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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Ändring av detaljplan för fastigheten Knastret 1 i Kristineberg i
Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att utöka byggrätten för
transformatorstation inom fastigheten, så att befintlig transformatorstation kan
ersättas av en ny, större.
Processen att ändra detaljplanen innebär en prövning om detta är lämpligt eller inte.
Planläggningen motiveras av att marken inom fastigheten redan prövats för
ändamålet transformatorstation. Ändringen av detaljplanen innebär att byggrätten
inom fastigheten utökas något. Ändringen är förenlig med översiktsplanen och med
syftet i den gällande detaljplanen.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

E. ON har en befintlig transformatorstation på fastigheten, uppförd på 1970-talet.
Denna behöver byggas ut inför framtida behov. Innan en ny transformatorstation
byggs, måste den befintliga finnas kvar för att klara elleveranserna under tiden. När
den nya stationen tas i bruk ska den befintliga rivas.
I gällande detaljplan är byggrätten begränsad och behöver utökas för att möjliggöra
den nya transformatorstationen. Detaljplanen anger kvartersmark för specialområde för
transformatorstation på byggrätten, och resterande mark inom fastigheten är prickmark
för u-område.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen existerande park och natur för området.
Översiktsplanen anger att inom park och natur ”kan samhällsviktiga funktioner
undantagsvis placeras på parkens villkor”. Eftersom transformatorstationen finns på
platsen idag, och ligger väld dold i ett skogsparti, är bedömningen att ändamålet är
lämpligt inom markanvändningen park och natur. Anläggningen syns inte från gatan.
Fastigheten angränsar dessutom till Ystadbanan, som är farligt gods-led, vilket innebär
att platsen är mindre lämplig som vistelseområde.
Den planerade åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

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

V 191025

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.
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Bedömningen grundar sig på att marken är redan är ianspråktagen och den
tillkommande byggrätten inte medför några miljökonsekvenser.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms dragning av nya ledningar inom och i anslutning till
planområdet 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.
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta

Snedbild över transformatorstationen.
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