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

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta befintligt bostadsområde
med flerbostadshus.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att det finns utrymme i den befintliga strukturen och
obebyggda ytor på fastigheten som kan utnyttjas bättre. Planläggningen bidrar till fler
bostäder på redan ianspråktagen mark innanför Yttre ringvägen.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

På fastigheten Teknikern 1 finns idag två flerbostadshus i 8 våningar. För att bättre
utnyttja marken föreslås att fastigheten bebyggs med ytterligare 2-3 flerbostadshus.
Planarbetet behöver utreda vilka volymer och vilken placering av ny bebyggelse som
är lämplig.
I gällande detaljplan medges kvartersmark för bostäder, men byggrätten är begränsad
till befintliga byggnaders volymer. I västra delen av fastigheten ligger servitut för
citytunnelspåren.
Planområdet ligger inom ”Storstadspaketet”, dvs. utmed stråk som är prioriterat för
nya kollektivtrafiksatsningar.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen existerande blandad stadsbebyggelse för
området. Det föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
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.
Åtgärden bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eftersom marken redan är
ianspråktagen.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

V 191025

Den nya bostadshusens placering, volym och skala behöver studeras vidare, bland
annat med hänsyn till dagsljus i befintliga bostadshus och att befintliga, gemensamma
ytor ska räcka till. Gårdens befintliga naturvärden behöver inventeras, framförallt vad
gäller större träd. Parkeringsfrågan bedöms behöva utredas närmre eftersom fler
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bostäder tillkommer och befintliga parkeringsytor är anpassade efter befintligt antal
bostäder. Även buller, skyfall och eventuellt markföroreningar behöver 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

MKB Fastighets AB

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats.

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta, röd markering visar fastigheten Teknikern 1.

Vy över befintliga bostadshus på fastigheten.
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