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

Syftet med ändringen av detaljplanen är att införa en begränsning av
exploateringsgraden, till högst 8 000 – 10 000 kvm BTA ovan mark.
Processen att ändra detaljplanen innebär en prövning om detta är lämpligt eller inte.
Planläggningen motiveras av att det i gällande detaljplan finns en generös byggrätt
som inte kommer att behöva nyttjas för aktuellt projekt. Exploateringsgraden ska
därför begränsas för att undvika onödiga kostnader. Myndigheten som ska exploatera
fastigheten är inte i behov av en så stor byggrätt. Kommunen (som äger marken)
önskar därför begränsa exploateringsgraden, så att myndigheten inte behöver betala
för den byggrätt de inte kommer att utnyttja.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Gällande detaljplan är flexibel och anger kontor, parkering och handel (ej livsmedel).
Exploateringsgraden är reglerad till högst 1,4 kvm BTA/fastighetsytan, vilket innebär
en byggrätt på drygt 18.000 kvm BTA.
Myndigheten som ska exploatera fastigheten är inte i behov av en så stor byggrätt.
Kommunen (som äger marken) önskar därför begränsa exploateringsgraden, så att
myndigheten inte behöver betala för den byggrätt de inte kommer att utnyttja. Den
planerade kontorsbyggnaden är ca 8.000 kvm BTA. Det är endast
exploateringsgraden som ska ändras i detaljplanen. Användningen kontor,
verksamheter, handel och parkering ska finnas kvar.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen Ny blandad stadsbebyggelse, täthetsgrad 3-4 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.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

V 200408

Det bedöms inte behövas några särskilda utredningar i planarbetet, eftersom
ändringen endast syftar till att begränsa exploateringsgraden och inget annat ändras
jämfört med gällande detaljplan.
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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.

SÖKANDE

Fastighets- och gatukontoret

PLANPROGRAM

Detaljplanen kommer att upprättas i enlighet med
planprogram 6015 godkänt i SBN 2009-12-03

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

Dp 5212, ÄDp 5418

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

SBN
SBN

2021-01
2021-04
2021-08
2021-12

Carina Tenngart-Ivarsson

Annie Altengård

Enhetschef

Planhandläggare
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Orienteringskarta över fastigheten Eneryda 1

Flygbild över fastigheten Eneryda 1
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