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Vad är en detaljplan?

ANTAGANDEHANDLING
PÄ 16/2019a

Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas och utformas för
ett geografiskt avgränsat område. En detaljplan består av plankarta,
planbeskrivning och illustration. Plankartan är juridiskt bindande.
Planbeskrivningen och illustrationen, som inte är juridisk bindande, förklarar
plankartans innebörd.

Planprocessen

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL. I processen prövas om den
föreslagna förändringen är lämplig utifrån läge, markens beskaffenhet och
behov. Allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra.
En detaljplan kommuniceras med berörda myndigheter och allmänhet under
samråd och granskning innan den antas. Både under samråd och granskning
finns tillfälle att skriftligen yttra sig över förslaget. Ett eventuellt överklagande
sker efter att planen har antagits.
Detaljplaneprocessen är en demokratisk process där bland annat beslut om
planuppdrag och antagande av detaljplanen fattas av kommunens politiker.

Vill du komma i kontakt med oss?
Kent Ratcovich
Planhandläggare

Förnamn Efternamn
Maria
Milton
Bitr
planchef/Planchef
Titel
Biträdande planchef
Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret i Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
Bilder och illustrationer tillhör stadsbyggnadskontoret om inte annat anges.
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Pusselbitens skola har 2019-07-04 inkommit med en begäran om planändring
av fastigheten Kvarnskon 1 från kontor till skola. Den gällande detaljplanen från
2000-12-19 reglerar användningen till kontorsverksamhet. Genomförandetiden
för detaljplanen gick ut 2010-12-19.

Fastigheten Kvarnskon 1 ägs idag av GH Finans AB, fastigheten är uthyrd till
Pusselbitens skola som driver en resurs- och särskola för elever med autism
sedan 2013. Fastigheten har ursprungligen byggts för samhällstjänster som
försäkringskassa och polis.

Idag finns det tre olika tidsbegränsade bygglov för fastigheten Kvarnskon 1.
Uppförande av skolpaviljong, ändrad användning av skola till korttidsboende
och ändrad användning från kontor till skola/förskola. De tidsbegränsade
byggloven går ut 2022-09-30 och kan inte förlängas.
Planförslaget innefattar en ändrad användning från kontor till skola inom
fastigheten Kvarnskon 1 samt att bekräfta rådande förhållanden.
Planområdets area: ca 4150 m2
BTA offentlig service: ca 850 m2
Antal bilparkering: 18 st

Inledning
Planens syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för skolverksamhet med möjlighet
till en begränsad omfattning av tillfällig vistelse i befintliga byggnader inom
fastigheten Kvarnskon 1 samt att bekräfta rådande förhållanden.
Verksamheten är inte av tillfällig art och avses att bli permanent. Tillstånd från
Skolinspektionen och Inspektionen för vård- och omsorg är knuten till den
specifika fastigheten Kvarnskon 1 och är inte möjlig att flytta till andra lokaler.

Planförfarande

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.

Standardförfarande i delegation tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt
med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och inte bedöms
vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
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Planhandlingar
-

Plankarta med bestämmelser och illustration
Planbeskrivning (denna handling)

Övriga handlingar
-

Grundkarta
Fastighetsförteckning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista

Plandata

Planområdet i Dalby

Aktuellt planområde markerat med rött

Läge

Planområdet omfattar fastigheten Kvarnskon 1 och del av fastigheten Dalby
92:2 och är beläget i den östra delen av Dalby.

Areal

Planområdets yta uppgår till ca 4150 m2.

Markägoförhållande

Fastigheten Kvarnskon 1 är privatägd och del av Dalby 92:2 ägs av Lunds
kommun.

Initiativtagare till planen och ärendegång

Pusselbiten skola har 2019-07-04 inkommit med begäran om planändring för
Kvarnskon 1.

Byggnadsnämnden beslutade 2019-10-17 att ge Stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av en planläggning för
skoländamål inom fastigheten Kvarnskon 1 i Dalby, Lunds kommun samt
bekräfta rådande förhållanden. Standardförfarande i delegation ska tillämpas.

Medverkande i planarbetet

Planarkitekt: Kent Ratcovich
Biträdande planchef: Maria Milton
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Administratör: Madeleine Rosqvist
Kartingenjör: Beata Szyszko Bibel
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Tidigare kommunala ställningstagande
Planuppdrag

Byggnadsnämnden beslutade 2019-10-17 att ge Stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av en planläggning för
skoländamål inom fastigheten Kvarnskon 1 i Dalby, Lunds kommun samt
bekräfta rådande förhållanden.

Översiktsplanering

Enligt översiktsplanen ÖP 2018, är området utpekat som befintlig blandad
bebyggelse.

Gällande detaljplaner

Utdrag från gällande detaljplan D82 från 2000-12-19

För området gäller detaljplan D82 från 2000-12-19 som anger kontor i två
våningar. Genomförandetiden för gällande detaljplan gick ut 2010-12-19.
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Markanvändning, bebyggelse och stadsbild

Inom fastigheten Kvarnskon 1 finns en större byggnad där skolverksamhet
bedrivs, skolpaviljong, garagebyggnad, parkeringsytor och områden för lek.
Inom planområdet ingår även befintlig gata och grönområde med gång- och
cykelväg mot väster samt en mindre del mot norr. Området omges till största del
av enfamiljshus.

Aktuellt planområde inom röd markering.

Historik

Området har ursprungligen varit jordbruksmark. Under 1990 talet har
kontorsbyggnad uppförts.

Grönstruktur och offentliga rum
Topografi och vegetation

Nivåskillnaderna varierar mellan ca 71,40m – 68,50m från norr till söder.

Friytor, lek och rekreation

Inom fastigheten Kvarnskon 1 finns friytor för lek.
Utemiljön är utformad för att ha olika stationer/rum då det passar
verksamheten och barnens bästa. Friytan (den för eleverna tillgängliga
lekytan/skolgården) uppskattas till ca 1300 m2. Fördelat på 25 barn som skolan
har idag blir det 52 m2/elev. Lunds kommun har ambitionen att följa Boverkets
rekommendationer kring friyta om 30 m2/elev i grundskolan och en totalyta på
minst 3000 m2. Då totalytan är betydligt mindre, är det positivt att ytmåttet per
elev är långt högre, vilket till viss del kompenseras för att det är en mindre gård.
Söder om planområdet finns en större skogsdunge för rekreation.
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Offentlig service

Nyvångskolan samt Dalby idrottsplats ligger ca 800 m från planområdet.

Kommersiell service

I Dalbys centrum finns ett flertal butiker, bibliotek, vårdcentral, apotek,
fritidsgård, dagcentral mm.

Trafik och gator

Gatunät, angöring och in-/utfarter

Norr om planområdet finns Hällestadsvägen som har en skyltad hastighet på 40
km/h och trafikeras av ca 2500 fordon/dygn. I väster finns Axvägen som har en
skyltad hastighet på 30 km/h. Fastigheten Kvarnskon 1 angörs från Axvägen via
Hällestadsvägen.

Kollektivtrafik

Hållplatslägen för kollektivtrafik finns ca 145m öster och 280m väster om
planområdet.

Gång-, cykel- och motortrafik

Gång- och cykelväg finns längs Hällestadsvägen och väster om planområdet vilka
ansluter till det övergripande gång- och cykelnätet.

Parkering

På fastigheten Kvarnskon 1 finns 18st parkeringsplatser mot Hällestadsvägen.
Parkeringarna används av verksamheten.

Teknisk försörjning

Ledningar för vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme, teleledning och el finns
anslutet till byggnaderna i planområdet.

Dagvatten

Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan för
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22.

Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet Höje å. Enligt dagvattenplanen är
Höje å känslig för ökad vattenföring och närsalter samt mycket känslig för
föroreningar. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig ekologisk status med kravet
att uppnå god ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive
kvicksilver) är bedömd som god.

Vatten och spillvatten

Befintliga byggnader är anslutna till vatten- och spillvattenledningar.

Övriga ledningar

Gasledning finns inom planområdet.
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Sophantering finns inom fastigheten Kvarnskon 1.

Hälsa och säkerhet
Buller

Kartläggning av omgivningsbuller 2016 (ekvivalentnivåer), planområdet inom röd markering.

Enligt Lunds kommuns bullerkartläggning från 2016 ligger ekvivalent bullernivå
under 50 dBA.

Luft

Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, kolmonoxid och partiklar (PM10). I Lunds kommun har
beräkningarna gjorts för kväveoxidhalten och PM10. Inom planområdet ligger
halterna av kväveoxid och PM10 under riktvärdena enligt MKN.

Markradon

Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som ett
normalriskområde. (Normalriskmark 10-50 kBq/m3).

Räddning

Inom fastigheten Kvarnskon 1 bedrivs skolverksamhet.
I samband med att de tidsbegränsade byggloven beviljats bedöms det att
Räddningstjänsten Syds kriterier för skolverksamhet är uppfyllda.

Undersökning om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av miljöbedömningsförordningen (2017:966) att planförslaget inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ miljöbalken, MB.
En formell miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning genomförs
därmed inte.
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Övergripande karaktär och disposition

Aktuellt planområde omfattas av fastigheten Kvarnskon 1 och del av Dalby 92:2.
Planförslaget avser en ändrad användning från kontor till skola inom fastigheten
Kvarnskon 1 samt att bekräfta rådande förhållanden. Den övergripande
karaktären, dispositionen förändras inte.

Planområde inom svart prickstreckad linje. Fastigheten Kvarnskon 1 inom streckad svart linje.

Markanvändning, bebyggelse och/eller stadsbild/landskapsbild

Markanvändning inom fastigheten Kvarnskon 1 ändras från kontor till skola (S)
där tillfällig vistelse medges (SO) i byggnad mot Hällestadsvägen. I byggnaden
finns ett mindre antal rum för tillfälligt boende (så kallad korttidsvistelse enligt
LSS lagstiftning). Det är för barn och för sovande personal. Planförslaget medger
inte någon ny byggrätt. För övriga ytor inom planområdet förändras inte
markanvändningen.

Friytor, lek och rekreation

Inom fastigheten Kvarnskon 1 finns befintliga friytor för lek. Utemiljön är
utformad med varierad utrustning som är fördelad stationsvis med gröna inslag
vilket passar verksamheten.
Söder om planområdet finns en större skogsdunge för rekreation.

Trafik och gator

Gatunät, angöring och in-/utfarter

Fastigheten Kvarnskon 1 angörs från Axvägen via Hällestadsvägen.
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El

Bebyggelsen är anslutet till befintligt system.

Vatten och spill

Bebyggelsen är anslutet till befintligt system.

Dagvatten

Bebyggelsen är ansluten till befintligt system.

Renhållning

Sophantering och källsortering finns inom fastigheten Kvarnskon 1.

Övriga ledningar

Inom fastigheten Kvarnskon 1 finns en gasledning. Marken ska vara tillgänglig
för allmänna underjordiska ledningar (u).

Hälsa och säkerhet
Buller

Riktvärden för trafikbuller innehålls inom planområdet.

Luft

Inom planområdet ligger halterna av kväveoxid och PM10 under riktvärdena
enligt MKN. Trafiken bedöms inte att öka.

Markradon

Enligt översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som ett
normalriskområde.

Räddning

Planområdet ligger inom normal insatstid. Frågan om utrymning har hanterats i
samband med de tidsbegränsade byggloven.

Genomförande

Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid

Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum planen vinner laga kraft.
Före genomförandetidens utgång får, mot berörda fastighetsägares bestridande,
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av
nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid
planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (4 kap 40 § PBL).

Huvudmannaskap

Lunds kommun ska vara huvudman för allmänna platser inom planområdet.
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Då planförslaget endast avser en ändrad användning från kontor till skola och
att bekräfta rådande förhållanden är bedömningen att exploateringsavtal inte
behöver upprättas.

Tekniska och ekonomiska åtgärder

Några tekniska eller ekonomiska åtgärder är inte aktuella då planförslaget avser
en ändrad användning från kontor till skola och bekräfta rådande förhållanden.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildningsåtgärder

Del av Dalby s:4 (vägar) utlagt vid enskifte år 1820 för Dalby bys skifteslag, är
enligt detaljplaneförslaget utlagt som allmän platsmark (gata och park).
Gulmarkerat område enligt figur nedan ska överföras till den kommunägda
gatufastigheten Dalby 92:2 genom fastighetsreglering. I första hand ska
fastighetsreglering ske genom frivillig överenskommelse mellan delägande
fastigheter i Dalby s:4 och Lunds kommun, ägare av Dalby 92:2 före antagandet
av detaljplaneförslaget. Sker inte detta kan berörda sakägare ansöka om
prövning av fastighetsreglering hos lantmäterimyndigheten även utan
överenskommelse. Lantmäterimyndigheten kan besluta med stöd av 5 kap. 8 a
fastighetsbildningslagen att gulmarkerat område ska överföras genom inlösen
enligt 6 kap 13 § plan- och bygglagen till den kommunägda gatufastigheten
Dalby 92:2. Ersättning för överförd mark sker med stöd av 4 kap
expropriationslagen. Det ankommer på berörda sakägare, främst Lunds
kommun, att ansöka om erforderlig fastighetsbildning hos
lantmäterimyndigheten i Lund.
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Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen

Genomförandet av planförslaget innebär en annan markanvändning inom
fastigheten Kvarnskon 1, från kontor till skola. Någon ny bebyggelse tillkommer
inte. För övriga områden inom planområdet är markanvändningen den samma.
Planförslaget bedöms inte att leda till några olägenheter. Det föreligger inga
motstående intressen för genomförandet av detaljplanen.

Konsekvenser för fysisk miljö
Stadsbild

Stadsbilden förändras inte då det inte tillkommer någon ny bebyggelse.

Mikroklimat

Skuggstudier har inte studerats då det inte tillkommer någon ny bebyggelse.

Grönstruktur och offentliga rum

Markanvändningen inom planområdet förändras inte.

Natur och biologisk mångfald

För planområdet påverkas inte naturmiljön eller den biologiska mångfalden.

Miljökvalitetsnormer

Ett genomförande av planen bedöms inte ha påverkan på luft eller
vattenkvaliteten.

Konsekvenser för hälsa och säkerhet
Buller

Riktvärden för trafikbuller innehålls inom planområdet. Planförslaget har ingen
påverkan på bullersituationen.

Markradon

Dalby ligger generellt inom normalriskintervallet.
S

Sociala konsekvenser

Barnperspektiv

Med föreslagen planändring från kontor till skola ges möjlighet för skolan att
fortsätta sin verksamhet till förmån till barns bästa. När planförslaget har
arbetats fram har hänsyn tagits till barns intressen, behov och situation i
enlighet med barnkonventionen.

Service

Planförslaget genererar inte något ytterligare behov av service i området.
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Tillgänglighet

Tillgängligheten är i dag anpassad efter verksamhetens ändamål vilken skett i
samband med att de tidsbegränsade byggloven beviljats. Genomförande av
planen innebär att kravet på god tillgänglighet och användbarhet för
funktionshindrade kan uppnås.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Maria Milton

biträdande planchef

Kent Ratcovich
planarkitekt
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