan bebyggt kvarter och den nya byggrätten ska omfatta
redan bebyggd/hårdgjord mark.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

V 190730

Inför planarbetet har det redan gjorts en volymstudie som behöver utvecklas.
Miljöteknisk markundersökning, bullerutredning, parkeringsutredning,
dagsljusutredning och antikvarisk utredning bedöms också behöva göras.
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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

Lifra L&B i Malmö AB

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

Pl229, 186K

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN

2019-12-12
2020-04
2020-10
2021-02

Ann-Katrin Sandelius

Džiugas Lukoševičius

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta

Planskiss. Fastigheten markerad i rött, byggrätt som föreslås utökas i gult.
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