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Antagande för detaljplanen Vattenrännan 1-3 och
Kvarnskon 3 samt del av Dalby 92:2
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att

anta detaljplan för Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 samt del
av Dalby 92:2
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag

att

Sammanfattning
Lunds kommuns Fastighetsbolag (LKF) har 2018-01-04 ansökt om
detaljplan för Fastigheterna Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder på
fastigheterna.
Serviceförvaltningen Lunds kommun har 2018-11-19 ansökt om
detaljplan för del av Dalby 92:2 (Östra Mölla förskola). Syftet är att
pröva lämpligheten att utöka förskoletomten med en del av
parkmark mott norr samt att medge skolverksamhet inom området.
Då det främjar en effektiv planeringsprocess har detaljplaneprocessen genomförts i en detaljplan.
Detaljplanen har hanterats med standardförfarande och har varit på
samrådsremiss och därefter granskning.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförandet av detaljplanen
inte kan medföra betydande miljöpåverkan enligt 4kap 34 § planoch bygglagen.
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Ärendet
Planområdet är cirka 44 000 m2 stort och ligger i den östra delen av
Dalby. Området gränsar mot Pinnmöllevägen i öster, Veberödsvägen
i söder, Östra Möllavägen och befintlig bebyggelse i väster samt mot
fastigheterna Kvarnskon 1 och 2 i norr.
Enligt översiktsplanen (ÖP 2010) för Lunds kommun är området
utpekat som förtätning. Den aktuella detaljplanen följer
intentionerna i den nya översiktsplanen (ÖP 2018) som anger ny
blandad bebyggelse.
Fastigheterna Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 ägs av Lunds
Kommunala fastighetsbolag (LKF). Del av Dalby 92:2 ägs av Lunds
kommun.
Lunds kommuns Fastighetsbolag (LKF) har 2018-01-04 ansökt om
detaljplan för Fastigheterna Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder på
fastigheterna.
Serviceförvaltningen Lunds kommun har 2018-11-19 ansökt om
detaljplan för del av Dalby 92:2 (Östra Mölla förskola). Syftet är att
pröva lämpligheten att utöka förskoletomten med en del av
parkmark mott norr samt att medge skolverksamhet inom området.
Då det främjar en effektiv planeringsprocess har detaljplaneprocessen genomförts i en detaljplan.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan. Syftet är
att pröva lämpligheten att bygga bostäder på fastigheterna
Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 samt att pröva användningen
skola på del av Dalby 92:2 och att inkludera del av parkmark till
skolans verksamhet.
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Illustration Möller arkitekter och Stadsbyggnadskontoret Lunds kommun

Planförslaget innefattar:
• Bostadsbebyggelse i två till fem våningar om ca 220 bostäder.
• Centrumverksamhet i två av byggrätterna inom fastigheten
Vattenrännan.
• Skola/förskola i två våningar med åtta avdelningar.
• Parkmark.
• Ny gc-väg längs Pinnmöllevägen med koppling till befintligt gcstråk.
• Nya in- och utfarter från Pinnmöllevägen, Veberödsvägen och Östra
Möllavägen.
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Beredning
Detaljplanen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 2018-05-09
Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva
lämpligheten av att bygga sammanlagt cirka 200 bostäder inom
Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 i Dalby, Lunds kommun.
Standardförfarande ska tillämpas.
Byggnadsnämnden gav 2019-02-14 stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av att bekräfta
skoländamål och att utöka förskoletomten med del av parkmark mot
norr samt att medge en byggnad i två våningar med sadeltak inom
del av Dalby 92:2 i Dalby, Lunds kommun. Standardförfarande ska
tillämpas. Att i detaljplanearbetet pröva möjligheten att lägga
bostäder ovanpå nya förskolelokaler.
Upprättad detaljplan har hållits utställd för samråd och granskning
samt remiterats till berörda myndigheter, nämnder m fl. Under
samrådstiden yttrade sig myndigheter och statliga verk, nämnder
och styrelser, ledningsrättshavare, organisationer och föreningar
samt övriga (sakägare m fl.) Granskningsutlåtande redovisar vad
som framfördes under remisshanteringen och hur det har bemötts.

Barnets bästa
Med föreslagen bostadsbebyggelse förutsätts att barn även kommer
att bo i området. Fler bostäder ger möjlighet för barn i olika
familjekonstellationer att hitta ett boende som speglar deras
önskemål och behov. Barn kommer även att ha tillgång till
skola/förskola i sitt närområde. Vid kommande gestaltning och
projektering kommer barns bästa att beaktas. Vid utarbetande av
planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i
enlighet med barnkonventionen tagits.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Föredragning
Ärendet har handlagts som standardförfarande enligt
bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen, PBL. Planförslaget
överensstämmer med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande.
Planbeskrivningen redogör för hur planen genomförts och vilka
konsekvenser det innebär för omgivningen. Sammantaget har det
inte framkommit att konsekvenserna når den nivå att
genomförandet av detaljplanen kan medföra en betydande olägenhet
enligt 2 kap 9 § PBL för grannfastigheter eller andra berörda.
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Stadsbyggnadskontoret anser att ett genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, vilket
undersökningen om betydande miljöpåverkan visar. Någon
strategisk miljöbedömning är alltså inte utförd. Länsstyrelsen delar
kommunens bedömning.
Genomförandet av planförslaget innebär att bostäder kan byggas
inom Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 samt skola/förskola på del
av Dalby 92:2. Planförslaget bedöms inte att leda till några
olägenheter. Det föreligger inga motstående allmänna och enskilda
intressen, så som det har redovisats i planbeskrivningen.
Stadsbyggnadskontoret anser att förutsättningarna i plan- och
bygglagen för antagande av detaljplanen är uppfyllda och föreslår att
byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen.

Ole Kasimir
Planchef

Beslutet skickas till
Enligt sändlista.

Kent Ratcovich
Planarkitekt

