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Detaljplan för Maria Magle 2, Lund, Lunds kommun 

SAMRÅDET 
Enligt byggnadsnämndens beslut 2021-10-21 har rubricerad detaljplan, 

upprättad 2022-10-10, varit föremål för samråd under tiden 13 oktober – 

3 november 2022. 

 

Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse.  

YTTRANDEN  
Under samrådstiden har inkommit 11 stycken yttranden. Nedan redovisas en 

sammanfattning av de synpunkter som inkommit. Synpunkterna finns i sin 

helhet på stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontorets kommentarer och 

ställningstagande redovisas i kursiv stil efter varje yttrande. 

 

Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 

 

Skanova AB (Telia), aktbilaga 31 

VA SYD, aktbilaga 33 

Region Skåne, aktbilaga 36  

Föreningen Gamla Lunds kommun, aktbilaga 37 

Kultur- och fritidsnämnden, aktbilaga 42 

Tekniska nämnden, aktbilaga 43 

   

Nämnder och styrelser 
 

Miljönämnden, aktbilaga 39 

Baserat på genomförda markprovtagningar redovisas markföroreningar 

inom Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig 

markanvändning (MKM). Miljöteknisk utredning visar att sanering av 

marken inte är nödvändig med föreslagen markanvändning 

Centrumändamål. Men vid kommande mark- och grundläggningsarbeten 

behöver förorenade massor tas om hand vid bortforsling, trots att den 

föreslagna markanvändningen inte föranleder saneringskrav. Efter att 

grundläggningsmetod för kommande byggnation avgjorts och behov av 

schaktdjup är känt kan ytterligare provtagning behöva göras för att avgöra 

mängd massor som vid schakt berörs och behöver efterbehandlas. Skriftlig 

anmälan till tillsynsmyndigheten om grundläggningsschaktning krävs innan 

markarbeten påbörjas. Miljöförvaltningen delar resonemanget om att ett 

genomförande av planförslaget ger försumbar påverkan på dagvattenflödena 

från fastigheten då gården redan idag till övervägande del är hårdgjord. Vidare 

ser Miljöförvaltningen positivt på de fördröjande åtgärder som anges, att 

sedumtak planeras på den nya byggnadsvolymen samt att fördröjningsmagasin 
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anläggs, och instämmer i att dessa åtgärder bidrar till att möjligheterna att 

uppnå miljökvalitetsnorm (MKN) för vatten inte försämras. 
Miljöförvaltningen vill dock påpeka att dessa egenskaper behöver säkerställas 

som bestämmelser i plankartan om de ska få tydlig verkan. Miljöförvaltningen 

ser positivt på att plankartan reglerar höjdsättnigen för gårdsplanen så att 

negativa konsekvenser vid skyfall inte uppstår.  

 

Kommentar: Information om föroreningar och anmälningsplikt 

vidarebefordras till byggherren och förs in i planbeskrivningen. 

Säkerställande av att åtgärder som sedumtak och fördröjningsmagasin 

regleras som planbestämmelser är vällovligt men bedöms inte nödvändigt 

för en att uppnå en godtagbar dagvattenhantering varför 

stadsbyggnadskontoret väljer att inte införa tvingande bestämmelser. 

 

Räddningstjänsten Syd 

Räddningstjänsten Syd har inte inkommit med något yttrande. 

 

Myndigheter, statliga verk m fl 
Länsstyrelsen Skåne, aktbilaga 41 

Riksintresse kulturmiljövård 

Länsstyrelsen pekar på det faktum att gårdsrummet minskar i omfång och 

menar att det för det enskilda gårdsrummet är tal om en kraftig minskning. 

Den enskilda gården är enligt Länsstyrelsens bedömning inte central för 

riksintresset som helhet. Länsstyrelsen har däremot sett att det skett flera 

planärenden inom riksintresset som rör gårdsrum de senaste åren och 

efterlyser därför att kommunen även belyser vilka konsekvenser 

detaljplanen får på riksintresset kopplat till kumulativa effekter. 

 

Rådgivning 

Länsstyrelsen ser mycket positivt på att gatuhuset har försetts med 

q och k, och att det skyddet även gäller interiört, då kulturvärdena 

till stor del är knutna till samlingssalen och byggnadens äldre 

verksamhet. Även om gårdsbyggnaden här bedömts ha ett lägre 

kulturvärde än gatuhuset bör man inte bortse från att det uppfördes 

som en helhet och tillsammans berättar om byggnadens funktion. 

Varsamhetskravet i 8:17 gäller generellt. Att ett förvanskande 

fönsterbyte skulle vara anledning nog till att bortse från 

gårdsbyggnadens betydelse för denna helhet ställer Länsstyrelsen sig 

tveksam till. En del av detaljplanens syfte är att skydda värdefull 

kulturmiljö, att tillse att del av gården inte överbyggs och att 

tillbyggnaden ges en höjd och utformning som inte påverkar 

omgivande fastigheter negativt. Länsstyrelsen ser inte att det prång 

på ca 20 kvm som kvarstår av innergårdens ca 170 kvm är 

tillräckligt för att bibehålla känslan av innergård. 

Innergården kan enligt planförslaget bebyggas i en höjd 

motsvarande två till tre våningar. De föreslagna tillbyggnader som 
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illustreras i planbeskrivningen och på plankartan visar att delar är 

försedda med glastak som i sin tur förhåller sig till gathusets takfot. 

Detta är inget som regleras i detaljplanen. Länsstyrelsen menar att det 

är önskvärt både att detaljplanen reglerar en större varsamhet 

jämtemot befintligt gårdsrum/gårdsbebyggelse, dels att en större 

yta av gården hålls öppen. 

 
Arkeologi 
Detaljplanområdet ligger i sin helhet inom fornlämningen L1988:5459 

som omfattar lämningar efter Lunds gamla bebyggelse. Länsstyrelsen 

kan bekräfta att det pågår en dialog för initiering av de nödvändiga 

prövningarna enligt KML. 

 

Planteknik 
Det framgår inte av plankartan om höjd på byggnadsverk gäller 

totalhöjd, byggnadshöjd eller nockhöjd. Detta bör åtgärdas för att 

detaljplanen ska bli tydlig att utläsa. 

 

Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande riksintresse för 

kulturmiljö har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 

11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 

 

Kommentar: Stadsbyggnadskontoret reviderar formuleringen i 

planbeskrivningen angående gårdsrummets minskning och kompletterar 

med ett resonemang om gårdsrummens betydelse för riksintresset kopplat 

till kumulativa effekter. Gårdsbyggnaden är förvisso en del av en helhet, 

men har genomgått förändringar interiört och exteriört och bedöms inte 

innehålla så höga värden, arkitektoniska, miljömässiga, historiska etc. som 

gör en skyddsbestämmelse nödvändig. Gårdsbyggnaden är dessutom inte 

markerad som värdefull kulturmiljö i bevaringsprogrammet och saknar 

byggrätt i idag gällande detaljplan. En ansökan om ingrepp i fornlämning 

är på väg att lämnas in. Planbestämmelserna om byggnadernas höjd 

tydliggörs på plankartan. 

 

  

Lantmäterimyndigheten i Lund. Aktbilaga 40 

Lantmäterimyndigheten framför i skrivelse att bildningsakten för Maria 

Magle 2 inte går att återfinna i fastighetsregistret och vill därför upplysa om 

att eventuell fastighetsbestämning kan behövas då detaljplanegränser ska 

sammanfalla med fastighetsgränser. 

Kommentar: en översyn görs och om nödvändigt görs en 

fastighetsbestämning. Planintressenten ansöker om sådan. Efter utredning 
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bedöms fastighetsbestämning ej nödvändig för planens antagande men kan 

vara lämplig att göra. 

 

Ledningsrättshavare m fl  

Lunds renhållningsverk, aktbilaga 34 

Lunds renhållningsverk framför i skrivelse att avfallskärl idag hämtas från 

fastigheten via två dörrar, kärlen står på innergård med plattor, dragmeter på 

ca 20m. Utökas verksamheten behöver antal kärl ses över och 

uppställningsplatsen fixas till. I dagsläget har det grävts en del på gården 

och hämtstället måste återställas för god arbetsmiljö. Renhållningsverket 

önskar att planintressenten inkommer med ritningar där placering av kärl 

finns utmärkt. I övrigt hänvisas till checklista för miljörum/hämtställe. 

 

Kommentar: Renhållningsverkets checklista och önskemål om ritningar 

vidarebefordras till planintressenten. 

 

 

Föreningar m fl 

Kulturen i Lunds kommun 

I planbeskrivningen anges att bestämmelsen k1 omfattar ” rött tegel, 

fasaddekor, ursprungliga fönster och takform ska bevaras i fasad mot gata. 

Interiört ska salen med sin volym, läktare och rundbågiga fönster bevaras.” 

På plankartan är skrivningen för bestämmelsen k1 följande: ”kulturhistoriskt 

värdefull byggnad som exteriört ska bibehållas till sin karaktär …” 

Skrivningen på plankartan är betydligt svagare och ger inte något skydd till 

gatuhuset. Inte heller interiören ges något skydd på plankartan. Om en 

byggnadsdel ska bevaras bör den omfattats av en skyddsbestämmelse – q 

och inte varsamhetsbestämmelsen k. För att detaljplanen ska fylla sitt syfte 

med att skydda värdefull kulturmiljö bör plankartan förses med mer 

detaljerade skydds- och varsamhetsbestämmelser. Det framgår inte av 

planbeskrivningen om gårdshuset avses rivas eller bevaras. Då 

gårdsrummen är särskilt omnämnda i riksintressebeskrivningen bör man 

överväga att även förse gårdshuset med skydds- och 

varsamhetsbestämmelser. 

 

Kommentar: Gårdsbyggnaden avses bevaras och byggas om och till. Det 

föreligger inget hot mot byggnadens fortlevnad. Gårdsbyggnaden är 

förvisso en del av en helhet, men har genomgått förändringar interiört och 

exteriört och bedöms inte innehålla så höga värden, arkitektoniska, 

miljömässiga, historiska etc. som gör en skyddsbestämmelse nödvändig. 

Gårdsbyggnaden är dessutom inte markerad som värdefull kulturmiljö i 

bevaringsprogrammet och saknar byggrätt i idag gällande detaljplan. 
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Planbestämmelserna angående kulturvärden ses över så att plankartan 

överensstämmer med planbeskrivningen. 

 

Sakägare, boende m fl 
Inga yttranden har inkommit från sakägare eller boende i närområdet. 

 

SAMLAD BEDÖMNING 
Samrådet har visat att följande aspekter kräver viss omarbetning av 

planförslaget: 

• Planbeskrivningen ändras i fråga om påverkan på riksintresset för 

kulturmiljövård. 

• Planbestämmelserna om byggnadernas höjd tydliggörs på plankartan. 

• En fastighetsbestämning är lämplig att göra men ej nödvändig för 

antagande av detaljplanen. 

• Renhållningsverkets checklista och önskemål om ritningar 

vidarebefordras till planintressenten. 

 

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 

 

 

 

Maria Milton  Petter Eiring   

Planchef Planarkitekt 

 

 

 

 

  


