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Antagande av detaljplan för del av Syret 1 i Lund
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att anta detaljplan för del av Syret 1 i Lund
att motivera beslutet i enlighet med vad som anges under rubriken
föredragning i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Första fastighets AB Ideon (Wihlborgs fastighter AB) har inkommit
med planansökan gällande del av Syret 1. Planområdet är beläget på
Ideonområdet och utgörs av ett parkeringshus. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av befintligt parkeringshus
med ytterligare två våningsplan om cirka 7000 kvm BTA, cirka 240
nya bilplatser. Föreslagen ny parkering ska huvudsakligen användas
för att lösa det behov av parkeringsplatser som uppstår vid
förtätning med ny bebyggelse runt Ideontorget. I parkeringshusets
bottenplan föreslås även kompletterande användningsmöjligheter i
form av verksamhet och handel i mindre omfattning.
Förslaget har varit tillgängligt för samråd och granskning och inkomna
yttranden har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Ingen
intressekonflikt förekommer enligt 2 kap 9§ PBL.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det allmänna intresset av att
utöka kapaciteten i befintligt parkeringshus inte motsätter sig något
enskilt intresse. Marken används redan för parkeringsändamål.
Förslaget till detaljplan bidrar till att frigöra markparkeringar vilket i
sin tur möjliggör förtätning inom Ideonområdet viket bedöms som
positivt.
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Ärendet
Bakgrund
Planområdet omfattar del av fastigheten Syret 1 och är beläget i
nordöstra Lund på Ideonområdet. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra påbyggnad av befintligt parkeringshus i tre våningar med
ytterligare två våningsplan om cirka 7000 kvm BTA, cirka 240 nya
bilplatser. Föreslagen ny parkering ska huvudsakligen användas för
att lösa det behov av parkeringsplatser som uppstår vid förtätning
med ny bebyggelse runt Ideontorget. I parkeringshusets bottenplan
föreslås även kompletterande användningsmöjligheter i form av
verksamhet och handel i minder omfattning.

Principskiss över befintligt parkeringshus med möjlig påbyggnad, framtagen av
Wihlborgs fastigheter AB och Krook & Tjäder.

Föredragning
Ärendet har handlagts som standardförfarande i delegation enligt
bestämmelser i 5 kap plan- och bygglagen, PBL. Planförslaget
överensstämmer med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det allmänna intresset av att
utöka kapaciteten i befintligt parkeringshus inte motsätter sig något
enskilt intresse i detta fall. Marken är redan ianspråktagen och
används för parkeringsändamål. Förslaget till detaljplan bidrar till
att frigöra markparkeringar vilket i sin tur möjliggör förtätning inom
Ideonområdet viket bedöms som positivt.
Planbeskrivningen redogör för hur planen kan genomföras, vilka
avvägningar som gjorts mellan olika intressen och vilka
konsekvenser det innebär för omgivningen. Sammantaget har det
inte framkommit att konsekvenserna når den nivån att
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genomförandet av detaljplanen kan medföra en betydande olägenhet
enligt 2 kap. 9 § PBL för grannfastigheter eller andra berörda.
Stadsbyggnadskontoret anser att förutsättningarna i plan- och
bygglagen för antagande av detaljplanen är uppfyllda och föreslår att
byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen.

Beredning
Första fastighets AB Ideon (Wihlborgs fastighter AB) inkom med
planansökan den 9 juli 2020. Planuppdrag gavs av
Byggnadsnämnden den 19 november 2020.
Förslag till detaljplan har varit tillgängligt för samråd under 1 – 22
december 2021. Under samrådet inkom sex yttrande. Yttrandena
föranledde mindre förtydliganden och kompletteringar i
planbeskrivningen.
Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 25 januari
– 8 februari 2022. Under granskningen inkom sex yttrande.
Yttrandena föranleder ingen ändring. Ingen intressekonflikt
förekommer enligt 2 kap 9§ PBL.

Barnets bästa
Förslag till ny detaljplan omfattar parkering och kompletterande
service inom Ideon och Pålsjö företagsområde. Ytorna i fråga bedöms
användas av barn i mycket begränsad utsträckning då omgivande
bebyggelse huvudsakligen utgörs av kontor och arbetsplatser.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för planarbetet finansieras genom avgift enligt taxa.

Ole Kasimir
Planchef

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Ulrika Thulin
Planarkitekt

