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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för del av fastigheten Landshövdingen 1 i Rosengård
centrum i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att planlägga Amiralsgatan som allmän plats för
vägändamål samt att planlägga överbyggnad som sammanbinder Rosengård centrum
som kvartersmark för centrumändamål.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att Amiralsgatan behöver fastställas som allmän plats
inför en eventuell försäljning av fastigheten Landshövdingen 1.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Fastighets- och gatukontoret har kommit in med en ansökan om att ta fram en ny
detaljplan för del av fastigheten Landshövdingen 1. Motivet är att fastighets- och
gatukontoret önskar bilda en 3d-fastighet under Rosengård centrums överbyggnad för
att säkerhetsställa full rådighet över Amiralsgatan vid en eventuell försäljning av
fastigheten Landshövdingen 1 (Rosengårds centrum).
Planområdet omfattar den del av fastigheten Landshövdingen 1 som inkluderar
Amiralsgatan samt den överbyggnad och de broar som utgör en del av Rosengård
centrum. Planområdet är ca 3500 m2 stort. Fastigheten är i kommunal ägo, men
upplåtes med tomträtt.
Gällande detaljplan för området är PL 882 ifrån 1968. I den gällande planen regleras
området som H – kvartersmark för handelsändamål, och tillgängligheten till Amiralsgatan
säkerhetsställs med z - Mark tillgänglig för allmän gatutrafik i undre planet.
Planområdet omfattas av pågående arbete med planprogrammet PP 6051
Amiralsstaden och Persborgs station.
Stadsbyggnadskontoret begär uppdrag för att ta fram en ny detaljplan för att:


planlägga Amiralsgatan som allmän plats för vägändamål



planlägga befintlig överbyggnad som sammanbinder Rosengård centrum som
kvartersmark för centrumändamål

ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stadsbebyggelse för området. Det
föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
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
ska därför inte upprättas. Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i
planbeskrivningen.
Motiveringen till denna bedömning är att planområdet inte berör något Natura 2000område eller någon annan särskilt värdefull natur- eller kulturmiljö. Genomförandet
av detaljplanen bedöms inte heller påverka luft- och vattenkvaliteten på ett sådant sätt
att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas (luft), respektive försvårar
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna (vatten). Den planerade
användningen innebär vidare ingen risk för människors hälsa.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet kommer lämplig avgränsning mellan allmän plats och befintlig
bebyggelse att behöva studeras närmare med hänsyn till konstruktion och
fastighetsbildningsfrågor.
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

Fastighets- och gatukontoret

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats.

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts
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PL 882
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Kartor och illustrationer
Flygfoto, planområdet markerat i rött

Am
i

rals

Frö

hlic
hv

äg

gat
a

Snedbild, planområdet markerat i rött
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