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Detaljplan för del av fastigheten 

Kungshult 8:8 med flera, Allerum 
Helsingborgs stad 

Granskningsutlåtande 
 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är möjliggöra för en utbyggnad med cirka 60 fastigheter för bostäder i 

villor, radhus och parhus på fastigheten Kungshult 8:8 i två etapper. Syftet är därutöver att i 

detaljplan skydda den kulturhistoriskt viktiga Klockaregården och Beéns park samt att utforma 

detaljplanen med utgångspunkt i områdets historia och kulturhistoriska värden och utveckla 

rekreativa värden i södra Allerum. Detaljplanens syfte är även att möjliggöra att dagvatten i 

största möjliga utsträckning ska kunna tas om hand genom lösningar i nära anslutning till källan 

samt undvika ökad risk för översvämningar upp- och nedströms från planområdet samt att 

stärka spillvattenhanteringen i Allerum – Hjälmshult.  

Granskning 
Detaljplanen har varit utställd för att granskas under tiden 22 november 2016 – 13 februari 

2017 samt remitterats till berörda myndigheter och nämnder med flera. Stadsbyggnadsnämn-

den beslutade om granskning den 17 november 2016. 

Länsstyrelsen har under granskningen yttrat sig över detaljplanen. 

Kända sakägare och organisationer har fått brev om granskningen. Granskningen annonserades 

i Helsingborgs dagblad den 3 december 2016 och på stadens hemsida. Under granskningstiden 

har 7 skrivelser kommit från sakägare. Yttranden och skrivelser återges här i sammanfattad 

form. Originalen finns tillgängliga hos stadsbyggnadsförvaltningen. 

Yttranden 

Utan synpunkter på förslaget 

Följande har inget att invända mot planförslaget: 

 Barn – och utbildningsnämnden, 8 februari 2017 

 E.ON Elnät Sverige AB, 3 januari 2017 

 Kommunstyrelsen (markägare), 10 februari 2017 

 Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 28 november 2016 

 Öresundskraft, 3 februari 2017 



 

2 (27) 

Granskningsutlåtande 

Dnr:1354/2015 
Upprättad 1 september 2017  

Myndigheter och statliga verk  

Länsstyrelsen, 23 februari 2017,  

Länsstyrelsen framför i sitt yttrande som inkom den 23 februari 2017 samt i ett förtydligande 

som inkom via mejl den 23 februari att planförslaget visserligen är förenligt med kommunens 

intention med gällande översiktsplan Ändring av översiktsplan för Allerum – Hjälmshult , antagen 

2013, men inte förefintlig med länsstyrelsens granskningsyttrande över densamma.  

Länsstyrelsen skriver att aktuell detaljplan utgör för Allerum en omfattande utbyggnad. Läns-

styrelsen anser att handingarna inte tillräckligt motiverat behovet av att detaljplanelägga för en 

så pass omfattande utbyggnad på jordbruksmark, i ett läge med svag kollektivtrafikförsörjning 

och med brist på grundläggande servicefunktioner, vilket kan förväntas leda till ökat bilbero-

ende. Enligt handlingarna ska fler boende ge ökat underlag för närservice samt förbättrad kol-

lektivtrafik men länsstyrelsen ser inte att handlingarna visat på hur detta ska kunna realiseras. 

Det är en kommunal rättighet att planlägga mark- och vattenområden, men länsstyrelsen vill 

påminna om de krav på avvägningar som är utpekade i 2 kap. PBL vad gäller hushållning med 

mark- och vatten. Avvägningarna ska också syfta till att följa nationella och regionala mål i detta 

avseende. Länsstyrelsen kan inte se att kommunen i denna plan har tagit ansvar fullt ut vad 

gäller en långsiktig markhushållning.  

Det aktuella området ligger enligt länsstyrelsens uppgifter strax utanför verksamhetsområde för 

dagvatten och spillvatten. Länsstyrelsen anser att verksamhetsområdet bör utvidgas för att 

även omfatta aktuellt planområde med tanke på att det ligger i direkt anslutning till befintlig 

bebyggelse och nuvarande verksamhetsområde. Enligt lag om allmänna vattentjänster 

(2006:412) är kommunen ansvarig för att ordna avlopp i ett större sammanhang om det behövs 

med hänsyn till människors hälsa eller miljön. Om det finns ett sådant ansvar ska kommunen 

bestämma verksamhetsområde för dagvatten. Inom verksamhetsområden ska behovet av att 

rena och flödesutjämna dagvatten tillgodoses genom allmänna VA-anläggningar. Länsstyrelsen 

menar att kommunen omfattas av detta ansvar i det flesta fall där samlad bebyggelse för verk-

samheter och bostäder planeras.  

Kommentar: Kommunens avsikt är att området ska ingå i verksamhetsområde för dag- och spill-

vatten. Planhandlingarna har förtydligats.  

Lantmäteriet, 8 februari 2017 

Lantmäteriet framför följande:  

 På sidan 17 i planbeskrivningen bör det framgå vilka fastigheter längs med Beéns väg 

som har servitut för utfart. Vinner detaljplanen laga kraft blir servituten onödiga och 

bör upplösas genom en lantmäteriförrättning.  

 Dagvattenmagasinet som planeras att byggas öster om planområdet uppfattas av lant-

mäterimyndigheten som av stor betydelse för planens genomförande. Konsekvenserna 

för berörda fastigheter, exempelvis Allerum 11:35, bör tydligare framgå av planhand-

lingarna. Tabellen på sidan 32 angående de fastighetsrättsliga konsekvenserna av de-

taljplanen för berörda fastigheter bör utökas så att det tydligare framgår hur respektive 

fastighet berörs av planförslaget.  

 På sidan 32 i planbeskrivningen nämns det att servitut kan behöva bildas för tillfart till 

pumpstationen. Ett eventuellt servitut för tillfart innebär en belastning för de berörda 

fastigheterna vilket bör framgå av planhandlingarna. 
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Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligats enligt lantmäteriets yttrande.  

Trafikverket, 2 februari 2017 

Trafikverket framför att de förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 

gällande riktvärden för buller innehålls. Eventuella bullerskyddsåtgärder ska bekostas av kom-

munen.  

Trafikverket påtalade i samrådet att de befintliga anslutningarna till väg 1386 måste anpassas 

till de ökade trafikflöden som detaljplanen medför. Trafikverket ställer krav på att anslutning-

arna breddas enligt Vägars och gators utformning (VGU) och att det även finns behov av andra 

åtgärder i och i närheten av korsningarna. Detta behöver utredas innan detaljplanen antas, inte 

minst gällande åtgärder för oskyddade trafikanter. Trafikverket anser att ny bebyggelse i den 

omfattning som detaljplanen medger påverkar trafiksituationen i Allerum och upplyser om att 

myndigheten redan idag får synpunkter på bland annat trafiksäkerheten för oskyddade trafi-

kanter. Trafiksituationen får inte påverkas negativt av exploateringarna.  

Vidare skriver trafikverket att kommunen måste utreda vilka åtgärder som kan komma att be-

höva göras längs med sträckan av väg 1386 parallellt med planområdet genom Allerum. Trafik-

verket ska godkänna förslag till åtgärder innan planen antas eftersom detaljplanen kan komma 

att behöva anpassas i förhållande till de åtgärder som beslutas genomföras. Åtgärder ska följa 

råd och krav enligt gällande VGU och ska säkerställa trafiksäkerhet och framkomlighet för de 

oskyddade trafikanterna. Innan detaljplanen antas måste ett avtal finnas tecknat mellan trafik-

verket och kommunen som reglerar finansiering och genomförande av åtgärderna. Åtgärderna 

föranleds av detaljplanen och ska därför bekostas av kommunen. 

I det fortsatta arbetet med att titta på vilka åtgärder som kan behöva vidtas ska trafikprognos på 

20 års sikt, efter full utbyggnad enligt detaljplanen, användas. Det blir längre fram i tiden än år 

2035 som kommunen anger som prognosår i planbeskrivningen.  

Krav på fri sikt enligt VGU måste uppfyllas i anslutningarna till väg 1386. Från Beéns väg ska det 

i anslutningarna till väg 1386 säkerställas fri sikt om 85 meter i båda riktningarna utmed väg 

1386 mätt 5 meter in från cykelbanans västra kant. Inom denna sikttriangel får det inte före-

komma växtlighet eller andra föremål som är högre än 0,6 meter. Kommunen måste tillse att 

erforderlig siktröjning genomförs. 

I det nordöstra hörnet av detaljplanen, försett med markanvändningen SCBR, vill trafikverket 

påtala vikten av att parkeringsfrågan löses på ett tillfredställande sätt. Det är inte önskvärt att 

parkering placeras så att passage över väg 1386 krävs. Parkering får heller inte ske utmed väg 

1386. Trafikverket efterlyser redogörelse för hur parkeringsfrågan avses lösas. 

Trafikverket anser att planområdet ska förses med planbestämmelse om förbud mot körbar 

anslutning utmed väg 1386 frånsett avsedd trafikmatning till planområdet. 

Trafikverket förutsätter att kommunen initierar fortsatt dialog med trafikverket avseende be-

hov av åtgärder enligt ovan innan detaljplanen antas.  

Kommentar:  

Helsingborgs stad har för avsikt att bekosta ombyggnaden av utfarterna från planområdet till 

statlig väg och att dessa utfarter ska möta de krav som ställs i VGU. Detta kan komma att inklu-

dera åtgärder längsmed väg 1386 på andra platser än i korsningspunkterna om det krävs för att 

säkerställa utfarternas säkerhet. Trafikverket har inte specificerat hur utformningen av utfarterna 
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kan påverka detaljplanen. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att utfarternas utformning 

inte kan innebära ett behov av att förändra detaljplanen. Länsstyrelsen har i sitt granskningsytt-

rande inte haft någon erinran avseende utfarterna. 

Stadsbyggnadsförvaltningen ser inte att det finns något behov av ett avtal kring finansiering och 

genomförande av utfarter och trafiksäkerhetshöjande åtgärder med mera i anslutning till utfar-

terna då det finns former för godkännande av utfart till allmän väg.  

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att den trafikprognos som använts är fullt relevant för ärendet 

även om de är gjorda för en kortare tidshorisont än 2040. Länsstyrelsen har inte haft några in-

vändningar på tidshorisonten i stadens beräkningar. Grundmaterialet för stadens prognos inklu-

derar därutöver en utbyggnad av Allerum – Hjälmshult med ca 300 hushåll. En beräkning enligt 

trafikverkets metoder hade med stor sannolikhet resulterat i lägre siffror.  

Stadsbyggnadsförvaltningen ser det som mycket anmärkningsvärt att trafikverket i samrådet 

anger 3 meter in på sekundärvägen och 80 meter fri sikt och till granskningen skärper det till 5 

meter och 85 meter. Båda kan dock uppnås utan hinder i planförslaget.   

Stadsbyggnadsförvaltningen anser inte att något utredningsbehov finns avseende parkering vid 

Klockaregården. Verksamheten är pågående och behovet av parkering prövas i bygglov om verk-

samheten skulle ändras. Grundregeln är att parkeringsbehovet ska lösas inom fastigheten. Utrym-

met på aktuell fastighet är tillräckligt för att lösa de parkeringsbehov som finns och eller kan 

komma att finnas inom fastigheten. Detaljplanen kan inte hindra besökare till fastigheten att par-

kera på andra ställen.  

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det är högst olämpligt att föreskriva utfartsförbud enligt 

trafikverkets önskemål då utfartsförbudet hamnar i planområdesgräns. Det innebär att utfartsför-

budet reglerar förhållanden utanför planområdet vilket inte är möjligt enligt PBL. Med tanke på 

att trafikverket måste godkänna nya utfarter till väg 1386 finns inte heller något behov av att 

föreskriva utfartsförbud då trafikverket i egenskap av väghållare kan neka ny utfart. Utfartsförbu-

det får inte heller någon verkan om trafikverkets syfte är att få bort befintlig utfart då pågående 

användning inte går att hindra med hänvisning till planstridighet.  

Helsingborgs stad avser att inleda en dialog med trafikverket kring genomförande av utfarter och 

tillhörande åtgärder.  

Nämnder och kommunala bolag  

Kulturnämnden, 31 januari 2017 

Kulturnämnden framför att de både i ändringen av översiktsplanen samt i samrådsyttrandet lyft 

fram att det ur kulturmiljösynpunkt inte är en självklarhet att Allerum ska expandera kraftigt. 

Den småskaliga karaktären i samhället riskerar att gå förlorad. De framför att de även lyft fram 

att det är av stor vikt att det inte skapas en flerkärnig bystruktur i Allerum utan att kyrkan, sko-

lan och banken även fortsättningsvis får vara navet i byn.  

Gällande utbyggnadstakten framför kulturnämnden att det inom Allerums kyrkby idag finns 

cirka 150 fastigheter som skyddas av områdesbestämmelser. En utökning med cirka 60 nya 

tomter inom en 10 årsperiod på Kungshult 8:8 kommer att sätta stora spår. Historiskt har de 

största avstyckningarna fram till idag varit 16 tomter (år 1946) respektive 18 tomter (år 1995). 

Däremellan har förtätning skett med en handfull hus.  
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Kulturnämnden framför att intentionerna i planen är goda men att det är önskvärt att utbygg-

naden sker i en lägre takt än vad som föreslagits. Nämnden framför även att den förstår stads-

byggnadsförvaltningens invändning att påverkan för de boende blir stor med en byggprocess 

som dras ut över lång tid. Samtidigt ser nämnden att flera mindre tillskott över tid har större 

möjligheter att hinnan smälta samman med bystrukturen och att det ökar chanserna för en va-

rierad ny bebyggelse. 

Kulturnämnden anser att det är positivt att Klockaregården och Beéns park ges q-märkning i 

detaljplan. De är värdefulla objekt både för riksintresset och sett till lokala kulturvärden. Även 

om q2 definierar tegelfasaderna och korsvirkesstommen som särskilt bevarandevärda betonar 

nämnden att det är det nuvarande utseendet till sin helhet som inte får förvanskas. Om träpane-

len ska bytas ska den i sin utformning likna befintlig. Gällande Beéns park är det viktigt att 

vägen gestaltas med minimalt intrång i parken och att justering av marknivån görs med stor 

varsamhet.  

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget bejakar Allerums nuvarande 

struktur och att kyrkan fortsatt är centrumpunkt i denna del av Allerums kyrkby.  

Förvaltningen instämmer i att en utbyggnad i exempelvis tre etapper under tre år ur kulturmiljö-

hänseende hade varit mer fördelaktigt. Men i avvägningen mellan att inte störa de boende allt för 

mycket med en lång byggprocess och de vinster kulturmiljön skulle göra på ett sådant förfarande 

gör stadsbyggnadsförvaltningen bedömningen att den valda etappindelningen ändå är att föredra.  

Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer i synpunkten att det är hela byggnaden som inte får för-

vanskas, vilket även är syftet med bestämmelsen. Tegelfasad och korsvirkesstommen har pekats ut 

då dessa värden inte bedömts vara möjliga att ersätta på samma sätt som exempelvis träpanelen. 

Förvaltningen instämmer även i att intrång i Beéns park och justering av marknivån behöver ge-

nomföras med största möjliga varsamhet.  

Miljönämnden, 20 februari 2017 

Miljönämnden anser att det är svårt att motivera exploateringen av jordbruksmark med den 

exploateringsgrad som föreslagits. Det pågår ett omfattande arbete med att utreda hur staden 

kan förtätas inom ramen för arbetet med stadsplan 2017. Det är även angeläget att överväga 

förutsättningarna för tätare bebyggelse utanför Helsingborgs centrala delar. Miljönämnden 

menar sammantaget att detaljplanen behöver göra det möjligt för en bebyggelsestruktur som 

ger fler bostäder inom planområdet än det antal som planen föreslår.  

Det finns olika alternativ för var fördröjningsmagasin för dagvatten från planområdet kan place-

ras. Oavsett vilken placering som väljs kommer dagvatten att så småningom ledas till den biolo-

giskt värdefulla Dompängsbäcken, vattendraget vid Hjälmshults kungsgård. Miljönämnden vill 

understryka att tillförseln av dagvatten från planområdet inte får leda till att bäcken påverkas 

negativt. 

Dompängsbäcken styr utflödet från det befintliga fördröjningsmagasinet i Hjälmshult dit dag-

vatten från planområdet kan ledas efter fördröjning. Kapacitetshöjande åtgärder föreslås i bäck-

en som en följd av dagvattenhanteringen. Miljönämnden har dock svårt att se att tillräckliga 

kapacitetshöjdande åtgärder kan göras i bäcken utan att skada de biologiska värdena. Miljökva-

litetsnormerna för vatten riskerar att påverkas negativt. Miljönämnden förordar därför att dag-

vattenhantering löses uppströms så nära planområdet som möjligt. Detta innebär att det behövs 

ett fördröjningsmagasin som är generöst dimensionerat för att kunna ta emot vatten utan att 

påverka fördröjningsmagasinet nedströms i systemet.  



 

6 (27) 

Granskningsutlåtande 

Dnr:1354/2015 
Upprättad 1 september 2017  

Skötsel i form av exempelvis rensning av nedfallna grenar och liknande i Dompängsbäcken 

måste ske med stor försiktighet för att inte skada de biologiska värdena. Rensning i syfte att öka 

kapaciteten är vattenverksamhet och kräver tillstånd.  

Miljönämnden påminner om att en anmälan avseende dagvattenanläggningen måste lämnas till 

miljönämnden innan arbetet med anläggningen påbörjas.  

Kommentar: Detaljplanen styr inte antalet bostäder inom planområdet. Den redovisade siffran 

(60) avser det antal som stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt som mest sannolikt. Området 

ligger inom ett område med höga kulturmiljövärden och därför får tätheten som möjliggörs av 

detaljplanen ändå anses som hög.  

Den senaste dagvattenutredningen från AquaP (2016-09-30) har valt en av de i samrådet aktuella 

lösningarna för dagvatten. Någon rensning av Dompängsbäcken är inte en del av den föreslagna 

lösningen utan tvärt om betonas vikten av att föreslagna dagvattenmagasin dimensioneras med 

tillräcklig volym för att säkerställa minimal påverkan på dikningsföretaget. Detta stämmer mycket 

väl överens med den lösning som miljönämnden förordar. 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 7 december 2016 

NSR framför att fastigheternas avfallsutrymmen bör placeras i anslutning till körbar allmän väg. 

Att framkomligheten och sikten ska vara god exempelvis med avseende på växtlighet. Att vägen 

ska vara minst 4,6 meter bred och 15 meter lång med fri höjd på minst 4,6 meter. NSR har även 

skickat med en bilaga med information som kan hjälpa till att säkerställa det viktigaste i ren-

hållningsordningen. 

Kommentar: Placering av avfallsutrymmen är inte en detaljplanefråga. Avseende gatubredd och – 

längd uppfylls det inom hela planområdet. Fri höjd från växtlighet går inte att säkerställa i detalj-

plan utan är en skötselfråga. Plantering av nya träd har inte föreskrivits i anslutning till allmän 

gata. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att andra hinder för fri höjd finns inom planom-

rådet.  

Ledningsägare  

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), 10 februari 2017 

NSVA framför att området vid exploatering kommer att ligga inom verksamhetsområde för 

dricks- spill- och dagvatten.  

Dagvattenaslutning för planområdet norra del kan ske till dikningsföretag ”Allerum-Bröda år 

1939”. För att få avleda dagvatten via diket behövs ett avtal med dikningsföretaget. Avtalet be-

hövs även för att säkerställa drift och underhåll av diket.  

Dagvattenanslutning för den södra delen av planområdet kan ske till dikningsföretag ”Allerums 

torrläggningsföretag”. För att få avleda vatten via diket behövs ett avtal med dikningsföretaget. 

NSVA anser att avtalet ska innebära att kommunen tar över dikets sträcka mellan fastigheterna 

Ljunghus 9:1 och Allerum 2:10.  

Kapaciteten i det senare dikningsföretaget är mycket begränsad och det är en förutsättning att 

fördröjning sker innan avledning till diken. För förslag till kapacitetsberäkningar och fördröj-

ningsvolymer som krävs hänvisas till planen tillhörande dagvattenutredningar. 
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Dricksvatten kan anslutas till befintligt allmänt ledningsnät. Spillvatten anslutning kan ske i 

Annelundsvägen. För spillvatten krävs en ledningsutbyggnad med ca 750 meter ny ledning och 

den föreslagna pumpsationen på Allerum 1:32.  

Vid trädplanering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd mellan 2 och 4 meter (beroende 

på planteringens omfattning) mellan trädkronans ytterkant och ledning hålls.  

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit del av NSVAs synpunkter. 

Sakägare, boende med flera 

Fastigheten Allerum 2:42, 2:18 och 2:19, 16 februari 2017 

Fastighetsägarna framför i skrivelse att de uppfattat det som att dagvatten från planområdets 

södra del kommer ledas norr ut utan att passera dikningsföretaget Floddike genom Allerums 

mosse ALL 209. De undrar vad som händer om staden inte får tillstånd att göra det och påtalar 

att det är mycket viktigt att dikningsföretaget inte belastas med ytterligare vatten då det är 

mycket känsligt för översvämning hela vägen ned till Hittarp och Öresund. 

Fastighetsägarna undrar om hänsyn har tagits till Allerums mosse och dess fauna med hänvis-

ning till utredningar som gjordes i samband med bygget av väg 111. 

Fastighetsägarna har därutöver haft synpunkter kopplade till detaljplanen till Allerum 1:32. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen räknar med att de tillstånd som behövs kommer att 

komma på plats. I det fall detta inte skulle ske äger staden mark i anslutning till planområdet som 

kan användas för ytterligare fördröjningsmagasin för att säkerställa att avrinningen från planom-

rådet till Floddike genom Allerums mosse ALL 209 inte ökar från nuvarande förhållanden. Ut-

gångspunkten är att belastningen på dikningsföretagen inte ska öka till följd av genomförandet av 

detaljplanen.  

Allerums mosse kommer inte att belastas med mer vatten än i dag. Stadsbyggnadsförvaltningen 

gör därför bedömningen att flora och fauna i naturreservatet Allerums mosse inte kommer att 

påverkas negativt av detaljplanen.  

Synpunkter som rör planen för Allerum 1:32 behandlas separat i ”Detaljplan för fastigheten Alle-

rum 1:32 med flera, Allerum, Helsingborgs stad. 

Fastigheten Allerum 13:11, 8 januari 2017 

Fastighetsägarna skriver att de inte anser att utbyggnaden ska genomföras då det påverkar 

kyrkbyn och den befintliga befolkningen negativt.  

De vill att en bullerutredning genomförs enligt PBL 4 kap. 33 § så de kan förstå hur utbyggnaden 

påverkar den närmsta omgivningen och om riktvärdena för buller kommer överskridas längs 

Beéns väg. Fastighetsägarna anser att en sådan utredning ska ta hänsyn till både persontrafik 

och byggtrafik med avseende på längden på byggtiden.  

 Fastighetsägarna vill även att bullerutredningen ”redovisar det tilltänkta antalet lägenhet-

er/boende och inte bara tomter” då de anser att det är ”en missvisande siffra”. 

Fastighetsägarna anser inte att det är lämpligt att bygga bostäder i området med tanke på den 

komplicerade situationen för dagvattenhanteringen. 
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Den natursköna och lantliga miljön naggas i kanterna och riksintresset för kulturmiljö skadas 

påtagligt av planområdet och de planerade dagvattenmagasinen. Vegetationsridåer kommer 

inte kunna dölja den förändrade markanvändningen och kyrkbyns karaktär kommer gå förlo-

rad.  

Fastighetsägarna anser att bygghöjden har ändrats från 8 till 12,5 meter vilket innebär att det 

blir möjligt att bygga flervåningshus som ökar antalet möjliga lägenheter, biltrafiken och påver-

kar byns karaktär. De anser att höjden borde begränsas för att passa in i byns karaktär. 

Fastighetsägarna skriver att planförslaget inte är tillräckligt tydligt gällande begränsningar för 

det nya området och hur det ska smälta in i befintlig bebyggelse och ta tillvara riksintresset. 

Befintlig bebyggelse omfattas av områdesbestämmelser som begränsar vad som får förändras 

på fastigheterna inklusive trädgårdarnas vegetation.  

Enligt samrådsredogörelsen trafikeras Allerum med buss var 30 minut. Detta stämmer inte 

skriver fastighetsägarna, utan gäller endast vid två tillfällen på vardagar. Dessutom är det svårt 

att ta sig till Ödåkra eller Maria station kollektivt och byggdevägen till Ödåkra har snarast för-

sämrat situationen för cyklister. Möjligheterna att åka kollektivt är begränsade och de boende 

kommer att bli bilberoende och behöva två bilar per hushåll. Det kommer i sin tur att bidra till 

ökat buller och försämrad boendemiljö. 

Det gröna bälte som ska omge planområdet för att minska påverkan av upplevelsen av byn från 

omgivningarna kommer ta lång tid att etablera och tas ofta ner när de vuxit upp för att de 

skymmer solen. Ett fullvuxet träd har svårt att dölja ett 12 meter högt hus. De vegetationsridåer 

som utlovades vid Aftonsången har ännu inte kommit på plats 20 år senare. 

Fastighetsägarna anser att antagandena kring trafiken till och från området är fel. Enligt deras 

uppfattning kommer många att köra barnen till och från skolan eftersom säker skolväg saknas. 

Mycket av servicen finns i Ödåkra och till viss del Laröd. Detta innebär att den norra utfarten 

kommer att trafikeras mest. Därutöver framför fastighetsägarna att det är nästan omöjligt att ta 

sig ut vid den södra utfarten på morgonen och att en ombyggnad inte kommer att hjälpa. Trafi-

ken kommer att gå via den norra utfarten eftersom man där har företräde i förhållande till trafi-

ken från norr. Fastighetsägarna befarar att de kommer att få trafikbuller även på baksidan av 

huset till följd av att infarten till planområdet sker via Beéns väg. Som en följd av detta oroar sig 

fastighetsägarna för värdet på fastigheten. Då inte detaljplanen styr hur många lägenheter det 

kan bli till följd av detaljplanens genomförande anser fastighetsägarna att det antal tillkom-

mande fordon som redovisas i detaljplanen, två per tomt, kan anses rimligt att basera beräk-

ningar för trafik och buller på. Fastighetsägarna förutsätter att det blir mer än en lägenhet per 

tomt. 

De anser att korsningen vid Beéns väg bör utredas vidare tillsammans med trafikverket innan 

detaljplanen antas och anser att det vore bättre att flytta utfarten till ett läge väster om Kungs-

hult 5:7. Man uppger Ottesången som exempel på att staden gjort på detta sätt i andra delar av 

Allerum. Fastighetsägarna tror inte att staden tagit hänsyn till kostnaderna för anläggande och 

köpeskilling när man bedömt befintlig sträckning som billigare att genomföra då befintlig väg 

bland annat inte är dimensionerad för tung trafik.   

Placeringen av lekplatsen bör omvärderas på grund av närheten till Jonstorpsvägen och istället 

placeras längre in i området.  
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Fastighetsägarna efterfrågar en miljökonsekvensbeskrivning som tydligt beskriver konsekven-

serna för det föreslagna området och befintlig bebyggelse. De anser att planförslaget har påtag-

lig påverkan på riksintresset för kulturmiljö samt miljökvalitetsnormerna för luft. 

Vidare skriver fastighetsägarna att det inte finns någon livsmedelsbutik i Mariastaden och det 

utökade underlaget i Allerum inte lär vara tillräckligt för nyetablering. Närmsta livsmedelsbutik 

finns i Laröd.  

Fastighetsägarna skriver i yttrandet att planförslaget av stadsbyggnadsförvaltningen inte be-

döms skugga befintlig bebyggelse längs Beéns väg. De anser att denna bedömning är fel på 

grund av placeringen väster om befintlig bebyggelse, höjden på bebyggelsen och de planerade 

vegetationsridåerna.  

Fastighetsägarna undrar hur stadsbyggnadsförvaltningen kan dra slutsatsen i samrådsredogö-

relsen att det är ekonomiskt att dra ut utbyggnaden över tid när NSVA hävdar motsatsen.  

Fastighetsägarna konstaterar att inga volymer är angivna för dagvattenmagasinen men att de 

förväntar sig att de kommer ta stora arealer i anspråk. De anser inte att det är försvarbart att ta 

så mycket åkermark i anspråk. De påpekar även att dagvattenmagasin med stillastående vatten 

skapar mygg och ger otrevlig doft. Dagvattenmagasinen kommer även att påverka riksintresset 

skriver fastighetsägarna. 

Planhandlingarna hävdar att det inte ska bli en nämnvärt försämrad situation för de boende i 

området. Fastighetsägarna undrar om det är rimligt att de fortsatt ska behöva acceptera över-

svämning i källaren.  

Kommentar: PBL 4 kapitlet 33 § avser nyplanering av bostäder och är inte tillämpbar på befintliga 

bostäder. De tillkommande trafikvolymerna på Beéns väg är så små att de inte hade gett utslag i 

en bullerberäkning. Trafiken under byggtiden kommer visserligen att vara utdragen i tid men 

kommer inte att vara konstant under denna tid. Under byggtiden kommer det mesta buller som 

generaras inte vara trafikbuller utan komma direkt från byggplatsen. För sådant buller gäller att 

det endast får ske dagtid, eventuella störningar från byggnationen hanteras som ett tillsynsärende 

inom miljölagstiftningen. 

Detaljplanen reglerar inte antalet bostäder inom planområdet men antalet förväntas motsvara 

antalet möjliga fastigheter.  

Dagvattenhanteringen är en komplex fråga i de flesta områden idag till följd av förändrade neder-

bördsmönster och är en fråga som alltid behöver hanteras på ett eller annat sätt. Stadsbyggnads-

förvaltningens bedömning, med stöd i genomförda utredningar, är att planområdet är lämpligt för 

bostadsbebyggelse. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att genomförandet av detaljplanen inte leder till påtaglig skada 

på riksintresset kulturmiljö. Länsstyrelsen har inte haft någon erinran i granskningen relaterat till 

riksintresse kulturmiljö. Stadsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att Allerum även i fortsätt-

ningen kommer att vara en litet samhälle i lantlig miljö. Planförslaget förväntas stärka naturvär-

dena i Allerums kyrkby bland annat genom de nämnda vegetationsridåerna som kommer att fun-

gera som spridningskorridorer för växt- och djurliv. Vegetationsridåerna förväntas inte dölja den 

nya bebyggelsen utan skapa ett möte med landskapet och bebyggelsen och knyta ann till den 

skånska traditionen med vegetation runt gårdar och boställen. Vegetationsridåerna kommer att 

planteras på allmän platsmark där kommunen är huvudman och därmed ansvarar för plantering, 

skötsel och eventuell gallring. 
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Detaljplanen, som den såg ut i samrådshandlingen och de ändringar som gjordes till gransknings-

förslaget, medger samma typ av byggnader. Skillnaden är att byggnaderna efter ändringarna inte 

kan bli högre än nockhöjd 8 meter i de yttre delarna av planområdet och att högsta totalhöjd, i det 

inre av planområet reglers till maximalt 12,5 meter. Beroende på byggnadernas utformning hade 

en byggnad med bestämmelserna i samrådet kunnat få en högre nockhöjd än 8 meter respektive 

högre totalhöjd än 12,5 meter. Bestämmelserna är därmed en begränsning av möjligheterna jäm-

fört med samrådsförslaget. De högre byggnaderna får uppföras i planområdets inre. Mot befintlig 

bebyggelse föreskriver detaljplanen en högsta nockhöjd på åtta meter och en föreskriven minsta 

taklutning på 25°. 

Planförslaget innebär i praktiken motsvarande krav på det nya området som områdesbestämmel-

serna innebär för den befintliga bebyggelsen. Detta beror på skillnader i plan- och bygglagen avse-

ende bebyggelsen inom detaljplanerat område jämfört med utanför.  

Enligt Skånetrafikens hemsida trafikeras Allerums kyrka var 30:e minut under högtrafik på mor-

gonen och därefter åter igen på eftermiddagen fram till halvsju då bussen övergår till att trafikera 

Allerums kyrka en gång per timme. Sista bussen till Helsingborgs central avgår 23:45. Under en 

övervägande del av dagen, och de tidsperioder majoriteten av resorna till och från bostäderna 

sker, trafikeras Allerums kyrka var 30:e minut av en buss som går till Helsingborgs central. Det-

samma gäller resor från Helsingborgs central till Allerums kyrka. 

Kalkylerna på antalet resor till och från planområdet är gjort på ett snitthushåll enligt nuvarande 

resemönster i Skåne och stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det är rimliga anta-

ganden och förmodligen i överkant då trenden i samhället går mot färre bilar per hushåll. 

Vegetationsridån kan etableras relativt snabbt beroende på val av växtmaterial. Detaljplanen för 

Aftonsången saknar både plats för och bestämmelser om vegetation. Det aktuella planförslaget 

innebär, för kommunen, tvingande bestämmelser att plantera och vidmakthålla vegetationsridån. 

Avsikten är inte att dölja bebyggelsen utan att mildra intrycket av den.  

Stadsbyggnadsförvaltningen delar inte fastighetsägarnas uppfattning om att större delen av den 

tillkommande trafiken kommer att välja den norra utfarten till Jonstorpsvägen. Förvaltningens 

uppfattning är även fortsatt att fördelningen kommer att bli relativt jämn på de båda utfarterna. 

Ombyggnaderna av utfarterna kommer att bidra till en trafiksäkrare miljö för oskyddade trafikan-

ter. En promenad från planområdet till befintlig skola i Allerum uppskattas till cirka 10 minuter. 

Vid passagen över Jonstorpsvägen från planområdet och den befintliga bebyggelsen på Beéns väg 

finns ett markerat övergångsställe. Längs Jonstorpsvägen in till skolan finns gång-cykelväg. 

Trafik mot skolan och Ödåkra från Beéns väg har inte företräde gentemot trafik på vare sig Alle-

rums kyrkväg eller Jonstorpsvägen. Trafiken som kommer från nordost på Jonstorpsvägen har 

dock stopplikt. Hur korsningarna kommer att se ut och vilka trafikregler de kommer att ha avgörs 

inte i detaljplanen. Den trafik som genereras från planområdet är liten till omfattningen och obe-

roende om man räknar med 120 fordon eller fler uppnås inte så höga trafikvolymer att det kan 

väntas få ett utslag på en bullerberäkning.  

Stadsbyggnadsförvaltningen vidhåller att en ny gatusträckning för utfart från planområdet väster 

om byn inte är lämplig ur kulturmiljöhänseende. Vägkroppen hade fått ett stort genomslag i land-

skapsbilden och påverkat upplevelsen av den befintliga vägen i dess kulturhistoriskt viktiga läge. 

En utfart i det läget hade inte förändrat situationen vid korsningen Allerums kyrkväg – Beéns väg 

– Jonstorpsvägen då trafiken ändå hade hamnat i korsningen efter en omväg väster om byn. 

Sträckningen är mer än den dubbla jämfört med att nyttja den norra utfarten via Beéns väg. Kost-
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naderna bedömts också som lägre för det valda alternativet. Huvudargumentet för valet av 

sträckning har dock alltid varit riksintresset för kulturmiljö.  

Avståndet från Jonstorpsvägen till den föreslagna lekplatsen är över 60 meter. Av de tillgängliga 

ytorna i planområdet lämpar sig antingen ytan vid Klockaregården eller utvidgningen av Beéns 

park bäst för lekplats. Läget vid Beéns park har valts just på grund av att parken redan finns och 

att med en utvidgning kommer parken att kunna fungera som en närpark. Lekplatsens placering 

gynnar också att fler från andra områden i Allerum använder den då Beéns park redan är ett eta-

blerat besöksmål. 

En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, upprättades i Ändring av översiktsplan (ÄÖP) Allerum – 

Hjälmshult, antagen 2013. Planförslaget är därutöver konsekvensbeskrivet i planbeskrivningen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser inte att planförslaget är sådant att det behöver upprättas en 

miljökonsekvensbeskrivning och inte heller länsstyrelsen påtalar behovet av en MKB vare sig i 

samrådet eller i granskningen.  

I Mariastaden, på Grepgatan 40, finns en livsmedelsbutik som har öppet alla dagar. Även annan 

offentlig service finns i Mariastaden. Stadsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att en utbygg-

nad av Allerum med fler invånare mycket väl kan bidra till ökad närservice på orten. Nya typer av 

livsmedelsbutikskoncept har testats i motsvarande lägen med god framgång. Stadsbyggnadsför-

valtningen har valt att förhålla sig till handeln på Väla och Mariastaden i beskrivningen av plan-

området då förvaltningen sett dessa som lämpligare på grund av infrastruktur och storlek.  

Stadsbyggnadsförvaltningen gjorde tidigt i planprocessen en 3D modell över området som använts 

kontinuerligt i processen för att studera bland annat skuggbilden av planförslaget. Stadsbyggnads-

förvaltningen har utifrån modellen kunnat konstatera att befintlig bebyggelse inte drabbas av 

betydande skuggning även om den vid vissa tider skuggas. Den skuggning som sker i den västra 

bebyggelseraden längs Beéns väg sker sista timman före solnedgång. Den östra raden skuggas inte 

av tillkommande bebyggelse under någon del av dygnet. Vegetationsridån ligger på ett sådant 

avstånd från befintlig bebyggelse att ingen skuggpåverkan kommer vara märkbar. Modellen har 

inte tagit hänsyn till befintlig vegetation vilket betyder att den faktiska påverkan, avseende skugg-

ning, på befintlig bebyggelse från ny bebyggelse är mindre än modellen visat.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med mark- och exploateringsenheten gjort bedöm-

ningen att det sammanvägt är försvarbart att etappindela genomförandet av detaljplanen. På så 

vis kan nya bostäder växa fram i en långsammare takt och få en önskvärd variation i utförandet 

vilket gynnar kulturmiljön. NSVAs synpunkter i samrådet berörde finansieringen av VA-

anläggningen där anslutningsavgifter eventuellt inte kan tas ut förrän hela området är utbyggt. 

Dagvattenmagasinens rekommenderade volym finns i dagvattenutredningen på sidan 11 och 12. 

Rekommenderade volymer enligt utredningen är totalt 4380 m3.  

Då planförslaget innebär anläggandet av ett robust dagvattensystem med väl tilltagen dimension-

ering samt att det samma ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och avlopp 

kommer inte dagvattensituationen för befintliga bostäder att förvärras. Utbyggnaden av dagvat-

tensystemet innebär att den befintliga, underdimensionerade, ledningen, i Beéns väg byts ut till en 

väl tilltagen ledning. Detta bör leda till att förhållandet för de befintliga bostäderna förbättras. 

Vattenytor, så som märgelgravar och andra småvatten, har varit ett naturligt inslag i det skånska 

kulturmiljölandskapet, öppna dagvattenanläggningar kan inte anses skada riksintresset. De bidrar 

till att höja den biologiska mångfalden och kan ses som en naturlig del i landskapet. 
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Fastigheten Allerum 13:20, 12 januari 2017 

Fastighetsägarna skriver att de inte anser att utbyggnaden av Kungshult 8:8 ska genomföras. 

Detta då det kommer att skada riksintresset för kulturmiljö på ett påtaglit sätt och innebära 

negativ inverkan på den unika kyrkbyn och dess befintliga befolkning. Dessutom anser fastig-

hetsägarna att det är fel att bygga bostäder på jordbruksmark då den bör användas för odling. 

Även dagvattenlösningen med dagvattenmagasin kommer att innebära påtaglig skada på riksin-

tresset för kulturmiljö enligt fastighetsägarna, speciellt synintrycket från Allerums kyrkväg. 

Dessutom oroar de sig för att dagvattenmagasinen kommer att gynna förekomsten av mygg och 

ge dålig lukt. De undrar också hur dagvattenlösningen ska finansieras och om det är ekonomiskt 

försvarbart.  

Den i detaljplanen föreskrivna högsta totalhöjden för bebyggelse på 12,5 meter kommer att 

påverka byns karaktär negativt, ge skuggbildning på befintliga bostäder och innebära att det 

byggs fler bostäder vilket i sin tur bidrar till högre trafikbelastning. Fastighetsägarna menar 

också att på så sätt ”urholkas det lantliga läget och byns karaktär”.  Även den planerade vegetat-

ionsridån kommer att skugga befintliga bostäder. 

Fastighetsägarna undrar varför planen inte reglerar antalet lägenheter. De hänvisar till de olika 

uppgifterna som finns i planhandlingarn om att det kan bli cirka 60 nya bostäder, fastigheter, 60 

fribyggartomter för bostäder etcetera. Vidare anser de att detaljplanen inte reglerar begräns-

ning i utförande för den nya bebyggelsen för att säkerställa att den nya bebyggelsen ska smälta 

in i den befintliga miljön. De hänvisar till att för den befintliga bebyggelsen gäller utökad lovplikt 

för byggnaderna längs Beéns väg, inklusive trädgårdarnas vegetation. 

Vidare skriver fastighetsägarna att den i samrådsredogörelsen beskrivna möjligheten för kollek-

tivtrafikkoppling inte stämmer. De beskriver att då möjligheten att ta sig kollektivt till Maria och 

Ödåkra station dessutom är begränsad innebär det att de som flyttar till de nya bostäderna 

kommer att bli lika bilberoende som de själva. Inte heller går det att åka kollektivt till postser-

vice i Ödåkra. Den ökade biltrafiken kommer att innebära ökat buller och försämrad boende-

miljö. 

Fastighetsägarna skriver att de med stor säkerhet kan säga att merparten av den nya trafiken 

kommer att gå via den norra utfarten då det är den närmaste kopplingen till skola, idrottsplats, 

Ödåkra, Laröd och Väla köpcentrum. De menar också att det är omöjligt att ta sig ut vid den 

södra utfarten på morgonen och att det också gör att den norra utfarten kommer att användas 

då den har företräde gentemot trafiken norrifrån. Korsningen Beéns väg och Jonstorpsvägen 

behöver utredas mer tillsammans med trafikverket skriver fastighetsägarna. Den är redan i dag 

farlig och en ökning av trafiken kommer att ha negativ inverkan på säkerheten för barn som ska 

ta sig över vägen till skola och fritidsaktiviteter. 

Lösningen, anser fastighetsägarna, är att flytta korsningen och dra den väster om fastigheten 

Kungshult 5:7 vilket skulle minska påverkan för den befintliga bebyggelsen och göra korsningen 

säkrare. De anser att den förklaring de fått om att en sådan ny vägdragning skulle ha negativ 

inverkan på riksintresset för kulturmiljö inte kan stämma. 

Fastighetsägarna till Allerum 13:20 vill att det ska göras en bullerutredning baserad på antalet 

tillkommande lägenheter och inte på antalet tomter, då de anser att detaljplanen medger flera 

lägenheter per tomt. Dessutom ska bullerutredningen ta hänsyn till den långa byggtiden som 

kommer att innebära en ökad bullernivå på grund av byggtrafik. De menar att byggtrafik och 

anläggningsarbeten kommer att begränsa deras möjlighet att använda sin trädgård. Samt att 
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byggtiden kommer att pågå under hela deras barns uppväxt. De vill att en miljökonsekvensbe-

skrivning upprättas som beskriver konsekvenserna för den befintliga bebyggelsen, riksintresset 

för kulturmiljö, miljökvalitetsnormer för luft, vatten och buller. 

Vidare tar fastighetsägarna upp att de inte tror att den i planen beskrivna vegetationsridån 

kommer att begränsa det nya bostadsområdets påverkan på omgivningen. De bygger detta på 

att en utlovad vegetationsridå öster om Aftonsången inte kommit på plats på cirka 20 år, att det 

tar lång tid för träd och buskar att växa upp och att uppvuxna träd tas ner för att de skymmer 

solen. 

De anser inte att detaljplanen tillräckligt väl beskriver hur det nya bostadsområdet kommer att 

påverka de befintliga bostäderna. De påpekar att deras tidigare synpunkter inte har beaktats 

samt efterlyser en bättre dialog från kommunens sida med de boende i området. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen är inte av uppfattningen att dagvattenmagasinen ska-

dar riksintresset för kulturmiljö. Vatten, så som märgelgravar och andra småvatten, är ett histo-

riskt inslag i landskapet runt Allerum som försvann relativt sent. Dagvattenmagasinen kommer 

dessutom att bidra till den biologiska mångfalden i området. 

 De åtgärder som görs för den nya bebyggelsen finansieras av exploateringen.  De åtgärder som 

görs som en del av en större satsning för att förbättra VA-situationen i hela Allerum – Hjälmshult 

bekostas som brukligt av VA-kollektivet.  

Totalhöjden 12,5 meter kombineras med en byggnadshöjd på 7 meter. I praktiken innebär det att 

det går att bygga två plus en indragen våning. Granskningsförslaget var en skärpning av samråds-

förslaget där ännu högre bebyggelse var möjlig beroende på utformning av byggnaderna. 

Den planerade vegetationsridån är inte tänkt att dölja den nya bebyggelsen. Den ska knyta an till 

den skånska traditionen med en vegetationsridå runt gårdar och boställen. Den planteras på all-

män platsmark som kommunen är huvudman för vilket innebär att kommunen etablerar, sköter 

och utför eventuell gallring av växtligheten. 

 Detaljplanens genomförande skulle kunna innebära fler bostäder än de beräknade 60 men då 

efterfrågan på tomter för villor via kommunens tomtkö är stor bedöms det som sannolikt att om-

rådet styckas i cirka 60 fastigheter där det uppförs en bostad per fastighet. 

 Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att utbyggnadens omfattning inte är av sådan om-

fattning att byns lantliga läge eller karaktär förändras. Skalan är väl överensstämmande med en 

bybebyggelse i jordbrukslandskap. Inte heller kommer detaljplanens genomförande att skada riks-

intresset för kulturmiljövården. De gällande områdesbestämmelserna reglerar befintlig bebyggelse 

med bestämmelser som till stor del motsvaras av bestämmelserna i detaljplanen och de bestäm-

melser som träder i kraft när ett område planläggs med detaljplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att trafikvolymerna i detaljplanen är beräknade högt redan 

från början och att det finns marginaler i beräkningarna i det fall det blir fler än 60 bostäder. Den 

tillkommande trafiken når inte upp till sådana volymer att det ger någon skillnad i bullernivåer. 

Det finns inga miljökvalitetsnormer för buller men det finns riktvärden som är fastslagna av risk-

dagen. De bullervärden som gäller för den aktuella detaljplanen är att trafikbuller inte får över-

stiga 55 dBA ekvivalentvärde och att maxvärdet på uteplats inte får överstiga 70 dBA. Genom-

förandet av detaljplanen kommer inte att innebära att riktvärdena för buller överskrids varken 

inom planområdet eller för de befintliga bostäderna.  
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Trafiken under byggtiden kommer visserligen att vara utdragen i tid men kommer inte att vara 

konstant under denna tid. Under byggtiden kommer det mesta buller som generaras inte vara 

trafikbuller utan komma direkt från byggplatsen. För sådant buller gäller att det endast får ske 

dagtid, eventuella störningar från byggnationen hanteras som ett tillsynsärende inom miljölag-

stiftningen.  

Det finns inget behov av en miljökonsekvensbeskrivning för vare sig påverkan på luft, vatten, riks-

intresse för kulturmiljövården eller buller. Samtliga omfattas av konsekvensbeskrivningen i plan-

beskrivningen. Planbeskrivningen beskriver även det nya bostadsområdets påverkan på befintlig 

bebyggelse. 

Inom detaljplaneprocessen har ett samråd hållits, berörda fastighetsägare och andra sakägare har 

fått information och möjlighet att yttra sig under planprocessen. Därmed har kommunen uppfyllt 

de krav som finns i plan och bygglagen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har sedan tidigt i planprocessen haft en 3D modell och kontinuerligt 

undersökt bland annat skuggverkan från planförslaget på omgivningarna. Stadsbyggnadsförvalt-

ningens bedömning är inte att befintlig bebyggelse inte skuggas utan att den inte utsätts för bety-

dande skugga. Skuggning sker uteslutande under sista timmen innan solens nedgång och är inte 

att betrakta som betydande.   

Enligt Skånetrafikens hemsida trafikeras Allerums kyrka var 30:e minut under högtrafik på mor-

gonen och därefter åter igen på eftermiddagen fram till halv sju, då bussen övergår till att trafi-

kera Allerums kyrka en gång per timme. Sista bussen till Helsingborgs central avgår 23:45. Under 

en övervägande del av dagen, och de tidsperioder majoriteten av resorna till och från bostäderna 

sker, trafikeras Allerums kyrka var 30:e minut av en buss som går till Helsingborgs central. Det-

samma gäller retur resor från Helsingborgs central till Allerums kyrka. 

Stadsbyggnadsförvaltningen delar inte fastighetsägarnas uppfattning att trafiken, baserat på 

nuläget, kommer att nästan exklusivt att välja den norra ut-/infarten. Förvaltningens uppfattning 

är även fortsatt att fördelningen kommer att bli relativt jämn på de båda utfarterna. Ombyggna-

derna av utfarterna kommer att bidra till en trafiksäkrare miljö för oskyddade trafikanter. En 

promenad från planområdet till befintlig skola i Allerum uppskattas till cirka 10 minuter. Vid pas-

sagen över Jonstorpsvägen från planområdet och den befintliga bebyggelsen på Beéns väg finns ett 

markerat övergångsställe. Längs Jonstorpsvägen in till skolan finns gång- och cykelväg. 

Trafik mot skolan och Ödåkra från Beéns väg har inte företräde gentemot trafik på vare sig Alle-

rums kyrkväg eller Jonstorpsvägen. Trafiken som kommer från nordost på Jonstorpsvägen har 

dock stopplikt. Hur korsningarna kommer att se ut och vilka trafikregler de kommer att ha avgörs 

inte i detaljplanen.  

Stadsbyggnadsförvaltningen vidhåller att en ny gatusträckning för utfart från planområdet väster 

om byn inte är lämplig ur kulturmiljöhänseende. Vägkroppen hade fått ett stort genomslag i land-

skapsbilden och påverkat upplevelsen av den befintliga vägen i dess kulturhistoriskt viktiga läge. 

En utfart i det läget hade inte förändrat situationen vid korsningen Allerums kyrkväg – Beéns väg 

– Jonstorpsvägen då trafik med målpunkter som Allerums skola, idrottsplats etcetera ändå måste 

ta sig till korsningen. Sträckningen är mer än den dubbla jämfört med att nyttja den norra utfar-

ten via Beéns väg. Kostnaderna bedömts också som lägre för det valda alternativet. Huvudargu-

mentet för valet av sträckning har dock alltid varit att då befintliga vägar ingår i riksintresset för 

kulturmiljö skulle en sådan ny vägdragning påtaglit skada riksintresset för kulturmiljö. 
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Fastigheten Allerum 13:23, 16 januari 2017 

I en skrivelse framför ägarna till fastigheten Allerum 13:23 att detaljplanen inte tagit hänsyn till 

hur de kommer att påverkas av den planerade utbyggnaden och att kommunen inte tagit hänsyn 

till deras synpunkter under tidigare skede i processen. 

De skriver vidare att den förändrade höjden från åtta till 12,5 meter innebär att det går att 

bygga flervåningshus, vilket i sin tur kommer att leda till påverkan på byns karaktär, ökat antal 

lägenheter i området, ökad biltrafik. De vill att detaljplanen begränsar bygghöjden så att det 

maximalt går att uppföra en och en halvplans-villor. Fastighetsägarna anser att detaljplanen inte 

tillräckligt tydlig reglerar hur den nya bebyggelsen ska smälta in i den befintliga miljön. De skri-

ver att enligt de nuvarande områdesbestämmelserna har de bestämmelser som styr hur de får 

förändra sina byggnader, inklusive trädgårdarnas vegetation och vill att det införs likande be-

stämmelser i den aktuella detaljplanen. 

Den planerade lekplatsen bör, enligt fastighetsägarna lokaliserar till annan plats då den i planen 

föreslagna platsen är för nära Jonstorpsvägens trafik. En plats längre in i området hade varit 

säkrare för barnen. 

Fastighetsägarna menar att de kommer att störas av byggtrafik och anläggningsarbeten under 

den långa utbyggnadstiden. Byggtrafiken kommer sannolikt att medföra att gränsvärden för 

buller överskrids.  

Ägarna till Allerum 13:23 tycker att korsningen Beéns väg och Jonstorpsvägen bör utredas vi-

dare innan detaljplanen antas. De förslår att utfarten flyttas och dras nordväst om fastigheten 

Kungshult 5:7. De anser inte att detta kan inverka negativt på det visuella intrycket vid byns 

västra infart. Däremot kommer ett öppet dagvattenmagasin att ha negativ inverkan på detta. 

Kommentar: Totalhöjden 12,5 meter kombineras med en byggnadshöjd på 7 meter. I praktiken 

innebär det att det går att bygga två plus en indragen våning. Granskningsförslaget var en skärp-

ning av samrådsförslaget där ännu högre bebyggelse var möjlig beroende på utformning av bygg-

naderna.  

De gällande områdesbestämmelserna reglerar befintlig bebyggelse med bestämmelser som till stor 

del motsvaras av bestämmelserna i detaljplanen och de bestämmelser som träder i kraft när ett 

område planläggs med detaljplan. 

Avståndet till Jonstorpsvägen till den föreslagna lekplatsen är över 60 meter. Av de tillgängliga 

ytorna i planområdet lämpar sig antingen ytan vid Klockaregården eller utvidgningen av Beéns 

park bäst för lekplats. Läget vid Beéns park har valts just på grund av att parken redan finns och 

att med en utvidgning kommer parken att kunna fungera som en närpark. Lekplatsens placering 

gynnar också att fler från andra områden i Allerum använder den då Beéns park redan är ett eta-

blerat besöksmål. 

Trafiken under byggtiden kommer visserligen att vara utdragen i tid men kommer inte att vara 

konstant under denna tid. Under byggtiden kommer det mesta buller som generaras inte vara 

trafikbuller utan komma direkt från byggplatsen. För sådant buller gäller att det endast får ske 

dagtid, eventuella störningar från byggnationen hanteras som ett tillsynsärende inom miljölag-

stiftningen.  

Stadsbyggnadsförvaltningen vidhåller att en ny gatusträckning för utfart från planområdet väster 

om byn inte är lämplig ur kulturmiljöhänseende. Vägkroppen hade fått ett stort genomslag i land-

skapsbilden och påverkat upplevelsen av den befintliga vägen i dess kulturhistoriskt viktiga läge. 
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En utfart i det läget hade inte förändrat situationen vid korsningen Allerums kyrkväg – Beéns väg 

– Jonstorpsvägen då trafik med målpunkter som Allerums skola, idrottsplats etcetera ändå måste 

ta sig till korsningen. Sträckningen är mer än den dubbla jämfört med att nyttja den norra utfar-

ten via Beéns väg. Kostnaderna bedöms också som lägre för det valda alternativet. Huvudargu-

mentet för valet av sträckning har dock alltid varit att då befintliga vägar ingår i riksintresset för 

kulturmiljö skulle en sådan ny vägdragning påtaglit skada riksintresset för kulturmiljö. 

Stadsbyggnadsförvaltningen är inte av uppfattningen att dagvattenmagasinen skadar riksintres-

set för kulturmiljö. Vatten, så som märgelgravar och andra småvatten, har varit en naturlig del av 

kulturmiljölandskapet. Dagvattenmagasinen kommer dessutom att bidra till den biologiska mång-

falden i området. 

Fastigheten Allerum 13:24, 11 januari 2017 

Ägarna till fastigheten Allerum 13:24 skriver att planhandlingarna inte behandlar hur de kom-

mer att påverkas av utbyggnaden och att deras synpunkter heller inte beaktas och de efterlyser 

en dialog med de som redan bor i området.  

De anser att utbyggnaden av Kungshult 8:8 inte ska genomföras då den kommer att påverka den 

unika kyrkbyn negativt och skada de värden som ligger till grund för riksintresset. Fastighetsä-

garna menar att det är omfattningen av utbyggnaden, den tillåta högsta totalhöjden på 12,5 

meter som i praktiken innebär att det går att uppföra trevåningshus, detaljplanens brist på ut-

formningsbestämmelser och de planerade dagvattenmagasinen som kommer att inverka nega-

tivt på byns karaktär och lantliga läge samt innebära påtaglig skada på riksintresset kulturmiljö.  

De vill att planbestämmelserna begränsar höjden på byggnader till att motsvara maximalt en 

och en halvplans-villor. De vegetationsridåer som föreslås i detaljplanen kommer inte att kunna 

dölja den höga bebyggelsen skriver fastighetsägarna. Fastighetsägarna undrar om alla tillstånd 

finns för att leda dagvattnet vidare från ett avrinningsområde till ett annat. De befarar också att 

de planerade dagvattenmagasinen kommer att leda till mygg och dålig lukt.  

Vidare skriver ägarna till Allerum 13:24 att de kommer att få merparten av den tillkommande 

trafiken utanför sin norra tomtgräns, vilket kommer att leda till att de inte kan utnyttja sin träd-

gård på grund av buller och avgaser. Med detta kommer försämrad livskvalité och hälsa. De 

menar att den norra infarten till det nya området kommer att göra att de inte kan köra ut från 

sitt garage då sikten kommer att vara så skymt att det kommer att innebära en fara för deras 

säkerhet. Även den tunga byggtrafiken kommer att påverka möjligheten att vistas i trädgården 

negativt. De skriver också att deras servitut för att använda vägen kommer att påverkas. Med 

anledning av det buller som detaljplanens genomförande kommer att medföra vill ägarna till 

Allerum 13:24 att en bullerutredning genomförs. Den ska vara baserad på det egentliga antal 

lägenheter som detaljplanen tillåter. De menar att det antal på 60 bilar som anges i planbeskriv-

ningen är felaktigt. De vill också att detaljplanen ska reglera antalet lägenheter i det nya områ-

det. 

Fastighetsägarna menar att den tillkommande trafiken kommer att använda sig av den norra 

infarten eftersom den är närmast Allerums skola och idrottsplatsen då de anser att det saknas 

säker väg till skola och idrottsplatsen. Även för trafik till Ödåkra och Väla köpcentrum blir den 

norra infarten närmast. Det faktum att den södra utfarten från Beéns väg inte går att använda på 

mornarna på grund av den höga trafikbelastningen på Jonstorpsvägen samt att den norra utfar-

ten från Beéns väg har företräde gentemot trafiken från norr gör också att den norra utfarten är 

mest attraktiv. Detta kommer att göra att de barn som ska korsa Jonstorpsvägen kommer att 

vara utsatta för fara. 
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De föreslår att korsningen Beéns väg – Jonstorpsvägen utreds vidare och att det vore bättre att 

flytta den norra infarten till ett läge väster om fastightens Kungshult 7:5 för att minska påverkan 

på befintlig bebyggelse och skapa en säkrare korsning. Fastighetsägarna håller inte med i stads-

byggnadsförvaltningens bedömning om att detta skulle ha negativ inverkan på det visuella mö-

tet med byn från väster. De menar att det i byns östra del redan finns en sådan lösning (Ot-

tesången) där det nu har planterats en vegetationsridå. Inte heller anser de att stadsbyggnads-

förvaltningens bedömning att en sådan lösning vore dyrare kan stämma då de skriver att ”man 

högst troligt inte tagit hänsyn till köpeskillingen för marken samt kostnader för att lägga om be-

fintlig väg”. Som ett alternativ till att göra en ny väg väster om Kungshult 7:5 föreslås att den 

befintliga vägen väster om Klockaregården används.  

Ägarna till Allerum 13:24 skriver att åtgärder måste till för att trafiken genom byn ska hålla 

hastighetsgränsen på max 40 km/h. 

De fortsätter med att skriva att de som flyttar till de planerade bostäderna kommer att bli bilbe-

roende liksom de själva. Det saknas kollektivtrafikkoppling till Ödåkra och den ombyggnad som 

skett på sträckan Allerum - Ödåkra till bygdeväg inte har ökat säkerheten för cyklister på 

sträckan utan snarare tvärt om. Den planerade bebyggelsen kommer inte heller att skapa un-

derlag för en ny livsmedelsbutik i Allerum. 

De avslutar med att skriva att de inte anser att det är befogat att ta jordbruksmark i anspråk för 

att bygga bostäder och att det i Helsinborg redan finns byggklara tomter med tillgång till god 

kollektivtrafik. 

Kommentar: Inom detaljplaneprocessen har ett samråd hållits, berörda fastighetsägare och andra 

sakägare har fått information och möjlighet att yttra sig under planprocessen. Därmed har kom-

munen uppfyllt de krav som finns i plan och bygglagen. 

Genomförandet av den aktuella detaljplanen kan inte anses medför påtaglig skada på riksintresset. 

Klockaregården och Beéns park som är utpekade i riksintresse beskrivningen får skyddsbestäm-

melser i detaljplanen. De planerade bostäderna ligger utanför riksintresset och kan inte sägas 

påverkar riksintresset negativt.  Inte heller kan dagvattenmagasinen anses skada riksintresset för 

kulturmiljö. Vatten, så som märgelgravar och andra småvatten, har varit en naturlig del av kul-

turmiljölandskapet. Dagvattenmagasinen kommer dessutom att bidra till den biologiska mångfal-

den i området. Stadsbyggnadsförvaltningen räknar med att de tillstånd som behövs kommer att 

komma på plats. I det fall detta inte skulle ske äger staden mark i anslutning till planområdet som 

kan användas för ytterligare fördröjningsmagasin för att säkerställa att avrinningen från planom-

rådet till Floddike genom Allerums mosse ALL 209 inte ökar från nuvarande förhållanden. Ut-

gångspunkten är att belastningen på dikningsföretagen inte ska öka till följd av genomförandet av 

detaljplanen. 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att utbyggnadens omfattning inte är av sådan om-

fattning att byns lantliga läge eller karaktär förändras. Skalan är väl överensstämmande med en 

bybebyggelse i jordbrukslandskap. Inte heller kommer detaljplanens genomförande att skada riks-

intresset för kulturmiljövården. De gällande områdesbestämmelserna reglerar befintlig bebyggelse 

med bestämmelser som till stor del motsvaras av bestämmelserna i detaljplanen och de bestäm-

melser som träder i kraft när ett område planläggs med detaljplan. Vegetationsridåerna som de-

taljplanen föreskriver kommer att planteras på mark där kommunen är huvudman. Detta innebär 

att kommunen ansvarar för etablering, skötsel och eventuell gallring. Vegetationen är inte till för 

att dölja det nya bostadsområdet utan tänkt att knyta an till den skånska traditionen med läplan-

teringarn runt gårdar och boställen. 
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I de inre delarna av det nya bostadsområdet regleras totalhöjden till 12,5 meter. Detta kombineras 

med en byggnadshöjd på 7 meter. I praktiken innebär det att det går att bygga två plus en indra-

gen våning. Granskningsförslaget var en skärpning av samrådsförslaget där ännu högre bebyg-

gelse var möjlig beroende på utformning av byggnaderna. 

Detaljplanen reglerar inte antalet bostäder men då området kommer att ingå i den kommunala 

tomtkön är det ett rimligt antagande att det blir en bostad per fastighet.  

Stadsbyggnadsförvaltningen vidhåller att en ny gatusträckning för utfart från planområdet väster 

om byn inte är lämplig ur kulturmiljöhänseende. Vägkroppen hade fått ett stort genomslag i land-

skapsbilden och påverkat upplevelsen av den befintliga vägen i dess kulturhistoriskt viktiga läge. 

En utfart i det läget hade inte förändrat situationen vid korsningen Allerums kyrkväg – Beéns väg 

– Jonstorpvägen då trafik med målpunkter som Allerums skola, idrottsplats etcetera ändå måste ta 

sig till korsningen. Sträckningen är mer än den dubbla jämfört med att nyttja den norra utfarten 

via Beéns väg. Kostnaderna bedömts också som lägre för det valda alternativet. I kostnadsbedöm-

ningen ingår samtliga kostnader även eventuellt markköp. Huvudargumentet för valet av sträck-

ning har dock alltid varit att då befintliga vägar ingår i riksintresset för kulturmiljö skulle en så-

dan ny vägdragning innebära påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö. 

De befintliga utfartsservituten blir onödiga då Beéns väg blir allmän väg med utfartsrätt för alla 

fastigheter längs vägen. Därmed kommer utfartsservituten att upphävas. 

Detaljplanen kan inte reglera hastigheten på vägen, varken skyltad eller verklig hastighet men 

detaljplanens genomförande kommer att innebära hastighetssänkande åtgärder i området. 

Det är inte ett rimligt antagande att tro att all trafik från det nya bostadsområdet kommer att 

passera den norra kopplingen till Jonstorpsvägen. Bostadsområdets utsträckning går i nordsydlig 

riktning och hälften av de nya bostäderna kommer att få närmare till den södra kopplingen.  

En promenad från planområdet till befintlig skola i Allerum uppskattas till cirka 10 minuter. Vid 

passagen över Jonstorpsvägen från planområdet och den befintliga bebyggelsen på Beéns väg finns 

ett markerat övergångsställe. Längs Jonstorpsvägen in till skolan finns gång- och cykelväg. 

Trafik mot skolan och Ödåkra från Beéns väg har inte företräde gentemot trafik på vare sig Alle-

rums kyrkväg eller Jonstorpsvägen. Trafiken som kommer från nordost på Jonstorpsvägen har 

dock stopplikt. Hur korsningarna kommer att se ut och vilka trafikregler de kommer att ha avgörs 

inte i detaljplanen. Den trafik som genereras från planområdet är liten till omfattningen och obe-

roende om man räknar med 120 fordon eller fler uppnås inte så höga trafikvolymer att det kan 

väntas få ett utslag på en bullerberäkning.  

Den tillkommande trafiken kommer inte att bli av sådan omfattning att det ger utslag i en buller-

beräkning. För den aktuella detaljplanen gäller att trafikbuller inte får överstiga 55 dBA ekviva-

lentvärde och att maxvärdet på uteplats inte får överstiga 70 dBA. Genoförandet av detaljplanen 

kommer inte att innebära att riktvärdena för buller överskrids varken inom planområdet eller för 

de befintliga bostäderna.  

Trafiken under byggtiden kommer visserligen att vara utdragen i tid men kommer inte att vara 

konstant under denna tid. Under byggtiden kommer det mesta buller som generaras inte vara 

trafikbuller utan komma direkt från byggplatsen. För sådant buller gäller att det endast får ske 

dagtid, eventuella störningar från byggnationen hanteras som ett tillsynsärende inom miljölag-

stiftningen.  
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Helsinborg är en kommun som växer. Efterfrågan på villatomter i lantlig miljö är stor. Närheten 

till Mariastaden och Helsingborg så väl som Ödåkra gör Allerum till en efterfrågad bostadsort. 

Därför har stadsbyggnadsförvaltning fått i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden att upprätta aktu-

ell detaljplan. 

Fastigheten Allerum 13:25, 13 januari 2017 

Fastighetens ägare skriver att planhandlingarna inte behandlar hur de boende kommer att på-

verkas av detaljplanens genomförande och att synpunkter från de boende heller inte beaktas i 

planarbetet. 

I skrivelsen framförs att en utbyggnad av den omfattning som genomförandet av detaljplanen 

innebär skulle skada byns karaktär. Utbyggnaden av Kungshult 8:8 ska inte genomföras då den 

kommer att påverka den unika kyrkbyn negativt och skada de värden som ligger till grund för 

riksintresset. Fastighetsägaren menar att det är omfattningen av utbyggnaden, den tillåta högsta 

totalhöjden på 12,5 meter som i praktiken innebär att det går att uppföra trevåningshus, detalj-

planens brist på utformningsbestämmelser och de planerade dagvattenmagasinen som kommer 

att inverka negativt på byns karaktär och lantliga läge samt innebära påtaglig skada på riksin-

tresset kulturmiljö. Dagvattenmagasinen kommer också att ta jordbruksmark i anspråk. Fastig-

hetsägaren undrar om alla tillstånd finns för att leda dagvattnet vidare från ett avrinningsom-

råde till ett annat. Det befaras också att de planerade dagvattenmagasinen kommer att leda till 

mygg och dålig lukt.  

I skrivelsen framförs krav på att detaljplanen ska begränsa höjden på byggnader till att mot-

svara maximalt en och en halvplans-villor. De vegetationsridåer som föreslås i detaljplanen 

kommer inte att kunna dölja den höga bebyggelsen skriver fastighetsägaren. Krav på utform-

ningsbestämmelser för att bebyggelsen ska smälta in bättre med befintlig bebyggelse framförs 

också. Sådana bestämmelser skulle överensstämma med de bestämmelser som finns för den 

befintliga bebyggelsen. 

Skrivelsen föreslår att korsningen Beéns väg – Jonstorpsvägen utreds vidare och att det vore 

bättre att flytta den norra infarten till ett läge väster om fastightens Kungshult 7:5 för att minska 

påverkan på befintlig bebyggelse och skapa en säkrare korsning. Fastighetsägaren håller inte 

med i stadsbyggnadsförvaltningens bedömning om att detta skulle ha negativ inverkan på det 

visuella mötet med byn från väster, utan menar att det i byns östra del redan finns en sådan 

lösning (Ottesången). Ägaren till Allerum 13:25 anser att stadsbyggnadsförvaltningens bedöm-

ning att en sådan lösning vore dyrare inte kan stämma då ”man högst troligt inte tagit hänsyn till 

köpeskillingen för marken samt kostnader för att lägga om befintlig väg”. Som ett alternativ till 

att göra en ny väg väster om Kungshult 7:5 föreslås att den befintliga vägen väster om Klockare-

gården används.  

Fastighetsägaren menar att den tillkommande trafiken kommer att använda sig av den norra 

infarten eftersom den är närmast Allerums skola och fritidsaktiviteter. Då det saknas säker väg 

till skola och idrottsplatsen måste föräldrarna köra barnen med bil. Även för trafik till Ödåkra 

och Väla köpcentrum blir den norra infarten närmast. Det faktum att den södra utfarten från 

Beéns väg inte går att använda på mornarna på grund av den höga trafikbelastningen på 

Jonstorpsvägen samt att den norra utfarten från Beéns väg har företräde gentemot trafiken från 

norr gör också att den norra utfarten är mest attraktiv.  

Ägaren till Allerum 13:25 skriver att åtgärder måste till för att trafiken genom byn ska hålla 

hastighetsgränsen på max 40 km/h. 
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Fastighetsägaren använder det ”släpp” som finns mellan den egna fastigheten och Allerum 13:17 

som utfart från sin carport. Detta får inte förhindras av detaljplanen  

Skrivelsen fortsätter med att fastighetsägaren menar att kollektivtrafiken i Allerum inte är så-

dan att det går att bo där utan bil. Det finns ingen bussförbindelse till stationen i Ödåkra och den 

ombyggnad som skett av vägen mellan Allerum och Ödåkra har inte ökat säkerheten för cyklis-

ter, snarare tvärt om. 

Med anledning av det buller som detaljplanens genomförande kommer att medföra vill ägaren 

till Allerum 13:25 att en bullerutredning genomförs. Den ska vara baserad på det egentliga antal 

lägenheter som detaljplanen tillåter. Detta eftersom ägaren menar att det antal på 60 hushåll 

som anges i planbeskrivningen är felaktigt. De tillåtna höjderna i detaljplanen kommer att leda 

till att fler bostäder kommer att byggas. I skrivelsen efterfrågas också krav på att detaljplanen 

ska reglera antalet lägenheter i det nya området. 

Vidare anförs i skrivelsen att en utbyggnad enligt detaljplaneförslaget inte kommer att leda till 

en möjlighet att starta en livsmedelsbutik på orten. 

Skrivelsen avslutas med att det inte kan anses vara ett samhällsintresse att bygga bostäder på 

jordbruksmark i Allerum då det finns byggklara tomter i andra områden i kommunen med god 

kollektivtrafik. 

Kommentar: Inom detaljplaneprocessen har ett samråd hållits, berörda fastighetsägare och andra 

sakägare har fått information och möjlighet att yttra sig under planprocessen. Därmed har kom-

munen uppfyllt de krav som finns i plan och bygglagen. 

Genomförandet av den aktuella detaljplanen kan inte anses medföra påtaglig skada på riksintres-

set. Klockaregården och Beéns park som är utpekade i riksintresse beskrivningen får skyddsbe-

stämmelser i detaljplanen. De planerade bostäderna ligger utanför riksintresset och kan inte sägas 

påverka riksintresset negativt.  Inte heller kan dagvattenmagasinen anses skada riksintresset för 

kulturmiljö. Vatten, så som märgelgravar och andra småvatten, har varit en naturlig del av kul-

turmiljölandskapet. Dagvattenmagasinen kommer dessutom att bidra till den biologiska mångfal-

den i området. Stadsbyggnadsförvaltningen räknar med att de tillstånd som behövs kommer att 

komma på plats. I det fall detta inte skulle ske äger staden mark i anslutning till planområdet som 

kan användas för ytterligare fördröjningsmagasin för att säkerställa att avrinningen från planom-

rådet till Floddike genom Allerums mosse ALL 209 inte ökar från nuvarande förhållanden. Ut-

gångspunkten är att belastningen på dikningsföretagen inte ska öka till följd av genomförandet av 

detaljplanen. 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att utbyggnadens omfattning inte är av sådan om-

fattning att byns lantliga läge eller karaktär förändras. Skalan är väl överensstämmande med en 

bybebyggelse i jordbrukslandskap. Inte heller kommer detaljplanens genomförande att skada riks-

intresset för kulturmiljövården. De gällande områdesbestämmelserna reglerar befintlig bebyggelse 

med bestämmelser som till stor del motsvaras av bestämmelserna i detaljplanen och de bestäm-

melser som träder i kraft när ett område planläggs med detaljplan.  

Vegetationsridåerna som detaljplanen föreskriver kommer att planteras på mark där kommunen 

är huvudman. Detta innebär att kommunen ansvarar för etablering, skötsel och eventuell gallring. 

Vegetationen är inte till för att dölja det nya bostadsområdet utan tänkt att knyta an till den 

skånska traditionen med läplanteringarn runt gårdar och boställen. 
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I de inre delarna av det nya bostadsområdet regleras totalhöjden till 12,5 meter. Detta kombineras 

med en byggnadshöjd på 7 meter. I praktiken innebär det att det går att bygga två plus en indra-

gen våning. Granskningsförslaget var en skärpning av samrådsförslaget där ännu högre bebyg-

gelse var möjlig beroende på utformning av byggnaderna. 

Detaljplanen reglerar inte antalet bostäder men då området kommer att ingå i den kommunala 

tomtkön är det ett rimligt antagande att det blir en bostad per fastighet.  

Stadsbyggnadsförvaltningen vidhåller att en ny gatusträckning för utfart från planområdet väster 

om byn inte är lämplig ur kulturmiljöhänseende. Vägkroppen hade fått ett stort genomslag i land-

skapsbilden och påverkat upplevelsen av den befintliga vägen i dess kulturhistoriskt viktiga läge. 

En utfart i det läget hade inte förändrat situationen vid korsningen Allerums kyrkväg – Beénsväg – 

Jonstorpsvägen då trafik med målpunkter som Allerums skola, idrottsplats etcetera ändå måste ta 

sig till korsningen. Sträckningen är mer än den dubbla jämfört med att nyttja den norra utfarten 

via Beéns väg. Kostnaderna bedömts också som lägre för det valda alternativet. I kostnadsberäk-

ningen har samtliga kostnader tagits med, inklusive kostnader för eventuella markköp. Huvudar-

gumentet för valet av sträckning har dock alltid varit att då befintliga vägar ingår i riksintresset 

för kulturmiljö skulle en sådan ny vägdragning påtagligt skada riksintresset för kulturmiljö. 

Det är inte ett rimligt antagande att tro att all trafik från det nya bostadsområdet kommer att 

passera den norra kopplingen till Jonstorpsvägen. Bostadsområdets utsträckning går i nordsydlig 

riktning och hälften av de nya bostäderna kommer att få närmare till den södra kopplingen.  

En promenad från planområdet till befintlig skola i Allerum uppskattas till cirka 10 minuter. Vid 

passagen över Jonstorpsvägen från planområdet och den befintliga bebyggelsen på Beéns väg finns 

ett markerat övergångsställe. Längs Jonstorpsvägen in till skolan finns gång- och cykelväg. 

Trafik mot skolan och Ödåkra från Beéns väg har inte företräde gentemot trafik på vare sig Alle-

rums kyrkväg eller Jonstorpsvägen. Trafiken som kommer från nordost på Jonstorpsvägen har 

dock stopplikt. Hur korsningarna kommer att se ut och vilka trafikregler de kommer att ha avgörs 

inte i detaljplanen.  

Detaljplanen kan inte reglera hastighet på vägen, varken skyltad eller verklig hastighet men ge-

nomförandet av planen kommer att innebära hastighetssänkande åtgärder i området. 

Den tillkommande trafiken kommer inte att bli av sådan omfattning, oavsett om man räknar med 

120 tillkommande fordon eller något fler, att det ger utslag i en bullerberäkning. För den aktuella 

detaljplanen gäller att trafikbuller inte får överstiga 55 dBA ekvivalentvärde och att maxvärdet på 

uteplats inte får överstiga 70 dBA. Genoförandet av detaljplanen kommer inte att innebära att 

riktvärdena för buller överskrids varken inom planområdet eller för de befintliga bostäderna.  

De befintliga fastigheternas utfarter regleras inte i detaljplanen men då Beéns väg omvandlas till 

gata med kommunalt huvudmannaskap kommer utfartsservituteten att bli överflödiga och upphä-

vas eftersom den automtiska rätten att köra ut på allmän plats, gata, infall. 

Helsinborg är en kommun som växer. Efterfrågan på villatomter i lantlig miljö är stor. Närheten 

till Mariastaden och Helsingborg så väl som Ödåkra gör Allerum till en efterfrågad bostadsort. 

Därför har stadsbyggnadsförvaltning fått i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden att upprätta aktu-

ell detaljplan. 
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Fastigheten Allerum 13:22, 23 januari 2017 

Fastighetensägaren skriver att planhandlingarna inte behandlar hur de boende kommer att 

påverkas av detaljplanens. De anser inte heller att deras synpunkter har beaktats i planproces-

en. De efterlyser en dialog med de boende i närområdet. 

De framför att de inte anser att detaljplanen ska genomföras då utbyggnaden kommer att på-

verka den unika kyrkbyn och den befintliga befolkningen negativt. Det befintliga vägnätet kom-

mer inte heller att klara av den ökande belastningen som en utbyggnad enligt detaljplanen 

kommer att medföra. 

Utbyggnaden kommer att medföra att trafikmiljön blir ännu sämre och farligare för deras barn 

som dagligen passererar Jonstorpsvägen på väg till skolan.  

Fastighetsägarna skriver att de valt att bosätta sig i Allerum eftersom de vill bo i en lantlig, lugn 

och fin miljö. De värnar sin utsikt över åkern med naturen och det vilda djurlivet. Dessa värden 

kommer att försvinna om detaljplanen genomförs. 

Då detaljplanen inte reglerar antalet bostäder är det svårt, skriver fastighetsägarna att bedöma 

hur stor påverkan detaljplanen kommer att ha. De undrar varför inte antalet lägenheter regleras 

av detaljplanen. 

Då tillgången till kollektivtrafik i Allerum är dålig. Det saknas kollektivtrafikkoppling till station-

erna i Maria park och Ödåkra, samt att den i planbeskrivningen redovisade 30 minuters busstra-

fik inte stämmer blir de nya boende i området bilberoende på samma sätt som de själva är skri-

ver fastighetsägarna. Detta kommer att leda till mer trafik och mer buller för de boende. 

Vidare framförs att det vore bättre att flytta den norra infarten till ett läge väster om fastigheten 

Kungshult 7:5 för att minska påverkan på befintlig bebyggelse och skapa en säkrare korsning. 

Fastighetsägaren håller inte med i stadsbyggnadsförvaltningens bedömning om att detta skulle 

ha negativ inverkan på det visuella mötet med byn från väster. 

Fastighetsägaren menar att den tillkommande trafiken kommer att använda sig av den norra 

infarten eftersom den är närmast Allerums skola och fritidsaktiviteter. Då det saknas säker väg 

till skola och idrottsplatsen måste föräldrarna köra barnen med bil. Även för trafik till Ödåkra, 

Väla köpcentrum och i viss mån Laröd blir den norra infarten närmast. Det faktum att den södra 

utfarten från Beéns väg inte går att använda på mornarna på grund av den höga trafikbelast-

ningen på Jonstorpsvägen samt att den norra utfarten från Beéns väg har företräde gentemot 

trafiken från norr gör också att den norra utfarten är mest attraktiv.  

Ägarna till Allerum 13:22 menar att den i detaljplanen föreslagna högsta totalhöjden på 12,5 

meter och vegetationsridåer med höga träd kommer att skugga deras fastighet med försämrad 

livskvalité som följd. De efterlyser tydliga utformningsbestämmelser för att den nya bebyggel-

sen ska smälta in i befintlig bebyggelse. De hänvisar till de bestämmelser som råder för den 

befintliga bebyggelsen som bland annat omfattar utökad lovplikt för förändringar av byggnader 

och även reglerar trädgårdarnas vegetation. 

På grund av den komplicerade dagvattensituationen är området inte lämpligt för bebyggelse. 

Inte heller anser fastighetsägarna att det är lämpligt att bygga bostäder på jordbruksmark.  

Skrivelsen fortsätter med krav på att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning som tydligt be-

skriver konsekvenserna för både för det föreslagna området och för den befintliga bebyggelsen, 

påverkan på riksintresset för kulturmiljö och för miljökvalitetsnormerna för luft, vatten och 
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buller. De lyfter till exempel dagvattenmagasinen som en faktor som kommer att ha negativ 

inverkan på riksintresset. Även byggtrafiken kommer att bidra till bullerstörningen, framför allt 

eftersom utbyggnaden av området kommer att pågå under så lång tid. 

Fastighetsägarna ställer sig tveksamma till huruvida den planerade vegetationsridån kommer 

att dölja den tillkommande bebyggelsen och hänvisar till en utlovad vegetationsridå öster om 

Aftonsången som fortfarande inte kommit på plats. De tror också att när väl vegetation har eta-

blerats kommer den tas ner på grund av skuggning. 

Avslutningsvis skriver ägarna till fastigheten Allerum 13:22 att de har hittat slamandrar i sin 

trädgård och påminner om att salamandrar, liksom alla groddjur är fridlysta. De undrar hur 

detaljplanen kommer att bevara groddjuren i området. Till skrivelsen finns bifogat bilder på 

slamandrar. 

Kommentar: Inom detaljplaneprocessen har ett samråd hållits, berörda fastighetsägare och andra 

sakägare har fått information och möjlighet att yttra sig under planprocessen. Därmed har kom-

munen uppfyllt de krav som finns i plan och bygglagen. 

Genomförandet av den aktuella detaljplanen kan inte anses medför påtaglig skada på riksintresset. 

Klockaregården och Beéns park som är utpekade i riksintresseeskrivningen får skyddsbestämmel-

ser i detaljplanen. De planerade bostäderna ligger utanför riksintresset och kan inte sägas påverka 

riksintresset negativt.  Inte heller kan dagvattenmagasinen anses skada riksintresset för kultur-

miljö. Vatten, så som märgelgravar och andra småvatten, har varit en naturlig del av kulturmiljö-

landskapet. 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att utbyggnadens omfattning inte är av sådan om-

fattning att byns lantliga läge eller karaktär förändras. Skalan är väl överensstämmande med en 

bybebyggelse i jordbrukslandskap. Inte heller kommer detaljplanens genomförande att skada riks-

intresset för kulturmiljövården. 

De gällande områdesbestämmelserna reglerar befintlig bebyggelse med bestämmelser som till stor 

del motsvaras av bestämmelserna i detaljplanen och de bestämmelser som träder i kraft när ett 

område planläggs med detaljplan.  

Vegetationsridåerna som detaljplanen föreskriver kommer att planteras på mark där kommunen 

är huvudman. Detta innebär att kommunen ansvarar för etablering, skötsel och eventuell gallring. 

Vegetationen är inte till för att dölja det nya bostadsområdet utan tänkt att knyta an till den 

skånska traditionen med läplanteringar runt gårdar och boställen. 

I de inre delarna av det nya bostadsområdet regleras totalhöjden till 12,5 meter. Detta kombineras 

med en byggnadshöjd på 7 meter. I praktiken innebär det att det går att bygga två plus en indra-

gen våning. Granskningsförslaget var en skärpning av samrådsförslaget där ännu högre bebyg-

gelse var möjlig beroende på utformning av byggnaderna. 

Detaljplanen reglerar inte antalet bostäder men då området kommer att ingå i den kommunala 

tomtkön är det ett rimligt antagande att det blir en bostad per fastighet.  

Stadsbyggnadsförvaltningen vidhåller att en ny gatusträckning för utfart från planområdet väster 

om byn inte är lämplig ur kulturmiljöhänseende. Vägkroppen hade fått ett stort genomslag i land-

skapsbilden och påverkat upplevelsen av den befintliga vägen i dess kulturhistoriskt viktiga läge. 

En utfart i det läget hade inte förändrat situationen vid korsningen Allerums kyrkväg – Beéns väg 

– Jonstorpsvägen då trafik med målpunkter som Allerums skola, idrottsplats etcetera ändå måste 
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ta sig till korsningen. Sträckningen är mer än den dubbla jämfört med att nyttja den norra utfar-

ten via Beéns väg.  

Det är inte ett rimligt antagande att tro att all trafik från det nya bostadsområdet kommer att 

passera den norra kopplingen till Jonstorpsvägen. Bostadsområdets utsträckning går i nordsydlig 

riktning och hälften av de nya bostäderna kommer att få närmare till den södra kopplingen.  

En promenad från planområdet till befintlig skola i Allerum uppskattas till cirka 10 minuter. Vid 

passagen över Jonstorpsvägen från planområdet och den befintliga bebyggelsen på Beéns väg finns 

ett markerat övergångsställe. Längs Jonstorpsvägen in till skolan finns gång- och cykelväg. 

Trafik mot skolan och Ödåkra från Beéns väg har inte företräde gentemot trafik på vare sig Alle-

rums kyrkväg eller Jonstorpsvägen. Trafiken som kommer från nordost på Jonstorpsvägen har 

dock stopplikt. Hur korsningarna kommer att se ut och vilka trafikregler de kommer att ha avgörs 

inte i detaljplanen.  

En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, upprättades i Ändring av översiktsplan (ÄÖP) Allerum – 

Hjälmshult, antagen 2013. Planförslaget är därutöver konsekvensbeskrivet i planbeskrivningen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser inte att planförslaget är sådant att det behöver upprättas en 

miljökonsekvensbeskrivning och inte heller länsstyrelsen påtalar behovet av en MKB vare sig i 

samrådet eller i granskningen. Genoförandet av detaljplanen kommer inte att påverka miljökvali-

tetsnormer för vatten eller luft negativt. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att trafikvolymerna i detaljplanen är beräknade högt redan 

från början och att det finns marginaler i beräkningarna i det fall det blir fler än 60 bostäder. Den 

tillkommande trafiken når inte upp till de volymer att det ger någon skillnad i bullernivåer. Det 

finns inga miljökvalitetsnormer för buller men det finns riktvärden som är fastslagna av riksdagen. 

De bullervärden som gäller för den aktuella detaljplanen är att trafikbuller inte får överstiga 55 

dBA ekvivalentvärde och att maxvärdet på uteplats inte får överstiga 70 dBA. Genoförandet av 

detaljplanen kommer inte att innebära att riktvärdena för buller överskrids varken inom planom-

rådet eller för de befintliga bostäderna.  

Trafiken under byggtiden kommer visserligen att vara utdragen i tid men kommer inte att vara 

konstant under denna tid. Under byggtiden kommer det mesta buller som generaras inte vara 

trafikbuller utan komma direkt från byggplatsen. För sådant buller gäller att det endast får ske 

dagtid, eventuella störningar från byggnationen hanteras som ett tillsynsärende inom miljölag-

stiftningen.  

Stadsbyggnadsförvaltningen gjorde tidigt i planprocessen en 3D modell över området som använts 

kontinuerligt i processen för att studera bland annat skuggbilden av planförslaget. Stadsbyggnads-

förvaltningen har utifrån modellen kunnat konstatera att befintlig bebyggelse inte drabbas av 

betydande skuggning även om den vid vissa tider skuggas. Den skuggning som sker i den västra 

bebyggelseraden längs Beéns väg sker sista timman före solnedgång. Den östra raden skuggas inte 

av tillkommande bebyggelse under någon del av dygnet. Vegetationsridån ligger på ett sådant 

avstånd från befintlig bebyggelse att ingen skuggpåverkan kommer vara märkbar. Modellen har 

inte tagit hänsyn till befintlig vegetation vilket betyder att den faktiska påverkan, avseende skugg-

ning, på befintlig bebyggelse från ny bebyggelse är mindre än modellen visat.  

Dagvattenhanteringen är en komplex fråga i de flesta områden idag till följd av förändrade neder-

bördsmönster och är en fråga som alltid behöver hanteras på ett eller annat sätt. Stadsbyggnads-

förvaltningens bedömning, med stöd i genomförda utredningar, är att planområdet är lämpligt för 

bostadsbebyggelse. 
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Enligt Skånetrafikens hemsida trafikeras Allerums kyrka var 30:e minut under högtrafik på mor-

gonen och därefter åter igen på eftermiddagen fram till halvsju då bussen övergår till att trafikera 

Allerums kyrka en gång per timme. Sista bussen till Helsingborgs central avgår 23:45. Under en 

övervägande del av dagen, och de tidsperioder majoriteten av resorna till och från bostäderna 

sker, trafikeras Allerums kyrka var 30:e minut av en buss som går till Helsingborgs central. Det-

samma gäller retur resor från Helsingborgs central till Allerums kyrka. 

Med anledning av det fynd av salamander som fastighetsägarna gjort i området har en groddjurs-

inventering gjorts. Tre arter av groddjur hittades vid inventeringstillfället: mindre vattensalaman-

der; vanlig padda och större vattensalamander. Samtliga fynd är rapporterade till Artportalen 

som drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket. I 

dammen på fastigheten Kungshult 7:5 påträffades större vattensalamander 

Det föreslagna sättet att hantera dagvatten, med dagvattenmagasin och områden som kan över-

svämmas tillfälligt, samt de gröna stråk som finns i planområdet kan vara positivt för de sala-

mandrar och andra groddjur som finns i området. Då groddjur omfattas av artskyddsförordningen 

är det förbjudet att skada både djur och deras livsmiljöer. Vid anläggningsarbeten på platsen finns 

skyldighet att visa hänsyn till groddjur så väl som andra djur och växter som omfattas av artskydd-

förordningen. 

Sammanfattning 
Synpunkter som lämnats under granskningen har främst handlat om: 

 Trafik och buller. Boende i området har utryckt farhågor för att den tillkommande tra-

fiken liksom byggtrafik kommer att medföra att riktvärden för buller överskrids. Då den 

tillkommande trafiken är så begränsad kommer inte riktvärden för buller att överskridas. 

Buller som uppstår under byggtiden omfattas av miljölagstiftningen. 

 Risk för påtaglig skada på riksintresset. Boende i området har uttryckt oro för att ge-

nomförandet av detaljplanen kommer att medföra påtaglig skada på riksintresset för 

kulturmiljövården.  Stadsbyggnadsförvaltningen anser inte att skada på riksintresset upp-

står. Detaljplanens genomförande innebär starkare skydd för Klockaregården och Beéns 

park, vilka båda ingår i riksintresset. 

 Höjdbegränsning och utformningsbestämmelser för byggnader och reglering av 

antalet möjliga bostäder. Boende i området anser att byggnaderna kommer att bli för 

höga samt att detaljplanen inte innehåller tillräckliga bestämmelser för att den tillkom-

mande bebyggelsen ska smälta in i den unika miljön. De vill också att detaljplanen regle-

rar antalet tillkommande bostäder Detaljplanen reglerar höjder, taklutningar utformning 

av tak etcetera på ett sätt som anses tillräckligt. Tomterna kommer att säljas via den 

kommunala tomtkön.  

 Vägdragning och korsningen mellan Beéns väg, Allerums kyrkväg och Jonstorps-

vägen. Trafikverket liksom boende i området vill att frågan utreds ytterligare i detalj-

planen. Frågan kommer att utredas i samråd med trafikverket utanför detaljplaneproces-

sen. 

 Risk för skuggning från byggnader och vegetation. Boende i området oroar sig för 

skuggning från tillkommande byggnader och vegetation. Frågan har utretts under detalj-

planeprocessen och ingen betydande skuggning kommer att uppstå på befintlig bebyg-

gelse. 

 Dagvattenlösningarna. Boende har haft frågor och synpunkter angående dagvattenlös-

ningarna som planen förespråkar. Detaljplanens genomförande kommer inte att medföra 

större mängder dagvatten till de olika dikningsföretagen. I och med att detaljplanen ge-
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nomförs kommer delar av det befintliga dagvattensystemet att bytas och bli robustare och 

säkrare. 

 Krav på MKB. Boende har framfört krav på MKB. Stadsbyggnadsförvaltningen anser inte 

att en sådan behöver upprättas. 
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Kvarstående synpunkter 

Kvarstående invändningar från samrådet finns om trafiksituation, dagvatten, bebyggelsens ut-

bredning och anpassning till orten. 

Kvarstående invändningar från granskningen finns om begränsning av högsta höjd för byggna-

der, utformningsbestämmelser för ny bebyggelse, bestämmelser som reglerar antalet tillkom-

mande bostäder, vägdragning inom planområdet och korsningen Allerums kyrkväg – Beéns väg 

– Jonstorpsvägen. 

Synpunkter från samrådet och granskningen som inte blivit tillgodosedda 

Ägaren/ägarna till: 

 fastigheten Allerum 13:11 

 fastigheten Allerum 13:20 

 fastigheten Allerum 13:23 

 fastigheten Allerum 13:24 

 fastigheten Allerum 13:25 

 fastigheten Allerum 13:22 

 fastigheten Allerum 6:7 

 fastigheten Allerum 9:9 

 fastigheten Allerum 29:2 

 fastigheten Allerum 11:27 

 fastigheten Allerum 11:28 

 fastigheten Allerum 11:31 

 fastigheten Allerum 11:32 

 fastigheten Allerum 13:14 

 fastigheten Allerum 13:15 

 fastigheten Allerum 13:16 

 fastigheten Allerum 13:17 

Redaktionella ändringar 

Följande ändringar har gjorts efter granskningen: 

Planbeskrivningen har förtydligats angående dagvatten och konsekvenser för servitut till Beéns 

väg. 

Ändringarna av förslaget bedöms inte vara väsentliga och förslaget behöver inte ställas ut igen. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Björn Bensdorp Redestam  Stina Hellman  John Hellman 

planchef   planarkitekt  planarkitekt 

                    


