Stadsbyggnadskontoret

Tjänsteskrivelse

Planavdelningen

2019-09-06

1 (5)
Diarienummer

BN 2019/0327

Henrik Nilsson Thelander

Byggnadsnämnden

046-3595817
henrik.nilsson@lund.se

Detaljplan för Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby
36:22. Antagande
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret på uppdrag av byggnadsnämnden upprättat
detaljplan för rubricerat område. Planförslaget är framtaget med
utgångspunkt i det vinnande förslaget i en markanvisningstävling för
området. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att
uppföra bostäder inom område som tidigare är planlagt för handel,
småindustri och kontor av icke störande art.
Förslaget till detaljplan har handlagts enligt bestämmelserna om
standardförfarande i plan- och bygglagen. Stadsbyggnadskontoret
bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte förväntas
medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i kap 4
34§ plan- och bygglagen.
Sammanfattningsvis anser stadsbyggnadskontoret att förslaget till
detaljplan är förenligt med bestämmelserna i plan- och bygglagen
och föreslår att byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-06
Plankarta med illustration 2019-09-06
Planbeskrivning, 2019-09-06
Granskningsutlåtande, 2019-09-06
Byggnadsnämndens beslut om uppdrag, 2018-04-19

Barnets bästa
Detaljplanen kommer att innehålla ett bostadsområde. Barn kommer
att bo och vistas inom planområdet.
Bostadsområdet gränsar direkt till parkmark och har god tillgång till
gröna områden och rekreativa miljöer. Plats för lek kommer att
anordnas inom planområdet. Trafikmiljön inom området kommer att
innebära biltrafik i låga hastigheter. Nya gång- och cykelvägar som
ansluter till det övergripande systemet föreslås inom och i
anslutning till planområdet. Förutsättningarna är goda för att
åstadkomma ett område med stora kvaliteter för barn.
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Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen,
behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits.

Ärendet
Tekniska förvaltningen inkom 2017-05-04 med ansökan om
upprättande av ny detaljplan för rubricerat område. Syftet med
detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder inom
område som tidigare är planlagt för handel, småindustri och kontor
av icke störande art (detaljplan L863, som vann laga kraft 2010).

Flygfoto med planområdet markerat i rött.

Ansökan var föranledd av en genomförd markanvisningstävling för
området. Det vinnande förslaget utsågs av en jury bestående av
representanter för tekniska förvaltningen, serviceförvaltningen,
stadsbyggnadskontoret och socialförvaltningen.
Stadsbyggnadskontoret fick 2018-04-19 i uppdrag av
byggnadsnämnden att upprätta detaljplan med standardförfarande.
Ärendet skulle handläggas i delegation.

Planförslagets innehåll
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag som innefattar:





Nytt bostadsområde bestående av 6 stycken flerbostadshus
samt 29 radhus, innehållande ca 150 bostäder.
Parkmark med öppen dagvattenhantering och gång- och
cykelväg.
Område med odlingslotter.
Gång- och cykelväg öster om Pilgrimsvägen.

I bilderna här under visas hur de byggnader som detaljplanen
medger fördelar sig inom området. Bilderna är illustrationer, så de
visar ett exempel på hur byggnaderna kan uppföras.
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Illustration

Modellbild från nordost över området.

Stadsbyggnadskontorets arbete med att ta fram förslaget
Planförslaget är framtaget med utgångspunkt i det vinnande
förslaget i markanvisningstävlingen.
I det inledande skedet av planprocessen har stadsbyggnadskontoret
utrett vilka allmänna intressen som finns inom området. Med stöd av
den utredningen har kontoret kommit fram till att förhållandena inte
är sådana att detaljplanen kan förväntas medföra en betydande
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miljöpåverkan i den mening som avses i kap 4 34§ plan- och
bygglagen.
Planförslaget hölls tillgängligt för samråd 9 januari – 30 januari.
Synpunkterna under samrådet ledde till en del mindre justeringar
och kompletteringar av planhandlingar och tillhörande utredningar.
Planförslaget ändrades på så sätt att en mindre gata planlades som
kvartersmark istället för allmän platsmark samt att en del av
parkmarken planlades som odlingsområde för kolonilotter.
Planförslaget hölls tillgängligt för granskning 17 juni – 1 juli.
Planförslaget har endast justerats med ändringar utan väsentlig
karaktär efter granskningen.
Inkomna yttranden och stadsbyggnadskontorets kommentarer
under samråd och granskning finns redovisade i
granskningsutlåtandet.

Motivering av stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och
länsstyrelsens granskningsyttrande. Planförslaget innebär en
förtätning av Lunds stad, ny bostadsbebyggelse föreslås kunna
uppföras på mark som är planlagd för verksamheter. Förtätning av
staden i en sammanhållen och resurseffektiv bebyggelsestruktur där
jordbruksmarken så långt som möjligt bevaras är en central strategi
för hur Lunds kommun ska växa. Stadsbyggnadskontoret menar att
den föreslagna bebyggelsestrukturen, dess användning och de
föreslagna våningsantalen/byggnadshöjderna innebär en rimlig
sammanvägning mellan allmänna och enskilda intressen och en
rimlig anpassning till omgivningen. Stadsbyggnadskontoret anser
inte att det kvarstår några intressekonflikter eller olägenheter enligt
2 kap 9 § plan- och bygglagen.
Sammantaget anser stadsbyggnadskontoret att förutsättningarna i
plan- och bygglagen för antagande av detaljplanen är uppfyllda.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att
anta detaljplanen.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att
att

anta detaljplan för Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22
och
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag till motivering.
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Maria Milton
biträdande planchef

Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Henrik Nilsson
planhandläggare

