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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centrumverksamhet, gymnasieskola och bostäder i den befintliga byggnaden. Syftet är också att skydda kulturhistoriskt värdefull miljö
samt bekräfta gällande markanvändning i form av det befintliga parkeringshuset.
Processen att ändra detaljplanen innebär en prövning om detta är lämpligt eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslaget gör det möjligt att inrymma centrumverksamhet, gymnasieskola och vuxenutbildning och bostäder på våning 2 och uppåt. I bottenvåningen får endast centrumverksamhet finnas, parkeringshus får finnas men endast i husets mitt, dvs. inte ut mot gatan.
Aktuell detaljplan säkerställer de befintliga verksamheterna och bostäderna i fastigheten
och på byggnadens tak. Till skydd för byggnadernas arkitektur- och kulturmiljövärden har
en varsamhetsbestämmelse lagts till för byggnaden.
Stadsbyggnadsidén är att bekräfta rådande markanvändning för den befintliga verksamheten. Det innebär att gymnasieskola, bostäder och centrumverksamhet kan finnas kvar på
fastigheten. Användningen bedöms lämplig för den centralt belägna fastigheten.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3 § miljöbalken. Motiv till denna bedömning finns i kapitel 3 - Konsekvenser.
Planeringsförutsättningar

Planområdet ligger i de centrala delarna av Malmö och begränsas av Stora Nygatan,
Studentgatan, Södra Promenaden och Malmborgsgatan. Planområdet omfattar hela Lybeck
10 och del av fastigheten Innerstaden 1:14.
Fastighetsägaren har ett tillfälligt bygglov för gymnasieskola t o m 2023. Sökanden vill etablera verksamheten permanent och säkerställa att undervisningen kan fortgå.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag och förutsättningar
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planförslagets stadsbyggnadsidé är att möjliggöra lämplig markanvändning för en centralt
belägen fastighet, där det redan finns etablerade verksamheter och bostäder som ska kunna
kvarstå.
Planen möjliggör centrumverksamhet på bottenvåningen i den befintliga byggnaden. I övriga byggnaden är syftet att möjliggöra för centrumverksamhet, skoländamål (gymnasieskola och vuxenutbildning), bostäder och parkeringshus. I samband med framtagandet av
detaljplanen skyddas också byggnaden som är en del av en kulturhistoriskt värdefull miljö.
2.2 Planområdet
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Ortofoto från plan- och byggatlas. Planområdet är markerat med röd linje.
Plandata

Planområdet består av fastigheten Lybeck 10, som är 6 199 kvm stor och bebyggd till hela
ytan. Utöver fastigheten Lybeck 10 ingår en remsa av gatumark vid de kringliggande gatorna, dessa tillhör fastighet Innerstaden 1:14 som ägs av kommunen.
I byggnaden finns sedan 1992 bland annat Hansa köpcentrum, där det finns butiker på
första och andra våningen samt i källaren. Det finns även 42 lägenheter på våning 3 och 4
och på taket finns 21 radhus. I huset finns också vårdcentral och kontor. Sedan hösten
2019 inryms även en gymnasieskola.
Översiktsplan

Översiktsplanen anger markanvändningen existerande blandad stadsbebyggelse för planområdet.
Planområdet ligger även inom en särskild värdefull kulturhistorisk miljö, centrumområde
för handel, ny fotgängarzon och stomlinje med buss passerar på Södra Promenaden och på
Studentgatan.
Det föreslagna ändamålet bedöms vara förenligt med översiktsplanen och med länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen.
2.3 Bebyggelse

Byggnaden är ett välkänt hus i centrala Malmö, och något av ett landmärke. Genom sin
konstruktion och fasadgestaltning är den ett representativt modernistiskt verk, och även
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representativt för Malmö-arkitekten Thorsten Roos. Byggherre var Hugo Åberg. Byggnaden, som uppfördes 1961–63 på platsen där Malmö Yllefabrik tidigare låg, inhyste vid uppförandet Nordiska Kompaniet. NK-huset fick en uppbyggnad med ett parkeringshus i tre
våningar dolt i det inre, ovanför butikslokalerna. På taket uppfördes 21 radhus i två våningar. Byggnaden fyller hela fastigheten och följer dess något oregelbundna form som
kommer sig av kanalens sträckning i början på 1800-talet.
Användning

Beteckning

Bestämmelse

Motivering/förklaring

C1

Centrumverksamhet

Tidigare bestämmelse för handel (H) tas bort och
ersätts av C då detta inkluderar fler verksamheter
och stämmer bättre överens med hur fastigheten
används idag. I bottenvåningen medges endast
centrumverksamhet eftersom fastigheten ligger i
ett väletablerat handelsstråk där publika verksamheter ska finnas i bottenplan.

(C2)

Centrumverksamhet från
3,0 m över
gatumark

Centrumverksamhet medges från 3,0 meter över
gatumark eftersom byggnaden kragar ut över allmän plats.

S1

Gymnasium och vuxenut- Ändamålet skola har preciserats till att endast
bildning
möjliggöra gymnasieskola och vuxenutbildning
då möjlighet till utemiljö saknas och skola för
yngre barn därför inte är lämpligt.

(S2)

Gymnasium och vuxenut- Ändamålet skola har preciserats till att endast
bildning från 3,0 m över
möjliggöra gymnasieskola och vuxenutbildning
gatumark
då möjlighet till utemiljö saknas och skola för
yngre barn därför inte är lämpligt. Gäller från 3,0
meter över gatumark eftersom byggnaden kragar
ut över allmän plats.

B1

Bostäder

Befintliga bostäder ska bli planenliga och detaljplanen görs flexibel genom att inte utesluta att
byggnaden omvandlas till fler bostäder. Enligt
brist- och tillgångsanalys för parker finns 5 parkstorlekar inom rimligt avstånd från fastigheten.
Då det inte råder någon brist på parker i närområdet kompenserar det till viss del utebliven utemiljö för lägenheterna. Radhusen på taket har en
egen liten uteplats plus en större gemensam innergård.

(B2)

Bostäder från 3,0 m över
gatumark

Befintliga bostäder ska bli planenliga och detaljplanen görs flexibel genom att inte utesluta att
byggnaden omvandlas till fler bostäder. Gäller
från 3,0 meter över gatumark eftersom byggnaden kragar ut över allmän plats.

Kulturvärden

Fastigheten berörs av riksintresse för kulturmiljövård M:K 114, vilket innebär att förändringar som berör den bebyggelse och de miljöer som riksintresset är knutet till, ska ske med
största möjliga varsamhet och med respekt för dess värden och karaktär.
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Området är även redovisat som särskild värdefull kulturmiljö i översiktsplanen, vilket innebär att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt kulturhistoriska värden i samband med detaljplanering, bygglovsbeslut eller andra ändringar, så att värdena så långt möjligt kan bibehållas och förändringar kan bidra positivt till kulturmiljön. Hänsyn ska tas till såväl helhet som
till de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värden. Inom detta område ska den historiska
dimensionen hållas levande för att staden i framtiden ska vara en plats där historien avspeglas och som är attraktiv att leva i och besöka.
Planens intention är att byggnaden ska bevaras och det införs varsamhetsbestämmelse (k)
på byggnaden. En antikvarisk utredning är gjord (Olga Schlyter kulturmiljökonsult, 2020) där väsentliga karaktärsdrag och värden identifierades. Det finns inte tillräckligt mycket originaldetaljer bevarade för att ett rivningsbud ska vara motiverat. De värden
som ska bevaras är:
 Fasadernas utformning vad gäller komposition, material och färgsättning
 Byggnadsvolymen
 Byggnadens funktionsblandning

Fasaden ut mot
Stora Nygatan.
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Fastigheter

Detaljplanen rymmer till största delen en fastighet, Lybeck 10. En smal remsa av intilliggande gata, del av fastighet Innerstaden 1:14, ingår också. Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning.
Tidigare fastighetsindelningsbestämmelser, 297L, upphör att gälla när denna detaljplan
vinner laga kraft.
2.3 Egenskapsbestämmelser

Beteckning Bestämmelse

Motivering/förklaring

k

Byggnaden väsentliga
karaktärsdrag och värden ska
tas tillvara vid ändring

Varsamhetsbestämmelse för att tillvarata byggnadens karaktärsdrag och värde.

Högsta nockhöjd

Högsta nockhöjd i meter, regleras till nuvarande höjd på radhusen. Nockhöjden mäts till
takets nock/högsta punkt.

Högsta totalhöjd

Högsta totalhöjd i meter, regleras efter befintligt teknikhus. Den högsta höjden som får finnas inklusive skorsten o dyl.

Största takvinkel

Största takvinkel i grader, regleras efter tidigare
detaljplan.

Utöver högsta nockhöjd får
komplementbyggnader och
teknikutrymme uppföras på
högst 20 % av underliggande
byggnads takyta till en högsta
höjd av 22,0 meter över
markhöjd.

Tillkommer för att säkerställa att befintliga teknik- och komplementbyggnader får
finnas kvar på taket.

f1

Väsentliga karaktärsdrag och värden är:
 Fasadernas utformning vad gäller komposition, material och färgsättning
 Byggnadsvolymen
 Byggnadens funktionsblandning

2.4 Allmän plats

Följande användning möjliggörs genom planförslaget:
Beteckning

Bestämmelse

Motivering/förklaring

GATA1

Gata, byggnad får kraga ut över
gata med minsta fri höjd på 3,0
meter över gatumark.

Bestämmelsen syftar till att rätta detaljplanen efter rådande förhållanden, eftersom
bygganden redan har byggnadsdelar som
kragar ut över gatan.
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Bild på utkragande byggnadsdelar över entré, hörnet Malmborgsgatan/Södra promenaden.
2.5 Trafik
Gång- och cykeltrafik

Malmborgsgatan, väster om planområdet, är ett huvudcykelstråk. Många gång- och cykeltrafikanter rör sig här och stråket ingår i översiktsplanen som ny fotgängarzon. Planförslaget innebär ingen förändring för gång- och cykeltrafiken, men i och med att planområdet
ingår i en fotgängarzon med centrumfunktion, regleras att det endast får finnas centrumverksamhet i bottenvåningarna, så att det förblir publika verksamheter i dessa lägen.
Kollektivtrafik

Planområdet har mycket god tillgång till kollektivtrafik. Direkt intill fastigheten, i öster på
Studentgatan, finns busshållplats för bl.a. linje 5 och flera stadsbusslinjer. Knappt 200 meter från planområdet ligger Gustav Adolfs torg där de flesta busslinjer trafikerar. Det är
drygt 600 meter till Malmö C.
Biltrafik

Infart till fastigheten finns vid Malmborgsgatan, som nås via Lilla Nygatan. På Stora Nygatan förekommer biltrafik i riktning västerut. Österut får endast kollektivtrafik köra. Biltrafik
förekommer också på Studentgatan öster om planområdet.
Parkering

Enligt Policy och norm för mobilitet och parkering, 2020, är det fastighetsägarens ansvar att ordna
parkering. Gällande parkeringsnorm ska efterföljas.
Bilparkering
Bilparkeringen löses i parkeringshuset i byggnaden. Parkering för rörelsehindrades fordon
ska anordnas inom 25 meter från tillgänglighetsanpassad entré.
Cykelparkering
Gymnasieskola kräver ett stort antal cykelplatser eftersom verksamheten innebär att många
unga tar sig till platsen, en målgrupp som ofta cyklar. Cykelparkering sker idag på allmän
platsmark på intilliggande gator, bl. a utmed Malmborgsgatan. På Malmborgsgatan finns
några cykelställ, men majoriteten av parkeringen sker utanför cykelställ i gatan. Det finns
ingen garanti för att det kommer att vara möjligt att ställa cyklar på allmän platsmark i
framtiden, och verksamheterna inom Lybeck 10 måste kunna lösa cykelparkering inom sin
egen fastighet vid behov.
Cykelparkering till bostäderna sker på taket, dit det finns hiss med plats för cykel.
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Angöring

Angöring omfattar dels leveransfordon och liknande, dels persontransporter såsom taxi
och färdtjänst.
Leveranser till fastigheten kan ske via Malmborgsgatan och Södra Promenaden. Det finns
möjlighet till att stanna på Stora Nygatan med taxi och färdtjänst.
2.6 Teknisk försörjning

Planområdet är försörjt med ledningar för el, tele och VA.
Dagvatten

Området ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Befintliga anslutningar kommer även fortsättningsvis att användas.
Skyfallshantering

Skyfallskartering från Malmö stad visar att det riskerar att bildas stående vatten uppe på taket på byggnaden, upp mot 0,1–0,2 m. På gator intill byggnaden, framför allt mot Studentgatan och Södra Promenaden, står det vatten uppemot 0,7 m. Planförslaget reglerar inga åtgärder för skyfall, utan risken att byggnaderna översvämmas kvarstår. Ingen förändring av
marklutning eller höjder kommer att ske, och vattnet kommer inte att rinna ut på någon annan fastighet. Om entréer ordnas mot gator där det står vatten behöver dessa anpassas så
att vatten inte rinner in i byggnaden.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att översvämningsrisken är acceptabel, eftersom det rör
sig om en äldre, befintlig byggnad.
Avfallshantering

Avfallshanteringen ska lösas i enlighet med Avfallsplan 2016–2020 för Malmö stad och Burlövs
kommun. Avfallshanteringen för fastigheten sker mot Malmborgsgatan.
2.7 Skydd mot störningar

Eftersom planområdet utsätts för trafikbuller från kringliggande gator, läggs bestämmelse
om riktvärden för bullernivåer in i plankartan (m1). Det gör att om lokaler omvandlas till
nya bostäder ska dessa anpassas så att lägenheterna uppfyller gällande bullerriktvärden. Bestämmelsen gäller inte för bostäder som redan finns, eftersom dessa redan har bygglov.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Planändringen bedöms inte påverka miljön negativt på de punkter som nämns i 6 kap 3 §
miljöbalken, eftersom detaljplanen enbart berör redan bebyggd och sedan länge ianspråktagen mark. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Byggrätten kvarstår i sin nuvarande storlek och bebyggelsen skyddas genom skyddsbestämmelser, därför kommer inte stadsbilden påverkas av planförslaget.
Dagsljus

Tillgång till dagsljus inomhus regleras i Boverkets byggregler (BBR). Av dessa framgår att
rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och
orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning (BBR - avsnitt 6:322).
Om lokalerna i framtiden kommer att byggas om till exempelvis fler bostäder, behöver mer
detaljerade dagsljusstudier göras i bygglovsskedet. Befintliga bostäder bedöms inte ha otillräckliga dagsljusförhållanden.
Kulturmiljö och arkeologi

Fastigheten berörs av riksintresse för kulturmiljö, M:K 114. Bedömningen har gjorts att
planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset eftersom det är en befintlig byggnad som dessutom får varsamhetsbestämmelse (k).
Planområdet ligger inom den fasta fornlämningen Malmö stadslager (RAÄ-nummer Malmö
20:1). Det innebär att ingrepp i mark kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
Risker och säkerhet

Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
Luftkvalitet

Luftkvaliteten är inte så bra i området, men NO2-halten ligger på 14–16 vilket ändå är långt
under vad som krävs enligt miljökvalitetsnormen. Planförslaget innebär ingen förändring av
luftkvaliteten eftersom bostäder och verksamhet är befintlig. Inga åtgärder bedöms vara
nödvändiga.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till slutlig recipient
Öresundsdammarna. Bedömningen görs att ett genomförande av detaljplanen inte medföra
någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten, eftersom
ingen förändring sker.
Dagvatten och skyfall

Eftersom ingen ytterligare exploatering tillkommer på fastigheten bedöms dagvatten- och
skyfallshanteringen inte påverkas.
Markföroreningar

Det har inte gjorts någon undersökning för att utesluta förorenad mark inom området. Eftersom ingen förändring sker av bebyggelsen kan inte eventuell förorenad mark avhjälpas.
Trafikbuller

Riktvärden för trafikbuller från spårtrafik och vägar anges i förordningen om trafikbuller
vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Av dessa framgår att trafikbullernivån vid en bostads
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fasad inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om bostaden inte är större än 35 m2
är motsvarande nivå 65 dBA. Vid en uteplats bör bullernivån inte överskrida 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. Vid uteplatsen bör den maximala ljudnivån inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger i timmen mellan 06.00 och 22.00.
Om det inte går att uppnå värdet vid fasad (undantaget den högre ljudnivån vid smålägenheter) så bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl 22.00 och 06.00.
Detaljplanen innehåller en bestämmelse som gör ovanstående riktvärden bindande (m1).
Vad gäller uteplatser så är det tillräckligt att en uteplats, om det finns flera, uppfyller riktvärdet.
Fastigheten är utsatt för trafikbuller från Stora Nygatan, Studentgatan och Södra Promenaden. Lägenheterna på våning 3 och 4 är enkelsidiga och flera av lägenheterna är utsatta för
buller på upp till 70 dBA (dvs över gällande riktvärden för buller). Lägenheterna har inte
heller tillgång till någon bostadsgård eftersom hela fastigheten är bebyggd. Det har gjorts
avvägningar i planarbetet kring om de befintliga lägenheterna ska få finnas kvar, trots att de
inte uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. Alternativet hade varit att inte lägga till
användningen B – bostäder och att befintliga lägenheter då skulle vara fortsatt planstridiga.
Motiveringen är att bostäder bedöms lämpligt på platsen, fastigheten ligger mycket centralt
och kollektivtrafiknära, samt att bostäder behövs i Malmö. Enligt översiktsplanen ska det
eftersträvas att tillföra bostäder genom att förtäta befintliga miljöer.
Planförslaget möjliggör även för de befintliga radhusen på taket. Dessa radhus ligger indragna från fasaden och är genomgående. De har en gemensam innergård som bedöms
klara bullervärdena.
Om lokalerna/kontor görs om till fler bostäder i framtiden ska dessa följa bullerförordningen.
ygatan
Stora N

Buller (dBA) från vägtrafik. Kartan visar de
beräknade bullervärdena 2 m ovan mark. Planområdet är markerat med röd, heldragen linje.
Källa: Miljöförvaltningen, Malmö stad (2016).

Trafikkonsekvenser

Detaljplanen bedöms inte påverka den allmänna trafiksituationen i området eftersom de
aktuella användningarna redan finns i byggnaden. Fastigheten är dessutom centralt placerad
och tillgången till kollektivtrafik är god, vilket bedöms ge boende och besökare möjlighet
att komma med kollektivtrafik, per cykel och till fots.
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3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Detaljplanen innehåller en remsa med allmän platsmark, som har tagits med i syfte att rätta
detaljplanen efter rådande förhållanden, dvs. att befintlig byggnad tillåts kraga ut över allmän plats. Eftersom inga förändringar i byggrätt eller byggnad görs finns inget behov av
exploateringsavtal.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Planförslaget medför att fastighetsindelningsbestämmelser, 297L, upphör att gälla för Lybeck 10, vilket möjliggör förändringar i fastighetsindelningen för Lybeck 10. Vid behov kan
tredimensionell fastighetsbildning göras för att säkerställa äganderätten till de byggnadsdelar som överkragar allmän platsmark, dvs. fastigheten Innerstaden 1:14.
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att medge uppförande av en funktionsblandad bebyggelse, där verksamheter, skola och bostäder kan inrymmas i samma fastighet. Detaljplanen bidrar även till planberedskap genom
att möjliggöra fler bostäder i en attraktiv livsmiljö – centralt, nära kommunikationer, service
och parker.
Tillgänglighet

Fastigheten är centralt placerad i staden och är lätt att nå med gång, cykel och kollektivtrafik, både för de som ska till skolan och de som ska till någon av de andra verksamheterna i
fastigheten.
Planområdet är tillgängligt för personer med funktionsvariation. Planområdet innehåller
inga stora höjdskillnader och befintliga entréer är tillgänglighetsanpassade.
Jämställdhet

I processen för att ta fram detaljplanen har ungefär lika delar män och kvinnor deltagit. I
Checklista för jämställd planering (Länsstyrelsen i Skåne, 2004), beskrivs att kvinnor förflyttar
sig kortare sträckor än män i vardagslivet, och att kvinnors transporter oftare sker med cykel eller kollektivtrafik. Det bidrar därför till en jämställd planering att målpunkter i vardagen ligger centralt. Planområdet ligger mycket centralt i staden och planförslaget bidrar till
att olika funktioner kan finnas kvar centralt, såsom service, skola och bostäder.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms på kort sikt inte generera några nya bostäder, och
därmed inte påverka behovet av kommunal service. Planområdet ligger mycket centralt i
staden och behovet av olika typer av kommunal service täcks genom närheten till redan befintlig service.
Relevanta övriga projekt

På grannfastighet Stadt Hamburg 14 pågår en liknande detaljplan (dp 5670) där verksamheter ska bekräftas genom planläggning av centrumverksamhet, gymnasieskola och bostäder.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Fastighetsägaren ansvarar för förändringarna inom kvartersmark.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
4.2 Tekniska genomförandefrågor
Buller

Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas av exploatören i samband med
bygglovsansökan.
Dagsljus

Mer detaljerade utredningar gällande dagsljustillgång i byggnader kan behöva redovisas av
exploatören i samband med bygglovsansökan.
Brand

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö. Inga förändringar när det gäller fastighetsbildning förväntas ske. Planen medger tredimensionell fastighetsbildning för att säkerställa
äganderätten till de byggnadsdelar som överkragar allmän platsmark och fastigheten Innerstaden 1:14.
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5 Bakgrund och organisation
5.1 Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av behovet att säkerställa att befintliga verksamheter kan fortsätta. Planläggningen motiveras också av att göra befintliga bostäder och gymnasieskolan
planenliga, samt att ett framtida behov av fler bostäder inom fastigheten inte kan uteslutas.
Samtidigt skyddas kulturhistoriskt värdefull miljö genom detaljplanen.
5.2 Gällande detaljplaner

Området är tidigare planlagt. Gällande detaljplan är PL 572 och tomtindelningen TI 297L
gäller som fastighetsindelningsbestämmelse.
Gällande fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i
samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
5.3 Planförfarande

Detaljplanens handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7 § plan- och bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
och har inte ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges
ställe i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen.
5.4 Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret.
5.5 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument
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