PLANBESKRIVNING
2018-04-18
Antagandehandling

Ändring av detaljplan för

Nybrostrand 19:10 m.m.
i Nybrostrand
Ystads kommun, Skåne län

Dnr: SAM 2017/194

Ursprungsplanen antogs av: Kf 2010-08-19, § 103
Laga Kraft: 2010-09-22
Ändring antagen av: SAM 2017-06-13 § 115
Laga Kraft: 2017-07-13
Ändring 2 antagen av: SAM 2018-04-18 § 68
Laga Kraft: 2018-05-17
Genomförandetiden slutar: 2020-09-22
SAMBN arkiv nr: 17
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Syfte och bakgrund
Sammanfattning
Planeringsförutsättningar
Planändring
Konsekvenser
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HANDLINGAR
Till detaljplanen hör följande handlingar:
 Plankarta med planbestämmelser
 Planbeskrivning (denna handling)
 Fastighetsförteckning
 Granskningsutlåtande
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SYFTE OCH BAKGRUND
Syfte
Syftet med ändringen av detaljplanen är att korrigera byggnadshöjden för pulpettak inom de
kvarter där största antal våningar är 2 våningar (Havstulpanen, Ledsnäckan och Strandsnäckan).
Bakgrund
Ursprunglig detaljplan för området, Nybrostrand 19:10 m.m. (Nybrostrand 17), antogs av
kommunfullmäktige i Ystad den 19 augusti 2010 (§ 103) och vann laga kraft den 22 september 2010. En ändring av detaljplanen gjordes 2017. Denna antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 13 juni 2017 (§ 115) och vann laga kraft den 13 juli 2017. Ändringen avsåg ett
tillägg till bestämmelsen om byggnadshöjd. För de kvarter där största antal våningar är 2
våningar (Havstulpanen, Ledsnäckan och Strandsnäckan) innebar ändringen att byggnadshöjden oavsiktligt sänktes. Detta korrigeras i denna ändring så att det blir möjligt att bygga
radhus med pulpettak i två våningar inom berörda kvarter, vilket är i överensstämmelse med
avsikten i ursprunglig detaljplan.
Planprocessen
Begränsat standardförfarande

Planbesked
januari 2017

Samråd
april 2018

Antagande
april 2018

Laga kraft

Detaljplanen handläggs med så kallat begränsat standardförfarande, vilket innebär att planen
kan antas efter samrådet om samrådskretsen aktivt godkänner förslaget. Förslag till detaljplan
har varit på samråd från den 27 mars till och med den 17 april 2018. Planförslaget har godkänts av samrådskretsen.

SAMMANFATTNING
Ändringen av detaljplanen innebär att planbestämmelse om byggnadshöjd får tillägget:

För de kvarter där största antal våningar är 2 våningar får ingen del av byggnaden
vara högre än 9 meter över färdig marknivå om pulpettak byggs.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet
Planområdets läge och avgränsning
Planområdet utgörs av kvarteren Havstulpanen, Ledsnäckan och Strandsnäckan i västra delen av Nybrostrand.

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av Ystads kommun.
Markanvändning
Marken inom planområdet är ett exploateringsområde för bostadsbyggelse.
Detaljplaner
För området gäller detaljplan för Nybrostrand 19:10 m.m. inklusive ändring (Nybrostrand
17), laga kraft 2010-09-22 respektive 2017-07-13. Genomförandetiden slutar 2020-09-22.
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PLANÄNDRING
Bestämmelse i gällande detaljplan från 2010, inklusive ändring från 2017, lyder:
Högsta byggnadshöjd i meter för sadeltak resp. pulpettak, för huvudbyggnad. Enstaka mindre takkupor
kan tillåtas. Högsta byggnadshöjd för garage och förråd får vara 3 meter. Om pulpettak byggs får ingen del
av byggnaden vara högre än 6 meter över färdig marknivå.

Plankarta gällande detaljplan för Nybrostrand 19:10 m.m., laga kraft 2010-09-22, inkl. ändring
2017-07-13. Områden som nu aktuell ändring avser är markerade med röd linje.
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Ändringen av detaljplanen innebär att planbestämmelse om byggnadshöjd får tillägget:

För de kvarter där största antal våningar är 2 våningar får ingen del av byggnaden
vara högre än 9 meter över färdig marknivå om pulpettak byggs.

Utdrag ur primärkartan från april 2018 med planområde för ändring av detaljplan markerat
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KONSEKVENSER
Bedömning av miljöpåverkan
När en detaljplan upprättas ska kommunen göra en bedömning av behovet att göra en miljöbedömning. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande
miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap 11 § miljöbalken.
En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte göras.
Ändringen av detaljplanen innebär ingen egentlig ändring av den ursprungliga tanken utan
kan ses som ett förtydligande av byggnadshöjden för pulpettak, efter Boverkets ändring av
definitionen av byggnadshöjd, så att den överensstämmer med avsikten i ursprunglig detaljplan. Det innebär att för de kvarter där största antal våningar är 2 våningar får ingen del av
byggnaden vara högre än 9 meter över färdig marknivå om pulpettak byggs.

MEDVERKANDE
I planarbetet har från Stadsbyggnadsavdelningen planarkitekt Eva Nygren och planchef Carina Tenngart Ivarsson medverkat.
Stadsbyggnadsavdelningen

Carina Tenngart Ivarsson
planchef

Eva Nygren
planarkitekt
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