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Begäran om planbesked för Björnlokan 1
Sammanfattning
AB Persson & Gustafsson inkom 25 mars 2020 med en begäran om
planbesked för fastigheten Björnlokan 1 med önskan om att
möjliggöra för bostäder, flerbostadshus och radhus, i en skala om 2-4
våningar på fastigheten.
Innehållet i begäran om planbesked ligger i linje med Fördjupning av
översiktsplan för Södra Sandby med huvudinriktningen förtätning i
de centrala delarna och stärkt centrum.
Stadsbyggnadskontorets samlade bedömning är att bevilja ett
positivt planbesked och föreslår att detaljplanearbetet avvaktar
pågående program för de centrala delarna av Södra Sandby vilket ger
möjlighet att studera fastigheten i ett större sammanhang samt
utreda alternativa utvecklingsmöjligheter.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-24
Begäran om planbesked 2020-03-25

Barnets bästa
Området är inte tillgängligt för barn idag då fastigheten inrymmer
pågående bygghandel. Förslaget om att möjliggöra för bostäder på
fastigheten medför att det ges möjlighet för barn att bo och vistas
inom området. Utemiljöer för barn och gång- och cykelstråk behöver
studeras i ett kommande planarbete.

Ärendet
AB Persson & Gustafsson inkom 25 mars 2020 med en begäran om
planbesked för fastigheten Björnlokan 1 med önskan om att
möjliggöra för bostäder. Pågående verksamhet inom Björnlokan 1
ska avvecklas och Beijer ska lokalisera hela sin verksamhet inom
fastigheten Sandby 6:45 där de vill utveckla sitt logistikcenter. För
att verksamheten ska kunna avvecklas inom Björnlokan 1 förutsätter
det att en ny detaljplan tas fram för Sandby 6:45.
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Fojab Arkitekter har tagit fram ett skissförslag åt fastighetsägaren.
Förslaget omfattar flerbostadshus om 3-4 våningar ut mot
Revingevägen och radhus om 2-3 våningar i den östra delen av
fastigheten där föreslagen bebyggelse trappas mot befintlig
villabebyggelse.

Volymstudie från sydväst framtagen av Fojab arkitekter åt fastighetsägaren.

Skissförslag framtaget av Fojab arkitekter åt fastighetsägaren. Flerbostadshus om
3-4 våningar ut mot Revingevägen och radhus om 2-3 våningar åt öster.
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Fastigheten ligger centralt i Södra Sandby, i korsningen MossavägenHällestadsvägen och inrymmer Beijer Bygghandel(tidigare P & G
Woody). Fastigheten inrymmer byggnader som härrör från bl.a. P &
G Woodys verksamhet så som hall – och lagerbyggnader men även
kontor, och en mindre villa intill Hällestadsvägen. En av byggnaderna
utgörs av en fd spannmålssilo, i rött tegel, som är ett välkänt
landmärke i Södra Sandby. Mellan Revingevägen och Mossavägen
finns en smal markremsa som används för parkering till den
pågående verksamheten. Denna parkering är också en del av
fastigheten Björnlokan 1.

Karta med aktuellt område markerat . Fastigheten Björnlokan 1 är uppdelade på två
områden.

Fördjupning av översiktsplan för Södra Sandby anger ingen särskild
inriktning för den specifika fastigheten, som är markerad som
befintlig bebyggelse. Huvudinriktningen i fördjupning av
översiktsplanen består av tre delar, i första hand ligger fokus på
förtätning och stärkt centrum, i andra hand ska utbyggnad
prioriteras vid pendlingsstråk och i tredje hand ska orten växa utåt.
Önskemålet om att förtäta med bostäder inom Björnlokan 1 bedöms
ligga inom huvudinriktningen om förtätning av de centrala delarna
av orten. Innehållet i begäran om planbesked anses därmed ligga i
linje med fördjupning av översiktsplanen.
Fastigheten omfattas av två gällande detaljplaner.
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Fastigheten omfattas av två detaljplaner, nummer 67 för större delen av fastigheten
och nummer 98 för den sydöstra delen.

Detaljplan med nummer 67 från 1985, anger att större delen av
fastigheten från användas för handels- och lagerändamål samt att
remsan längs med Mossavägen får användas för parkering.
Den sydöstra delen omfattas av detaljplan med nummer 98, från
2006, och som anger att denna del av fastigheten får användas för
handels- och lagerändamål.
Genomförandetiden för båda detaljplanerna har gått ut.
För fastigheten föreligger risk för förorenad mark, en fråga som
kommer att utredas i ett kommande planarbete. Skyfallskarteringen
som är gjord för kommunen visar på att vid eventuellt skyfall
påverkas fastigheten av ett vattenflöde som passerar från söder till
norr. Förslås en ny struktur inom fastigheten behöver denna fråga
hanteras. Utifrån närhet till Revingevägen behöver frågan kring
buller också studeras.
Det finns inget antaget bevaringsprogram för Södra Sandby men av
den kommuntäckande kulturmiljöinventering som gjorts har det
framkommit att delar av bebyggelsen på fastigheten är byggnader
som ingår i en kulturhistorisk miljö. För att kunna ta hänsyn till vilka
kulturmiljövärden som ska bevaras eller utvecklas behöver frågan
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fördjupas och möjligheten att bevara befintlig bebyggelse studeras i
ett kommande planarbete.
Möjligheten inrymma centrumfunktioner, lokaler eller mötesplatser
behöver också studeras i ett kommande planarbete med tanke på
fastighetens centrala läge i orten och möjligheten att stärka Södra
Sandby centrum.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Möjligheten att tillskapa bostäder inom Björnlokan 1 innebär en
utveckling av de centrala delarna av Södra Sandby.
Den preliminära bedömningen är att förslaget inte innebär någon
risk för människors hälsa och säkerhet. Omgivningspåverkan så som
buller, förorenad mark och skyfall hanteras inom ramen för
planarbetet. Sammantaget är den preliminära bedömningen att ett
genomförande av förslaget med bostäder inte kan 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 givna frågeställningar och förutsättningar är
stadsbyggnadskontorets samlade bedömning att stöd finns för
begäran om planbesked och förslår att planläggning ska påbörjas för
Björnlokan 1 i Södra Sandby.
Eftersom det pågår ett arbete med program för de centrala delarna
av Södra Sandby förslår stadsbyggnadskontoret att
byggnadsnämnden fattar beslut med villkor att detaljplanearbete för
Björnlokan 1 ska avvakta programarbetet för de centrala delarna av
Södra Sandby vilket ger möjlighet att studera fastigheten i ett större
sammanhang samt utreda alternativa utvecklingsmöjligheter.
Detaljplanen beräknas vara antagen fjärde kvartalet 2022.
Kommunen tar ut en avgift för beslut om planbesked. Sökande till
planbeskedet ska betala, enligt taxa 0,3 prisbasbelopp för denna
kategori av planarbete. Beslut om avgift för planbesked kan
överklagas till Länsstyrelsen Skåne. Information om hur man
överklagar bifogas beslutet.
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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 Björnlokan 1 i Södra
Sandby med målsättningen att uppdraget ska ha lett fram till
slutgiltigt besked senast fjärde kvartalet 2022
Standardförfarande ska tillämpas och planavtal avses upprättas
start av planarbete villkoras av att inriktningsbeslut som
avslutar programskedet för de centrala delarna av Södra
Sandby tagits
sökande ska betala 14 190 kronor i avgift för handläggning av
begäran om planbesked

Ole Kasimir
planchef
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Maja Skoog
planarkitekt

