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

Syftet med detaljplanen är att säkerställa att Kronprinsens översta våningsplan fortsatt
ska innehålla publik funktion, tillgänglig för allmänheten.
Processen att ändra detaljplanen innebär en prövning om detta är lämpligt eller inte.
Planläggningen motiveras av att Kronprinsen är en kulturhistoriskt viktig
profilbyggnad i Malmö, där de ursprungliga funktionerna på de översta våningarna
har ett stort kulturhistoriskt värde. Fram till år 2019 har det funnits en restaurang på
våning 26 samt tillhörande utrymmen till denna på våning 27. Sedan den lade ner har
fastighetsägaren lämnat in önskemål om att omvandla översta våningarna till
bostäder.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Kvarteret Kronprinsen uppfördes år 1959-1964. Kvarteret består av ett köpcentrum i
bottenvåning med bostadshus ovanpå, varav höghuset Kronprinsen är ett av
bostadshusen. Bostäderna har direkt tillgång till bottenvåningens butiker och service
genom hiss inne i trapphusen. Byggnaden är ett landmärke och en historisk markör
som vittnar om de byggnadsideal som rådde på 60-talet.
Sedan byggnaden stod klar inreddes de två översta våningarna 26 och 27 med
restaurangverksamhet, denna verksamhet fanns där fram till år 2019. Restaurangen
nåddes genom en entré inne i köpcentrumets bottenplan. De ursprungliga
funktionerna på de översta våningarna har ett kulturhistoriskt värde och har satt sin
prägel på byggnadens karaktär och gestaltning, samt berättar om byggnaden ur ett
socialhistoriskt perspektiv. Etablering av bostäder på översta planen omöjliggör
allmänhetens tillgång till en historisk utsiktsplats från Malmös dåvarande högsta
byggnad.
I den ursprungliga detaljplanen (PL 773) från år 1976, anges att höghuset får 80 m
högt och innehålla högst 27 våningar. Ändamålet får vara bostäder och handel. På 80talet säkerställdes genom en ändring av detaljplanen (PL 1635) att våningsplan 7 till 25
endast får användas för bostadsändamål, i syfte att undvika kontorisering av
byggnader i innerstaden.
Idag är bottenvåningen fortfarande köpcentrum och på våning 2-25 finns bostäder.
Den aktuella planändringen syftar till att säkerställa att översta våningsplanen ska
innehålla en publik funktion dit allmänheten ska ha tillgång. Om aktuell planändring
inte görs kan översta våningarna inredas till lägenheter enligt gällande detaljplan.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

V 200408

Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stadsbebyggelse för området. Det
föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
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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.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet behöver utredas tekniska och funktionella möjligheter att kunna
använda såväl våningsplan 26 som 27 för publika lokaler, med avseende på bland
annat tillgänglighet och utrymning.
Planarbetet behöver också utreda de kulturhistoriska värden som finns och om
skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser kan bli aktuellt.
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 detaljplaneförslaget fattas av
stadsbyggnadsnämnden. Beslut om att låta granska förslaget
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

Stadsbyggnadskontoret

PLANPROGRAM

Planprogram har inte upprättats

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

PL 773, PL 1635, ÄDp 4285

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande/Godkännande

SBN
SBN
SBN

2020-08
2020-12
2021-04
2021-08

Johanna Perlau

Annie Altengård

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta, fastigheten och kvarteret Kronprinsen markerat med blått. Höghuset som
planändringen berör markerat med rött.
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T v: Vy över kvarteret, sett mot norr. T h: Bild på byggnaden Kronprinsen.
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