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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplanför fastigheten Harsyran 2 i Videdal i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom fastigheten.
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 översiktsplanen
anger att dessa främst ska byggas genom förtätning innanför Yttre ringvägen.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Marken är planlagd för samlingslokal och bebyggd med en kyrkobyggnad, uppförd på
1970-talet. Fram till år 2020 har lokalen fungerat som privat förskola. Inom
fastigheten finns en del uppvuxen vegetation främst i norra delen.
Planförslaget innebär att marken prövas bostäder. Planarbetet ska utreda vilken typ av
bostäder som är möjliga, radhus, småskaliga flerbostadshus eller en blandning.
Bedömningen är att 15-30 bostäder kan rymmas inom fastigheten. Den befintliga
byggnaden förutsätts rivas.
Närmsta busshållplats finns 350 m bort, den trafikeras av två busslinjer som går
mellan centrum och Jägersro respektive Toftanäs. Till Malmö C tar det drygt 20
minuter med buss. Det är ca 4 km till centrum och det finns goda
cykelkommunikationer.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger markanvändningen blandad stadsbebyggelse med täthetsgrad 4,
d.v.s. lägre täthetsgrad, för området. Även i stadens ytterområden, som detta, ska ett
effektivt markutnyttjande eftersträvas och kompletterande bebyggelse kan ges en
högre täthet än områdets befintliga genomsnitt.
Den föreslagna åtgärden är förenlig med översiktsplanen.
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. Marken är redan ianspråktagen och har
varit bebyggd sedan 70-talet. En särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte
upprättas. Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i planbeskrivningen.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

V 200408

Fastighetens storlek och läge är väl lämpat för förskola. Planändringen kan innebär att
möjligheten till en framtida förskola på tomten försvinner.
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I planarbetet behöver studeras hur utformningen av det nya bostadskvarteret ska ske
för att passa in i befintlig struktur, utifrån skala, täthet och sammanhang. Det behöver
utredas vilka kulturmiljövärden befintlig bebyggelse och vegetation har.
Fastigheten är omringad av kommunala gator och planarbetet behöver studera hur
koppling till befintlig trafikstruktur görs bäst, t. ex in-/utfart, parkering och angöring.
Trafikbuller förekommer från Västra Skrävlingevägen och behöver utredas.
Dagvatten och skyfall behöver utredas eftersom stor andel hårdgjord yta tillkommer.
Planområdet ligger inom Risebergabäckens avrinningsområde, och
dagvattenfördröjning inom fastigheten behövs. En historisk markundersökning ska
göras i tidigt skede för att utesluta markföroreningar.
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.
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KARTOR OCH ILLUSTRATIONER

Karta med planområdet markerat i rött.

Snedbild över fastigheten, sett mot norr.
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