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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Ändring av detaljplan för fastigheten Söderport i Gamla Staden i
Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att fortsätta driva gymnasieskola i
fastighet där det idag finns ett tillfälligt bygglov för gymnasieskola. Syftet är också att
skydda kulturhistoriskt värdefull miljö.
Processen att ändra detaljplanen innebär en prövning om detta är lämpligt eller inte.
Planläggningen motiveras av att verksamheten redan finns på platsen och att det
bedöms lämpligt att den blir permanent.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Idag finns ett tillfälligt bygglov för gymnasieskola i fastigheten. I gällande detaljplan är

markanvändningen kvartersområde för affärsändamål. Hela inre delen av fastigheten ligger
som område avsett till gård, vilket gör att flygeln är planstridig. Markanvändningen är
tänkt att fortsätta, med tillägg för gymnasieskola och ev. vuxenutbildning.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen existerande blandad stadsbebyggelse för området
med täthetsgrad 1-2, dvs. hög täthet, i en kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö.
Karaktären är sluten kvartersstad. Stomlinjer för buss passerar söder om fastigheten.
Det föreslagna ändamålet bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Fastigheten
ligger även inom ett riksintresse för kulturmiljövård, detaljplanen bedöms inte påverka
riksintresset.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

V 200408

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. Eftersom ingen ny bebyggelse tillkommer inom planområdet
bedöms detaljplanen inte medföra några negativa miljöeffekter på de punkter som
nämnds i 6 kap 2 § miljöbalken.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms bland annat parkering, cykelparkering, angöring och trafikbuller
behöva utredas. Dagsljus kan behöva utredas. Eftersom fastigheten ligger i
kulturhistoriskt värdefull miljö och inom riksintresse för kulturmiljövård, kan
varsamhetsbestämmelser bli aktuellt i detaljplanen – en antikvarisk förundersökning
kan behöva tas fram.
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
kan 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

Söderport 8 sett söderifrån

Planområdet markerat med röd linje.
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