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1 Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen (2010:900). 

1.1 Syfte 

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra bostäder på mark tillhörande Vasa-

torps gård samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. 

1.2 Sammanfattning 

Planförslaget innebär möjlighet att uppföra ett så kallat livsstilsboende, med inriktning på små-

skalig bostadsbebyggelse i en lantlig miljö med närhet till golf och ridning. Förslaget tar sin ut-

gångspunkt i befintliga förutsättningarna, såsom allén, vegetation, topografin samt Vasatorps 

gård och intilliggande Vasatorps golfbana. Inom planområdet föreslås fördröjning av dagvatten 

genom dagvattenstråk och dammar. 

  

               Illustrationskarta  
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Förslag 

Detaljplanen möjliggör: 

Ca 110 bostäder i form av radhus och friliggande villor.  

Konsekvenser 

Genomförandet av detaljplanen innebär att cirka 10 hektar jordbruksmark tas i anspråk för bo-
stadsbebyggelse. Planförslaget möjliggöra cirka 110 bostäder i from av friliggande villor och 
radhus i en lantlig miljö.  

Planeringsförutsättningar 

Det aktuella planområdet ligger norr om Vasatorps golfbana och Vasatorps gård. Området av-

gränsas av Hjortshögsvägen i norr, E4/E6/20 i väster och en 500 meter lång allé.  I öster och sö-

der avgränsas planområdet av Vasatorps golfklubb. 

Vasatorps gård består av fastigheterna Vasatorp 1:6, 1:7 och 1:8 och är privatägd. Planområdet 

omfattar del av fastigheten Vasatorp 1:8.  

 

Till gården hör bland annat bostadshus och ekonomibyggnader som ladugård, stall och kontors-

byggnader. Det finns ett fåtal hästar på gården, men ingen hästverksamhet bedrivs längre. Gäl-

lande detaljplan medger bostad, hästgård och kontor. I anslutning till gården ligger Vasatorps 

golfklubb, som är en av Sveriges större golfanläggningar med internationella tävlingar och ett 

golfgymnasium. 

Norr om planområdet ligger Tostarps verksamhetsområde. Närmsta busshållplats ligger norr 

om planområdet intill verksamhetsområdet (se karta under Kollektivtrafik).  Hållplatsen trafik-

eras av busslinje 26, som går mellan Tostarp och Knutpunkten. Idag är turerna anpassade efter 

en arbetspendling och går med halvtimmestrafik under vissa delar av dagen och med en tim-

mestrafik övriga tider. 

Områdets västra och norra delar består av blandskog och resterande delar är ängs- och hag-

mark. I naturvårdsplanen från 1992 är området klassat som värdefullt odlingslandskap. Jord-

bruksmarken anges till klass 8. 

Ett befintligt ridhus ligger i den södra delen.  

Planområdet är idag bullerutsatt från motorvägen. Vasatorps allé är infart till golfbanan. 
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Planområdets läge  

 

 

 

 

Planstatistik  

Planområdets area: 10 ha  

Antal bostäder: 110  

Jordbruksmark som tas i anspråk: 10 ha  
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 

Planförslaget innebär möjlighet att uppföra ett så kallat livsstilsboende, med inriktning på små-

skalig bostadsbebyggelse i en lantlig miljö intill Vasatorps gård och Vasatorps golfklubb.  

Förslaget tar sin utgångspunkt i befintliga förutsättningarna och områdets struktur, såsom den 

500 meter långa allén, vegetationen och topografins förutsättningar för en naturlig dagvatten-

hantering.  

 

Flygperspektiv från norr över planområde  

Bebyggelsen föreslås uppföras i mindre grupper och bestå av friliggande villor och radhus. Mel-

lan bebyggelsen skapas gröna stråk för dagvattenhantering och rekreation. För att öka möjlig-

heten till rörelse och rekreation inom området skiljs de olika bostadsgrupperna åt av gröna 

släpp för hundpromenader med mera. 

Infart föreslås ske från Vasatorps allé både i öster och i söder.  

 
Vy vid infart till entrégata mellan radhusen. 

I den sydöstra delen av området bevaras en större trädgrupp och mindre trädgrupp mot Vasa-

torps gård, medan mindre parhus får rama in området. 
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Nya byggnader inom planområdet bör utföras långsiktigt hållbara, med miljöanpassade meto-

der, låg energiförbrukning och sunda material.  

 

 

Bostäder 

Inom planområdet medges radhus och friliggande villor samlade i mindre grupper. Radhusen 
kan delas upp i mindre lägenheter. Den högsta tillåtna totalhöjden för huvudbyggnad föreslås 
vara 9,5 meter. Detta innebär att det är möjligt att uppföra byggnader i två våningar inom hela 
planområdet.  

 

Komplementbyggnader får uppföras till en högsta totalhöjd av 5,5 meter. 

 

Bostäder/skola 

Intill allén i den norra delen, ges möjlighet att bygga en skola/förskola för ca 60 barn. In 

nuläget finns inga kommunala planer på att bygga ut barnomsorg i denna delen, men 

möjligheten ges för att stödja utvecklingen av området.  Området är ca 3 700 kvm stort. 

Vid byggnad i ett plan om ca 1 000 kvm får vi en friyta på 2 400 kvm (40 kvm per barn) 

resterande blir kvar till parkering etc. Skola/Förskola i två plan ger en större friyta. 

Infart sker från norr.  

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen 

B Bostäder. 

BS Bostäder och förskola/skola. 

e1 Friliggande småhus: Minsta storlek på fastighet är 600 m2. Största 

sammanlagda byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean. 

e2 Rad- och parhus: Minsta storlek på fastighet är 150 m2. Största sam-

manlagda byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean.  

e3 Förskola/skola: Största sammanlagda byggnadsarea är 50 % av fas-

tighetsarean. 

p1                                       Komplementbyggnader ska placeras minst 1,0 meter från fastighets-

gräns som inte gränsar till gata. Garage/carport) ska placeras minst 

6,0 meter från gata. 

p2                                       Huvudbyggnader ska placeras 20 meter från fastighetsgräns mot 

allé. Komplementbyggnader ska placeras minst 1,0 meter från fastig-

hetsgräns eller sammanbyggas två och två i fastighetsgräns. 

 Byggnad får inte finnas. 

g1 Gemensamhetsanläggning för gång och cykel. 

 

Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 

Högsta totalhöjd för huvudbyggnad är 9,5 meter och för komplementbyggnad 5,5 

meter. 
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2.2  

2.3 Trafik 

Området nås från Vasatorps allé, som idag är infart till Vasatorps gård och golfklubben.  

 
 

 
Strövmöjligheter genom gröna kilar mellan bebyggelsen  

Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor 

 Körbar utfart får inte anordnas.  
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Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplats ligger cirka 200 meter från planområdets norra del. Hållplatsen trafike-

ras av busslinje 26 som går mellan Tostarp och Knutpunkten. Turtätheten är anpassad för ar-

betspendling. Bussen avgår med 30-minuters trafik under delar av dagen och en-timmes trafik 

däremellan. På helgerna går bussen med fyra turer per dag. Hållplatsen nås via gc-vägen längs 

Vasatorps allé. 

 

Biltrafik 

Området nås ifrån Vasatorps allé, som är en befintlig infartsväg. Entrégator anläggs inom varje 

bostadsgrupp på kvartersmark. 

Parkering 

Med hänsyn till befintlig kollektivtrafik och områdets läge följer parkeringslösningen aktuell 

parkeringsnorm från 2007,  

Behovet av 2 bilplatser för de friliggande villorna löses inom den egna tomten. Gästparkering 

kan ske på entrégatan.  

Behovet av 1,1 platser för par- och radhus föreslås möjlig antingen inom den egna tomten eller 

genom gemensam parkering inom kvartersmarken. Parkeringslösningen ska även rymma gäst-

parkering. 

Bullerskyddsåtgärder 

Planområdet är bullerutsatt från motorvägen. För detaljplaner som är påbörjade innan 2015-

01-02 gäller Infrastrukturinriktning för transporter 1996/97:53 fastställd av Riksdagen. För 

denna detaljplan ger det följande riktvärden för buller. Riktvärdena är avsedda som långsiktiga 

mål och är inte juridiskt bindande utan skall ses som rekommendationer som bör följas. Vid en 
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bostadsbyggnads fasad bör inte den ekvivalenta ljudnivån överstiga 55 dBA. Vid en bostads ute-

plats, enskild eller gemensam, bör maxnivån inte överstiga 70 dBA. Inomhus bör inte 30dBA ek-

vivalentnivå överskridas och nattetid bör maxnivån inomhus inte överstiga 45 dBA.  

Inom större delen av planområdet överstiger den ekvivalenta ljudnivån 55 dBA. En bullerutred-

ning som gjorts av Sweco, den 25 juni 2015, visar att de föreskrivna värdena innehålls om en 

bullerskyddsvall anläggs längs motorvägen. 

 

  
Ekvivalenta ljudnivåer med en 5 meters vall, placerad 5,5 meter från vägkant (flödesnivåer 2035) 

  
Sektion genom vall intill motorväg. 

 

2.4 Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp i planområdet ansluts till befintliga ledningar i närområdet. Dagvattenhante-

ringen regleras genom planbestämmelser med dammar och diken. En ny pumpstation för spill-

vatten möjliggörs. 
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Vatten och spillvatten 

VA-ledningar finns nordost och söder om området. VA ansluts lämpligast till den nordöstra 

punkten.  

Inom området kommer pumpning av spillvattnet att behövas. En pumpstation föreslås placeras 

inom planområdet. Pumpstationen får bestämmelsen E, teknisk anläggning. 

Dagvattenhantering 

De flesta tomter föreslås avvattnas till dagvattenstråk (via ledning eller svackdike) i intillig-

gande gata. Avrinningen för i princip hela området leds till dikningsföretaget som korsar i norr. 

Flödet till dikningsföretaget får inte överskrida avrinningen från befintlig åkermark. Detta 

åstadkoms genom fördröjning i t ex dammar och svackdiken. 

Dagvattenhanteringen utformas så att flödet till recipienten inte blir större än i dagsläget. Maxi-

malt utsläpp från det aktuella området begränsas med hjälp av utjämningsdammar och flödesre-

glering till 1.5 l/s/ha. Dagvattensystemet dimensioneras för ett 10-årsregn. Vattnet kommer då 

att under en kort period rinna i de naturliga avrinningsstråk som bildas av vägar samt i de stråk 

som visas i nedanstående figur.  

Området ska utformas så att inga skador sker på byggnader och anläggningar även vid 100-års-

regn. För att hantera 100-årsregnet ska stråken utföras som sammanhängande fördjup-

ningar/veck i marken.

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen 

E Teknisk anläggning. Pumpstation. 

dagvatten Markytan ska möjliggöra infiltration av dagvatten 

damm Damm 
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Lämpliga stråk för avrinning markerade med svarta pilar  
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Dikningsföretag 

Genom området går ”Dikningsföretaget Allerum, Väla, Filborna med flera byar år 1928”.  

 
Dikningsföretaget Allerum, Väla, Filborna med flera byar år 1928  

(Länsstyrelsen Skåne 2015) 

Avfallshantering 

Renhållningsfordon ska kunna angöra och hämta avfall inom entrégatorna, planen möjliggör 

miljöstationer i anslutning till radhusens parkeringar och i en del av en vändzon längst in på ga-

torna. 

2.5 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 

Gemensamhetsanläggning föreslås för entrégator, dagvattenhantering, miljöstationer, lekplatser 

med mera. 

 

Fastighetsindelning 

Varje bostadslägenhet med tillhörande tomt kommer att bilda en egen fastighet. Entrégator, 

gröna områden, parkeringar med mera blir en eller flera gemensamhetsanläggningar som  

fastigheterna har del i. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  

Administrativa planbestämmelser 

g Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. 

 

Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 
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3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbe-

skrivningar, att planens genomförande inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpåver-

kan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap 11 § miljöbalken. En miljöbe-

dömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras. Kon-

sekvenserna av planförslaget utreds och beskrivs i denna konsekvensbeskrivning.  

Detaljplanens genomförande medför att cirka 110 bostäder kan uppföras bestående av villor 

och radhus i en lantlig miljö. Planområdet ligger i nära anslutning till staden. Detta är en efter-

frågad form av boende. Planområdet avgränsas av golfbanan och motorvägen vilket kan sägas 

utgöra ett naturligt slut på exploateringen.  

Detaljplanens genomförande kan inte anses medföra skada på riksintresse väg, då avståndet till 

närmsta bostad överskrider 100 meter. Sammantaget anses inte planens genomförande med-

föra sådan betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.  

3.2 Påverkan på riksintressen 

Riksintresse för vägar 

E6/E4/20 som passerar cirka 100 meter väster om planområdet utgör riksintresse enligt 3 kap 

8§ MB samt är rekommenderad led för farligt gods. Områdets utbyggnad kommer inte att på-

verka riksintresset negativt. 

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 

Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 2010:477) avser halterna 

i utomhusluft av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), bly, partiklar (PM10), kolmonoxid (CO), 

bensen och ozon (O3). 

Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt.  

Markföroreningar 

Genomförda undersökningar av Sweco visar att inga halter överskrider Naturvårdsverkets rikt-

linjer och att eventuella överskottsmassor vid exploateringen kan användas fritt både inom och 

utom fastigheten.  

Markradon  

En radonskyddad grundläggning rekommenderas p g a att marken klassas som normalradon.  

Översvämningsrisk 

För att undvika översvämningar ska området utformas så att även ett 100-årsregn kan avbördas 

till dammen och vidare till nedströms liggande områden utan risk för översvämning. Vattnet 

kommer då att under en kort period rinna i de naturliga avrinningsstråk som bildas av bland an-

nat vägar och avrinningsstråk 
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För att hantera 100-årsregnet ska stråken utföras som sammanhängande fördjupningar/veck i 

marken. 

Gatunivån/nivån på avvattningsstråken ska ligga minst 3 decimeter under marknivån vid husen 

och lutningen måste kontinuerligt följa avvattningsstråken mot nedströms liggande dammar. 

Detta ger en god säkerhet mot påverkan av dagvatten på fastigheterna. I de gatukorsningar där 

ytligt avrinnande vatten byter riktning bör kantsten eller liknande användas. I övrigt behövs 

ingen kantsten. 

Trafikflöden 

Med befintlig infrastruktur når man området från centrum via Hjorthögsvägen eller direkt från 

avfarten från motorvägen E4/E6/E20.  

Vasatorps allé är idag en tillfartsväg in till Vasatorps gård och till golfbanan. De tillkommande 

bostäderna kommer att medföra en ökning av biltrafiken. Då den endast kommer att utgöras av 

trafik till och från bostäderna bedöms denna ökning som ringa. 

Buller från vägar  

Planområdet är bullerutsatt från motorvägen. Riksdagens har i samband med Infrastrukturin-

riktning för transporter 1996/97:53 fastställt följande riktvärden för buller. Riktvärdena är av-

sedda som långsiktiga mål och är inte juridiskt bindande utan skall ses som rekommendationer 

som bör följas. Vid en bostadsbyggnads fasad bör inte den ekvivalenta ljudnivån överstiga 55 

dBA. Vid en bostads uteplats, enskild eller gemensam, bör maxnivån inte överstiga 70 dBA. In-

omhus bör inte 30dBA ekvivalentnivå överskridas och nattetid bör maxnivån inomhus inte 

överstiga 45 dBA.  

Inom större delen av planområdet överstiger den ekvivalenta ljudnivån 55 dBA. En bullerutred-

ning som gjorts av Sweco, den 25 juni 2015, visar att de föreskrivna värdena innehålls om en 

bullerskyddsvall anläggs längs motorvägen. 

     

Bullernivåer nollalternativ respektive med 5 meters vall, placerad 5,5 meter från vägkant (flödes-

nivåer 2035)                
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Bullerförhållandena har beräknats utifrån den prognostiserade trafiken inom och i anslutning 

till området angivna av trafikkontoret i Helsingborg stad. Trafikmängderna är uppräknade med 

trafikuppräkningstal EVA 2015-04-01.   

Industribuller 

Närmsta verksamhetsområde cirka 450 m norr om planområdet är ett truckstop/logistikanlägg-

ningen. Verksamheten i sig är inte störande men lastbilar i drift eller på tomgång utgör de hu-

vudsakliga bullerkällorna.  Minst 40 lastbilar kan vara i kontinuerlig drift i området. Swecos bul-

lerutredning visar dock att detta kan ske utan att riktvärdena överskrids inom det aktuella plan-

området. 

Risker  

Bedömningen är att särskilda skyddsåtgärder på grund av transport av farligt gods inte är aktu-

ellt utifrån avstånd till planområdet. 

3.4 Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 

Planområdet utgörs i dag av jordbruksmark som i huvudsak används för bete. Den biologiska 

mångfalden på åkermark brukar anses som relativt låg. Bete kan dock gynna en rad olika arter 

inom så väl flora som fauna. Planens genomförande kommer att medföra att den betade marken 

försvinner och ersätts med bostäder och trädgårdar. Detta kan medföra att vissa arter försvin-

ner men en trädgårdsmiljö kan gynna andra arter varför den biologiska mångfalden i stort inte 

kan anses missgynnas. Vasatorps allé, som ligger strax utanför planområdet är biotopsskyddad.  

Hushållning med naturresurser 

Planområdet klassas i Naturvårdsplan från 1992 som värdefullt odlingslandskap. Jordbruksmar-

ken anges till klass 8.  Området, som idag är betesmark kommer att bebyggas. 

Kulturmiljö 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet, men finns i närområdet. Om fornlämningar 

påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet och meddela Länssty-

relsen, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen. 

 

3.5 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 

Förväntad befolkningsförändring på grund av att detaljplanen beräknas bli 300–400 personer.  

Utbyggnaden innebär inte någon planerad service inom området. 

Konsekvenser för barn 

Närheten till golfbana och hästar/ridhus ger en bra grund för barn till rekreation och aktivitet. 

Området föreslås få en lantlig och naturlig koppling till omgivningen och via en gång- och cykel-

väg under E6:an finns möjlighet att ta sig vidare till naturreservatet Bruces skog.  Planen med-

ger plats för rekreation och lek genom de gröna kilar som skiljer bostadsgrupperna åt och som 

sammanbinder områdets olika delar. 

Detaljplanen medger en skola eller förskola i den norra delen.  
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3.6 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Nya gemensamhetsanläggningar behöver bildas för vägar, gatubelysning, dagvattenstråk, 

damm, grönområden, lekplats med mera. En samfällighetsförening behöver bildas för skötsel, 

drift och förvaltning av anläggningarna.   

Exploatören ansvarar för att ansöka och bekosta en sådan anläggningsförrättning, vilket ska i 

samband med avstyckning av bostadstomterna. Fastigheten Vasatorp 1:8 kommer att avstyckas 

i de olika fastigheter som bildas i och med detaljplanens genomförande. 

Ansvar och ekonomi 

Exploatören ansvarar för, utför och bekostar samtliga åtgärder på kvartersmark som krävs för 

detaljplanens genomförande. Det omfattar exempelvis utbyggnad av gator, gång- och cykelvä-

gar, dagvattenstråk och damm, grönområden och lekplats, flytt av ledningar, bulleråtgärder med 

mera.  

Driften av de gemensamma anläggningarna bekostas av fastighetsägarna i planområdet och för-

delas utifrån de andelstal som beslutas vid lantmäteriförrättningen. 

Övriga upplysningar 

Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet 

och meddela Länsstyrelsen, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen med mera. 
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Planeringsförutsättningar 

3.7 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 

Ansökan om planändring inkom från fastighetsägarna den 25 oktober 2013, reviderad ansökan 

inkom den 14 januari 2014.  Syftet var att möjliggöra bostäder på mark tillhörande Vasatorps 

gård. 

Beslut i ärendet 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 28 januari 2014 §17 att påbörja planarbetet med normal 

planprocess. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Vasatorp 1:8 är i privat ägo. 

Markanvändning. 

Området används idag i huvudsak för betesmark, men området inrymmer även ett ridhus och 

två bostadshus. 

Kulturmiljö 

I remissversionen för Natur- och kulturprogram för delområde Kropp framgår att det att Vasa-

torps gård styckades av från Rosendals slott i samband med jordbruksexpansionen på 1800-ta-

let. Ursprunget till gården är en av två mindre gårdar som tidigare hette Lågastorp. Dessa lydde 

under Rosendal och i början av 1800-talet fanns endast en av dessa två gårdar kvar men nu un-

der namnet Vasatorps gård. Vasatorps herrgård anlades 1851.  

Vasatorps herrgård är beskriven i Kulturminnesvårdsprogram för Helsingborgs kommun från 

1991, där så väl jordbruksenheten som byggnaderna beskrivs som värdefulla för kulturmiljön. 

”Gårdsbebyggelsen har dessutom ett arkitektoniskt värde.” 

 
Mangårdsbyggnaden på Vasatorps herrgård sett från norr.   

(foto hämtat från Helsingborgs kommuns Kulturminnesvårdsprogram från 1991) 

Bebyggelse 

Det finns två enbostadshus och ett ridhus inom fastigheten. 
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Trafik 

Området nås idag med bil via Hjorthögsvägen och Vasatorps allé. Cykelväg från centrum går via 

Hjortshögsvägen eller via en gång- och cykelväg genom Bruces skog och under motorvägen till 

gården. Vasatorps allé är också infart till Vasatorps gård och till Vasatorps golfklubb. 

 
Befintliga cykelvägar markerade i orange, planområde markerat 

Cirka 200 meter från planområdets norra del finns närmaste busshållplats. Busslinje 26, som 

går mellan Tostarp och Knutpunkten, är anpassad till arbetspendling. 

Teknisk försörjning 

Planområdet är obebyggt och inga kända ledningar finns i området.  

Arkeologi 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar, men i anslutning till området finns fornläm-

ningar registrerade. 

 
Utdrag ut länsstyrelsens fornlämningsregister, ungefärligt område för planområdet markerat 

Geotekniska förhållanden 

En mark- och miljöteknisk utredning för området har genomförts av Sweco 2015-06-25. 
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Området består av lerig eller sandig-siltig morän samt postglacial jord. Markytan inom området 

är i huvudsak plan och varierar mellan nivåerna +47,2 meter och +49,8 meter.  Byggnader på 1-

2 våningar bedöms kunna grundläggas med kantförstyvad platta på mark utan extraordinära 

förstärkningsåtgärder inom fastigheten. 

Grundvattennivåer påträffades cirka 3,0 meter under markytan. 

Marken inom området klassas som normalradonmark.  

Tagna jordprov visar inga halter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

känslig markanvändning (KM). 

3.8 Service 

Offentlig service 

Ingen offentlig service finns inom planområdet. Närmsta centrum för vård, äldreboenden med 

mera finns på Drottninghög, cirka 3,5 km från planområdet. 

Skola och förskola 

Befintliga förskolor och skolor finns i Dalhem och Drottninghög, cirka 4 km från planområdet.  

Handel//Kommersiell service 

Närmsta större livsmedelsaffär ligger vid Drottninghög cirka 3,5 km från planområdet. 

3.9 Riksintressen och förordningar 

Inom och i anslutning till planområdet finns områden eller funktioner med ett värde som är in-

tressant ur ett nationellt perspektiv. Dessa utgör riksintressen och bevakas av Länsstyrelsen. 

Riksintresse för vägar 

E6/E4/E20 som passerar cirka 130 meter väster om planområdet utgör riksintresse enligt 3 ka-

pitel 8§ MB samt är rekommenderad transportled för transport av farligt gods. 

3.10 Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och ak-

tualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som ett område utpekat för ut-

veckling av landskapskaraktärer. Vasatorpsstråket utgör en del av det övergripande natur- och 

kulturstråk som kopplar samman centrum med Bruces skog och på sikt även Söderåsen. I ÖP 

2010 anges att de obebyggda delarna av stråket ska bevaras oexploaterade. 

Planområdet ligger på oexploaterad jordbruksmark. I ÖP 2010 anges att exploatering ska mini-

meras på åkermark och att Helsingborg framför allt ska växa genom förtätning av stationssam-

hällena. 

Detaljplaner 

Området omfattas inte av detaljplan. För delar av gården och golfbanan gäller Detaljplan för Va-

satorp 1:1 m.fl. – golfbana (14674), laga kraft den 24 februari 1998. Genomförandetiden har löpt 

ut. Gårdsbebyggelsen har i planen reglerats till LBK hästgård, bostad, kontor, ekonomibyggnader 
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och uthus, samt försetts med varsamhetsbestämmelse k, ändring av byggnad skall utföras var-

samt så att dess byggnadstekniska och kulturhistoriska värde tas till vara. I övrigt reglerar detalj-

planen golfbanan och Vasatorps allé. 

Norr om Hjortshögsvägen reglerar gällande detaljplan transportintensiv och störande verksam-

het Detaljplan för del av Tostarp 1:1 med flera (16329), laga kraft den 20 juni 2007. Genomfö-

randetiden gick ut 20 juni 2012. Nordväst om korsningen E4/E6/E20 och Hjortshögsvägen på-

går planarbete för utveckling av NSR:s återvinningsstation. Väster om motorvägen pågår planar-

bete för truckstop. 

Parkeringsnorm 

Nuvarande parkeringsnorm för villor och radhus i Helsingborgs stad, antagen av kommunfull-

mäktige 2007, framgår nedan. Parkeringsnormen utgör ett lägsta behov vid exploatering. Det 

faktiska kravet på antal parkeringsplatser och utformning av dessa bestäms i samband med 

bygglovet.  

 

Övrigt 

Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014 beskrivs 

en sammanhållen grönstruktur, där Vasatorpsstråket ingår. Då möjligheterna att röra sig i det 

omgivande jordbrukslandskapet är mycket begränsade, lyfts behovet av att åstadkomma en 

slinga som binder ihop de större naturområdena med nya kopplingar. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN   

  

Björn Bensdorp-Redestam               Stina Hellman  Gunilla Wembe  

Planchef                                                  planarkitekt  Arkitekt SAR/MSA 

                                                                                   Sweco Architects AB 

    

 

Parkeringsnorm för cyklar 

 p-behov + behov för besökare p-norm cyklar 

Boende 2,0/lgh + 0,5/lgh  2,5/lgh 

Parkeringsnorm för bilar 

 p-behov + behov för besökare p-norm bilar 

Boende 

- Friliggande villor 2,0/lgh + 0,1/lgh 2,1/lgh 

- Radhus/parhus 1,1/lgh + 0,1/lgh 1,2/lgh 

  


