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Planbesked för fastigheterna Saturnus 27 och 30
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

meddela negativt planbesked och därmed inte påbörja någon
planläggning för fastigheterna Saturnus 27 och 30 samt

att

planintressenten ska betala 20 080 kronor i avgift för
handläggningen av begäran om planbesked. Beslutet om
planbesked får inte överklagas enligt 13 kap. 2 § 2 punkten
plan- och bygglagen.

Sammanfattning
Fastighetsägaren Företagsplanering i Malmö AB vill ändra befintligt
hotell, Hotel Planetstaden, till permanenta bostäder. Byggnaderna är
belägna intill Dalbyvägen och nära väg E22 och inrymmer hotellrum
av olika storlekar. Stadsbyggnadskontoret bedömer att
hotellrummen inte uppfyller kraven som ställs på permanenta
bostäder vad avser bl.a. dagsljus och buller för vilka kraven är lägre
ställda för hotell än för bostäder. Stadsbyggnadskontoret föreslår att
byggnadsnämnden beslutar om negativt planbesked och därmed inte
påbörja någon planläggning.

Underlag för beslutet



Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-02
Begäran om planbesked 2022-01-14

Ärendet
Bakgrund
Fastighetsägaren Företagsplanering i Malmö AB inkom 2022-01-14
med en begäran om planbesked för ändrad användning från hotell,
(Hotel Planetstaden), till permanenta bostäder. Fastighetsägaren har
haft muntlig dialog med stadsbyggnadskontoret under 2021 och då
fått besked om att Stadsbyggnadskontoret bedömer att det inte är
lämpligt att ändra ändamålet till bostäder.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se
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Orienteringskarta

Gällande detaljplaner

Föredragning
Planintressenten har trots negativt muntligt besked valt att göra en
skriftlig begäran om planändring. Gällande översiktsplan 2018 anger
blandad bebyggelse och stadsliv stråk för området. Länsstyrelsen
konstaterar i översiktsplanens granskningsyttrande att frågor om
t.ex. buller generellt kvarstår till kommande detaljplaneskede.
Eftersom området är utsatt för höga bullernivåer med närheten till
Dalbyvägen och väg E22 bedömer stadsbyggnadskontoret att det är
olämpligt för bullerkänslig verksamhet som bostäder.
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Olika krav gäller beroende på lägenheternas storlek, upp till 35
kvadratmeter, mellan 35 och 55 kvadratmeter eller över 55
kvadratmeter. Hotellrummen är av olika storlekar och består av olika
antal rum för matlagning, hygien, samvaro, sömn och vila. Nästan alla
är enkelsidiga och har fönster ut mot det fria från endast ett rum och
mot ett väderstreck, vänder sig mot antingen norr eller söder och har
entré från byggnadernas inre, till viss del bestående av ett ljusschakt,
det vill säga att entrésidan enbart har indirekt dagsljus.

Bullerkartläggning från 2016, ekvivalenta värden. Höga värden längs
norra och östra fasaden.
I den bullerutredning som togs fram i samband med ändring av
detaljplan för Saturnus 30 framkom beräknade ekvivalentvärden
upp till 64 dB(A). Eftersom flertalet hotellrum är enkelsidiga går det
inte att ordna så att minst hälften av bostadsrummen vänds mot en
så kallad tyst sida.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar om
negativt planbesked och därmed inte påbörja någon planläggning.
För att en detaljplan för bostäder ska bli aktuell bör platsens
förutsättningar förändras avseende bland annat buller och dagsljus.

Beredning
Fastighetsägaren har haft muntlig dialog med
stadsbyggnadskontoret under 2021 och då fått besked om att
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Stadsbyggnadskontoret bedömer att det inte är lämpligt att ändra
ändamålet till bostäder. Planintressenten har trots negativt muntligt
besked valt att göra en skriftlig begäran om planändring. Ritningarna
över fastigheterna har studerats översiktligt och konstaterats inte
uppfylla krav som ställs på permanenta bostäder.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att miljön inte är tillräckligt god för
permanentbostäder. Avseende bristen på kvalitativa bullerfria
utemiljöer och dagsljus skulle barn kunna drabbas hårdare än vuxna.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Maria Milton
Biträdande planchef

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Petter Eiring
Stadsantikvarie

