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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för del av fastigheten Lien 3 i Solbacken i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta fastigheten genom att
möjliggöra radhusbebyggelse på befintlig parkeringsyta.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att fler bostäder behövs i Malmö och att en fastighet
med flerbostadshus kompletteras med småhusbebyggelse.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

På den södra delen av fastigheten finns idag ett flerbostadshus i 5 våningar med
seniorboende. I norra delen finns en asfalterad parkeringsplats. Parkeringsytan inom
fastigheten används inte fullt ut och bedöms kunna utnyttjas bättre, därför föreslås
förtätning i form av småhus på denna plats.
En kvartersgata gränsar till fastighetens västra gräns. Gatan har radhusbebyggelse på
västra sidan och en förtätning med radhus även på östra sidan gatan kan stärka
gaturummet. Skalan är ett lämpligt komplement till befintligt flerbostadshus inom
fastigheten, samt intilliggande bebyggelse i form av villor och radhus på 1-2 våningar.
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

I planarbetet bedöms parkeringsbehovet behöva utredas, eftersom parkeringsytor till
det befintliga flerbostadshuset försvinner samtidigt som nya bostäder tillkommer.

V 191025

Fastigheten angränsar till en nätstation och det behöver uppmärksammas att ny
bebyggelse håller tillräckligt avstånd till denna utifrån elektromagnetisk strålning.
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Planarbetet behöver utreda närmre hur den nya bebyggelsen lämpligast placeras inom
fastigheten, så att ytan disponeras så effektivt som möjligt med hänsyn till funktioner
såsom parkering, gårdsmiljö och radshusträdgårdar.
Eftersom hårdgjorda ytor kan tillkomma och fastigheten idag har problem med
stående vatten vid skyfall, behöver även detta studeras i planarbetet.
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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Orienteringskarta, fastigheten markerad i rött. Blå markering visar den del av fastigheten där ny
bebyggelse föreslås.
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Ortofoto med fastigheten markerad i rött. Blå markering visar den del av fastigheten där ny
bebyggelse föreslås.
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