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Begäran om planbesked för Versalen 6 i Södra
Sandby
Sammanfattning
Versalen Fastighets AB har inkommit med en begäran om
planbesked för fastigheten Versalen 6 i Södra Sandby med önskan
om att möjliggöra för bostäder på fastigheten.
Innehållet i begäran om planbesked ligger i linje med Fördjupning av
översiktsplan för Södra Sandby som anger inriktningen
centrumverksamhet och bostäder.
Sammantaget är den preliminära bedömningen att ett genomförande
av förslaget med bostäder inte antas medföra betydande
miljöpåverkan. En formell miljöbedömning enligt miljöbalken
föreslås därför inte göras.
Stadsbyggnadskontoret samlade bedömning är att bevilja ett positivt
planbesked och att planläggning ska påbörjas för fastigheten
Versalen 6, i Södra Sandby. Eftersom det pågår ett arbete med
program för de centrala delarna av Södra Sandby förslår
stadsbyggnadskontoret att byggnadsnämnden fattar ett beslut med
villkor att detaljplanearbete för Versalen 6 ska avvakta
programarbetet för de centrala delarna av Södra Sandby vilket ger
möjlighet att studera fastigheten i ett större sammanhang.
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Begäran om planbesked 2020-02-18

Barnets bästa
Att upprätta en ny detaljplan för att tillåta bostäder inom fastigheten
medför att det ges möjlighet för barn att bo och vistas inom området.
Då fastigheten idag inrymmer ett allaktivitetshus som barn har
möjlighet att nyttja kan förändringen till bostäder komma att
påverka barn. I dagsläget är det oklart om någon av de pågående
aktiviteterna kommer att ha möjlighet att inrymmas på fastigheten
utifrån önskad markanvändning. För Södra Sandby pågår för tillfället
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även dialogarbetet Fokus Södra Sandby. Inom ramen för detta
projekt kommer högstadieungdomar att höras beträffande hur de vill
att Södra Sandby ska utvecklas för framtiden.

Ärendet
Versalen Fastighets AB har inkommit 18 februari 2020 med en
begäran om planbesked för fastigheten Versalen 6 i Södra Sandby.
Syftet med planläggning är att möjliggöra för bostäder inom
fastigheten. Detta i enlighet med inriktningen i Fördjupning av
översiktsplan för Södra Sandby.

Karta med aktuellt område markerat, Versalen 6.

Fastigheten ligger centralt i Södra Sandby, nästan i korsningen
Lundavägen-Flyingevägen-Revingevägen. Fastigheten gränsar i öster
till Sularpsbäcken och i söder till Lundavägen. På Versalen 6 ligger
en befintlig byggnad som inrymmer Byahuset vänner som är ett
allaktivitetshus. Norr om fastigheten ligger två villor som har
servitut för angöring via Versalen 6.

Översiktsplan, detaljplan, bygglov
Gällande detaljplan, detaljplan med nummer 27, anger att fastigheten
får användas för mindre industri.
Fördjupning av översiktsplan för Södra Sandby från 2013 anger
inriktningen centrumverksamhet och bostäder för fastigheten.
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Innehållet i begäran om planbesked ligger i linje med fördjupning av
översiktsplanen.
Stadsbyggnadskontoret har ett pågående tillsynsärende på
fastigheten då nuvarande verksamheter på fastigheten saknar giltigt
bygglov. Det är en styrka att ha ett allaktivitetshus centralt i Södra
Sandby varför möjligheten till att kunna bibehålla funktionerna
centralt behöver studeras inom ramen för det pågående
programarbetet för de centrala delarna av Södra Sandby. Syftet med
programmet är exempelvis att utveckla Södra Sandby centrum med
mötesplatser och föreningsliv.

Strandskydd, förorenad mark, arkeologi
Fastigheten gränsar till Sularpsbäcken där risk för översvämning
föreligger vid eventuellt skyfall. Frågan kring
översvämningsproblematik behöver studeras i ett kommande
planarbete.
Vid upprättande av en ny detaljplan återinträder strandskydd om
100 meter för fastigheten. Vilka möjligheter eller konsekvenser detta
får vad gäller allmänhetens tillgång till Sularpsbäcken och skydd för
djur- och växtliv behöver studeras i ett kommande planarbete och
frågan om upphävande av strandskydd utredas.
För fastigheten föreligger även risk för förorenad mark och
fastigheten berörs av fornminne, bytomt för Södra Sandby, frågor
som behöver utredas vidare i ett kommande planarbete.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Genomförandet av detaljplanen innebär en utveckling av de centrala
delarna av Södra Sandby.
Den preliminära bedömningen är att förslaget inte bedöms innebära
någon risk för människors hälsa och säkerhet. Omgivningspåverkan
så som buller, strandskydd, förorenad mark, arkeologi,
översvämningsrisk hanteras inom ramen för planarbetet.
Sammantaget är den preliminära bedömningen att ett genomförande
av förslaget med bostäder inte antas medföra betydande
miljöpåverkan. En formell miljöbedömning enligt miljöbalken
föreslås därför inte göras. Behovet av miljöhänsyn vid
genomförandet av detaljplanen kommer alltså inte att belysas i en
separat miljökonsekvensbeskrivning.

Stadsbyggnadskontorets samlade bedömning
Utifrån ovan angivna frågeställningar och förutsättningar är
stadsbyggnadskontoret samlade bedömning att stöd finns för
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begäran om planbesked och föreslår att planläggning ska påbörjas
för fastigheten Versalen 6, i Södra Sandby.
Eftersom det pågår ett arbete med program för de centrala
delarna av Södra Sandby förslår stadsbyggnadskontoret att
byggnadsnämnden fattar ett beslut med villkor att
detaljplanearbete för Versalen 6 ska avvakta programarbetet för
de centrala delarna av Södra Sandby vilket ger möjlighet att
studera fastigheten i ett större sammanhang. Detaljplanen
beräknas vara antagen fjärde kvartalet 2022.
Kommunen får ta ut en avgift för beslut om planbesked. Versalen
Fastighet ASB ska betala, enligt taxan 0, 3 prisbasbelopp för denna
kategori av planarbete. Beslutet om avgift för planbesked kan överklagas
till Länsstyrelsen Skåne. Information om hur man överklagar bifogas
beslutet.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att

att
att

meddela positivt planbesked och därmed ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva
lämpligheten av bostadsändamål inom Versalen 6 i Södra
Sandby med målsättningen att uppdraget ska ha lett fram till
slutligt beslut senast fjärde kvartalet 2022. Standardförfarande
ska tillämpas och planavtal avses upprättas samt
start av planarbete villkoras av att inriktningsbeslut som
avslutar programskedet för de centrala delarna av Södra
Sandby tagits.
sökanden ska betala 14 190 kronor i avgift för handläggningen
av begäran om planbesked.

Ole Kasimir
planchef
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Maja Skoog
planarkitekt

