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1 Planen i korthet 
Beslut om planuppdrag för föreliggande detaljplan togs i stadsbyggnadsnämnden den 20 juni 
2012.  

Då det gällande planprogrammet för Påarp från 2007 anger en tydlig etappvis planering och 
utbyggnad av byn avvaktade planarbetet för denna detaljplan planarbete för andra områden 
inom Påarp.  Arbetet med detaljplanen påbörjades den 20 september 2016, fyra år efter det att 
beslutet om planuppdrag togs.  

Planprocessen och arbetet med detaljplanen påbörjades efter den 2 juni 2015 och upprättas 
därför i enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen (2010:900). Lagstödet för planbe-
stämmelserna, utifrån 4 kapitlet plan- och bygglagen, framgår under respektive avsnitt i be-
stämmelserutan.  

1.1 Syfte 
Planändringens syfte är att pröva omfattning, utformning och placering av bostadsbebyggelse 
samt övergripande gatunät inom planområdet. Planens syfte är också att säkerställa och för-
bättra möjligheten till och tillgängligheten till gröna och rekreativa områden kopplade till dag-
vattenhantering. 

1.2 Sammanfattning 
Planförslaget innebär uppförande av bostäder på åkermarken belägen söder om Mörarpsvägen. 
Huvudidén är att markeffektivt planlägga bostäder på åkermark i kollektivtrafik nära läge i di-
rekt anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.  

Planområdet omfattar totalt cirka 8,4 hektar. Utbyggnadsområdet för bostäder omfattar cirka 
3,4 hektar och resterande andel rymmer ytor för dagvattenhantering i kombination med rekrea-
tiva ytor. Strukturen bygger på bostadskvarter kopplade till omgivande grönytor och bostads-
områden med stråk och parkytor.  

Planförslaget medger cirka 95 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och friliggande villor. 
Bostäderna tillåts i totalhöjder som motsvarar två våningar. 

Dispositionen innebär två infarter från Mörarpsvägen i norr, varav den ena är befintlig. Gatu-
strukturen bygger på att sila trafiken genom området. En ny allmän gång- och cykelväg föreslås 
längs Mörarpsvägen. 

 

Förslag 

Detaljplanen möjliggör:  
• Cirka 81 radhus/kedjehus/parhus 
• Cirka 15 friliggande villor 
• Allmänna platser och grönstruktur 
• Cykelväg 
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Illustration av utbyggnadsområdet i planområdets nordöstra del. Arkitektlaget 23 oktober 2017. 
Förslaget visas med 81 radhus/kedjehus/parhus och 15 friliggande villor. 
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Konsekvenser 

Stadsbyggnadsförvaltningen har i samråd med Länsstyrelsen bedömt att planens genomförande 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 
kap 11 § miljöbalken. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver 
därmed inte genomföras.  

Riksintresset för Skånebanan, norr om planområdet, bedöms inte påverkas negativt av detalj-
planens genomförande. 

Med stöd i framtagna trafikprognosen för området bedöms planförslaget inte innebära någon 
försämring av luftkvaliteten och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer den tillkommande trafi-
ken som förväntas alstras från de nya bostäderna som rimlig då trafiken på Mörarpsvägen är 
förhållandevis låg.   

Bullerutredningar har genomförts av Ramböll den 2 april 2014 som uppdaterats den 6 oktober 
2016 och den 17 september 2017. Uppdraget omfattar beräkning och beskrivning av väg- och 
järnvägstrafikbuller för det planerade bostadsområdet och har beräknats på ett framtida scena-
rio år 2040. Utredningarna visar att gällande bullerriktvärden kan innehållas med åtgärder som 
säkerställs i detaljplanekartan. 
 
Helsingborgs stad har låtit ta fram en riskrapport som omfattar Skånebanan, Strategi för bebyg-
gelseplanering intill transportleder för farligt gods, rev 7, WUZ  Risk Consultancy AB (2012-12-07).  
I rapporten anges riskavstånd från järnvägen till olika funktioner och markanvändningar. Risk-
avståndet från järnvägen till närmaste planerad ny bostad innehålls i planförslaget. 

Avseende elektromagnetiska strålning och vibrationer från järnvägen bedöms avståndet till 
närmaste bostäder som tillräckligt för att gällande riktvärde där människor vistas långvarigt ska 
innehållas. 

I avvägning mellan intresset för åkerbruk och intresset för nya bostäder i ett stationsnära läge, 
anser stadsbyggnadsförvaltningen bostäder vara av större prioritet för området. De värden som 
förloras vid exploateringen av odlingsarealerna kompenseras genom etablering av allmänna 
tillgängliga natur- och parkområden samt den tidigare etableringen av den öppna dagvattenan-
läggningen i sydväst. 

Växthusverksamheten väster om planområdet bedöms inte påverka de planerade bostäderna 
negativt. 

Utformningen av detaljplanen har tagit hänsyn till förändringen av landskapsbilden genom att 
anpassa bebyggelse och struktur efter befintliga förhållanden.  

Planeringsförutsättningar 

Planområdet ligger i samhället Påarp, cirka 7 km öster om Helsingborgs centrum. Området bru-
kas idag övervägande som åkermark. Planområdet ligger söder om Skånebanan och Mörarpsvä-
gen, cirka 250 meter öster om Påarps station. I söder gränsar området mot åkermark. Befintlig 
och planerad villabebyggelse ligger öster och väster om området. Fastigheterna Påarp 11:6  och 
Stenmåran 1 är i privat ägo, fastigheterna Påarp 1:93, 1:194 och 1:186 ägs av Helsingborgs stad. 
Det finns offentlig och kommersiell service i närområdet. Området påverkas av trafikbuller från 
järnvägstrafiken på Skånebanan vilket påverkat utformningen och placeringen av de tillkom-
mande bostäderna.  
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Planstatistik  
Planområdets area: Cirka 8,4 hektar  
Antal bostäder: Sammanlagt cirka 95 stycken. 

Cirka 15 friliggande villor och  
cirka 81 radhus/kedjehus eller parhus. 
 

Parkmark: Cirka 3,4 hektar  
varav dagvattenanläggningen omfattar cirka 2,2 hektar 

Naturmark:  7500 m2 
Åkermark som tas i anspråk: Cirka 4,9 hektar. 2,2 hektar av planområdet är redan ian-

språkstagna för dagvattenhantering. 
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 
Huvudidén med planeringen av området innebär att markeffektivt planlägga bostäder på åker-
mark i kollektivtrafik nära läge i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.  

Planområdet regleras i huvudsak för bostadsändamål.  Den västra delen planläggs för park och 
område för dagvattenanläggning. I sydöst planläggs ett område med en uppväxt trädallé som 
naturområde.  

Strukturen bygger på bostadskvarter kopplade till omgivande grönytor och bostadsområden 
med stråk och parkytor. Målsättningen med kopplingarna mellan tillkommande och befintliga 
rekreativa ytor är att skapa mervärden för både de som bor i Påarp idag och nya invånare. Om-
rådet har ett tydligt avslut mot jordbruksmarken i söder.  

Dispositionen innebär två infarter från Mörarpsvägen i norr, varav den ena är befintlig. Gatu-
strukturen bygger på att sila trafiken genom området och undvika vändplatser. 

2.2 Bebyggelse 

Bostäder 

Inom planområdet medges cirka 95 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och friliggande 
villor. I den norra delen ska bostäderna vara genomgående för att uppnå ljuddämpad sida. I den 
södra delen där bostadsbebyggelsen möter landskapet medges endast friliggande villor.  

Bostadsbebyggelsen föreslås i total- och byggnadshöjder som i norr och väster motsvarar två 
våningar och i områdets centrala delar motsvarar högst två våningar med en inredd vind. 

De nya byggnaderna bör utföras långsiktigt hållbara, med miljöanpassade metoder, låg energi-
förbrukning och sunda material. 
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Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen  PBL 4 
kap 
 

B Bostäder 5 § 3 

 

 
Byggnad får inte uppföras 
 

 
16 § 1 

f1 Endast radhus, parhus eller kedjehus 
 

16 § 1 

f2 Högsta byggnadshöjd av 3,0 meter för komplementbyggnad 
 

16 § 1 

e1 0 Största exploatering per fastighet är angivet värde i 
kvadratmeter byggnadsarea 
 

1 1 § 1 

e2 00 Största exploatering per fastighet är angivet värde i 
kvadratmeter bruttoarea 
 

1 1 § 1 

 

 
Högsta totalhöjd är angivet värde i meter för huvudbyggnad 
 

 
1 1 § 1 

 
Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter för huvud-
byggnad 
 

1 1 § 1 

p1 Komplementbyggnad och garage ska placeras minst 1,0 
meter från tomtgräns mot kvartersmark. Garage får sam-
manbyggas med huvudbyggnad. Fristående garage får 
sammanbyggas med granngarage och ska då ha en samord-
nad utformning. 
 

1 1 § 1 

p2 Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns 
 

1 1 § 1 

b1 Endast källarlösa hus 16 § 1 

   

m1 Bullerskydd i form av plank eller mur ska  uppföras  
 

12 § 1 

m2 Lägenheter ska uppföras genomgående för att uppnå ljud-
dämpad sida 

12 § 1 
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2.3 Grönstruktur och allmänna platser 

Grönområden, parker och natur 

Väster om planområdet och i planområdets sydvästra del finns ett parkområde och en befintlig 
dagvattenanläggning med rekreativa värden. En ny allmän park kopplas norr om detta område. 
De planerade bostadskvarteren integreras med Påarp och omgivande bostadskvarter genom 
park- och cykelstråk.  

Inom det nya bostadsområdet ska mindre allmänna grönytor och platser finnas, främst längs 
med den genomgående vägen i väst – östlig riktning.  Människor ska kunna mötas och ingå i ett 
större sammanhang vilket i förlängningen bidrar till en större social gemenskap.  

Den befintliga trädallén i öster skyddas i detaljplanen med en bestämmelse och grönområdet 
bevaras genom att planläggas som allmänt naturområde.  

I planområdets östra del planläggs ett område som natur för möjligheter till rekreation för de 
omkringboende. 

 

Utformning av gator 

I planområdets norra del föreslås Mörarpsvägen en bredd om 7,0 meter körbana. Söder om 
densamma planläggs allmän platsmark för att möjliggöra för en 3,0 meter bred gång- och cykel-
väg längs vägsträckningen. Bostadskvarteren i norr förses med utfartsförbud mot Mörarpsvä-
gen. 

Målaregatan i öster samt de tillkommande allmänna gatorna inom bostadsområdet föreslås en 
körbanebredd på 6,5 meter och utformas utan trottoarer.  

Övriga gator inom området ska vara minst 5, 5 meter breda om körning i båda riktningarna 
förekommer, för att kunna tillgodose behov för sophantering. 
 

 

 

 

 

 

Planbestämmelser som reglerar grönstrukturen PBL 4 kap  
 

PARK 
 
Park. 

  
5 § 2 

 
NATUR 

 

 
Naturområde 
 

 5 § 2 

lek Lekplats ska finnas.  5 § 2 

 
q1 

 
Träd skall bibehållas och vid behov ersättas 

 
16 § 3 
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2.4 Trafik 
Dispositionen innebär två infarter från Mörarpsvägen i norr, varav den ena, via Målaregatan, är 
befintlig.  

 

Gång- och cykeltrafik 

Ny allmän gång- och cykelväg längs Mörarpsvägen och genom parkområdet i östvästlig riktning 
föreslås. 

Kollektivtrafik 

Planförslaget ger förutsättningar att trafiksäkert ta sig till pågatågstationen väster om planom-
rådet. 

Biltrafik 

Gatustrukturen bygger på att sila trafiken genom området och undvika vändplatser. Strukturen 
är hierarkiskt uppbyggd med en huvudgata i norr, lokala gator mellan bostadskvarteren och 
möjlighet för gårdsgator och angöringar inom kvarteren.  

Parkering 

Bil och cykelparkering löses enligt stadens parkeringsnorm från 2016.   

2.5 Teknisk försörjning 

Energiförsörjning och telekommunikation 

Ny bebyggelse kan anslutas till befintlig infrastruktur för el, uppvärmning, tele, opto, bredband 
etc.  Det nya området erbjuder naturgas. 

Vatten och spillvatten 

Huvudvattenledningen mot Mörarp som korsar planområdet har tillräcklig kapacitet för att 
ansluta den nya bebyggelsen. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) önskar så få 
anslutningar som möjligt mot huvudvattenledningen. Fastigheterna inom det nya området an-
sluts till befintliga spill- och vattenledningarna i området. Ledningsstick sätts av från huvudled-
ningarna för att ansluta i lokalgatorna. Fastigheterna i områdets nordöstra hörn ansluts till be-
fintliga ledningar i Mörarpsvägen.  

Kapaciteten i det befintliga spillvattennätet är enligt NSVA tillräckligt för att ansluta de tillkom-
mande fastigheterna. 

Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor                 PBL 4 kap  
  

VÄG 
 
Genomfartstrafik 
 

5 § 2 

GATA Lokaltrafik. 
5 § 2 
 

 
gcväg 

 
Gång- och cykelväg ska finnas 

 
5 § 2 

 
Körbar förbindelse får inte anordnas 5 § 2 
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Brandvattenförsörjning  
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder ska släck-
as med vatten direkt från brandpost (konventionellt system). Flödet i brandposterna ska di-
mensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avlopp-verksföreningens råd, VA V PS3 och 
VA V P76 (ska framgå i detaljplanen).  
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost 
och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 m. Fram-komlighet och uppställnings-
platser för stegbil behöver beaktas för byggnader högre än 4 våningar.  
Om avsteg görs från VA V PS3 och VA V P76 ska lösningen samrådas med brandförsvaret. 

Dagvattenhantering 

En översiktlig VA-utredning med tonvikt på dagvattenhantering har tagits fram för området av 
Aqua P, den 13 mars 2012 och uppdaterats den 23 september 2016. 

Dagvattnet leds till områdets sydvästra hörn och släpps ut i det befintliga dagvattenmagasinet 
som anlagts bland annat för att kunna hantera dagvatten från fastigheten Välluv 11:6.   

Vid dimensionering av nya dagvattensystem i tätortsbebyggelse är minsta rekommenderade 
återkomsttid för regn för fylld ledning 5 år (Svenskt Vatten P110) För minsta återkomsttid för 
vattenyta i marknivå med marköversvämning som följd, rekommenderas 20 år i tätortsbebyg-
gelse. Utöver detta ska områden planeras så att bebyggelsen skyddas mot översvämningar vid 
extrema situationer.   

Den befintliga dagvattenledningen som korsar området har för liten dimension för att kunna 
hantera vattnet från den tillkommande exploateringen. En ny ledning och ett nytt utlopp i maga-
sinet krävs för att kunna hantera det ökade flödet. Vattnet som kommer österifrån är till stor del 
utjämnat i det östra magasinet.  Anslutningen mellan den befintliga ledningen och dagvattennä-
tet västerut bevaras därför. Vid låga flöden tillåts vattnet rinna västerut i systemet men när ni-
vån stiger i ledningen leds dagvattnet ut via det nya utloppet i dammen.   

Beräkning av dimensionerande dagvattenflöde från Välluv 11:6  till dagvattenmagasinet har 
utförts enligt Svenskt Vattens publikation P110. Beräkningarna avser ett regn med 10 minuters 
varighet samt avrinningskoefficienterna 0,45 för exploateringen. En klimatfaktor på 20 % har 
används. 

Den nordöstra delen av området som gränsar mot Mörarpsvägen och Målaregatan går inte att 
leda till magasinet i sydväst på grund av områdets topografi. Fastigheterna i denna del av områ-
det ansluts till de befintliga ledningssystemen i någon av gatorna. Eventuellt krävs det fördröj-
ning av dagvattnet innan det ansluts till ledningsnätet. Så stor del som möjligt av området ska 
därför ledas söderut mot magasinet.   

Planområdet kommer att anslutas till stadens verksamhetsområde för dagvatten. 
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VA-plan, principskiss, Aqua P, 23 September 2016.  

Avfallshantering 

Sophantering kan lösas med gemensamma miljöhus eller genom hämtning vid 
tomtgräns. 
 
Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg och 
storleken ska motsvara de behov som föreligger och underlättar för källsortering. 
 
Vägar ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. 
 

 

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastr ukturen PBL 4 kap 

Teknisk  
anläggning 

Transformatorstation får finnas till en högsta byggnadsarea 
om 50 kvm 

5 § 2 

   

Dagvatten-
anläggning 

Dagvattenanläggning ska finnas. 5 § 2 

   

   

 



 

13 (37) 

Granskningshandling 
Dnr:972/16  

Upprättad den 9 november 2016 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

2.6 Fastighetsindelning och administrativa bestämme lser 

Fastighetsindelning 

Nya fastigheter för bostadsändamål kommer att skapas inom området. Indelningen av fastighet-
er i enligt med illustrationen i planförslaget skall vara vägledande. 

Genomförandetid 

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

Huvudmannaskap 

Helsingborgs stad är huvudman för allmänna gator samt park- och naturområden inom planom-
rådet. 

Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser  PBL 4 kap  
 
Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 21 § 
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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. Be-
dömningen har gjorts i samråd med Länsstyrelsen. Konsekvenserna av planförslaget utreds och 
beskrivs i denna konsekvensbeskrivning.  

Detaljplanen innebär uppförande av bostäder på åkermark. Marken pekas ut i gällande över-
siktsplan som mark för utveckling av befintligt stationssamhälle. I den avvägning som gjorts av 
Helsingborgsstad, mellan intresset för åkerbruk och intresset för nya bostäder i ett stationsnära 
läge, anses bostäder vara av större prioritet för området. 

Planförslaget bedöms inte innebära någon försämring av luftkvaliteten eller ha någon negativ 
påverkan på miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster eller negativ inverkan på grundvat-
ten och vattendrag. 

Utifrån framtagen bullerutredning från väg- och järnvägstrafik är bedömningen att gällande 
riktvärden för buller enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, med 
åtgärder som säkerställs i detaljplanen, kan innehållas de planerade bostäderna. Järnvägen är 
belägen på sådant avstånd från de planerade bostäderna att inga risker föreligger. Väster om 
planområdet ligger en växthusverksamhet som inte heller bedöms utgöra störning för bostä-
derna.  

Planens påverkan på omgivningen kommer att innebära en förändring av landskapsbilden då 
bebyggelse uppförs på öppen odlingsmark. Planförslaget är utformat så att det anpassas till 
omgivande strukturer och bebyggelse. Riksintresset för Skånebanan påverkas inte negativt av 
detaljplanens genomförande. 

Sammantaget kan konsekvenserna av planens genomförande inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan.  

3.2 Påverkan på riksintressen 
Skånebanan norr om planområdet omfattas av riksintresse för järnvägen.  Riksintresset bedöms 
inte påverkas negativt av detaljplanens genomförande. 

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Gäl-
lande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 2010:477) avser halterna i 
utomhusluft av kvävedioxid (NOB2B), kväveoxid, svaveldioxid (SOB2B), bly, partiklar (PM10 
och OM 2,5), kolmonoxid (CO), ben-sen, arsenik, kadmium, nickel, benspyren och ozon (OB3B). 

Enligt Helsingborgs nya översiktsplan, ÖP 2010, som är antagen av kommunfullmäktige den 18 
maj 2010 och aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, föreligger ingen risk för överskridande 
av miljökvalitetsnormernas värden i närheten av planområdet. Med hänsyn till den framtagna 
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trafikprognosen för området bedöms planförslaget inte innebära någon försämring av luftkvali-
teten 

Vattenkvalitet 

Syftet med miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och skyddade 
områden) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en be-
stämd miljökvalitet.  

Grundvattenförekomst 
Aktuellt planområde hör till grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen, vilket är ett 
grundvattenmagasin i sedimentär berggrund. Huvudavrinningsområde är Råån. Vid mätningar 
utförda år 2009 visade sig vattenförekomsten ha god kvantitativ och kvalitativ status. Dock har 
Vattenmyndigheten bedömt att det finns risk att god kemisk status inte uppnås 2015 eftersom 
det finns flera större tätorter, industrier och jordbruksmark inom förekomsten.  
 
Ytvattenförekomsten 
Syftet med miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och skyddade 
områden) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en be-
stämd miljökvalitet. 
 
Påverkan på vattenkvaliteten  
Förslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster negativt, då om-
rådet redan är bebyggt. Planförslaget medger inte heller någon miljöfarlig verksamhet som kan 
göra negativ inverkan på grundvatten och vattendrag. 
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Trafik 

Övergripande trafikflöden och alstring 
Då det finns fler planuppdrag hos stadsbyggnadsförvaltningen avseende bostadsutbyggnad i 
Påarp har sammantagen alstring av fordonsrörelser för genomförandet av framtida exploate-
ringar tagits fram för byn. 
 
Det finns planer för tre utbyggnadsområden i Påarp, två områden är belägna i Påarps västra 
delar norr om Skånebanan och ett område, det aktuella planområdet, är lokaliserat i den östra 
delen söder om Skånebanan. 

 
Planerade utbyggnadsområden i Påarp och trafikalstring till följd av genomförande. Området  
längst till höger i kartan visar aktuellt planförslag. 
 

 
Senast uppmätta trafikflöden i Påarp. Området längst till höger i kartan visar aktuellt   
planförslag. 
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Beräknade Trafikflöden efter fullt utbyggd exploatering. Området längst till höger i kartan visar aktuellt  
planförslag. 

Trafikutredningen visar på ökade trafikflöden till följd av exploateringarna. Exploateringarna 
bedöms ske i etapper över en längre tid. Trafikflödena bedöms öka mest västerut.  

Trafikflöden i anslutning till planområdet  
Stadsbyggnadsförvaltningen genomförde en trafikmätning av Mörarpsvägen under hösten 
2010. Mätningen visade att vägen trafikerades av 1000 fordon/dygn varav 6 % utgjordes av 
tung trafik. 
 
Beräkningar visar att exploateringen med cirka 100 bostäder bestående av villor, radhus och 
kedjehus genererar cirka 540 bilresor/dygn. Antagandet bygger på att 3 personer bor i varje 
bostad och att varje person gör 1,8 bilresor/dag.  

Bedömningen är att den största delen av den tillkommande trafiken kommer att belasta Mö-
rarpsvägen västerut. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer den tillkommande trafiken och 
därmed den ökade trafikbelastningen vid plankorsningen med järnvägen bedöms som rimlig då 
trafiken på Mörarpsvägen är förhållandevis låg.   

Mörarpsvägen är smal och gatubredden är svår att utöka på delar av sträckan då befintlig be-
byggelse är belägen på båda sidor av vägen. För att öka trafiksäkerheten kommer vägen att för-
ses med en gång- och cykelväg längs Mörarpsvägens södra sida där det är möjligt.  Trafiksäker-
hetshöjande åtgärder föreslås vid den nya och den befintliga infarten söderut från Mörarpsvä-
gen.  

Detaljplaneförslaget säkerställer att ytor för att angöra en eventuellt framtida planskild kors-
ning i planområdets nordvästra planläggs som allmän plats mark och ger detaljplanen en ge-
nomförandetid om 5 år. 
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Buller från vägar och järnvägar 

Planarbetet påbörjades efter den 2 juni 2015. Planprocessen tillämpas med utökat standardför-
farande och därmed används förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) 
som vägledande.  
 
Bullerförhållandena har beräknats utifrån den prognostiserade trafiken inom och i anslutning 
till området.  

Enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) bör minst hälften av bo-
stadsrummen, i bostäder där ljudnivån från trafiken överskrider 55 dBA ekvivalent nivå vid 
fasad, placeras mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids nattetid. För en bostad om högst 35 m2 bör den ekviva-
lenta ljudnivån vid fasad inte överskrida 60 dBA. Vid uteplats i anslutning till byggnad bör ljud-
nivån inte överskrida 50 dBA ekvivalent nivå respektive 70 dBA maximal nivå.  

Ljudnivåer inomhus i bostäder, kontor med mera regleras genom Boverkets Byggregler (BBR), 
och följs upp i samband med tekniskt samråd i bygglovhanteringen. Planen säkerställer att be-
byggelsen kan utformas så att kraven i BBR uppfylls. 

Bullerutredningar Påarp 11:6, Ramböll 
En bullerutredning genomfördes initialt (2014) efter planansökan. Bullerutredningen har däref-
ter uppdaterats efter reviderade indata vid två tillfällen utifrån data som tagits fram i samråd 
med främst Trafikverket. 
 
Bullerutredning Påarp 11:6, Ramböll 2016-10-06 
Samrådsförslaget stödde sig på Bullerutredningen från den 6 oktober 2016 och omfattad beräk-
ning och beskrivning av vägtrafikbuller och järnvägstrafikbuller var och en för sig och beräkna-
des på ett framtida scenario år 2030.  
 
Vägtrafik 
Följande indata tillämpades för vägtrafik i bullerutredningen: 

Vägtrafik för prognosår 2030 

Väg Årsdygnstrafik Andel tung trafik Hastighet km/h 
Mörarpsvägen 1300-1000* 6 % 40 
Frillestadsvägen 320 3 % 40 
Målaregatan 200 - 30 
Lokalgata 100 - 30 

*1300 ÅDT i västra delen och 1000 i östra delen  

 
Tågtrafik 
Följande indata tillämpades för tågtrafik i bullerutredningen: 

Tågtrafik för prognosår 2030 

Tågtyp Antal per 
dygn 

Medellängd Maxlängd Hastighet 
västerut 
km/h 

Hastighet 
österut 
km/h 

Godståg 21 450 650 40 90 
Pågatåg (X61) 86 75 75 40 90 

 
 

I samrådsskedetberäknades trafikslagen var för sig. Den ekvivalenta ljudnivån vid fasad beräk-
nades till mellan 55-57 dB(A) i fasad för bostäderna närmast Mörarpsvägen respektive järnvä-
gen. Samrådsförslaget möjliggjorde att minst hälften av bostadsrummen skulle kunna orienteras 
mot en ljuddämpad sida och därmed bedömdes riktvärdena kunna innehållas. 
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Sammanfattningsvis var bedömningen av samrådsförslaget att gällande riktvärden för buller 
kunde innehållas inom planområdet.   
 
Bullerutredning Påarp 11:6, Ramböll 2017-09-12 
Efter inkomna synpunkter i samrådskedet samt diskussioner och samråd med Trafikverket, 
reviderades bullerutredningen. 

Granskningsförslaget stöder sig på en uppdaterad Bullerutredningen från den 12 september 
2017. Utredningen omfattar beräkning och beskrivning av en sammanslagen ljudutbredning av 
både väg- och järnvägstrafikbuller och beräknas på ett framtida scenario år 2040 och ljudbidrag 
från tågväxlar i spårområdet som är medräknat och redovisat. 
 
Följande indata tillämpades för vägtrafik i bullerutredningen: 

Vägtrafik för prognosår 2040 

Väg Årsdygnstrafik Andel tung trafik Hastighet km/h 
Mörarpsvägen 2000-1500* 6 % 40 
Frillestads väg 600 3 % 40 
Målaregatan 300 - 30 
Lokalgata 300 - 30 

*Den högre siffran används för trafik väster om Frillestadsvägen  
 
Följande indata tillämpades för tågtrafik i bullerutredningen: 

Tågtrafik för prognosår 2040 

Tågtyp Antal per dygn Medellängd Maxlängd Hastighet km/h 
Godståg 26 450 650 100 
Pågatåg (X61) 88 100 - 40-110* 

*Uppgifter hämtade från trafikverkets basprognos 
 
De maximala ljudnivåerna från järnvägstrafiken beräknas på ett 650 meter långt godståg som 
passerar området i 110 km/h. Hastigheten för persontågen har beräknats vara 110 km/h i östra 
delen av utredningsområdet, ju närmare stationen tågen kommer desto långsammare kör per-
sontågen. 
 
Resultatet från den reviderade bullerutredningen visar följande resultat: 

Ekvivalent ljudnivå vid fasad  
De sammanslagna ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad för föreslagna bostäder närmast järnvägen 
beräknas till mellan 61- 63 dB(A), vilket innebär att riktvärdet överskrids utan bulleråtgärd.  
 
Planlösningen anpassas så att minst hälften av alla bostadsrum vänds mot en sida där ljudnivå-
erna är lägre. Bullerutredningen visar att det är möjligt att uppnå en situation för bostäderna i 
de norra delarna där minst hälften av alla bostadsrum kan vara vända mot en sida där 55 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte över-
skrids under nattid 22.00–06.00.  Detaljplanen säkerställer detta genom planbestämmelse. 
 
Maximal ljudnivå vid fasad   
De maximala ljudnivåerna vid fasad ligger kring 80 dB(A). Då det inte finns angivna riktvärden 
för maximal ljudnivå vid fasad tillämpas riktvärden för maximala ljudnivåer inomhus. Fönster 
och fasader bör anpassas så att riktvärden inomhus i enlighet med BBR innehålls. 
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Uteplatser 
För uteplatser finns krav gällande maximalnivå. Utredningen visar att uteplatser kan placeras i 
skyddade lägen så att kraven för uteplatser uppfylls. I de nordvästra delarna där skyddade lägen 
är svåra att uppnå säkerställer detaljplanen bullerskydd i form av plank eller mur. 
 
Sammanfattningsvis är bedömningen att gällande riktvärden i huvudsak kan innehållas utan 
åtgärder. I den nordvästra delen av planområdet innehålls riktvärdena med stöd av planbe-
stämmelser som säkerställer åtgärder i form av bullerskydd och genomgående bostäder. 
 

 

Beräkning av sammanlagd ekvivalent ljudnivå för väg och järnväg. Ljudutbredning 2 meter ovan 
mark samt fasadberäkning. Prognosår 2040. 
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Beräkning av sammanlagd ekvivalent ljudnivå för väg och järnväg i den nordvästra delen av plan-
området. I denna del av området säkerställer detaljplanen åtgärder för goda boendemiljöer avse-
ende trafikbuller. Ljudutbredning 2 meter ovan mark samt fasadberäkning. Prognosår 2040. 
 
Reflekterande buller 
Efter inkomna samrådsyttranden fanns skäl att studera eventuella konsekvenser för befintlig 
bebyggelse norr om Mörarpsvägen avseende buller. En utökad bullerstudie, Påarp 2017-04 ljud-
nivå vid befintlig bebyggelse, Ramböll, för att undersöka om bullerstörning från järnvägen reflek-
teras av den planerade bebyggelsen och därmed ökar bullerutsattheten för de befintliga bostä-
derna längs Mörarpsvägen. 
 

 
Beräkning av sammanlagd ekvivalent ljudnivå för järnvägsbuller för den befintliga bebyggelsen. 
Bilden till vänster visar värden utan planerade bostäder och bilden till höger visar värden med 
planerade bostäder.  
 
Resultatet av studien visar att det sker bullerreflektion och att bullervärden ökar med ca 4-5 
enheter ekvivalent dBA. Trots det bedöms påverkan som rimlig då gällande bullerriktvärden 
enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) ändå innehålls. 
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Industribuller och ljusspridning 

Industribuller 
Sydväst om planområdet, i höjd med dagvattendammen är en trafikalstrande verksamhet med 
växthus belägen. Verksamheten odlar och marknadsför färska örter och sallater.  
Verksamheten alstrar störningar från transporter och ljus inom ett skyddsavstånd på 300 me-
ter.  
Bostäderna inom det aktuella planområdet berörs delvis av skyddsavståndet.  Den planerade 
nya bebyggelsen ligger mellan 350-400 meter från den del av växthusverksamheten där indu-
stribuller i huvudsak alstras. Verksamheten angörs med fordon från väster och bedöms inte 
påverka de planerade bostäderna. 

Norr om växthusfastigheten ligger en bullervall för att minimera risken för bullerstörning för de 
boende i närliggande bostadsområden. En bullervall finns även i södra delen av växthusfastig-
heten.  
 
Bedömningen är att avståndet från, och störningsskyddet vid verksamheten är tillräckligt för att 
riktvärdena för industribuller inte ska överskridas vid de planerade bostäderna. 
 
Ljusspridning  
Bullervallarna norr och söder om växthuset fungerar även som skydd för ljusspridning. Ett 
skyddsområde på 50 m till den nya bebyggelsen norr om växthusfastigheten har säkerställts 
genom ett naturområde.   
 
Växthusverksamheten bedöms inte ha någon negativ påverkan på de tillkommande bostäderna. 

 

Risker från närliggande industri. Planområdet i röd ram.  
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Risker  

Järnvägstrafik 
Planområdet är beläget längs Skånebanan som trafikerar sträckan Helsingborg–Kristianstad. På 
Skånebanan går det både person- och godståg. I Trafikverkets Utredning i förstudieskedet av 
Skånebanan (2008-04-18) anges att man planerar en upprustning av hela Skånebanan med start 
på sträckan mellan Kristianstad och Hässleholm. Upprustningen av sträckan Åstorp-Hässleholm 
planeras påbörjas år 2017. 
 
Upprustningen möjliggör en anpassning för att kunna framföra tågen i högst 160 km/tim 
(idag130 km/tim). Planerna innebär att bygga om eller ta bort plankorsningar, åtgärda banan 
samt justera spåret. Den planerade utbyggnaden medför kortare restider, ökad punktlighet samt 
tryggare trafikmiljö. Trafikverket har på-börjat projekteringen av utbyggnaden på sträckan 
Hässleholm – Helsingborg, förbi Påarp. Tid för byggstart är oklart. 
 
För plankorsningarna vid Lokföraregatan, i planområdets direkta närhet, består anpassningen 
av signaltekniska åtgärder vid bomfällningar och dylikt samt innebär ingen fysisk påverkan på 
platsen. 

 
 
Föreslagna plankorsningsåtgärder i Påarp. Karta från Trafikverkets Utredning i förstudieskedet av 
Skånebanan (2008-04-18). Planområdet markerat (av SBF) i svart i bildens nedre vänstra hörn.  

 
Farligt gods 
Helsingborgs stad har tagit fram en riskrapport som omfattar Skånebanan, Strategi för bebyggel-
seplanering intill transportleder för farligt gods, rev 7, WUZ  Risk Consultancy AB (2012-12-07). 
Rapporten ligger till grund för en strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade färd-
vägar för transport av farligt gods till och från Helsingborgs hamn. 

Åtgärder som anges riskreducerande är huvudsakligen en kombination av skyddsavstånd, has-
tighetsbegränsning och hur vägen utformas. I rapporten anges att Skånebanan trafikeras av 17 
godståg per dygn, varav en del medför farligt gods.  
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Rapporten anger följande rekommenderade avstånd (från spårkant) till viss markanvändning 
utmed Skånebanan: 

Zon  Exempel på ändamål Avstånd 
i meter 

A - okänslig Parkering, trafik, odling, friluftsområde, tekniska 
anläggningar 

0 

B – mindre känslig Handel, industri, bilservice, lager  0 
C – normal känslighet Bostäder(småhus), handel, kontor, lager, idrott, 

centrum, kultur 
10 

D - känslig Bostäder(i flera plan), vård, skola  10 
 

Avståndet från järnvägen till närmaste planerad ny bostad är cirka 70 meter på det kortaste 
stället.  

Elektromagnetiska fält 

Avståndet till närmaste ny planerad bostad från järnvägen är cirka 70 meter, vilket bedöms vara 
tillräckligt för att den elektromagnetiska strålningen ska vara lägre än gällande riktvärde för 
markanvändning som medger att människor vistas där långvarigt.  

Vibrationer från tågtrafiken 

I trafikverkets riktvärden för vibrationer från spårtrafiken (TDOK 2014:1021) skall maximal 
vibrationsnivå högst uppgå till 0,4 mm/s vägd RMS för bostäder. 

Avståndet till närmaste ny planerad bostad från järnvägen är cirka 70 meter. Avståndet till ut-
byggnadsområdet bedöms som tillräckligt för att vibrationer från järnvägen inte medför någon 
påtaglig störning. 

 

3.4 Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 

Dagvattenflödet från planområdet begränsas så det efterliknar avrinning från naturmark. En 
biotopskyddad trädallé i områdets östra del ingår i planområdet och säkerställs i detaljplanen.  

Konsekvenserna för ianspråktagandet av jordbruksmarken beskrivs under rubriken: Hushåll-
ning mad naturresurser nedan: 

Hushållning med naturresurser 

De ekologiska värden som förloras vid exploateringen av odlingsarealerna kompenseras genom 
etablering av allmänna tillgängliga natur- och parkområden samt den tidigare etableringen av 
den öppna dagvattenanläggningen i sydväst. 

Marken inom planområdet består av åkermark men pekas ut i gällande översiktsplan som mark 
för utveckling av det befintliga stationssamhället. I den avvägning som gjorts av Helsingborgs-
stad, mellan intresset för åkerbruk och intresset för nya bostäder i ett stationsnära läge, anses 
bostäder vara av större prioritet för området. 
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Kulturmiljö och landskapsbild  

Planens påverkan på omgivningen kommer att innebära en förändring av landskapsbilden då 
bebyggelse uppförs på öppen odlingsmark. För att påverkan på omgivningen ska bli positiv ska 
den tillkommande bebyggelsen ta hänsyn till omgivningen och dess funktioner. Utformningen 
av området länkar samman bostadsområdena väster och öster om planområdet och skapar en 
tydlig avgränsning mot landskapet i söder.  

Balansering 

Helsingborgs stad tillämpar balanseringsprincipen vid exploatering av mark (Kommunfullmäk-
tige 23 maj 2007). Grundtanken är att med stöd av balanseringsprincipen styra exploatering till 
platser där man inte tar ekologiska eller rekreativa värden i anspråk. Om exploateringen ändå 
ska genomföras på en sådan plats ska principen bidra till att förlorade värden kompenseras. 
Detta görs i fyra steg i ordningen: undvika, minimera, utjämna och ersätta. Balanseringsprinci-
pen tillämpas på mark som är park, natur eller jordbruksmark. 

Efter inventering av planområdet är bedömningen att marken som kommer att tas i anspråk har 
ringa eller inga natur- eller rekreativa värden. Balanseringsprincipen är därför inte tillämpbar. 
Detaljplanens genomförande innebär däremot att natur- och rekreativa värden ökar. 

3.5 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 

Detaljplanens genomförande medför en uppskattad befolkningsökning på ungefär 300 personer. 
Av dessa kan omkring 50 personer antas vara barn upp till 15 år. Förslaget ger ökat underlag för 
befintlig offentlig och kommersiell service. Offentlig service såsom skola och vårdcentral finns 
på ett promenadavstånd om ca 500 – 600 meter från planområdet. Kommersiella servicefunkt-
ioner såsom livsmedelshandel finns på ungefär samma avstånd 
 
Planområdet innehåller allmänna ytor anpassade för lek och rekreation. En ny central park 
kopplad till ett rekreationsområde med dagvattenanläggning föreslås i planområdets västra del. 
För mindre barn föreslås kvartersgårdar för lek och utevistelse.  
 
Nya gator och gång- och cykelstråk sammanlänkas med befintliga i syfte att möjliggöra för en 
sammanhållen ort och en så trafiksäker miljö som möjligt. Trafiksäkra passager över gatorna 
och en gång- och cykelväg längs Mörarpsvägen föreskrivs i detaljplanen. 

Konsekvenser för barn 

För att säkerställa en så trafiksäker miljö som möjligt för barnen kopplas nya kopplingar till 
befintliga omgivande gång- och cykelstråk. Dock föreslås även gator med blandtrafik inom bo-
stadsområdet.  Inom och väster och öster om utbyggnadsområdet föreslås grönstråk och en 
park med en lekplats.  

Tillgång till parker 

Väster om utbyggnadsområdet finns en dagvattendam med rekreativa värden. Planförslaget 
bygger på att med hjälp av sammanhängande grönstråk, mindre parker och naturområden 
skapa en sammanhängande grön struktur som kan användas av alla Påarpsbor. Sammantaget 
ökar tillgängligheten till och omfattningen av allmäntillgängliga gröna ytor och stråk.  
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Tillgänglighet 

Allmänna platser inom planområdet kommer att utformas så att området är tillgängligt för alla. 
Bebyggelsen ska följa Boverkets byggregler, där tillgänglighet är ett tydligt krav.   

3.6 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

 
Fastighetsbilning 
Inom fastigheterna Påarp 11:6, Påarp 1:93, Påarp 1:194, Påarp 1:186, Stenmåran 1, Välluv 4:22 
samt inom marksamfälligheterna Påarp s:11 (Mörarpsvägen) samt outredd samfällighet (Måla-
regatan) planläggs mark för allmänt ändamål såsom park-, natur- och gatumark. Markområden 
för allmän plats som inte är i kommunal ägo sedan tidigare kommer genom fastighetsreglering 
överföras till kommunalägd fastighet, förslagsvis Välluv 4:22. 
 
Planändringen innebär att staden blir huvudman och ansvarar för driften av ytor vilka planläggs 
som allmän plats. 
 
Nya fastigheter för bostäder kommer att skapas genom avstyckning av fastigheten Påarp 11:6. 
Markområde inom Påarp 11:6 beläget precis söder om Stenmåran 1 kan genom fastighetsregle-
ring överföras till Stenmåran 1. 
 
Servitut, ledningsrätter samt gemensamhetsanläggningar 
Inom planområdet finns ett antal servitut med syfte att säkra ledningar inom området. Inskrivna 
servitut gäller till förmån för fastigheter ägda av Staden samt Öresundskraft AB. Några av servi-
tuten kan komma att behöva ändras i samband med plangenomförandet.  
 
Gemensamhetsanläggningen, Påarp ga:3, avseende privat vattenledning är delvis belägen inom 
mark som planläggs som allmän plats för gata i detaljplanen. Gemensamhetsanläggningen kan 
komma att behöva omprövas via en lantmäteriförrättning i samband med detaljplanens genom-
förande.  
 
Den samfällda fastigheten för Målarevägen är outredd och planläggs som allmän plats/gata samt 
allmän plats/natur.  
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Fastighetskonsekvenskarta.  

Fastigheter för allmänna ändamål såsom park- natur- och gatumark, markerat i grönt och grått, 
överförs genom fastighetsreglering till kommunal fastighet Välluv 4:22. Område markerat med A 
fastighetregleras som gata från Stenmåran 1 till kommunal fastighet Välluv 4:22. Kvarter för bo-
stadsändamål, markerade i gult, avstyckas från Fastigheten Påarp 11:6. Område markerat med B 

fastighetregleras till bostadsfastigheten Stenmåran 1.  

Avtal 

Planavtal för finansiering av detaljplanens framtagande är upprättat. 

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal som reglerar bostadsexploateringens genomförande ska tecknas mellan 
Helsingborgs stad och exploatören samt fastighetsägaren av Påarp 11:6. Avtalet ska klargöra 
fördelningen av ansvar och kostnader mellan parterna. I avtalet regleras iordningsställande och 
inlösen av allmän plats, marköverlåtelser, fastighetsbildning samt övriga åtaganden och kostna-
der. Avtalet ska godkännas av alla parter innan planen kan föras till antagande i kommunfull-
mäktige.  

Avtal om fastighetsreglering 
Avtal om fastighethetsreglering avseende gatumark samt mark för bostadsändamål ska upprät-
tas mellan ägaren av Stenmåran 1, kommunen samt ägaren av Påarp 11:6. 
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Arrende 
Avtal om jordbruksarrende finns inom kommunägda fastigheten Påarp 1:186. Delar av arrende-
området planläggs som naturmark innebärandes att arrendet kommer att justeras genom en 
minskning av arrendeområdet.  
 

Ekonomi 

Detaljplanens genomförande medför ekonomiska konsekvenser. Staden blir huvudman för all-
männa ytor vilket innebär investeringar i utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar samt park 
och naturmark samt långsiktiga kostnader för drift och underhåll.  

I tabellen nedan framgår vilka utgifter som detaljplanens genomförande ger upphov till. Ytterli-
gare oförutsedda utgifter kan tillkomma. 

 
* SBF – stadsbyggnadsförvaltningen, MEX – mark- och exploateringsenheten. 

 

Övriga upplysningar 

Ledningar 
Den befintliga dagvattenledningen som korsar området har för liten dimension, 225 mm, för att 
kunna hantera vattnet från den tillkommande exploateringen. En ny ledning och ett nytt utlopp i 
magasinet krävs för att kunna hantera det ökade flödet. 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) kräver även ett skyddsavstånd på 4,5 meter 
för vattenledningar med dimension 200, inom detta område får det inte uppföras byggnader 
eller andra konstruktioner som exempelvis murar.  

Flytt av ledningar eller andra åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa funktionen av Skanovas 
kabelanläggningar ska bekostas av exploatören eller fastighetsägaren. 

Brandvattenförsörjning  
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder ska släck-
as med vatten direkt från brandpost (konventionellt system). Flödet i brandposterna ska di-
mensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avlopp-verksföreningens råd, VA V PS3 och 
VA V P76. 
 

Genomförandekostnader för staden – inom planområdet  Ansvar* 
Utbyggnad av gator och gång- och cykelväg MEX/SBF 
Utbyggnad av park- och naturområde MEX/SBF 
Utbyggnad av kvartersmark Exploatören 
Fastighetsbildning för allmän plats MEX 
Fastighetsbildning för kvartersmark Exploatören 
 

Genomförandekostnader för staden – utanför planområ det Ansvar* 
Förlängning av gång- och cykelbana utanför planområdet SBF 
 

Driftskostnader för staden Ansvar* 
Drift och underhåll av tillkommande allmän platsmark SBF 
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Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost 
och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 m. Fram-komlighet och uppställnings-
platser för stegbil behöver beaktas för byggnader högre än 4 våningar.  

Om avsteg görs från VA V PS3 och VA V P76 ska lösningen samrådas med brandförsvaret.  

Fornlämningar 
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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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 

Veidekke Bostad AB inkom den 1 november 2011 med en förfrågan avseende upprättande av ny 
detaljplan för fastigheten Påarp 11:6 

Beslut i ärendet 

Beslut om uppdrag togs i stadsbyggnadsnämnden den 20 juni 2012. Godkännande av program 
togs i stadsbyggnadsnämnden den 9 februari 2007. 

Planprogrammet för Påarp från 2007 angav en tydlig etappvis planering och utbyggnad av byn. 
Planarbetet för denna detaljplan avvaktade planarbete för andra områden inom Påarp enligt 
programmet och påbörjades inte förrän fyra år efter det att beslutet om planuppdrag togs.  

Planprocessen och arbetet med gällande planförslag och förutsättningar påbörjades den 20 
september 2016 och därmed tillämpas utökat standardförfarande för detaljplanen. 

4.2 Planområdet 
Planområdet är belägget i stationssamhället Påarp, ca 7 km öster om Helsingborgs centrum. 
Området ligger söder om Skånebanan och Mörarpsvägen, ca 250 meter från Påarps station och i 
de södra delarna angränsar planområdet mot åkermark och ytterligare söderut finns Tjuvamos-
sen. I norr löper Mörarpsvägen och öster samt väster angränsar befintlig villabebyggelse. Områ-
det väster om planområdet är nyligen planlagt för bostäder i form av ca 20 villor, vilka ännu inte 
uppförts. 

Området omfattar fastigheterna Påarp 11:6 , 1:93, 1: 194 samt del av fastigheten Påarp 1:186. 
Planområdet omfattar cirka 8,4 hektar.  

Planområdets placering i förhållande till Helsingborgs centrum. 
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Markägoförhållanden 

Fastigheterna Påarp 11:6  är i privat ägo, fastigheterna Påarp 1:93, 1:194 och 1:186 ägs av 
Helsingborgs stad. Delar av fastigheten Påarp 1:186 arrenderas ut av Helsingborgs stad.   

Fastigheter som ingår i planområdet. Planområdet inom röd ram 

Servitut  

1 servitut Akt 12-IM7-71/807.1 Ledning 
2 servitut Akt 12-IM7-77/594.1 Ledning 
3 servitut Akt 12-IM7-83/9791.1 Vattenledning 
4 servitut Akt 12-IM7-99/9835.1 Gasledning 
5 servitut Akt 1283IM-13/27038.1 Dagvattenanläggning, vattenledning 
Gemensamhetsanläggning 

g:a 3 Utrymme Akt 1283K-16298 Privat vattenledning 
Arrende 

arrende Påarp 1:186 Jordbruk 
Dikningsföretag 

Dikningsföretaget Tjuva-
mossen av år 1930 

Nr 270, Akt 12-LN-322 
 

Samfälligheter 

S:11 Väg (inkl. Mörarpsvägen) 
Målarevägen Outredd samfällighet 
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Markanvändning 

Området brukas idag övervägande som åkermark. Fastigheten Stenmåran 1 ingår inte i planom-
rådet och används för bostadsändamål. 

 

Markanvändning i området idag. Fastigheten Stenmåran 1 ingår inte i planområdet. I den västra 
delen är en dagvattenanläggning genomförd. Planområdet i röd ram. 

Historik 

Påarp är känt för sin odling. Mellan år 1930-1940 hade Påarp och Välluvs socken en storhetstid 
inom odling med omkring 15 trädgårdsmästerier. Påarp blev omtalat som ett av Sveriges största 
områden för jordgubbsodlingar respektive landets mest glastäckta distrikt. 

Den berörda fastigheten Påarp 11:6 har tidigare varit en enklav som tillhört Bårslövs socken 
men legat insprängd mellan Välluv och Frillestad socken. Marken har tillhört fastigheten Görarp 
1 och 3, vilket även omfattar prästlönebostället.  

Bebyggelse 

Inom planområdet finns ingen bebyggelse, den bebyggelse som angränsar till planområdet är 
fristående villor i en och två våningar uppförda under olika tidsperioder.   
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Grönområden  

Tjuvamossen 
Söder om planområdet ligger Tjuvamossen som består av sju lövdungar samt björkhagar. Mos-
sen är uppdelad i ”tegar” med gammal ägoslagsstruktur. Området är kategoriserat som ett klass 
II-område, som betyder att området har ett mycket högt naturvärde.  
 
Trädallé 
I planområdets östra del finns en befintlig trädallé och gammal gräns med stenmur och cirka 20 
ekar. 

Dagvattenanläggning 
En nyanlagd dagvattenanläggning är belägen i planområdets sydvästra del. 

Trafik 

Området nås från Mörarpsvägen i norr och från Målaregatan öster om planområdet. Helsing-
borgs stad är väghållare för båda vägarna. 

Påarp har goda kollektivtrafikförbindelser med pågatågen. Skånebanan mellan Helsingborg och 
Hässleholm passerar med uppehåll vid stationen cirka 250 meter väster om planområdet. Tågen 
stannar vid stationen två gånger i timmen i vardera riktningen under högtrafik och en gång i 
timmen i lågtrafik. 

Mörarpsvägen går i östvästlig riktning tvärs igenom Påarps samhälle. Förbi planområdet är 
vägen förhållandevis smal, cirka 7,0 meter.  Vägen saknar mittlinje. Ett cirka 1,0 meter brett fält 
för gående och cyklister är målat längs vägens södra kant. Bostadsbebyggelsen norr om Mö-
rarpsvägen utgörs av 6 stycken friliggande villor som samtliga har utfarter mot vägen i söder. 
Fastigheten Stenmåran 1 söder om vägen har också utfar mot Mörarpsvägen. 
 
Målaregatan är en återvändsgata med infart från Mörarpsvägen.  Gatan är en intern lokalgata 
som servar villabebyggelsen öster om planområdet. 
 
Fordonsmängder och hastigheter 
Stadsbyggnadsförvaltningen genomförde en trafikmätning av Mörarpsvägen på hösten 2010. 
Mätningen visade att vägen trafikerades av 1000 fordon/dygn varav 6 % utgjordes av tung tra-
fik.  
 
Hastighetsgränsen för trafiken på Mörarpsvägen är 40 km/h. 

Påverkan från omgivningen 

Sydväst om planområdet ligger en verksamhet med växthus. Verksamheten klassas som u-
verksamhet vilket innebär miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd eller anmälan och är 
belagd med ett skyddsavstånd om 300 meter för att skydda mot transportbuller och ljussprid-
ning. Det nya planområdet ligger ungefär 300 meter från verksamheten strax nordöst om 
skyddsområdet. 

Teknisk försörjning 

Området korsas i öst-västlig riktning av ett större ledningstråk. Stråket innehåller huvudvatten-
ledningen till Mörarp, en spillvattenledning från Mörarp och en dagvattenledning som avvattnar 
bostadsområdena öster om planområdet. 
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I områdets västra del ligger en spill- och en dagvattenledning som leder bort avloppsvattnet från 
centrala Påarp. I sydöstra delen ligger privat vattenledning med sträckning söderut.   

 

Befintligt va-system, bild från Va-utredning. Spillvatten(S), Dagvatten(D), Dricksvatten(V) 

Öster om den berörda marken finns idag ett torrt dagvattenmagasin som vattenfylls vid stora 
nederbördshändelser. Detta måste man ta hänsyn till vid planeringen av det nya bostadsområ-
det så inte närliggande byggnader skadas om magasinet skulle svämmas över.  

I planområdets norra del längs Mörarpsvägen ligger en gasledning. 

Öster om planområdet finns ett torrt dagvattenmagasin på stadens mark som vattenfylls vid 
stora nederbördsmängder.  

Området har drabbats av översvämningar vid kraftiga regn. 

Arkeologi 

Efter dialog med planförfattaren den 2 april 2014 meddelade länsstyrelsen att man sett över 
planområdet noggrant och beslutat att planläggning och exploatering av området inte kommer 
att föranleda några arkeologiska åtgärder. 

Planområdet berörs inte av några kända fornlämningar. Skulle fornlämningar ändå påträffas i 
samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen med 
mera, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan synas som härd-
rester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden.  
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Geotekniska förhållanden och topografi 

Marken består i huvudsak av lerhaltiga jordar med inslag av morän.  

Området innehåller låga eller normala nivåer av radon.  

Området som planeras för bostäder lutar i stort från öst till väst. I den nordöstra delen finns 
dock en höjdrygg i östvästlig riktning. Markhöjden varierar från + 58 meter i nordost till + 52 
meter i sydväst. 

4.3 Service 

Offentlig service 

Vårdcentralen ligger cirka 650 meter nordväst om planområdet nära skolan och biblioteket som 
delar lokaler. Pågatågstationen ligger 250 meter nordväst om planområdet.  

Skola och förskola 

Påarps skola ligger cirka 650 meter norr om planområdet. Skolan har elever från förskolan till 
nionde klass. En förskola finns cirka 450 meter norr om planområdet.  

Kommersiell service 

Norr om planområdet och järnvägen ligger Påarps centrum med bland annat en livsmedelsbu-
tik. 

4.4 Riksintressen och förordningar 

Riksintresse för järnvägar 

Norr om planområdet finns ett riksintresse för järnväg, som regleras enligt miljöbalken 3 kap 
8§.  

4.5 Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, redovisas planområdet som ett område för utveckl-
ing av befintligt stationssamhälle.  

Planområdet ligger inom ett större område för utveckling av landskapskaraktärer. Landskapet 
beskrivs som ett mjukt böljande jordbrukslandskap med inslag av mindre industrier, större 
jordbruksbyggnader samt stor andel spridd bebyggelse. ÖP 2010 anger att nya inslag i land-
skapet bör följa befintliga landskapselement och jordbruksmarkens struktur. 

Avseende avvägningar mellan motstående intressen anges att jordbruksmarken runt Påarp är 
klassad till nivå 9 (av 10), men att det stationsnära läget medför att framtida bebyggelse priori-
teras högre än bevarandet av jordbruksmarken. 

Vidare anges följande punkter som berör planområdet: 

• utbyggnad av Påarp förutsätter upprustning och investering i avloppsledningssystemet 
och att möjligheten att anlägga utjämningsmagasin för dagvatten ska beaktas. 
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• Risker från järnvägen (Skånebanan), vilken utgör transportled för farligt gods, ska be-
aktas. 

• Påverkan på riksintresse för järnväg ska beaktas. 

Detaljplaner 

För den norra delen av planområdet gäller förslag till Byggnadsplan för del av PÅARP, i Mörarps 
kommun, Malmöhus län (BPL 9611), tillsammans med Ändring av detaljplaner för del av Påarps 
samhälle (dpl13819). För södra delen av planområdet finns inte detaljplan upprättad. Genomfö-
randetiderna har löpt ut. 

Program till detaljplan 

Planprogrammet för Påarp godkändes den 9 februari 2007. Området beskrivs som ett utvidg-
ningsområde lämpat för både tätare och glesare bebyggelse som kan byggas ut etappvis. Det 
finns ett viktigt möte mellan stad och land och entréerna är viktiga. I programmet finns princip-
lösningar för den lokala trafiken och för gröna stråk. 

Grönstrukturprogram 

Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014. Tjuva-
mossen är ett grönområde som ligger cirka 700 meter söder om planområdet. I grönstruktur-
programmet anges behovet av att skapa ett grönstråk i anslutning till mossen. 

Ortsanalys 

Planområdet ingår i ortsanalys för Påarp, april 2004. Analysen beskriver Påarp och dess karak-
tär samt anger rekommendationer för framtida utveckling. Ortsanalysen anger bland annat 
vikten av att stärka centrums attraktivitet och kopplingar till det omgivande landskapet. 

Parkeringsnorm 

Bil och cykelparkering löses enligt stadens parkeringsnorm från 2016.   

I parkeringsnormen delas staden in i fyra olika zoner. Planområdet ligger i zon 4 utanför 
Helsingborgs tätort, men då det är att betrakta som ett kollektivtrafiknära läge anges att områ-
det ska räknas tillhöra zon 3 i parkeringsnormen.   

 

 

PARKERINGSNORM  
FÖR BIL 
 
BOSTÄDER 

Antal parkeringsplatser/bostadsenhet 
zon 3 
 

Boende Besökande 

Enbostadshus 2 - 

Två-och flerbostadshus   

max 35 kvm 0,2 - 

max 65 kvm 0,45 0,1 

max 120 kvm  0,85 0,1 

mer än 120kvm 1,05 0,1 

Gruppbygg 1-4 rok 1,3 - 

Gruppbygg 5 rok 1,5 - 
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PARKERINGSNORM  
FÖR CYKEL 
 
BOSTÄDER 

Antal cykelplat-
ser/bostadsenhet 
zon 3 

Boende 

Två-och flerbostadshus  

max 35 kvm 1 

max 65 kvm 1,5 

max 120 kvm  2 

mer än 120kvm 2,5 

 

Övrigt 

Helsingborgs stads energistrategi för år 2035 blev antagen av kommunfullmäktige den 28 jan 
2009. Syftet med energistrategin är att skapa en samlad bild av energiförsörjning och energian-
vändning inom kommunen som geografiskt område. Enligt visionen i energistrategin ska den 
energi som används i Helsingborg komma från uthålliga förnybara energikällor, staden ska vara 
energineutral i den meningen att tillförsel av förnybar energi från anläggningar inom staden 
motsvarar den mängd energi som staden använder, energianvändningen ska vara effektiv och 
resurssnål samt samverkan i energifrågorna inom kommunen ska vara god. 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

 

 

 

Björn Bensdorp Redestam                   Helena Taps 
planchef                  planarkitekt 
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Detaljplan för del av fastigheten 

Påarp 11:6 m fl, Påarp 
Helsingborgs stad 

Preliminärt granskningsutlåtande 
 

Detaljplanens syfte 
Planändringens syfte är att pröva omfattning, utformning och placering av bostadsbebyggelse 

samt övergripande gatunät inom planområdet. Planens syfte är också att säkerställa och för-

bättra möjligheten till och tillgängligheten till gröna och rekreativa områden kopplade till dag-

vattenhantering. 

Samråd 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade om samråd den 15 december 2016. Detaljplanen har varit på 

samråd under tiden mellan den 20 december 2016 och den 28 februari 2017 samt remitterats 

till berörda myndigheter, kommuner, kommunala nämnder med flera. Kända sakägare har fått 

inbjudan till samrådet. Samrådet annonserades i Helsingborgs dagblad den13 januari 2017.  

Länsstyrelsen och lantmäteriet har under samrådet yttrat sig över detaljplanen. Utöver dessa 

har elva remissinstanser yttrat sig och en skrivelse har kommit från allmänheten.  

 

Samrådsmöte 
Den 19 januari 2017 hölls ett samrådsmöte i form av öppet hus i Stadsbyggnadshuset. På sam-

rådsmötet deltog 8 personer. Från staden medverkade representanter för stadsbyggnadsför-

valtningen och stadsledningsförvaltningen. Utöver dessa deltog representant för byggherren. 

Under mötet diskuterades i huvudsak följande frågor: 

• Trafik – och trafiksäkerhetsfrågor 

• Påverkan från järnvägsbuller på befintlig och planerad bostadsbebyggelse  

• Höjder på den planerade bebyggelsen 

 

  

Det preliminära granskningsutlåtandet kommer att kompletteras och färdigställas 

efter granskningen. 
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Yttranden 

Utan synpunkter på samrådsförslaget 
Följande har inget att invända mot planförslaget: 

• Kommunstyrelsens ordförande, 20170210 

• Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), 20170227 

• Räddningstjänsten Skåne, 20161223 

• Öresundskraft, 20170224 

Myndigheter och statliga verk  

Länsstyrelsen, den 28 februari 2017 

Länsstyrelsen framför, i samrådet, råd avseende hushållning med mark, jämställdehet, dagvat-

ten samt planförfarande till stadsbyggnadsförvaltningen.  

Hushållning med mark 

I råden om markhushållning påminner man om att, enligt 3 kap.4 § i miljöbalken, får bruknings-

värd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för 

att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett, från all-

män synpunkt, tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Det ligger i länsstyrelsens uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag. Detta har 

bland annan inneburit ett tydligt ställningstagande för en begränsad exploatering av jord-

bruksmark samt ett mer effektivt utnyttjande av den mark som ändå exploateras. Länsstyrelsen 

råder kommunen att planera med högre täthet om denna stationsnära jordbruksmark ska be-

byggas. 

 

Jämställdhet 

I råden om jämställdhet anges att den fysiska planeringen behöver uppmärksamma att kvinnor 

och män generellt har olika livs- och förflyttningsmönster och att kön har betydelse för hur 

människor använder sin tid. Statistik visar exempelvis att män gör färre resor per dag än kvin-

nor, men resorna är oftast längre samt görs oftare med bil än när kvinnor reser. Länsstyrelsen 

har nyligen tagit fram en folder som heter Vägledning för jämställd fysisk planering. Den innehål-

ler bland annat en processuppdelad checklista med frågor som har bäring på de jämställdhets-

politiska delmålen.  

 

Dagvatten 

När det gäller dagvatten konstaterar länsstyrelsen att planhandlingarna är otydliga angående 

ansvaret för dagvatten. Länsstyrelsen menar att det i planhandlingarna ska framgå om planom-

rådet kommer att anslutas till verksamhetsområde för dagvatten eller inte. Enligt lag om all-

männa vattentjänster (2006:412) är kommunen ansvarig för att ordna avlopp i ett större sam-

manhang om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller miljön. Om det behövs med 

hänsyn till människors hälsa eller miljön är det VA-huvudmannens ansvar enligt 6 § LAV att 

anordna vattentjänster. Om det finns ett sådant ansvar ska kommunen bestämma verksamhets-

område 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 de flesta fall där samlad bebyggelse för verksamheter och bostäder 

planeras. Det kan mot bakgrund av ovanstående finnas skäl för länsstyrelsen att utöva tillsyn 

enligt 51 § LAV. 
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Det aktuella området ligger enligt länsstyrelsens uppgifter utanför verksamhetsområde för dag-

vatten. 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 nuva-

rande verksamhetsområde. Om hanteringen av dagvatten inom kvarteret är en förutsättning för 

planen måste kommunen skaffa sig rådighet över hanteringen. Detta kan ske om området ligger 

inom kommunens verksamhetsområde samt genom exempelvis avtal. Om aktuellt område fort-

satt ligger utanför verksamhetsområde måste bygglovet villkoras i enlighet med 4 kap. 14 § PBL. 

Planförfarande 

Länsstyrelsen efterlyser ett förtydligande i handlingarna om vilket planförfarande som tilläm-

pas. Det anges att planarbetet påbörjades i juni 2012 samtidigt som förslaget tas fram med utö-

kat förfarande, vilket inte tillämpades 2012. 

 

Länsstyrelsen framför därefter sina synpunkter enligt nedan: 

Hälsa och säkerhet, buller 

Valet av planförfarande har betydelse för vilka riktvärden för trafikbuller som kan tillämpas. 

Sedan 1 juni 2015 gäller Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Förord-

ningen ska tillämpas i planärenden som påbörjats efter den 2 januari 2015. Enligt Boverket kan 

kommunerna ha en viss vägledning av de riktvärden som anges i förordningen vid prövning av 

ärenden som påbörjats före den 2 juni 2015. En samlad bedömning bör göras utifrån den kun-

skap som är tillgänglig vid prövningen i det enskilda ärendet. Länsstyrelsen påpekar därför att 

om kommunen har för avsikt att använda förordningen som vägledande i det aktuella ärendet, 

ska resonemanget framgå av handlingarna. 

Man menar att planbeskrivningen ska innehålla en sammanfattning av de fakta och utredningar 

som finns och redovisa vilka avvägningar kommunen har gjort. Vidare menar man att det inte 

ska vara nödvändigt att läsa en separat utredning för att förstå en viss fråga. Detta framgår av 4 

kap. 33 § PBL (2010:900). En bullerutredning har senast uppdaterats i oktober 2016. Denna är 

endast kortfattat kommenterad och bör arbetas in bättre i planhandlingarna, exempelvis nämns 

inte hastigheter i handlingarna. 

Bullerutredningen visar att beräkningarna har gjorts med sänkta hastigheter (90 km/h norrut 

och 40 km/h söderut). Länsstyrelsen anser att bullerberäkningarna ska baseras på de olika 

tågtypernas högsta tillåtna hastighet, med beaktande på framtida hastighetsförändringar. Läns-

styrelsen anger att det inte går att räkna med att samtliga tåg stannar i Påarp, då det exempelvis 

finns en andel godstrafik som inte gör det. För de tåg som faktiskt stannar vid stationen kan det 

dock vara rimligt att räkna på lägre hastigheter. Det behöver även framgå i handlingarna om 

utredningen tagit höjd för inbromsningar och buller nattetid. Beräkningen av bullersituationen 

och redovisningen av hastigheter behöver omarbetas och göras mer nyanserad. 

Länsstyrelsen anger att en reviderad bullerutredning behöver tas fram, med utgångspunkt i 

prognos 2040 och högsta tillåtna hastigheter för samtliga tågtyper ska tillämpas. Likaså måste 

samlad beräkning/bedömning för väg- och järnvägsbuller göras för att se om bullernivåerna 

påverkas. En omarbetad bullerutredning behöver sedan kopplas till skyddsåtgärder som säkras 

på plankartan.  

Följande synpunkter gällande skyddsåtgärder och bestämmelser på plankartan gäller nuva-

rande handlingar, men är även aktuella om bullerutredningen uppdateras: 

I planbeskrivningen fastslår kommunen att man avser att använda bullerförordningen. Vidare 

konstateras att de ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad beräknas uppgå till mellan 55 och 57 
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dB(A) för bostadshusen närmast Mörarpsvägen, men att man bedömer att minst hälften av bo-

stadsrummen kommer att vara orienterade mot en ljuddämpad sida. Uteplatser är i huvudsak 

placerade i skyddat läge och de ekvivalenta ljudnivåerna vid dessa beräknas i huvudsak bli lägre 

än 50 dB(A)med undantag av de planerade radhusen i den nordvästra delen av utbyggnadsom-

rådet. För att kunna innehålla gällande riktvärden i denna del möjliggör detaljplanen att buller-

skydd i form av plank eller mur får uppföras till en högsta höjd om 1,2 meter. 

Däremot finns ingen planbestämmelse som säkerställer genomgående lägenheter eller att rikt-

värdet kommer att innehållas vid uteplats. Dessa planbestämmelser är nödvändiga för att nå 

riktvärdena i bullerförordningen. 

Slutligen anger länsstyrelsen i sin bedömning att man kan komma att pröva planen enligt 11 

kap. PBL om planen antas utan kompletteringar och förtydligande redovisning som visar på 

markens lämplighet när det gäller hälsa och säkerhet (buller). 

Kommentar: 

Råd: 

Hushållning med mark 

I Helsingborg råder stor efterfrågan på bostäder. Stadens strategi är att i första hand förtäta inom 

tätorten och i stationsnära lägen. Staden är restriktiv när det gäller att ta jordbruksmark i an-

språk. Stadsbyggnadsförvaltningen delar länsstyrelsens synpunkt om att marken bör utnyttjas så 

effektivt som möjligt. Effektivt innebär att man bygger tätare vilket gagnar samhället ur ett eko-

nomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Med anledning av denna ståndpunkt har förslagets 

exploatering förtätats med en fördubbling av antalet bostäder som möjliggörs utifrån den in-

komna ansökan. Föreliggande planförslag innehåller möjlighet till cirka 100 bostäder i form av 

radhus, parhus, kedjehus samt friliggande villor. Variationen och tätheten bedöms vara rimlig i 

förhållande till vad som efterfrågas och är möjligt att genomföra samt i relation till omgivande 

bebyggelse och landskapsbilden. 

   

Jämställdhet 

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit del av rapporten ”Vägledning för jämställd fysisk planering” 

och det övergripande nationella målet för jämställdhetspolitiken, som är att kvinnor och män ska 

ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, samt dess delmål. Bedömningen är att plan-

förslaget inte förhindrar eller strider mot genomförande av målen.  

 

Dagvatten 

Planområdet kommer att anslutas till verksamhetsområde för dagvatten. Informationen har in-

förts i planbeskrivningen under rubriken: 2.5 Teknisk försörjning/ Dagvattenhantering 

Planförfarande 

Ansökan om planändring inkom till stadsbyggandsförvaltningen den 1 november 2011 och beslut 

om planuppdrag togs i stadsbyggandsnämnden den 20 juni 2012. Då planprogrammet för Påarp 

från 2007 angav en etappvis planering och utbyggnad avvaktade planarbetet andra detaljplaner i 

Påarp och planarbetet för föreliggande plan påbörjades inte förrän 4 år senare i september 2016.  

Planarbetet påbörjades den 20 september 2016 och således tillämpas utökat standardförfarande 

för detaljplanen enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Informationen om bakgrunden och om när 

planarbetet påbörjats har förtydligats i planbeskrivningen.  

 

Synpunkter: 

Hälsa och säkerhet, buller 
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Då planarbetet påbörjades efter den 2 juni 2015 har utökat standardförfarande tillämpas, an-

vänds förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader som vägledande. Informat-

ion om planarbetets förfarande samt vilka bullerriktvärden som tillämpas har förtydligats i plan-

handlingen under rubriken; 4.0 Planeringsförutsättningar/4.1Bakgrund och organisation/Beslut i 

ärendet.  

 

Efter diskussioner med Trafikverket avseende fordonshastigheter och omfattning av tågtrafik har 

nya reviderade indata från Trafikverket tillämpats. Värdena som används finns beskrivna i planbe-

skrivningen under rubriken; 3.3/Miljö, hälsa och säkerhet/Buller fån vägar och järnvägar. Även 

framtida bullersituation för bostäderna har reviderats till att omfatta scenario för år 2040.  

 

En reviderad och mer nyanserad bullerutredning har tagits fram med ingångsvärden fastställda av 

Trafikverket samt scenario för år 2040. En samlad bedömning har gjorts för väg- och järnvägsbul-

ler. I de reviderade beräkningarna ingår bullerstörningar som genereras från områden med järn-

vägsväxlar och områden där järnvägen korsar asfalterade ytor. Informationen har tillförts plan-

handlingen enligt synpunkter från länsstyrelsen. Sammantaget har planbeskrivningen bearbetats 

och förtydligats avseende trafikbuller i enlighet med lässtyrelsens påpekande. 

 

För att säkerställa att en god boendemiljö avseende trafikbuller samt att gällande riktvärden upp-

fylls och säkerställs har skyddsåtgärder införts på plankartan. I de norra kvarteren införs bestäm-

melse att bostäderna ska var genomgående för att kunna uppnå en ljuddämpad sida samt att be-

byggelsen ska placeras så att gällande riktvärde för uteplats kan innehållas. Utöver denna be-

stämmelse regleras kvarteret i den nordvästra delen med bestämmelse att störningsskydd i form 

av mur eller plank ska finnas i norr och väster.   

Lantmäteriet, 28 februari 2017 

Lantmäteriet framför under samrådet följande:  

 

Servitut  

Servitut 1283K-17244.1 (utfartsservitut för Välluv 8:2) är beläget inom Välluv 4:22, allmän plats 

Natur och kan eventuellt skapa konflikt eftersom dagvatten skall finnas enligt detaljplan. 

 

Målaregatan  

Målaregatan, allmän plats gata, och del av allmän plats Natur, är beläget inom outredd samfäl-

lighet i östra delen av planområdet.  

 

Påarp ga:3 

Påarp 11:6 är belastad av Påarp ga:3, gemensamhetsanläggning för privat vattenledning som 

antagligen ansluter till kommunal ledning där området är utlagt som allmän plats gata.  

 

Dikningsföretag  

Dikningsföretag finns i västra delen av planområdet. 

 

Aktbeteckning  

Lantmäteriet anser att aktbeteckning för servitut och gemensamhetsanläggning bör sättas ut på 

grundkartan. 

 

 

Kommentar:  

Servitut 
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Dagvattendammen är genomförd och detaljplanen förhindrar inte tillämpningen av innehållet i 

servitutet. Informationen har införts i planbeskrivningen under rubriken: 3.6 Planens genomfö-

rande/Avtal. 

 

Målaregatan:  

För att fastighetsbilda vägen behöver samfälligheten utredas och kostnader för utredning och 

eventuell inlösen fördelas. Informationen har komplettrats text i planbeskrivningen under rubri-

ken:2.6/Fastighetsindelning och 3.6 Planens genomförande/Avtal. 

Påarp ga:3:  

Detaljplanen förhindrar inte tillämpningen av innehållet i gemensamhetsanläggningen.  Informat-

ionen har införts i planbeskrivningen under rubriken 4.2 Planområdet/ Markägoförhållanden. 

 

Dikningsföretag 

Information om att dikningsföretaget finns är angett i planbeskrivningen under rubriken 4.2 Plan-

området/Markägoförhållanden. 

 

Aktbeteckning 

Aktbeteckningar för servitut och gemensamhetsanläggningar har införts på plankartan.  

Region Skåne, 27 februari 2017 

Region Skåne vill, under samrådet, lyfta fram att det är mycket positivt att Helsingborgs stad 

planerar för nya bostäder i anslutning till Påarps station. Att säkerställa ett ökat bostadsbyg-

gande och samtidigt ställa om samhället mot en mer klimatneutral och resurseffektiv utveckling 

är viktiga utvecklingsfrågor för Skåne. Utbyggnad i enlighet med planförslaget kommer att öka 

nyttan av Påarps station och skapa goda förrutsättningar för hållbart resande för de boende i 

området. 

Region Skåne noterar dock samtidigt att en relativt stor del av området planläggs för villabe-

byggelse och vill uppmana kommunen att verkligen ta höjd för områdets potential för att få så 

stor effekt som möjligt av planområdets kollektivtrafiknära läge. I den regionala utvecklings-

strategin Det öppna Skåne 2030 läggs stor vikt vid balansen på bostadsmarkanaden och målsätt-

ningen är att bostadsproduktionen ska öka med en allsidig sammansättning vad gäller upplåtel-

seformer, storlek och hustyper. 

Region Skåne har som mål att Skåne ska bli en ledande cykelregion i Sverige. För att åstad-

komma detta ska Region Skåne bland annat arbeta för att kollektivtrafikhållplatserna blir noder 

för cykeltrafiken. Region Skåne ser positivt på att ny gång- och cykelväg planeras längs Mö-

rarpsvägen. Gena, säkra och bekväma cykelvägar till kollektivtrafikens bytespunkter är viktiga 

för att öka attraktiviteten för hållbart resande. Satsningar på hållbart resande innebär även att 

kollektivtrafikens upptagningsområde ökar.  

Kommentar: I Helsingborg råder stor efterfrågan på bostäder. Stadens strategi är att i första 

hand förtäta inom tätorten och i stationsnära lägen. Staden är restriktiv när det gäller att ta jord-

bruksmark i anspråk. Stadsbyggnadsförvaltningen delar länsstyrelsens synpunkt om att marken 

bör utnyttjas så effektivt som möjligt. Effektivt innebär att man bygger tätare vilket gagnar sam-

hället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Med anledning av denna ståndpunkt 

har förslagets exploatering förtätats med en fördubbling av antalet bostäder som möjliggörs uti-

från den inkomna ansökan. Föreliggande planförslag innehåller möjlighet till cirka 100 bostäder i 

form av radhus, parhus, kedjehus samt friliggande villor. Variationen och tätheten bedöms vara 
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rimlig i förhållande till vad som efterfrågas och är möjligt att genomföra samt i relation till omgi-

vande bebyggelse och landskapsbilden. 

Trafikverket, 28 februari 2017 

Trafikverket framför under samrådet att Skånebanan, norr om planområdet, är utpekad som 

riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse 

för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 

utnyttjandet av anläggningen.  

Trafikverket anger även att man är väghållare för väg 1372, öster om planområdet.  

Vidare anger Trafikverket följande: 

 

Trafiksäkerhet och plankorsningar 

”Planförslaget möjliggör en omfattande exploatering med kraftigt ökade trafikmängder till följd. 

Kommunen räknar med en stor trafikökning på Mörarpsvägen västerut, vilket också berör plan-

korsningarna med järnvägen. Berörda plankorsningar (både öster och väster om det nu aktuella 

planområdet) i Påarp ligger utanför planområdet, men påverkas av exploateringen.  

 

Kommunen skriver att största delen av trafiken från planområdet beräknas gå västerut, vilket 

gör att den tillkommande trafiken sannolikt kommer att korsa järnvägen (i plankorsningar) mer 

än en gång. Trafikverket kräver att kommunen gör en trafikutredning med ett helhetsgrepp 

kring påverkan på trafiken i samtliga plankorsningar i Påarp. Både utifrån den nu aktuella de-

taljplanen, men också utifrån detaljplan för Påarp 1:12 m.fl., där Trafikverket tidigare krävt 

liknande trafikutredning.  Även andra eventuellt tillkommande exploateringar som kan komma 

att påverka plankorsningarna ska beaktas i utredningen. Trafikökning av den omfattning som 

den nu aktuella detaljplanen genererar, med påverkan på plankorsningar måste utredas ordent-

ligt. Trafikutredningen ska visa hur trafikflödena påverkas av exploateringarna och hur detta 

påverkar trafiken i plankorsningarna.  

 

Trafikutredningen behöver också undersöka hur lång bomfällning som förekommer i plankors-

ningarna i Påarp för att se hur framkomligheten i plankorsningarna ser ut, då detta påverkar 

köbildning på vägnätet i Påarp. Det är av stor vikt att i ett tidigt skede utreda exploateringens 

effekter på omkringliggande vägar och järnväg/plankorsningar, då detta påverkar säkerheten. 

Trafikverket vill ta del av trafikutredningen innan detaljplanen ställs ut för granskning, för att 

kunna ta ställning till påverkan på plankorsningarna i Påarp.” 

 

Riktvärden för buller 

Som Trafikverket uppfattar det har planarbetet påbörjats innan den 2 januari 2015. Därmed 

anses de riktvärden som ska tillämpas utgöras av Riktvärden i regeringens proposition 

1996/97:53. Kommunen har ändå valt att tillämpa riktvärden enligt Förordning om trafikbuller 

vid bostadsbyggande/SFS 2015:216).  Trafikverket anser att det, i handlingarna, ska framgå att 

kommunen gör avsteg från riktvärdena enligt Riktvärden i regeringens proposition 1996/97:53. 

Trafikverket anser inte att Påarp kan bedömas vara en sådan ort där avsteg kan accepteras en-

ligt Boverkets tidigare vägledning. Kommunen är planerande myndighet och kan i vissa lägen, 

under vissa förutsättningar göra avsteg från gällande riktvärden för trafikbuller. Så länge en god 

boendemiljö kan uppnås anser dock Trafikverket det vara acceptabelt. Om avsteg tillämpas 

anser Trafikverket att kommunen ska ansvara för eventuella kostnader för bullerskydd i framti-

den. 
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Om Trafikverket drabbas av kostnader till följd av kommunens planering eller bristande upp-

följning av planering kommer man att överväga att ställa skadeståndsanspråk på kommunen. 

Bullerberäkningar från väg och järnväg 

I bullerberäkningarna avseende järnvägstrafiken har sänkta hastigheter tillämpats (90 km/h 

norrut och 40 km/h söderut). Vilket Trafikverket även påpekat i detaljplanen för Påarp 1:12 

m.fl. kan inte Trafikverket acceptera beräkningar baserade på dessa fordonshastigheter som 

underlag för bedömningar av erforderliga bullerskydd. Man anger att de antagna hastigheterna 

bara är relevanta för det tågupplägg för persontrafiken som gäller idag, vilket kan komma att 

förändras. I beräkningarna med de lägre hastigheterna är hastigheten sänkt för alla tågtyper, 

även avseende godstågen som inte stannar i Påarp.  

 

Trafikverket anser att beräkningarna ska baseras på tågtypernas högsta tillåtna hastighet, med 

beaktande av framtida hastighetsförändringar. Detta gäller inte minst godstågen som har en 

dominerande inverkan på såväl ekvivalent som maximal ljudnivå. 

För tåg som stannar vid station kan möjligen en lägre hastighet användas, men det saknas redo-

visning av vilket underlag som använts för att bedöma relevansen i dessa hastigheter. En hastig-

hetssimulering behöver i så fall utföras. Nu finns också prognos för år 2040 avseende järnvägs-

trafiken, och det är denna som ska användas som underlag för bullerberäkningarna. 

 

Trafikverket anser att en reviderad bullerutredning behöver tas fram, med utgångspunkt i pro-

gnos 2040 och högsta tillåtna hastigheter för samtliga tågtyper. Likaså måste samlad beräk-

ning/bedömning för väg- och järnvägsbuller göras, för att se om bullernivåerna påverkas. 

 

Trafikverket anger att de förutsätter att planområdet planeras och utformas så att gällande 

riktvärden för buller innehålls. Detaljplanen måste genom planbestämmelser säkerställa att 

erforderliga bullerskydd och anpassningar kommer till stånd och att dessa finns på plats innan 

inflyttning tillåts. Eventuella bullerskydd ska bekostas av kommunen. 

 

Vibrationer från tågtrafiken 

Vad gäller vibrationer anser Trafikverket att samma riktvärden för vibrationer som gäller för 

nybyggnad av väg- och järnvägsinfrastruktur ska tillämpas vid nybyggnad av bebyggelse, 0,4 

mm/s vägd RMS i utrymmen där människor stadigvarande vistas. 

 

Kommentar:  

Trafiksäkerhet och plankorsningar 

Ökade trafikmängder 

Stadsbyggnadsförvaltningen delar inte Trafikverkets synpunkt att det rör sig om en omfattande 

exploatering med kraftigt ökade trafikmängder. Exploateringen möjliggör bostäder för cirka 300 

nya invånare i Påarps by. Påarp har idag cirka 3000 invånare. Bedömningen är att tillkommande 

trafikflöden är rimlig.  En bild av tillkommande övergripande trafikflöden och trafikalstring har 

studerats och informationen har bifogats planbeskrivningen.  

 

Mörarpsvägen 

Studier av tillkommande trafikflöden samt fördelning av dessa visar att ca 80 % av trafiken kom-

mer att belasta Mörarpsvägen västerut och 10 % belastar samma väg österut. Resterande trafik 

(10 %) bedöms inte beröra Mörarpsvägen alls. 

Emellertid säkerställer detaljplanen ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  Mörarpsvägen 

förses med en gång- och cykelväg längs den södra sidan och trafiksäkerhetshöjande åtgärder före-

slås vid den nya och den befintliga infarten söderut från Mörarpsvägen 
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Plankorsningar 

Staden är medveten om att plankorsningarna med järnvägen kommer att påverkas med ytterli-

gare trafik genererad från exploateringar. Ökningen anses som rimlig i ett stationsnära läge där 

expansion av bostäder är motiverad. För att skapa utrymme för staden och Trafikverket att agera i 

det fall det beslutas om en framtida planskild korsning nordväst om planområdet har planförsla-

get reviderats och säkerställer allmänna ytor söder om plankorsningen. Planläggningen för allmän 

plats/gata/natur och park innebär att staden är huvudman för området och har därmed rådighet 

över denna mark. 

 

Trafikökningen som belastar planskilda korsningar öster om planområdet bedöms uppgå till 40 

fordon vilket bedöms som försumbart. Trafiken på Mörarpsvägen västerut förväntas till största 

delen korsa järnvägen vid endast ett tillfälle och belastar då endast plankorsningen sydväst om 

planområdet.  Det handlar då om totalt cirka 1072 fordon/dygn vilket bedöms som förhållandevis 

lite trafik/dygn. Denna ökning av trafikflödet bedöms inte heller ha någon avsevärd påverkan 

avseende köbildningen vid plankorsningen.  

 

I föreliggande detaljplan har påverkan på plankorsningen sydväst om planområdet studerats och 

trafikalstring och flöden har beräknats övergripande för Påarp.  

 

Trafikutredning 

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att fördjupa arbetet med 

stadens stationsorter och ta fram utvecklingsplaner för respektive ort.  Analyser och utredningar 

avseende fysisk planering kommer att tas fram och vara ett underlag för kommande planerade 

översiktsplan. Trafikfrågan kommer att studeras och utredas inom ramen för detta arbete.  

 

Med anledning av ovanstående har inte en omfattande trafikutredning tagits fram för hela Påarp 

enligt Trafikverkets önskemål. Emellertid har övergripande trafikalstring, flöden och fördelning av 

fordonstrafik studerats till följd av planerade exploateringar.  

 

Text och information om trafikkonsekvenser under rubriken: 3. Konsekvenser/3.3 Miljö, hälsa och 

säkerhet/trafik har reviderats och innehåller förtydliganden och övergripande resonemang och 

beskrivning av kommande kända detaljplaneprocesser i Påarp. 

 

Riktvärden för buller 

Ansökan om planändring inkom till stadsbyggandsförvaltningen den 1 november 2011 och beslut 

om planuppdrag togs i stadsbyggandsnämnden den 20 juni 2012. Då planprogrammet för Påarp 

från 2007 angav en etappvis planering och utbyggnad avvaktade planarbetet andra detaljplaner i 

Påarp och planarbetet för föreliggande plan påbörjades inte förrän 4 år senare i september 2016.  

Planprocessen och arbetet med gällande planförslag och förutsättningar påbörjades den 20 sep-

tember 2016 och således tillämpas utökat standardförfarande för detaljplanen enligt Plan- och 

bygglagen (2010:900). Då utökat standardförfarande tillämpas, används förordningen (2015:216) 

om trafikbuller vid bostadsbyggnader som vägledande. Information om bakgrund till val av plan-

arbetets förfarande samt vilka bullerriktvärden som tillämpas har förtydligats i planhandlingen. 

 

Då förordningen (2015:216) tillämpas argumenteras inte för avsteg enligt tidigare bullerriktvär-

den i handlingen. 

Bullerberäkningar från väg och järnväg 
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Efter samrådet fördes vidare diskussioner med Trafikverket avseende fordonshastigheter och om-

fattning av nuvarande och framtida tågtrafik. Diskussionerna ledde fram till att nya reviderade 

indata från Trafikverket har tillämpats. Värdena som används finns beskrivna i planbeskrivningen 

under rubriken; 3.3/Miljö, hälsa och säkerhet/Buller fån vägar och järnvägar. Även framtida bul-

lersituation för bostäderna har reviderats till att omfatta scenario för år 2040.  

 

En reviderad och mer nyanserad bullerutredning har tagits fram med ingångsvärden fastställda av 

Trafikverket samt scenario för år 2040. En samlad bedömning har gjorts för väg- och järnvägsbul-

ler. I de reviderade beräkningarna ingår bullerstörningar som genereras från områden med järn-

vägsväxlar och områden där järnvägen korsar asfalterade ytor. Informationen har tillförts plan-

handlingen enligt synpunkter från länsstyrelsen. 

 

För att säkerställa att en god boendemiljö avseende trafikbuller samt att gällande riktvärden upp-

fylls och säkerställs har skyddsåtgärder införts på plankartan.  

I de norra kvarteren införs bestämmelse att bostäderna ska var genomgående för att kunna uppnå 

en ljuddämpad sida samt att bebyggelsen ska placeras så att gällande riktvärde för uteplats kan 

innehållas. Utöver denna bestämmelse regleras kvarteret i den nordvästra delen med bestämmelse 

att störningsskydd i form av mur eller plank ska finnas i norr och väster.   

Vibrationer från tågtrafiken 

Avståndet mellan järnvägen och planerad ny är cirka 70 meter. Avståndet bedöms som tillräckligt 

för att riktlinjerna för vibrationer från järnvägen innehålls och inte medför någon påtaglig stör-

ning. Informationen är införd i planbeskrivningen under ny rubrik: 3.3 Miljö, hälsa och säker-

het/vibrationer. 

Nämnder och kommunala bolag 

Barn- och utbildningsnämnden, 21 februari 2017 

Barn- och utbildningsnämnden framför under samrådet att man ställer sig positiv till utbyggna-

den enligt detaljplanen, men tillägger att det vid kommande framtagande av detaljplaner är 

viktigt att ta hänsyn till den begränsade kapaciteten i våra förskolor och skolor. Behovet i varje 

enskild detaljplan kan hanteras, men den sammanlagda mängden bostäder i flera detaljplaner 

innebär att möjligheten för service överskrids. 

Kulturnämnden, 20 februari 2017 

Kulturnämnden framför under samrådet att detaljplanen föreslår en relativt stor utbyggnad av 

Påarp med 95 bostäder. Förslaget är stationsnära och bygger på principen tätt och lågt. Planom-

rådet ligger i anslutning till det befintliga samhället och byggrätten har begränsats mot söder för 

att ta hänsyn till landskapsbilden. Kulturnämnden har ingen erinran ur kulturmiljösynpunkt.  

Dock tillägger man att den berörda fastigheten tidigare har varit en enklav som tillhört Bårslövs 

socken men som legat insprängd mellan Välluv och Frillestad socken. Marken har tillhört Görarp 

1 och 3, vilket även omfattar prästlönebostället. Detta är en del av historien som med fördel kan 

plockas upp i den fortsatta planeringen av området. 

Kommentar: 

Informationen har införts i planbeskrivningen under rubriken 4.2/Planområdet/Historik/ 
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Miljönämnden, 21 februari 2017 

Miljönämnden framför följande synpunkter under samrådet: 

Ianspråkstagande av åkermarken 

Miljönämnden delar stadsbyggnadsförvaltningens bedömning om att intresset för bostäder i det 

stationsnära läget kan ges företräde framför bevarandet av åkermarken. Nämnden anser dock 

att detaljplanen behöver göra det möjligt för en bebyggelsestruktur som ger fler bostäder inom 

området än det antal som planen föreslår.  

 

Störningar från växthusverksamheten  

Det anges i yttrandet att uppmärksamhetsområdet för bullerstörningar från transporter och 

ljusstörningar från växthusverksamheten sydväst om planområdet är 300 meter. Avståndet har 

räknats från en punkt vid infarten till verksamhetsområdet. Verksamheten bedrivs på den 

större delen av fastigheten och många av transportrörelserna sker på den östra delen av fastig-

heten. En mer korrekt beskrivning är därför att beräkna uppmärksamhetsavståndet från fastig-

hetsgränsen där verksamheten ligger. Detta skulle innebära att den övervägande delen av plan-

området ligger innanför verksamhetens uppmärksamhetsområde. Informationen om skyddsav-

stånd/uppmärksamhetsavstånd i planbeskrivningen bör justeras i detta avseende. 

 

Miljönämnden anger dock att risken är liten för att riktvärdena för industribuller ska överskri-

das vid de planerade bostäderna samt att risken för ljusstörningar begränsats i sådan omfatt-

ning att de föreslagna bostäderna kan accepteras inom planområdet. 

 

Trafikbuller 

I planbeskrivningen redovisas ekvivalent ljudnivå från väg och järnväg separat. Planbeskriv-

ningen bör kompletteras med en redovisning av bullersituationen med båda bullerkällorna ad-

derade. Att buller bullerkällorna ska redovisas summerat förordas bland annat av Boverket och 

Naturvårdsverket.  

 

Miljönämnden bedömer att det finns förutsättningar för att klara riktvärdena för trafikbuller 

inom fastigheten, men vill uppmärksamma risken för att tillämpningen av ljuddämpad sida för-

svåras om den nordvästra byggnaden placeras med gaveln mot järnvägen, enligt illustrationen i 

planbeskrivningen.  

 

Planbeskrivningen behöver kompletteras med en närmare beskrivning av hur det 1,2 meter 

höga bullerskyddet ska placeras för att klara riktvärdena för uteplats med hänsyn till den be-

räknade bullernivån på två meters höjd. Ger ett bullerskydd med höjden 1,2 meter en tillräcklig 

avskärmning och vilka ljudnivåer kan förväntas bakom skärmen? 

 

Vibrationer från järnvägen  

I yttrandet anges att planbeskrivningen behöver kompletteras med en beskrivning om hur 

planområet påverkas av vibrationer från järnvägen. Vibrationerna bör understiga 0,4 mm/s i 

bostäderna och om det är möjligt understiga 0,3 mm/s, som är känseltröskeln.  

 

Dagvatten 

Slutligen påminner miljönämnden om att en anmälan avseende dagvattenanläggningen måste 

lämnas till miljönämnden innan anläggningen påbörjats.  

 

Kommentar:  

Ianspråkstagande av åkermarken 
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I Helsingborg råder stor efterfrågan på bostäder. Stadens strategi är att i första hand förtäta inom 

tätorten och i stationsnära lägen. Staden är restriktiv när det gäller att ta jordbruksmark i an-

språk. Stadsbyggnadsförvaltningen delar länsstyrelsens synpunkt om att marken bör utnyttjas så 

effektivt som möjligt. Effektivt innebär att man bygger tätare vilket gagnar samhället ur ett eko-

nomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Med anledning av denna ståndpunkt har förslagets 

exploatering förtätats med en fördubbling av antalet bostäder som möjliggörs utifrån den in-

komna ansökan. Föreliggande planförslag innehåller möjlighet till cirka 100 bostäder i form av 

radhus, parhus, kedjehus samt friliggande villor. Variationen och tätheten bedöms vara rimlig i 

förhållande till vad som efterfrågas och är möjligt att genomföra samt i relation till omgivande 

bebyggelse och landskapsbilden. 

 

Störningar från växthusverksamheten  

Planbeskrivningen har kompletterats i enlighet med miljönämndens yttrande under rubriken 

3.Konsekvenser/3:3/Miljö, hälsa och säkerhet/Industribuller och ljusspridning 

 

Trafikbuller 

En reviderad bullerutredning har tagits fram med samlad bedömning för väg- och järnvägsbuller. 

Skyddsåtgärder har införts på plankartan för att säkerställa att goda boendemiljöer avseende 

buller kan uppnås. I de norra kvarteren införs bestämmelse att bostäderna ska var genomgående 

för att kunna uppnå en ljuddämpad sida samt att bebyggelsen ska placeras så att gällande rikt-

värde för uteplats kan innehållas. Utöver denna bestämmelse regleras kvarteret i den nordvästra 

delen med bestämmelse att störningsskydd i form av mur eller plank ska finnas i norr och väster. 

Höjden regleras inte för störningsskyddet. 

 

Vibrationer från järnvägen  

Avståndet mellan järnvägen och planerad ny bebyggelse är cirka 70 meter. Avståndet bedöms som 

tillräckligt för att riktlinjerna för vibrationer från järnvägen innehålls och inte medför någon på-

taglig störning. Informationen är införd i planbeskrivningen under ny rubrik: 3.3 Miljö, hälsa och 

säkerhet/vibrationer. 

Dagvatten 

Dagvattendammen är redan genomförd och säkerställs i detaljplanen. 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 20170109 

NSR framför under samrådet följande: 

• Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg. 

• Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och underlättar för 

källsortering. 

• Vägen ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. 

Vidare bifogar NSR en bilaga (bilaga 2) för att underlätta stadens arbete med att säkerställa de 

viktigaste gällande renhållningsordning för Helsingborgs stad. 

Kommentar 

Informationen är införd i planhandlingen i enlighet med det inkomna yttrandet.  
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Ledningsägare  

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova), den 5 januari 2017 

Skanova framför under samrådet att man har kabelanläggningar inom berört planområde vilka kom-
mer att påverkas vid detaljplanens genomförande. En kartbild är bifogad för att visa kabelanläggning-
arnas ungefärliga läge. Med anledning av kablarnas placering önskar Skanova få infört nedanstående 
information i genomförandebeskrivningen:  

”Flytt av ledningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa funktionen av Skanovas kabel-
anläggningar ska bekostas av exploatören eller fastighetsägaren.”  

Kommentar: 

Informationen är införd i planhandlingen i enlighet med det inkomna yttrandet.  

Sakägare, boende med flera 

Fastigheterna Svalörten 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 26, F astigheten Stenmåran 1, fastigheterna 
Tallörten 1 och 6 samt fastigheterna Tjärblomstret 1, 2 och 3, den 7 februari 2017. 
Fastighetsägare i kvarteret Svalörten framför i skrivelse under samrådet att man motsätter sig 

detaljplanen avseende buller från järnvägen. Fastighetsägarna anser att man inte tar hänsyn till 

bullermiljön genom att inte bygga ett bullerplank på befintliga tomter närmast järnvägen. Man 

anser att man instället placerat den nya bebyggelsen längs Mörarpsvägen och Målarevägen för 

att stänga ute trafikbuller till det nya området. De nya höga bebyggelsehöjderna på ca 7-8 meter 

kommer att fungera som en bullervägg mot den befintliga bebyggelsen och göra så att bullret 

kommer att reflekteras och öka bullernivåerna för den befintliga bebyggelsen. 

Fastighetsägarna motsätter sig även den nya bebyggelsen avseende att den tar bort utsikten 

söderut för befintlig bebyggelse. 

Kommentar:  

Stadsbyggnadsförvaltningen har i diskussioner med Trafikverket framfört synpunkter på önskemål 

om uppförande av bullerplank söder om järnvägen mot bebyggelsen närmast Mörarpsvägen. Tra-

fikverket anger att man inte har för avsikt att uppföra störningsskydd på denna sträcka, att dis-

kussionen tidigare varit uppe för diskussion och att man då inte kom fram till någon lösning till 

hur störningsskyddet skulle kunna uppföras då det inte finns möjlighet att göra detta på mark som 

tillhör Trafikverket.  Något längre österut finns störningsskydd liksom på den norra sidan av ban-

området.  

 

Den nya bebyggelsens placering bygger mycket riktigt på att skapa bullerdämpning och mindre 

bullerutsatta utemiljöer för den nya bebyggelsen söder om Mörarpsvägen och järnvägen. Att pla-

cera husen så att man skapar ljuddämpade sidor är ett etablerat planeringsverktyg för att uppnå 

goda boendemiljöer.  

För att undersöka eventuella reflektioner av buller har en beräkning genomförts av Ramböll i april 

2017 (Ljudnivå vid befintlig bebyggelse). Resultatet av studien visar att det sker bullerreflektion 

med ny bebyggelse söder om Mörarpsvägen och att bullervärdena ökar med ca 4-5 enheter dB(A) 

ekvivalent nivå. Emellertid bedöms påverkan som rimlig då gällande bullerriktvärden enligt För-

ordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) ändå innehålls. Den planerade bebyg-

gelsens höjd över den befintliga bebyggelsens, som är i 1 till 1½ plan, har ingen betydelse avseende 

reflektion. En redovisning av resultatet av bullerreflektion har bifogats planbeskrivningen under 

rubriken; 3.3/Miljö, hälsa och säkerhet/Buller från vägar och järnvägar. 
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Landskapsbilden kommer i och med exploateringen att förändras och ta bort utsikten söderut för 

befintlig bebyggelse. Stadsbyggnadsförvaltningen har dock gjort avvägningen att allmänna intres-

sen med ökat antal bostäder väger tyngre än enskilda intressen avseende förlorad utsikt. 

Trots det har höjdregleringarna i planförslaget setts över och reviderats. Totalhöjden för bostä-

derna närmast Mörarpsvägen har sänkts med en meter. Ändringen har införts på plankartan och i 

planbeskrivningen under rubriken; 2. Planförslag/2.2 Bebyggelse/Bostäder 

Ägarna till fastigheterna Svalörten 5 och 6, den 15 februari 2017 
Fastighetsägarna anger följande synpunkter på planförslaget i samrådsskedet: 

 

Bebyggelse 

I skrivelsen anges att det sammanlagt planeras cirka 95 bostäder bestående av rad-

hus/kedjehus/parhus alternativt villor i området. I skrivelsen citeras planbeskrivningen avse-

ende bostadsbebyggelsens totalhöjd och utformning samt kring att planområdet påverkas av 

trafikbuller från järnvägstrafiken på Skånebanan och att detta påverkat utformningen och pla-

ceringen.  

 

I skrivelsen anges att nya bostäder närmast Mörarpsvägen skall fungera som bullerbarriärer för 

planerade bostäder söder om dessa och att det upplevs som ytterst provocerande för dem som 

bor mellan Mörarpsvägen och Skånebana eftersom man anser att även deras hus också ingår i 

bullerbarriären. Fastighetsägarna anser det ytterligare provocerande att det inte nämns något i 

handlingen om att det saknas bullerplank söder om Skånebanan.  

 

Dessutom anger man i skrivelsen att det anges i handlingarna att minst hälften av bostadsrum-

men kommer att vara orienterade mot en ljuddämpad sida. Man anser detta vara märkligt då 

det betyder att bostadshusen orienteras i förhållande till den riktning varifrån bullret kommer 

och inte efter mänskliga behov och önskemål. 

 

Vidare anges i skrivelsen att planuppdraget (dnr: 1804/2011) innehöll ett förslag om 40 frilig-

gande villor och att detta tjänstemannaförslag nu blivit föremål för planändring, Dnr: 972/16. I 

skrivelsen anges att det sannolikt är så att förtätningen i förslaget tillkommit genom politiska 

påtryckningar. I skrivelsen anges att förtätning medför både för- och nackdelar beroende på var 

den utförs, men att man uppfattar att människor som bosätter sig utanför stadsmiljöer gör det 

för att undvika att bo i förtätade bostadsmiljöer. 

I skrivelsen anges att det utmed Mörarpsvägen och Målaregatan finns 1 och 1,5-plans bostads-

hus byggda på 1920 och -30 talet. Placering av bebyggelse med en höjd av 8,5 meter mitt emot 

de befintliga anses synnerligen respektlöst. Man anger att: ”Höga hus i en alltför modern design 

förfular området och skapar en icke önskvärd boendemiljö för de människor som idag bor i 

området.” 

Buller  

I skrivelsen anges att bostadshusen som ligger mellan järnvägen och Mörarpsvägen påtagligt 

utsätts för buller från främst järnvägstrafik men även från vägtrafik drabbar påtagligt och ett 

bullerplank sattes upp utmed järnvägens norra sida för ett antal år sedan. Bullerplanket sträck-

er sig från plankorsningen i väster och nästan ända fram till plankorsningen i öster. Vid den 

södra sidan av järnvägen saknas bullerplank. Fastighetsägarna anser det obegripligt att det inte 

finns bullerplank utmed denna sträcka. 

Vidare anges att det i planbeskrivningen framgår att Ramböll genomfört en bullerutredning men 

att man inte sett några mätinstrument eller personal från Ramböll i det aktuella området.” 
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Man anger åter att det upplevs som direkt provocerande att den planerade nybyggnationen av 

radhus söder om Mörarpsvägen och väster om Målaregatan skall fungera som bullerbarriärer. 

Det betyder ju att befintliga hus mellan Mörarpsvägen och järnvägen också betraktas som bul-

lerbarriärer. 

Vidare citeras planbeskrivningen avseende maximala bullerriktvärden och det anges att buller 

bekämpas bäst vid källan och om detta inte är möjligt, som i detta fall, är bullerplank utmed 

järnvägen en metod som ger förhållandevis god bullerdämpning. 

Industribuller och ljusspridning  

I skrivelsen citeras planbeskrivningen avseende Växthusverksamheten väster om planområdet 

och att denna inte bedöms påverka de planerade bostäderna negativt.  

 

Vidare anges: ”Det som beskrivs som växthusverksamhet är företaget Spisa Smaker AB med 

totalt 165 anställda och med två (2) produktionsanläggningar i Påarp. Företaget odlar och 

marknadsför färska örter och sallater och är störst i Europa på färska ekologiska örter i kruka. 

Denna verksamhet genererar naturligtvis störningar i form av buller från godstransporter med 

lastbil till och från företaget. Bullervallar finns norr och söder om produktionsanläggningen men 

inte österut mot planområdet!  

 

Vidare läser vi följande: "Bullervallarna norr och söder om växthuset fungerar även som skydd 

for ljusspridning". Företaget Spisa Smaker AB har som tidigare nämnts två (2) produktionsan-

läggningar i Påarp. Vid en av anläggningarna finns bullervallar norr och söder om växthusen. 

Anläggningen består av ett flertal växthus! Ljusspridningen sker genom växthusens tak och då 

bullervallarna inte når upp till takhöjd blir ljusspridningen synnerligen påtaglig för omgivning-

en.  

Vid den andra produktionsanläggningen, som finns söder om planområdet, finns inga bullerval-

lar. Ljusspridning genereras även från denna anläggning och är även här synnerligen påtaglig 

för omgivningen.” 

Dagvattenhantering  

I skrivelsen, där även en bild på översvämmad åkermark i området bifogats, anges att det i 

handlingarna framgår att den befintliga dagvattenledningen som korsar området har for liten 

dimension for att kunna hantera vattnet från den tillkommande exploateringen.  

 

Fastighetsägarna skriver att; ”Vi som bor i Påarp är fullt medvetna om att dagvattenledningarna 

är underdimensionerade. En dag i augusti månad år 2013 blev många fastighetsägare på ett 

drastiskt sett medvetna om ledningarnas beskaffenhet. Några timmars kraftigt regn resulterade 

i översvämningar i källare och garage. Ansvariga för ledningsnätet meddelade via Helsingborgs 

Dagblad att orsaken till översvämningarna var underdimensionerade ledningar men även att 

felkopplingar i systemet bidrog till det inträffade. Med felkoppling menas här att dagvattenled-

ningar kopplats ihop med spillvattenledningar.  

Efter 2013 års översvämningar har nya ledningar grävts ner samt ett nytt dagvattenmagasin i 

sydvästra hörnet i planområdet tillkommit. Tyvärr har dagvattenmagasinet inte placerats i låg-

punkten utan en bit söder om. Lågpunkten finns i planområdets nordvästra hörn där det en 

gång i tiden fanns en damm. Äldre innevånare i Påarp har berättat att dammen förr i tiden an-

vändes som tvättdam. Huruvida de nyligen utförda ledningsarbeten är tillräckliga ens för dagens 

behov kan ifrågasättas då en liten damm då och då uppstår strax söder om den egentliga låg-

punkten.  



 

16 (19) 

Preliminärt granskningsutlåtande 
Dnr: 972/16  

Upprättat den 9 november 2017 

Fastighetsägarna undrar om det utförts flödeskontroll av de nya ledningarna och påpekar att 

det inte är att rekommendera att bygga bostäder nära och i fuktiga lågpunkter. Vidare anges att 

om man skall bli kvitt översvämningar och icke önskvärda fuktiga områden måste det nya dag-

vattensystemet dimensioneras korrekt. Ledningarna måste vara dimensionerade för sin uppgift, 

utan flaskhalsar och felkopplingar, ända fram till "slutstationen". 

Grönområde, parker och natur  

Fastighetsägarna anser att det runt det befintliga dagvattenmagasinet finns en trevlig prome-

nadstig som används för rekreation. Detta är bra, men att man påpekar nödvändigheten av att 

en växande befolkning ges tillgång till fler och större naturområden för friluftsliv, motion, re-

kreation och friskvård och då helst i en bullerfri miljö, vilket gäller för hela Helsingborgs stad. 

 

Riskhantering  

I skrivelsen anges att Skånebanan utgör transportled för farligt gods och med en växande be-

folkning utmed järnvägen måste, om olyckan är framme, beredskapen dimensioneras därefter 

och beaktas i planprocessen. 

 

Slutligen anges följande:  

• ”Vi som är boende i närområdet ser positivt på ny bebyggelse i Påarp. Det vi med be-

stämdhet reagerar mot är att 8,5 meter höga radhus/kedjehus placeras utmed Mö-

rarpsvägen och Målaregatan och att deras funktion inte enbart är bostäder utan även 

bullerbarriärer .” 

• ”Ett bullerplank söder om järnvägen bör absolut uppföras. En återgång till den ur-

sprungliga detaljplanen, Dnr: 1804/2011, bör då vara fullt möjlig.”  

• ”En bebyggelsen liknande den i området vid Plåtslagaregatan och Glasmästaregatan 

passar bättre in bland befintliga hus och skapar en betydligt trevligare miljö för alla bo-

ende i området.” 

 

Kommentar:  

Bebyggelse 

Den nya bebyggelsens placering bygger mycket riktigt på att skapa bullerdämpning och mindre 

bullerutsatta utemiljöer för den nya bebyggelsen söder om Mörarpsvägen och järnvägen. Att pla-

cera husen så att man skapar ljuddämpade sidor är ett etablerat planeringsverktyg för att uppnå 

goda boendemiljöer och ett behov och önskemål från tillkommande boende i området. Detta verk-

tyg anges i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk författningssamling 

2015:216) som staden har att förhålla sig till vid detaljplaneringen. Förordningen är ett nationellt 

gällande stadspaneringsverktyg.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har i diskussioner med Trafikverket framfört synpunkter på önskemål 

om uppförande av bullerplank söder om järnvägen mot bebyggelsen närmast Mörarpsvägen. Tra-

fikverket anger att man inte har för avsikt att uppföra störningsskydd på denna sträcka, att dis-

kussionen tidigare varit uppe och att man då inte kom fram till någon lösning till hur störnings-

skyddet skulle kunna uppföras då det inte finns möjlighet att göra detta på mark som tillhör Tra-

fikverket.  Något längre österut finns störningsskydd liksom på den norra sidan av banområdet 

vilket också anges i skrivelsen. 

Planuppdraget från 2011 innehöll ett förslag om 40 friliggande villor och baserades på en inkom-

mande ansökan. Detaljplaneprocessen är en prövning av lämpligheten av förslaget i förhållande 

till rådande förutsättningar och regelverk. Förändringar i planförslag sker kontinuerligt under 
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processens gång, inkomna nya frågeställningar och synpunkter från samråd och granskning. Slut-

ligen avvägs intressena emot varandra. I föreliggande planförslag har förtätningen av antalet 

bostäder skett i huvudsak i avvägning mellan följande intressen: 

• Stadens behov av bostäder 

• Förtätning i stationsnära orter för att främja användning  

av kollektivtrafik och befintlig infrastruktur 

• Effektivt markutnyttjande av den goda åkermarken 

• Landskapsbilden 

 

Högsta tillåtna höjder för bostäderna har dock setts över setts över och reviderats i planförslaget. 

Totalhöjden för bostäderna närmast Mörarpsvägen har sänkts med en meter. Ändringen har in-

förts på plankartan och i planbeskrivningen under rubriken; 2. Planförslag/2.2 Bebyg-

gelse/Bostäder 

Landskapsbilden kommer i och med exploateringen att förändras och ta bort utsikten söderut för 

befintlig bebyggelse. Stadsbyggnadsförvaltningen har ändå gjort avvägningen att allmänna intres-

sen med ökat antal bostäder väger tyngre än enskilda intressen avseende förlorad utsikt 

Buller  

Som framgår ovan har stadsbyggnadsförvaltningen påtalat den befintliga bebyggelsens bullerut-

satthet till Trafikverket som ansvarar för järnvägen. 

 

Staden har en bullerkartering över hela staden som tillämpas för nulägessituationen baserat på 

mätningar av buller, trafikflöden med mera. Vid en bullerutredning, likt den i planhandlingen bas-

eras värdena på ett framtidsscenario för år 2040. Det vill säga att de värden som anges visar hur 

höga värdena blir när beräkningar och simuleringar av framtida ökningar av bil-och tågtrafik, 

fordonshastigheter med mera redovisas.  

 

Industribuller och ljusspridning  

Utifrån riktvärden som tillämpas avseende risker är bedömningen att avståndet från, och stör-

ningsskyddet vid verksamheterna är tillräckligt för att växthusverksamheten inte ska ha någon 

negativ påverkan på de tillkommande bostäderna. 

 

Dagvattenhantering  

En översiktlig VA-utredning med tonvikt på dagvattenhantering har tagits fram för området av 

Aqua P, den 13 mars 2012 och uppdaterats den 23 september 2016. Resultatet av utredningen och 

lösningen av dagvattenhanteringen presenteras i planbeskrivningen och i genomförandebeskriv-

ningen anges vilka åtgärder som krävs för att kunna genomföra detaljplanen. Dagvattenlösning-

arna samråds med NSVA. 

Grönområde, parker och natur  

Stadsbyggnadsförvaltningen delar fastighetsägarens synpunkt och medger i samrådsförslaget ett 

större parkområde norr om dagvattenanläggningen samt ett naturområde med koppling österut. 

 

Riskhantering  

Avseende farligt gods har Helsingborgs stad tagit fram en riskrapport som omfattar Skånebanan, 

”Strategi för bebyggelseplanering intill transportleder för farligt gods, rev 7, WUZ Risk Consul-

tancy AB (2012-12-07)” Rapporten rekommenderade avstånd (från spårkant) till viss markan-

vändning utmed Skånebanan och planförslaget innehåller rekommenderade avstånd. Riskhante-
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ring hanteras i planbeskrivningen under rubriken 2. Konsekvenser/3.3 Miljö, hälsa och säker-

het/Risker. 

Sammanfattning 
Synpunkter som lämnats under samrådet har främst handlat om: 

• Ianspråkstagande av jordbruksmark 

• Buller från väg och järnväg 

Ändringar efter samrådet 
Följande ändringar har gjorts efter samrådet.  

• Plankartan har kompletterats med följande innehåll: 

Aktbeteckningar för servitut och gemensamhetsanläggningar har införts.  

Planområdesgränserna har utökats med naturmark i den nordvästra västra och den östra 

delen. 

• Planbestämmelse har korrigerats avseende bestämmelsen m1.  

Nya planbestämmelser avseende genomgående bostäder och byggnadshöjd har införts. 

• Planbeskrivningen har kompletterats alternativt bearbetats med följande innehåll: 

1. Planen i korthet: 

Informationen om bakgrunden, när planarbetet påbörjats samt vilket planförfarande som 

tillämpas har förtydligats. 

2. Planförslag: 

2.2 Bebyggelse/Bostäder 

Information avseende höjder  

2.3 Grönstruktur och allmänna platser/ Utformning av gator 

Information avseende avfallshantering  

2.5 Teknisk försörjning/Avfallshantering. 

Information avseende avfallshantering  

2.5 Teknisk försörjning/ Dagvattenhantering 

Information avseende verksamhetsområde för dagvatten 

2.6 Fastighetsindelning 

Information avseende utfartsservitut och outredd samfälld väg 

3. Konsekvenser: 

3:3 Miljö, hälsa och säkerhet/Industribuller och ljusspridning 

Information avseende industribuller  

3.3/Miljö, hälsa och säkerhet/Buller från vägar och järnvägar 

Text och information om trafikbuller  

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet/trafik  

Text och information om trafikkonsekvenser  

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet/vibrationer. 

Information om vibrationer från spårtrafik 

3.6 Planens genomförande/Avtal. 

Information avseende utfartsservitut och outredd samfälld väg 

3.6 Planens genomförande/fastighetsrättsliga konsekvenser 

Information avseende fastighetsreglering av fastigheten Stenmåran 1  

3.6 Planens genomförande/Övriga upplysningar/Ledningar 

Information avseende flytt av ledningar 

4. Planeringsförutsättningar: 
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4.1Bakgrund och organisation/Beslut i ärendet. 

Information om planarbetets förfarande samt vilka bullerriktvärden som tillämpas 

4.2 Planområdet/ Markägoförhållanden. 

Information avseende gemensamhetsanläggning 

4.2/Planområdet/Historik. 

Informationen om historiken har införts i planbeskrivningen under rubriken;  

 

Samtliga kartor i planbeskrivningen är uppdaterade efter nya förutsättningar  

Utifrån den reviderade planområdesgränsen. 

 

Kvarstående synpunkter 
Kvarstående invändningar från samrådet finns avseende bullersituationen för befintlig bebyg-

gelse samt avseende förlorad utsikt över landskapet.  

Sakägare enligt fastighetsförteckningen med synpunk ter som inte blivit tillgodosedda 

• ägarna till fastigheterna Svalörten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 26 

• ägaren till fastigheten Stenmåran 1 

• ägarna till fastigheterna Tallörten 1 och 6 

• ägarna till fastigheterna Tjärblomstret 1, 2 och 3. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

 

Björn Bensdorp Redestam   Helena Taps 

planchef    planarkitekt 


