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

1.1 Syfte 
Syftet med detaljplanen är att förtydliga användning och avgränsning för de befintliga verk-
samheterna i området och att reglera allmän platsmark. Detaljplanen innebär också en översyn 
av behovet av åtgärder kopplade till kommande klimatförändringar och stigande havsnivåer. 

Förslag 

Planförslaget möjliggör: 
• Park 
• Centrumverksamhet, med tyngdpunkt på kioskverksamhet och restauranger. 
• Besöksanläggning för föreningsverksamhet. 
 

Genomförandetiden föreslås till 5 år. 

 

 

Konsekvenser 

Planförslaget innebär att de typer av verksamheter som idag är etablerade på Gröningen blir 
planenliga. Därmed kan de få permanenta bygglov, vilket är en förutsättning för en trygg ut-
veckling av så väl verksamheter som området. Allmänhetens tillgång till Gröningen säkerställs i 
detaljplanen. Vidare innebär planförslaget att de åtgärder som i dagsläget behövs med avse-
ende på klimatförändringar säkerställs.  

Planområdet inom blå markering. För exakt 
avgränsning hänvisas till plankartan. 

Observera att detaljplanen inte omfattar 
stranden.  
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Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken. 

Planeringsförutsättningar 

Gröningen är ett populärt grönområde centralt i Helsingborg. Inom området finns verksam-
heter som restauranger och kiosker etablerade. Även föreningslivet är representerat av en ka-
notklubb och en bouleklubb. På Gröningen finns också möjlighet att bada från någon av bad-
bryggorna som gränsar till strandpromenaden. 

Gröningen anlades i början av 1990-talet. Under de cirka 100 föregående åren var området 
kopplat till hamnverksamheten och här fanns bangård och järnväg. Sedan Gröningen anlades 
har det varit ett mycket välbesökt och omtyckt grönområde. Området sträcker sig från Båt-
husgatan i söder till korsningen vid Strandvägen-Drottninggatan-Halalid. Gröningen är buller-
stört från vägtrafik och järnväg. Inom Gröningen är inte biltrafik tillåten, utom trafik för om-
rådets skötsel och nödvändig trafik till och från verksamheterna.  

 

 

Planstatistik  
Planområdets area: ca 4,5ha  
  
BYA verksamheter:  ca 1700 m2 

Park: ca 4,3ha 
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 
Detaljplanen består av Gröningen som sträcker sig mellan järnvägen och strandpromenaden. 
Stranden ingår inte i detaljplanen. 

Gröningen begränsas av strandpromenaden i väster och järnvägen i öster. Huvudanvändningen 
föreslås till allmän platsmark PARK, det vill säga det samma som i gällande plan. Längs 
strandpromenaden föreslås för de två etablerade restaurangerna och fyra kioskerna kvarters-
mark, C, i enlighet med den befintliga bebyggelsestrukturen. Den befintliga kanotklubben får 
användningen R - besöksanläggning, föreningsverksamhet. Kvartersmarken för besöksanlägg-
ning/föreningsverksamhet föreslås fortsätta ända ut till strandpromenaden. 

Vid kanotklubben ligger även en boulebana. I den här delen av Gröningen föreslås en egen-
skapsbestämmelse som tillåter att mindre förrådsbyggnader för föreningslivet får uppföras. Två 
sådana byggnader finns redan i dag. De används som förråd av en bouleklubb.  

2.2 Bebyggelse 
Bebyggelsen ligger i huvudsak utmed strandpromenaden. 

Byggnader för restaurangverksamhet får uppföras med en totalhöjd om 5,5 meter.  

För de fyra kioskbyggnaderna längs strandpromenaden föreslås att dessa får uppföras till en 
totalhöjd av 5 meter.  

Kanotklubben, som varit etablerad på Gröningen sedan 1930-talet, föreslås få en byggrätt på 
600 m2. Byggnader får uppföras till en totalhöjd på 6 meter. Tomten utökas genom att dess 
västra gräns fortsätter ut till strandpromenaden. Tomtstorleken uppgår därmed till 1300 m2 
och byggrätten omfattar cirka 45 % av tomtstorleken. 

Öster om kanotklubben blir även små, enkla förrådsbyggnader för föreningslivet tillåtna. 
Högsta byggnadsarea per enhet blir 15 m2. Den maximala byggnadsarean för alla sådana bygg-
nader får sammantaget inte överstiga 50 m2. 

För att skydda byggnaderna för de översvämningar som förekommer inom området har tek-
niska bestämmelser införts. Dessa reglerar byggnadernas bärförmåga vid översvämning och 
säkerställer att tekniska anläggningar antingen placeras på en lägsta nivå om +3,5 meter över 
nollplanet eller utförs vattentåliga. 
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Verksamheter och handel 

Inom planområdet möjliggörs för restauranger och kiosker. Även idrottsverksamhet kopplat 
till föreningslivet blir tillåtet. I praktiken innebär inte detta att detaljplanen reglerar någon ny 
typ av verksamhet då planen endast bekräftar de befintliga verksamheterna som i dag finns på 
platsen. 

2.3 Grönstruktur 

Parker 

 
Gröningen föreslås få användningen PARK. Inom område som regleras med egenskapsbe-
stämmelse får mindre förrådsbyggnader för föreningsverksamhet och liknande uppföras.  

2.4 Trafik 
Inom Gröningen är endast motortrafik som behövs för områdets service tillåten, exempelvis 
renhållningsfordon och transporter till verksamheterna. Fordon med handikapptillstånd har 
tillåtelse att köra över Gröningen för att angöra handikappbadet och kallbadhuset.  

Gång- och cykeltrafik 

Området är kopplat till stadens trafiknät och är tillgängligt för gång- och cykeltrafik.  

Kollektivtrafik 

Planområdet nås enkelt med buss som trafikerar Drottninggatan i stort sett hela dygnet. 

Parkering 

I anslutning till Gröningen finns flera möjligheter att parkera, till exempel vid Norra hamnen 
och under järnvägen.  Gatuparkering är tillåtet på flera av de omkringliggande gatorna. Med 

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen 
C Restaurang, kiosk  
R föreningsverksamhet, idrott  

    Högsta totalhöjd i meter  
e1 Högsta byggnadsarea i kvadratmeter. 
b1 Tekniska system ska placeras på en lägsta nivå av +3,5 möh alterna-

tivt utföras vattentåliga 
b2 Byggnader ska utformas och utföras så att dess bärförmåga och 

stadga består vid naturligt översvämmande vatten. 
 
 

Planbestämmelser som reglerar grönstrukturen 

 PARK. 
 
Förråd Mindre förrådsbyggnader för föreningslivet får uppföras. Maximalt 

15 m2 per enhet och total 50 m2 för alla enheter tillsammans. 
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hänsyn till planområdets läge i staden och tillgång till kollektivtrafik bedöms områdets parke-
ringsbehov vara tillgodosett.   

Cykel kan parkeras på Gröningen. 

2.5 Teknisk försörjning 
Erforderlig teknisk försörjning finns inom planområdet. Direkt norr om kanotklubben finns en 
transformatorstation som säkerställs med planbestämmelsen E, teknisk anläggning. 

 

För anslutning till elnätet vid bygglovspliktig åtgärd kräver detaljplanen skyddsåtgärder. An-
läggningen ska antingen anläggas på en lägsta höjd av +3,5 meter över havet eller att utföras 
vattentålig.  

Vatten och spillvatten 

I samband med de omfattande markarbeten som utfördes under våren och sommaren 2015 
sågs VA-systemet över och för planens genomförande behövs inga ytterligare åtgärder.  

Detaljplanen reglerar skyddsåtgärder för färsk- och spillvatten vid om- eller nybyggnad. An-
läggningen ska antingen anläggas på en lägsta höjd av +3,5 meter över havet eller att utföras 
vattentålig. 

Dagvattenhantering 

Den föreslagna detaljplanen genererar inte någon ökning av mängden dagvatten då det är be-
fintliga verksamheter som regleras i detaljplanen.  

Avfallshantering 

Avfallshantering sker vid den enskilda verksamheten. Renhållningsfordon kan angöra verksam-
heterna på Gröningen via strandpromenaden. Helsingborgs stads renhållningsordning ska till-
lämpas. 

2.6 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 
 

 

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen 
E Tekniska anläggningar. 
 
 

Administrativa planbestämmelser 
 
Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 

Marklov krävs för schaktning och förändring av markytan överstigande/djupare än 
0,5 meter. 
Strandskyddet upphävs inom hela planområdet. 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
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Fastighetsindelning 

Fastighetsrättsliga åtgärder krävs för planens genomförande.  

Arrendeavtal och eventuella tomträttsavtal upprättas i samband med planens genomförande 
eller vid kommande bygglovsprocess. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Ändrad lovplikt 

Inom planområdet råder ändrad lovplikt för schaktning och förändring av markytan översti-
gande/djupare än 0,5 meter. 

Upphävande av strandskydd 

En liten del i planområdets norra del omfattas i dag av strandskydd. Resten av planområdet 
omfattas dock inte av strandskyddet. Enligt 7 kap 18§ Miljöbalken gäller att strandskyddet 
inträder om en detaljplan för ett område till exempel upphävs eller ersätts med en ny detalj-
plan. Syftet med detta är att aktualisera strandskyddsfrågan och pröva denna på nytt inför 
planläggningen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen menar att det föreligger särskilda skäl för att upphäva strandskyd-
det på hela planområdet. (se vidare under kapitel 3 Konsekvenser)  
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3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om miljökonsekvens-
beskrivningar, att planens genomförande inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpå-
verkan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap 11 § miljöbalken. En mil-
jöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras.  

Planen genomförs på mark som redan är i anspråkstagen för det syfte som planen anger. Det 
ges inte utrymme för mer hårdgjord mark eller nya verksamheter i sådan omfattning som kan 
anses ge upphov till den typ av miljöpåverkan som lagen avser. Sammantaget kan konsekven-
serna av planens genomförande inte antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Påverkan på riksintressen 

Riksintresse för kulturmiljövård 

Den föreslagna detaljplanen påverkar inte riksintresset för kulturmiljövården. Detaljplanen 
bekräftar pågående markanvändning och ger inte upphov till någon omfattande utbyggnad av 
området. Inte heller tillåter detaljplanen byggnader som kan påverka de värden som riksintres-
set för kulturmiljö, M:K15, avses skydda. 

Riksintresse för naturmiljövård 

Området omfattas av riksintresse för naturvård, landborgen. Detaljplaneförslaget har ingen 
negativ effekt på riksintresset då planområdet ligger nedanför landborgen och inte tillåter 
några höga byggnader. 

Riksintresse för kustzonen 

Detaljplanen är beläget vid kusten och omfattas av riksintresse för kustzon. Planförslaget be-
döms inte påverka riksintresset eftersom det aktuella området ligger i den exploaterade staden 
och endast befäster redan pågående markanvändning. 

Riksintresse för järnvägar 

Planområdet är beläget intill en järnväg som omfattas av riksintresse för järnväg. Den före-
slagna detaljplanen påverkar inte riksintresset då det aktuella området ligger i den exploaterade 
staden och endast befäster redan pågående markanvändning. 

Strandskydd 

Enligt 7 kap 13§ miljöbalken gäller strandskydd vid havet, sjöar och vattendrag och omfattar 
vatten- och landområde som sträcker sig 100 meter från strandlinjen (7 kap 14§ miljöbalken). 
Endast en mindre del av norra Gröningen omfattas idag av strandskydd. För resten av planom-
rådet gäller inte strandskyddet. När en detaljplan hävs eller ändras gäller att strandskyddet 
automatiskt inträder (7 kap 18§ miljöbalken). Detta för att frågan om strandskydd ska prövas i 
samband med planläggningen.  
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Stadsbyggnadsförvaltningen menar att det föreligger särskilda skäl att upphäva strandskyddet 
för hela planområdet. 

Hela planområdet är i dag i anspråkstaget och är en del av det urbaniserade område som utgör 
Helsingborgs stadskärna. Gröningen var tidigare en del av hamnområdet. Stora delar av områ-
det utgjordes av järnväg med tillhörande bangård. Marken är uppfylld med påförda massor 
senast våren och sommaren 2015 då områdets sanerades från miljögifter. I väster löper strand-
promenaden vilken utgörs av en hårdgjord cykel- och gångväg. I övrigt består området av an-
lagd gräsmatta och flera byggnader för bland annat restauranger och föreningsliv.  

Inom den del som i dag omfattas av strandskydd är marken delvis asfalterad. Resterande mark 
utgörs av anlagd gräsmatta på påförda massor. Här finns också en restaurangbyggnad och en 
kiosk.  

Strandskyddet har två syften: dels att trygga allmänhetens tillgång till strandområden; och dels 
att bevara goda livsvillkor för djur och växtlighet på land och i vattnet.  

Då planens huvudanvändning är allmän platsmark, PARK, och det ligger i planens intention 
att säkra allmänhetens tillgång till området, kan planen anses uppfylla den del av strandskyddet 
som syftar till att göra mark längs stränder tillgänglig för allmänheten. 

Kartan visar var det råder strand-
skydd idag. Streckad linje utgör 
plangräns i väster 

 Observera att planområdet inte 
omfattar stranden. 

 

Område som 
omfattas av 
strandskydd 

planområde 
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Vad beträffar de biologiska värden som strandskyddet ska skydda kan inte några sådana som 
exklusivt härrör från det strandnära läget längre sägas finnas på platsen. Samtliga massor är 
påförda, ytskikten består av anlagd gräsmatta och asfalt och användningen före dagens var 
hamn och järnväg med bland annat en rangerbangård.  

3.2 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 

Gällande miljökvalitetsnormer för luft, enligt svensk författningssamling (SFS 2001:527), avser 
halterna i utomhusluft av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), bly, partiklar (PM10), kol-
monoxid (CO), bensen och ozon (O3). 

Miljökvalitetnormerna för luft bedöms inte påverkas. 

Planförslaget befäster endast befintlig verksamhet och tillåter inte någon miljöstörande verk-
samhet. Inte heller leder detaljplanens genomförande till en påtaglig ökning av motortrafiken. 

Markföroreningar 

Marksanering är genomförd under våren och sommaren 2015. Under befintliga byggnader och 
träd har inte sanering utförts. Föroreningarna är av sådan art och ligger på sådant djup att de 
inte utgör fara för personer som vistas på området. Inte heller bedöms de kvarvarande förore-
ningarna spridas till grundvattnet eller till omkringliggande mark. Vid rivning av byggnader, 
grundlagda på mark, och vid schaktning utanför sanerat område, ska prover tas för utredning 
av eventuell förekomst av markföroreningar. Sanering och omhändertagande av massor ska ske 
på lämpligt sätt. Marklov krävs för schaktning och förändring av markytan översti-
gande/djupare än 0,5 meter. 

Vattenkvalitet 

Planområdet är beläget på vattenförekomsten Helsingborgssandsten SE 621791-130957. Då 
den föreslagna detaljplanen endast befäster pågående markanvändning och inte tillåter någon 
miljöstörande verksamhet kan inte miljökvalitetsnormen för grundvatten anses påverkas nega-
tivt. Inte heller kustvattnet bedöms påverkas negativt av planens genomförande.  

Erosion och översvämningsrisk 

Då planområdet är beläget vid havet föreligger risk för översvämning, speciellt vid en kombi-
nation av hög havsnivå och extremt väder, så som till exempel kraftigt regn kombinerat med 
blåst. Vid sådant väder kan även så kallad vinduppstuvning uppstå, vilket höjer vattnets nivå 
ytterligare, och vågor kan då skölja in över planområdet. Enligt SMHI:s rapport Framtida vat-
tennivåer i Helsingborg (nr 2010-55 4 oktober 2010) beräknas översvämningarna inom planom-
rådet bli relativt kortvariga då vattnet kan rinna tillbaka ner i havet. Skador kan dock ske på 
byggnader och anläggningar. Tång och sediment från havet kan föras in över land. Längs 
strandpromenaden löper en skyddsmur, som bedöms vara tillräcklig i de flesta fall. Dock har 
situationer inträffat då muren inte varit tillräcklig. I Slutrapport – Klimatanpassning av Helsing-
borgs stad (Sweco 2 november 2016) framgår att området ligger inom ett område som bör 
prioriteras vid implementering av klimatanpassningsåtgärder. Byggnader inom Gröningen ska 
därför utformas och utföras så att bärförmågan och stadgan består vid naturligt översväm-
mande vatten. Tekniska anläggningar ska placeras på en lägsta nivå av + 3,5 meter över noll-
planet(havet) eller utföras vattentåliga. Som exempel på översvämningsåtgärder vid planom-
rådet anges strandfodring på en längre sträcka längs med kusten i norra Helsingborg. 
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Elektromagnetiska fält 

Det saknas fastslagna riktvärden för elektromagnetiska fält. I stället brukar Miljöbalkens försik-
tighetsprincip användas, vilket innebär att för platser där människor varaktigt vistas ska styrkan 
på elektromanetiska fält understiga 0,4 µT. Helsingborgs stads policy för låg- och högfrekventa 
elektromagnetiska fält, beslutat i kommunfullmäktige den 24 februari 2010 (Kf§28 och §31) 
slår fast att detta värde ska tillämpas för platser där människor bor eller varaktigt vistas. 

När tåg passerar uppstår elektromagnetiska fält. Beroende på till exempel tågtyp varierar dessa 
fält i styrka. Oavsett tågtyp varar dessa fält endast en kort stund, medan tåget passerar. Detta 
medför att det är svårt att mäta elektromagnetiska fält från tåg. Därför används ett medelvärde 
när storleken på elektromagnetiska fält från tågtrafik ska beräknas. 20 meter från kontakled-
ningen (spårmitt) är det elektromagnetiska fältet försumbart för alla tågtyper som finns i Sve-
rige. 

På Gröningen går järnvägen till största del under marken eller på en viadukt över marken. Det 
är endast på en liten del av området som spåren går i marknivå. Gröningen är inte en plats där 
människor bor eller varaktigt vistas.  Det finns dock en restaurang och en kiosk i nära anslut-
ning till järnvägen i den norra delen av Gröningen där ovan nämnda princip kan tillämpas. 
Tågen passerar den här delen av Gröningen på en viadukt över marken vilket gör att avståndet 
mellan kontaktledningen å ena sidan och restaurangen och kiosken å den andra är sådant att 
inte heller här överstiger de elektromagnetiska fälten gränsvärdet. 

3.3 Natur- och kulturmiljö 

Parker 

Detaljplanen reglerar användningen av Gröningen till park. I den föreslagna detaljplanen regle-
ras de verksamheter som finns inom planområdet, vilket förtydligar gränsen mellan park och 
verksamheter. Idag har verksamheterna i stor omfattning tillfälliga bygglov på allmän plats-
mark, vilket gör att det är svårt att definiera vad som är mark tillgänglig för allmänheten och 
vad som är mark avsatt för en viss verksamhet. 

3.4 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 

Gröningen är en samlingsplats i staden och utgör ett viktigt grönområde för Helsingborgarna så 
väl som för besökare. Det är en modern park, ett uterum för aktiviteter, spontana möten, 
picknick och motion. Närheten till vatten möjliggör bad och promenader längs havet. Höjd-
skillnaderna är små vilket gör Gröningen tillgänglig för så väl rullstolsanvändare som personer 
med barnvagn eller rollator. Blandningen av kiosker och restauranger bidrar också till områdets 
popularitet.  

I den föreslagna detaljplanen är huvudanvändningen av Gröningen allmän platsmark, PARK. 
De befintliga verksamheterna har fått definierade områden. På så sätt tydliggörs vilken mark 
som är allmänt tillgänglig och vilken som är kvartersmark. Idag är gränserna otydliga, då flera 
verksamheter inom Gröningen har tillfälliga bygglov, i strid mot gällande detaljplan. 

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.  
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Konsekvenser för barn 

Gröningen är en plats för personer i alla åldrar. För barn erbjuder området möjlighet till lek 
och bollspel; bad och rekreation. Närheten till bostäder och tillgängliga kommunikationer gör 
det enkelt för äldre barn och ungdomar att själva ta sig till Gröningen. För små barn är trafiken 
ett hinder för att på egen hand ta sig till området. I sällskap av vuxen är Gröningen en lämplig 
plats även för mindre barn. Detaljplanen skapar förutsättningar för att dessa möjligheter för 
barn bevaras. 

Lekplats på Gröningen. Foto 2014  
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3.5 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighetsbildning krävs för planens genomförande.  

 

Fastigheter som kan avstyckas respektive överföras till annan fastighet. Observera att norr ligger till 
vänster i bild. 

Den del av Kallbadhuset 1 som ligger inom detaljplanen överförs till Gamla staden 1:1. Kvar-
tersmarken avstyckas till sju nya fastigheter. 

Utfartsrätten för Kallbadhuset 1-2 ,1283K-14840, bör anpassas efter verkliga förhållanden. 
Ledningsrätt 1283K-13771 kan upphävas i den del som går över kanotklubbens tomt, då el-
ledningen flyttas under slutet av år 2016. 

Avtal 

Arrendeavtal och eventuella tomträttsavtal kan upprättas i samband med planens genomfö-
rande eller i senare skede.  

Ekonomi 

Planens genoförande innebär att befintlig verksamhet på området befäst. Några större investe-
ringar är inte nödvändiga. Dock innebär detaljplanen att fastighetsreglering kommer att ske.  

Tekniska utredningar 

Under bland annat befintliga byggnader kan det finnas markföroreningar som härrör från de 
massor som marken är utfylld med. Vid rivning av befintliga byggnader som är grundlagda på 
mark och vid schaktning ska markprover tas för att säkerställa om ytterligare sanering behövs. 
Sanering av Gröningen är gjord våren-sommaren 2015. Påträffas markföroreningar ska marken 
saneras och massorna tas om hand på erforderligt sätt.  

Övriga upplysningar 

Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet 
och meddela Länsstyrelsen, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen med mera. 

ny fastighet  

 ny fastighet  

 

ny fastighet  

 

Del av Kallbadhuset 1 som kan 
överföras till Gamla staden 1:1 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 

Planändringen är föranledd av ett behov att göra en översyn av markanvändningen på Grö-
ningen, då de befintliga verksamheterna i flera fall har tillfälliga bygglov i strid mot gällande 
detaljplan. Detaljplanen innebär också en översyn av behovet av åtgärder kopplade till kom-
mande klimatförändringar och stigande havsnivåer. 

Beslut i ärendet 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 november 2014 (§ 408) att uppdra åt stadsbygg-
nadsförvaltningen att ta fram en detaljplan för del av Gamla staden 1:1, Gröningen. 

4.2 Planområdet 
Planområdet ligger vid kusten inom stadsdelen Norr och består av Gröningen. Gröningen är en 
lång sträckt park som i söder avgränsas av Båthusgatan och i norr av den punkt där Strandvä-
gen och Drottninggatan möts. I väster utgör strandpromenaden gräns för planområdet och i 
öster avgränsas Gröningen av järnvägen. Området omfattar delar av fastigheterna Gamla staden 
1:1 och Kallbadhuset 1. I detaljplanen ingår även Gamla staden 1:7. Planområdet omfattar cirka 
4,5 ha. 

Gröningen från sydost. Den upptrampade stigen är i dag permanentad. Foto 2014 

Marken består av anlagd gräsmatta på påförda massor. Inom området finns mindre byggnader 
som bland annat rymmer kiosker, förråd och toaletter. Det finns en kanotklubb, boulebanor, 
beach vollybollplan och flertalet restaurangbyggnader på Gröningen. 

Strandpromenaden, som utgör gräns i väster, är hårdgjord och löper längs hela planområdet. 

Markägoförhållanden 

Planområdet består av en del av fastigheterna Gamla staden 1:1, Kallbadhuset 1och Gamla 
staden 7:1, samt hela fastigheten Gamla staden 1:7. Samtliga fastigheter ägs av Helsingborgs 
stad.  
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Markanvändning 

Gröningen används idag som park och rekreationsområde för picknick, hundrastning, lek, sol-
bad, promenader et cetera. Det är ett välbesökt grönområde och nyttjas av människor i alla 
åldrar. Området ändrar karaktär under året genom att de serveringar som öppnar under som-
marhalvåret bidrar till kvällslivet på platsen. Restaurangerna och serveringarna har arrendeav-
tal med Helsingborgs Stad men ligger alla på fastigheten Gamla staden 1:1. Här finns även en 
kanotklubb och en bouleklubb. På fastigheten Gamla staden 1:7 finns en elstation. 

Historik 

Gröningen fylldes ut under slutet av 1800-talet. Området hade fram till dess varit en naturlig 
del av strandlinjen med en utskjutande sandbank i söder, den så kallade Trekanten. När järn-
vägen byggdes 1881 och Norra hamnen anlades under 1890-talet fylldes stranden ut fram till 
Trekanten och strandlinjen fick dagens utseende.  

Bild från 1930-talet. Inne på bangården står flera tåg. Byggnaden ute i vattnet är kallbadhuset som 
revs (eldades upp) 1968. Järnvägsspåren går över det som idag är Gröningen.  

Fram till att tågtunneln under staden byggdes gick järnvägsspåren över det som idag är Grö-
ningen. Sträckningen motsvaras av strandpromenaden. Ett av järnvägsspåren ledde ut på 
hamnpiren där ett kolupplag fanns. Det fanns även spår längs östra sidan av hamnbassängen, 
där de stora hamnmagasinen låg. Dagens kajpromenad förbi Dunkers kulturhus och Norra 
hamnen har motsvarande sträckning. Vidare fanns det järnvägsspår längs Kungsgatan. Järnvä-
gen, som hette Skåne-Hallands järnväg, slutade i säckstationen Ångfärjestationen. Södra delen 
av Gröningen var rangerbangård. 
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Karta från 1909. Järnvägsspåren syns som svarta streck. Norr är åt vänster i bilden. 

Helsingborg hade två skilda järnvägsystem med varsin säckstation. Dessa sammanbands med 
ett spår så att tåg kunde flyttas mellan stationerna. För att detta skulle kunna genomföras på 
ett säkert sätt gick en järnvägstjänsteman framför tåget. För att göra det möjligt för tågtrafik att 
passera genom Helsingborg på ett mer effektivt sätt grävdes järnvägen ner under 1980-talet. 
Tågtunneln under staden blev klar 1986 och då Knutpunkten öppnade 1991 blev rangerban-
gården för den norra järnvägslinjen överflödig. Området fylldes ut ytterligare och en park an-
lades. 

Vid vattnet, utanför det aktuella planområdet, fanns det som kallades ”järnvägsmännens fria 
bad”. Detta bad låg vid stenkistorna bakom parapetmuren och användes, som namnet antyder, 
av järnvägspersonal som arbetade på området. 

Sedan 1930-talet har Helsingborgskanotisterna varit etablerade på området. 

Inom planområdet har det funnits flera befästningar från den så kallade Per-Albinlinjen, eller 
Skånelinjen som den egentligen heter. Idag finns endast en kvar. Den är dock överbyggd med 
en restaurang. 

I planområdet ingår också en liten del av hamnpiren som anlades under 1880-talet för att 
skapa Norra Hamnen. Piren är skyddad med en hög mur, en parapet. 

Tidigare var Gröningen benämningen på en annan plats i staden. Idag ligger Stadsteatern på en 
del av den ytan. Den gamla Gröningen var inte anlagd utan utgjorde en impediment yta som 
användes som informell samlingsplats för barn och ungdomar. Vid utställningen H55 gjordes 
en del av området om till utställningsområde.  En del av det området ses i nedre högra hörnet 
på bilden på sidan 17. 

Bebyggelse 

Inom Gröningen finns två restauranger, en längst i norr och en ungefär mitt i planområdet. 
Fyra mindre kioskbyggnader i mörk panel står längs strandpromenaden: två i söder och två i 
norr. Bouleklubben, som är verksam i området, har två små förvaringsbodar av vilken en är en 
container. Kanotklubbens klubbstuga utgörs av en låg byggnad med träpanel samt två contain-
rar för förvaring.  

Bebyggelsen är huvudsakligen placerad utmed strandpromenaden. Det finns både tillfälliga 
och permanenta bygglov för bebyggelsen. 

Parker 

Planområdet utgörs av en park, Gröningen. Gröningen är ett öppet fält med gräsmatta och viss 
vedartad vegetation. Området används för utflykter med picknick, lek, solbad, hundpromena-
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der och liknande aktiviter. Här finns bland annat grillplatser, lekplats, utomhusduschar, boule-
banor och en beach vollybollplan.  

 

En av boulebanorna på Gröningen. Till höger i bild bakom trädet skymtar en av de små förråds-
byggnader som används av områdets bouleklubb. Foto 2014 

Trafik 

Inom planområdet är allmän biltrafik inte tillåten. Strandpromenaden som löper genom områ-
det är hårdgjord och där får även cyklar framföras. Renhållningsfordon och annan trafik som 
behövs för områdets service, samt transporter till verksamheterna, kan framföras på gångvä-
garna i gånghastighet. 

Påverkan från omgivningen 

Planområdet är bullerutsatt från intilliggande gator och järnvägen. På delar av området är järn-
vägen nedgrävd. Där tågen kommer upp i dagen uppstår buller och vibrationer vid tågtrafik. 
Även från båttrafiken förekommer viss störning. Trots sitt bullerutsatta läge är området välbe-
sökt. 

Teknisk försörjning 

Inom området finns ledningar för el, färsk- och spillvatten och dagvatten. Optorör finns draget 
genom Gröningen. På fastighten Gamla staden 1:7 finns en elstation. 

Arkeologi 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Marken består av fyllningsmassor. 

Geotekniska förhållanden 

Gröningen består av fyllnadsmassor. Området är sannolikt utfyllt i omgångar med en början i 
slutet på 1800-talet då järnvägen byggdes och området blev rangerbarngård.  När järnvägstun-
neln öppnade 1986 blev rangerbangården överflödig och revs några år senare. Området fylldes 
då upp med massor, var av en del enligt uppgift kom från bygget av Dunkers kulturhus. Dessa 
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massor befanns 2014 vara gravt förorenade. Flera markanalyser gjordes för att kartlägga för-
oreningarna. Även omfattande provtagning gjordes av grundvattnet. Proverna visade att för-
oreningarna inte nått grundvattnet. Under våren och sommaren 2015 sannerades Gröningen. I 
anslutning till befintliga byggnader och under träd har massorna dock varken bytts eller tvät-
tats. Påvisade föroreningar är av sådan art och ligger på sådant djup att de inte medför risk för 
personer som vistas på området. Vid rivning eller schaktning ska prover tas och om förore-
ningar påvisas ska marken saneras på lämpligt vis. 

Kommersiell service 

Inom området finns serveringar och restauranger. I anslutning till planområdet ligger Helsing-
borgs kallbadhus. Området är beläget i Helsingborgs centrum. 

4.3 Riksintressen och förordningar 
Inom och i anslutning till planområdet finns områden eller funktioner med ett värde som är 
intressant ur ett nationellt perspektiv. Dessa utgör riksintressen och bevakas av Länsstyrelsen. 

Riksintresse för kulturmiljövård 

Planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljövården, M:K15. 

Riksintresse för kustzonen 

Området är riksintresse för kustzonen. 

Riksintresse för järnvägar 

Järnvägen som går utanför planområdets östra gräns omfattas av riksintresse för järnvägar. 

Strandskydd 

Norra delen av Gröningen omfattas av strandskydd. 

Vattenskyddsområde 

Området berörs av vattenförekomst Helsinborgssandsten SE 621791-130957. 

4.4 Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och 
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014 (Kf § 28), beskrivs området som en viktig grön träff-
punkt i centrala Helsingborg. Sådana platser ska enligt ÖP värnas och utvecklas med hänse-
ende på gemenskap, läget vid vattnet och tillgängligheten i staden. Dessutom anges att cykel- 
och grönstråk ska utvecklas i området. 

Detaljplaner 

För Gröningen gäller detaljplan för Kallbadhuset mm (13648) som reglerar Gröningen norr 
om Kallbadhuset. Planen vann laga kraft den 27 oktober 1995 och genomförandetiden har gått 
ut. Detaljplan för kvarteret Böljan mm (Kallisvägen) (14726) reglerar Gröningen och Kallbad-
huset. Planen vann laga kraft den 29 juni 1998. Genomförandetiden har gått ut. 
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Övrigt 

PM Klimatanpassning, antagen av kommunfullmäktige 25 april 2012 anger att området kom-
mer att kräva skydd för stigande havsnivåer. 

I Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014 är Grö-
ningen redovisat som en närpark som är allmänt tillgänglig i den centrala staden. 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

   

Björn Bensdorp-Redestam  Stina Hellman 
planchef  planarkitekt 
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Detaljplan för del av fastigheten 

Gamla staden 1:1,  
Gröningen 
Helsingborgs stad 

Samrådsredogörelse 
 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att förtydliga användning och avgränsning för 
de befintliga verksamheterna i området och att reglera allmän plats-
mark. Detaljplanen innebär också en översyn av behovet av åtgärder 
kopplade till kommande klimatförändringar och stigande havsnivåer. 

Samrådet 
Detaljplanen har varit på samråd under tiden 14 oktober 2015 till 4 no-
vember 2015 samt har remitterats till berörda myndigheter, förvaltning-
ar med flera. Kända sakägare och föreningar har fått inbjudan till samrå-
det. Samrådet annonserades även i Helsingborgs Dagblad den 10 oktober 
2015.  

Länsstyrelsen och lantmäteriet har yttrat sig över detaljplanen. Utöver 
dessa har nio remissinstanser yttrat sig och 20 skrivelser har kommit 
från allmänheten.  

Samrådsmötet 
Den 19 oktober klockan 17:00 hölls ett samrådsmöte i form av öppet hus 
i Stadsbyggnadshuset. Samrådsmötet var mycket välbesökt. Från staden 
medverkade representanter för stadsbyggnadsförvaltningen och stads-
ledningsförvaltningen. 

Under mötet diskuterades huvudsakligen utvecklingen av den gamla 
karantänen och den restaurang som föreslagits i det norra planområdet. 
Även höjder på byggnaderna diskuterades då många upplevde de före-
slagna höjderna som för höga och uttryckte oro för att utsikten mot sun-
det skulle påverkas negativt. Ägare av bostadsrätter i närheten av Grö-
ningen utryckte oro för minskat ekonomiskt värde på bostaden om 
byggnaderna på Gröningen tillåts bli högre än i dag. 

Den föreslagna hotellverksamhet på Karantänen 1 var också en källa till 
diskussion där många utryckte oro över vad en sådan byggnad skulle 
föra med sig med bland annat minskad utsikt för boende.  
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Yttranden 
Samtliga yttranden och skrivelser återges förkortade. De kan läsas i ori-
ginal på stadbyggnadsförvalningen. 

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

• Fastighetsförvaltningen, inkom 26 oktober 2015 
• Lokalpolisen Helsingborg, inkom 23 oktober 2015 
• Räddningstjänsten Skåne nordväst, inkom 19 oktober 2015 
• Öresundskraft AB, inkom 3 november 2015 

Myndigheter och statliga verk  

Länsstyrelsen, inkom 6 november 2015 
Länsstyrelsen framför i sitt yttrande att de delar kommunens uppfatt-
ning om att det finns förutsättningar för att upphäva det strandskydd 
som inträder i samband med den föreslagna detaljplanen. Upphävandet 
av strandskydd regleras genom administrativ bestämmelse på plankar-
tan. 

Då det råder risk för översvämning inom planområdet skriver myndig-
heten att detaljplanen bör möjliggöra för fler lösningar för att skydda 
föreslagen bebyggelse än vad planförslaget gör. Dessa åtgärder bör sä-
kerställas med planbestämmelse. ”Utan sådana bestämmelser riskerar 
föreslagen bebyggelse bli olämplig med hänsyn till risken för översväm-
ningar, varför Länsstyrelen kan komma att ingripa vid sin tillsyn enligt 11 
kap 10-11 §§ PBL.” 

Kommentar: Upphävande av strandskyddet regleras med administrativ 
bestämmelse på plankartan. Plankartan har kompletterats med tekniska 
bestämmelser som reglerar skydd för så väl byggnader som teknisk utrust-
ning vid eventuell översvämning (se plankartan). 

Det norra planområdet ligger inom ett område som översvämningskarte-
ringen visat är mycket utsatt för risk för översvämning. Området har tagits 
bort från detaljplanen. Även den hotellverksamhet som föreslagits i södra 
delen av planområdet har uteslutits från detaljplanen. 

Lantmäteriet, inkom 11 november 2015 
Lantmäteriet framför att utfarter behöver säkras för de nybildade kvar-
teren (byggrätterna) i den föreslagna detaljplanen. Byggrätten för den 
restaurang som finns i norra delen av Gröningen ligger i den föreslagna 
detaljplanen inom servitutsområde för trädsäkring för järnvägen 
(1283K-16522, 1283K-1387.5). Föreslagen byggrätt för kiosk vid 
Öresundsbadet ligger även den inom ett servitutsområde (1283K-
16522). Detsamma gäller kanotklubben som ligger på befintligt utfart-
servitut för Kallbadhuset 1-2 (1283K-14840) och på en ledningsrätt 
(1283K-13771). Utfartservitutet och ledningsrätten bör ses över och 
eventuellt anpassas för verkliga förhållanden.    
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Kommentar: Utfartservitut för Kallbadhuset (1283K-14840) föreslås an-
passas efter verkliga förhållanden. Byggrätten för restaurangen i den 
norra delen av Gröningen, intill järnvägen, ändras så att den endast omfat-
tar bygglovgiven byggnad och det befintliga trädäcket. Den elledning som 
ledningsrätt 1283K-13771 gäller ska flyttas, ledningsrätten kan därefter 
upphävas i den del som går över kanotklubbens tomt. 

Regionala utvecklingsnämnden, 4 november 2015 
Regionala utvecklingsnämnden skriver att de ser positivt på detaljplane-
förslaget. Att säkerställa parkmark är viktigt, speciellt i områden med 
hög exploatering. Planens blandning av rekreation, restauranger och 
hotellverksamhet och kopplingen till gång- och cykelstråk samt kollek-
tivtrafik framhålls i yttrandet som positiv. 

Kommentar: Den södra delen med hotell utgår ur planområdet. Även det 
norra planområdet, där en restaurang föreslagits utgår. I övrigt är intent-
ionen med detaljplanen densamma. 

Trafikverket, 17 november 2015 
Trafikverket framför att planområdet ligger precis väster om Västkust-
banan som är riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljö-
balken. Den aktuella detaljplanen får inte påverka riksintresset negativt. 
Verket skriver också att den aktuella detaljplanen inte får inverka nega-
tivt på något av de två utbyggnadsalternativ som föreligger för utbygg-
naden av Västkustbana till dubbelspår på sträckan Maria-Knutpunkten. 

Trafikverket anser att ingen bebyggelse ska förekomma närmare än 30 
meter från järnvägen, räknat från spårmitt. Detta för att det finns risk för 
att partiklar från inbromsande tåg, fallande last, snö och is från järnväg-
spår etcetera kan skada människor och byggnader. Nivåskillnaderna 
mellan järnvägen och planområdet gör riskerna ännu större menar Tra-
fikverket och anser det därför inte lämpligt att detaljplanen tillåter be-
byggelse närmare än 30 meter från spårmitt. Detaljplanen ska säker-
ställa detta, skriver verket, genom att plankartan förses med bestäm-
melse om att ett området motsvarande 30 meter (spårmitt) inte får be-
byggas. 

Trafikverket efterlyser ett resonemang i detaljplanen om risker kopplade 
till järnvägens omedelbara närhet. Exempel på risker är nedfallande 
partiklar, urspårning, elsäkerhet, fallande snö och is etcetera. Detaljpla-
nen ska kompletteras med detta och åtminstone omfatta en riskbedöm-
ning med ställningstagande om lämpligt skyddsavstånd i samråd med 
räddningstjänsten. 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utfor-
mas så att gällande riktvärden för trafikbuller innehålls. Trafikverket 
anser att samma riktvärden inomhus bör gälla för bostäder som för ho-
tell. 

”Trafikverket anser att samma riktvärden för vibrationer som gäller för 
nybyggnad av väg- och järnvägsinfrastruktur ska tillämpas vid nybyggnad 
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av bebyggelse. Enligt dessa riktlinjer ska man klara 0,4 mm/s vägd RMS i 
utrymmen där människor stadigavarande vistas. För stomljud saknas rikt-
värden, men bedömningsgrunder som använts med gott resultat är 30dBA 
maximalvärde, slow) i till exempel Citybanan i Stockholm. Trafikverket 
förutsätter att kommunen och exploatören säkerställer att riktvärdena 
efterlevs och bekostar nödvändiga åtgärder som kan komma att krävas.” 

Kommentar: Detaljplanen tillåter inte bostäder eller annan typ av verk-
samhet där människor stadigvarande vistas. Den föreslagna hotellverk-
samheten utgår ur planen. Därmed ingår endast befintlig verksamhet. Den 
restaurang som ligger i planområdets norra del, närmast järnvägen, har 
permanent bygglov. Detaljplanen har ändrats så att byggrätten endast 
omfattar befintlig, bygglovgiven byggnad. Därmed kan inte detaljplanen 
anses medföra negativ påverkan på riskintresset kommunikationer. Då 
detaljplanen inte medger nya verksamheter innebär inte dess genomfö-
rande att utbyggnadsmöjligheterna för järnvägen förändras från dagens 
möjligheter. 

Förvaltningar och kommunala bolag  

Kulturförvaltningen, 5 november 2015 
Kulturförvaltningen skriver i sitt yttrande att karantänen bör behållas 
och ges varsamhetsbestämmelse i linje med bevarandeprogrammets 
intentioner. Förvaltningen anser att det kan kombineras med en närlig-
gande, ny byggrätt för hotell- och centrumverksamhet. Karantänsbygg-
naden kan bli ett komplement till verksamheten med en ny funktion. 

Vidare skriver kulturförvaltningen att karantänen har legat i anslutning 
till godsexpeditionen och är en av de få kvarvarande byggnader som 
minner om Norra hamnen som hamn- och järnvägsområde. Byggnaden 
är utformad som en magasinbyggnad och kan enkelt läsas som en del av 
den äldre hamn- och järnvägsmiljön. Genom att behålla byggnaden bi-
drar den till en koppling till områdets äldre historia. 

Kulturförvaltningen avslutar sitt yttrande med att området tidigare har 
haft storskaliga byggnader i anslutning till bangårdsområdet.  

Kommentar: Planområdesgränsen ändras och den före detta karantänen 
utgår ur detaljplanen. 

Miljöförvaltningen, 6 november 2015 
Miljöförvaltningen framför att de delar stadsbyggnadsförvaltningens 
bedömning om att genomförandet av detaljplanen inte kommer att leda 
till att miljökvalitetsnormerna för luft och yt- eller grundvatten över-
skrids.  

När det gäller strandskyddet skriver miljöförvaltningen att de anser att 
strandskyddet endast ska hävas i de delar där det idag är hävt. I den del 
där strandskydd gäller i dag menar förvaltningen att det ska fortsätta att 
gälla. 
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Miljöförvaltningen föreslår ett förtydligande angående undersökning av 
markföroreningar i de delar av planområdet som inte är sanerat.  ”Vid 
rivning av byggnader, grundlagda på mark och vid schaktning utanför 
sanerat området ska markprover tas.” Detta bör reglera med planbe-
stämmelse och inte enbart nämnas i en upplysningsruta på plankartan. 

Vidare skriver miljöförvaltningen att då planområdet ligger i ett område 
med risk för översvämningar anser förvaltningen inte att den beskriv-
ning av behov av klimatanpassningar som planen innehåller är tillräck-
liga. Miljöförvaltningen anser att en planbestämmelse om klimatanpass-
ning ska införas på plankartan. Av en sådan bestämmelse ska framgå 
dimensionerande vattennivåer och krav på att anpassa nya byggnader 
till den framtida höge havsnivån, exempelvis genom byggtekniska lös-
ningar eller höjdsättning av mark där byggnaderna ska uppföras. 

I den norra delen av planområdet tillåter detaljplanen restaurangverk-
samhet. Miljöförvaltningen skriver att då det tidigare låg en restaurang 
på samma plats finns erfarenhet av luktproblematik. Miljöförvaltningen 
är medveten om, skriver man, att detta är en fråga som inte hanteras i 
detaljplan men vill ändå lyfta frågan tidigt då det kan komma att behövas 
tekniska åtgärder för att förhindra luktstörning. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen anser att strandskyddet kan 
hävas i hela planområdet. Området är ianspråktaget och består av hård-
gjorda ytor, anlagd gräsmatta och är bebyggt med flera byggnader. Idag 
gäller strandskyddet endast i en liten del på norra Gröningen. Detaljplanen 
omfattar inte själva stranden, där strandskyddet fortsatt kommer att gälla. 

Plankartan har kompletterats med tekniska bestämmelser som reglerar 
skydd för såväl byggnader som teknisk utrustning vid eventuell översväm-
ning (se plankartan). 

Det norra planområdet, med restaurang, har utgått ur detaljplanen.  Även 
den föreslagna hotellverksamheten har utgått ut planområdet.  

Planbeskrivningen har förtydligats under kapitel 3.2 Konsekvenser/ Miljö 
hälsa och säkerhet/Markföroreningar: ”Vid rivning av byggnader, grund-
lagda på mark, och vid schaktning utanför sanerat område, ska prover tas 
för utredning av eventuell förekomst av markföroreningar. Sanering och 
omhändertagande av massor ska ske på lämpligt sätt. Marklov krävs för 
schaktning och förändring av markytan överstigande/djupare än 0,5 me-
ter.” Detta är också beskrivet under avsnittet om tekniska undersökningar 
(3.5 Planens genomförande/Tekniska undersökningar) och kapitel 4.2 
Planområdet/Geotekniska förhållanden. 

Skol- och fritidsförvaltningen, 30 oktober 2015 
Skol- och fritidsförvaltningen skriver att då detaljplanens syfte är att 
säkerställa allmänhetens tillgång till Gröningen och att främja idrotts-
verksamhet kopplat till föreningslivet har de inget att erinra mot försla-
get. Vidare ser förvaltningen positivt på att planen innebär att kraven på 
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tillgänglighet uppfylls, kontakten med havet och möjligheten att prome-
nera längs parapetenmuren tillgodoses.  

Kommentar: Plangränsen har ändrats och parapeten ingår inte i detalj-
planen. Intentionen med detaljplanen för Gröningen är dock den samma. 

Organisationer och föreningar  

Helsingborgskanotisterna, 29 oktober 2015 
Helsingborgskanotisterna framför att de generellt är nöjda med den 
föreslagna detaljplanen då den ger dem förutsättningar för att utveckla 
verksamheten på ett positivt sätt. De påpekar i skrivelsen att detaljpla-
nen inte redovisar möjlighet för ny infart till tomten, såsom diskuterats 
under planarbetet. Föreningen önskar att frågan klarläggs, antingen 
inom detaljplanen eller på annat sätt då de i nuläget har infart från 
Strandpromenaden via en dispens från trafikföreskrifterna. Den lösning-
en, skriver de, verkar dock skapa irritation bland gående och cyklister på 
Strandpromenaden då föreningen då och då måste lassa och lossa kaja-
ker från bil som då står på Strandpromenaden. En lösning på det pro-
blemet skulle vara att anlägga en ny angöringsplats enligt en bifogad 
skiss. Marken som är gräsbevuxen i dag skulle förslagsvis kunna hårdgö-
ras med hjälp av gräsarmering eller liknande.  

Kommentar: Detaljplanen reglerar inte var in-/utfart sker. Stadsbyggnads-
förvaltningen är positiv till den föreslagna lösningen med in-/utfart från 
tomtens östra sida. Frågan regleras som dispens i separat avtal mellan 
Helsingborgskanotisterna och stadsbyggnadsförvaltningen. 

Sakägare, boende med flera 

Fastigheten Havet 10, 11, 12, 13 och 14, 3 november 2015 
I en gemensam skrivelse skriver fastighetsägarna att de protesterar mot 
att den föreslagna detaljplanen tillåter en restaurang på Strandvägen 
(norra planområdet). De menar att en restaurang på platsen kommer att 
medföra ökade utsläpp från tung trafik i forma av varuleveranser och 
avfallshantering och bilar som står på tomgång för att hämta och lämna 
kunder till restaurangen. Strandvägen är redan i dag hårt trafikerad. 
Restaurangen kommer också att bidra till ökat trafikbuller. Fastighetsä-
garna skriver att deras fastigheter redan idag är påverkade av trafik på 
båda sidor om fastigheterna och dessutom påverkade av buller och ut-
släpp från sjöfarten. 

Fastighetsägarna tar även upp frågan om parkeringsplatser som de me-
nar är en brist i det norra planområdet. 

Området är utsatt för stormar och översvämningar och fastighetsägarna 
skriver att en restaurang skulle ”bli en fara för oss vid kommande höst –
och (sic) vinterstormar där delar från en stormskadad restaurang kan 
medföra fara för både människor och fastigheter i närområdet”. De bifo-
gar bilder på översvämningar som varit på platsen. Vidare anser de att 
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det vore olämpligt att bevilja bygglov på en sådan plats och tillägger att 
kommunen har ett juridiskt ansvar när man känner till riskerna i ett 
område. 

Till sist skriver fastighetsägarna att det skulle vara ett stort ingrepp i den 
unika utemiljön som Strandpromenaden erbjuder att uppföra en restau-
rang på platsen. Strandvägen har en obruten strandlinje som är unik för 
Helsingborg och är en tillflyktsort under hela året för helsingborgare. De 
många aktiviteter som utövas på strandpromenaden skulle bli lidande 
om en restaurang uppfördes på platsen. De tillägger att behovet av en 
restaurang är ytterst tveksamt då det finns gott om restauranger i områ-
det och lönsamheten i branschen är låg. 

Kommentar: Den norra delen av planområdet utgår. På grund av risk för 
stormskador och översvämningar på Gröningen så införs bestämmelse som 
reglerar skydd av byggnader och tekniska system på plankartan. 

Fastigheten Pålsjö Södra 13, 28 oktober 2015 
Bostadsrättsföreningen Pålsjö Strandpromenaden framför i skrivelse att 
etableringen av en permanent restaurangbyggnad inom det norra plan-
området skulle störa den vackra strandpromenaden med utsikten över 
havet. En ökad tillströmning av fordon till den i idag redan hårt belastade 
gatan kommer att öka olägenheten för promenerande och boende. Det 
saknas även parkeringsplatser i det norra området både för boende och 
för besökare till badplatserna i närområdet. De idrottsarrangemang som 
staden ordnar skulle också försvåras av uppförandet av en restaurang på 
Strandvägen. Det finns idag två restauranger inom 200 meters avstånd, 
norr och söder och därför anser bostadsrättsföreningen att den aktuella 
sträckan bör behållas öppen utan byggnader. De avslutar med att re-
komenadera stadsbyggnadsförvaltningen att titta på de filmer på 
youtube som visar stormen Svens härjning i området och gör sannorlikt 
att en permanent byggnad på platsen hade blivit totalt demolerad. De 
tillägger att studier av klimatet visar att liknade stormar kommer att bli 
vanliga inslag i framtiden. Dessutom, skriver de, pågår en studie i kom-
munen med åtföljande åtgärdsprogram för att om möjligt reducera ris-
ken för översvämningar på Strandvägen. 

Kommentar: Den norra delen av planområdet utgår.  Bestämmelse som 
reglerar skydd av byggnader och tekniska system vid tillfälliga översväm-
ningar införs på plankartan. 

Fastigheterna Pålsjö Södra 14 och 15, 4 november 2015 
Via ombud (fullmakt bifogas) skriver de två fastighetsägarna att de be-
gränsar sitt yttrande till den del som rör den del av planförslaget som 
avser området på Strandvägen framför deras fastigeter. I detaljplanen 
föreslås här en restaurang. Fastighetsägarna anser att en byggnad på 
platsen medför en begränsning av utsikten från de aktuella fastigheterna 
som kan betraktas som betydande.  De skriver vidare att det tidigare 
funnits en restaurang på platsen och att utsikten från fastigheterna Pål-
sjö Södra 14 och 15 påverkades negativit. Det är framför allt den stor-
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slagna utblicken mot Öresund och Kattegatt som påverkas negativt. De 
anför också att det inte endast skulle bli en negativ inverkan för dem 
som enskilda fastighetsägare utan även för allmänheten som besöker 
platsen. ”En byggnad på föreslagen plats skulle bli ett påtagligt avbräck i 
den annars obrutna horisont som möter dem som flanerar eller färdas 
norrut på Strandvägen och ger området dess särskilda naturvärden och 
unika kvalitet.” 

I skrivelsen tas även upp att vid en tidigare bygglovsprövning av en re-
staurang på platsen fanns att verksamheten var planstridig och bygglo-
vet upphävdes efter överklagan. Att platsen är utsatt för stormar anges 
som ytterligare en anledning till att inte tillåta en restaurang i det norra 
planområdet. 

Kommentar: Den norra delen av planområdet utgår. 

Boende på Karl X Gustavs gata, 26 oktober 2015 
En boende på Karl X Gustavs gata 27 skriver att byggrätten på Strand-
promenaden mellan Fria bad och Pålsjöbaden inte ska beviljas. Sträckan 
bör förbli obebyggd med en obruten siktlinje. Istället för en byggnad på 
platsens föreslås en vattenränna med belysning bli ett vackert tillskott. 
En sådan vattenränna skulle ha ytterligare funktionen, annat än estetiska 
som avskilja mellan cykel- och gångbana samt utgöra sittplats.  

Kommentar: Den norra delen av planområdet utgår. 

Fastigheten Kompassen 4, 20 november 2015 
Ordföranden i bostadsrättsföreningen Kompassen skriver att styrelsen 
inte uppmärksammats på det pågående detaljplanearbetet och därför 
inte kunnat inkomma med yttrande i rätt tid. I skrivelsen uttrycker ord-
föranden oro för att en restaurangbyggnad på Strandpromenaden skulle 
minska värdet på lägenheterna i bostadsrättsföreningen Kompassen. En 
byggnad på föreslagen plats skulle ta bort utsikten ut mot sunden ner 
genom Torsten Mårtenssons gata. En utsikt som, enligt skrivelsen, varit 
viktig då arkitekt Sten Samuelsson planerade och uppförde bostadsrätts-
föreningen Kompassen.  

En restaurang på föreslagen plats kommer att bidra till att ”de störande 
inslagen på denna dela av strandpromenaden kommer att öka p.g.a. större 
folksamlingar”. Även trafiksäkerheten kommer med stor sannolikhet att 
påverkas negativt av en restaurang på platsen. 

Bifogat skrivelsen finns bilder som visar utsikten från Drottninggatan 
176 ut över sundet. 

Kommentar: Samrådet annonserades i Helsingborgs dagblad den 10 okto-
ber 2015. I annonsen fanns datum för samrådstiden samt samrådsmötet 
utskrivet. Information om samråd har även skickats till samrådskretsen 
samt varit tillgänlig på Helsingborgs stads hemsida. 

Den norra delen av planområdet utgår. 
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Boende på Båthusgatan 1, 29 oktober 2015 
Två boende på Båthusgatan 1 skriver att de anser att de föreslagna höj-
derna för byggnader i detaljplanen är för höga. De tycker att det är vik-
tigt att rymden och öppenheten på Gröningen bevaras och att inte utsik-
ten mot havet blockeras för de boende. De motsätter sig att någon bygg-
nad på området blir mer än 4,5 meter hög och framhåller restaurangen 
vid kallbadhuset som en referenspunkt för hur höga byggnader inom 
Gröningen ska vara. Det vore en stor försämring för dem om byggnation-
er på den södra delen av Gröningen (fastigheten Karantänen 1 och re-
staurang Mölleexpressen) inte anpassas till resten av området skriver de. 

De fortsätter med att säga att de motsätter sig att detaljplanen inte anvi-
sat byggrätten för ny byggnad där Mölleexpressen står i dag. ”En tydlig 
anvisning skulle garantera att byggnaden inte kommer att avvika från 
Gröningens särart.” 

Kommentar: Den föreslagna hotellverksamheten på fastigheten Karantä-
nen 1, samt området norr och öster om fastigheten utgår ut planområdet. 
Detta innebär att restaurang Mölleexpressen inte omfattas av detaljplane-
förslaget. Plangränsen har ändrats, se plankartan. De tillåtna höjderna för 
restaurangerna och kioskerna har sänkts. Restaurangerna på Gröningen 
har fått en högsta totalhöjd på 5,5 meter, de fyra kioskerna regleras till en 
totalhöjd som maximalt får vara 5 meter.  

Boende på Båthusgatan 1 inkom 3 november 
I ett mejl skriver en boende på Båthusgatan 1 att Gröningen är ett käns-
ligt område, inte minst om man tittar på hur det drabbas av hårda värde-
lekar. I mejlet bifogas ett par korta filmer som är tagna från en balkong 
på Båthusgatan 1 och visar hur södra delen av Gröningen är översväm-
mad under en storm. 
 
Kommentar: Bestämmelse som reglerar skydd av byggnader och tekniska 
system vid tillfälliga översvämingar införs på plankartan. 

Boende i bostadsrättsföreningen Kristinehall 8 inkom 23 oktober 
2015 
I ett mejl framför en boende i bostadsrättföreningen Kristinehall 8 att 
den föreslagna höjden för Karantänen i detaljplanen är högre än dagens 
byggnad som enligt skribenten är 10 meter över marken. En skorsten 
och en antenn på byggnaden överstiger denna höjd med totalt cirka två 
meter. I detaljplanen borde ny byggnations höjd begränsas till en högsta 
tillåten höjd till taknock och en högsta tillåten höjd på takutrustning så 
som skorstenar, fläktar, antenner och liknande. 
 
Kommentar: Den föreslagna hotellverksamheten på fastigheten Karantä-
nen 1, samt området norr och öster om fastigheten utgår ut planområdet. 
Plangränsen har ändrats, se plankartan. Höjdbegränsningen i detaljplanen 
har ändrats till totalhöjd. 

Boende i bostadsrättsföreningen Kristinehall 8 inkom 23 oktober 
2015 
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I en skrivelse undertecknad av styrelsen i bostadsrättsföreningen Kristi-
nehall 8 framförs att siktstråk präglar stor del av staden. Flera goda ex-
empel nämns som Slottshagen – Stortorget – Hamntorget; Brogatan – 
Kvickbron; Johan Banérs Gata – Strandpromenaden med flera. Den fria 
siktlinjen i stråket Tågagatan – Båthusgatan är dock delvis skymd av 
karantänsbyggnaden som fick sin placering långt innan nuvarande policy 
om fria siktlinjer antogs av staden. Företrädarna för bostadsrättsförening 
Kristinehall 8 menar att det i den aktuella detaljplanen är viktigt att 
öppna upp siktstråket vid Tågagatan genom att överväga att ge en ny 
byggnad på platsen en öst-västlig utbredning och att begränsa höjden på 
taknocken på en sådan byggnad för att överensstämma med övriga 
byggnader inom Gröningen. Byggrätten kunde i stället utökas till ytan för 
att ge tillräckligt utrymme för lämplig verksamhet.  
Trafikdämpande åtgärder vid Båthusgatan och nedre delen av Tågagatan 
efterlyses då det ofta sommartid är tät motortrafik vid den södra delen 
av Gröningen. 

Kommentar: Den föreslagna hotellverksamheten på fastigheten Karantä-
nen 1 och omkringliggande mark utgår ur detaljplanen och detaljplane-
gränsen änd-ras, se plankartan Detaljplanen omfattar inte de omkringlig-
gande gatorna. 

Anonym inkom 2 november 2015 

I en anonym skrivelse framförs kritik mot att tillåta användingen hotell 
där karantänen idag ligger. Det påpekas i skrivelsen att hotellplaner på 
platsen avfärdades efter stark kritik redan för 10 år sedan. Ägaren av 
byggrätten Karantänen 1 har i Helsingborgs dagblad, den 14 oktober 
2015, visat planer på en byggnad som är större både höjd- och ytmässigt 
än den föreslagna byggrätten i aktuellt detaljplaneförslag. I skrivelsen 
utrycks oro för att en större byggnad skulle ”smygas” igenom. Vidare 
framförs att Gröningen är ett unikt grönområde och vardagsrum för 
helsingborgarna. ”Gröningen är därför, fortsatt, ingen, och bör inte heller 
få bli, en plats för kommersiell verksamhet typ hotell eller kontor.” 

Kommentar: Den föreslagna hotellverksamheten på fastigheten Karantä-
nen 1 samt marken norr och öster om fastigheten utgår ur detaljplanen. 
Detaljplanegränsen ändras, se plankartan. På Gröningen finns sedan tidi-
gare ett antal restauranger och kiosker. Den nu aktuella detaljplanen be-
kräftar dessa verksamheter. 

Boende i bostadsrättsföreningen Neptun, 27 oktober 2015 
Två boende på Båthusgatan 1 motsätter sig byggande på karantänstom-
ten om detta blir högre än dagens byggnad. Detta för att de inte vill att 
utsikten från deras bostad ska påverkas negativt men även för att inte 
påverka utsikten negativt för besökare på Gröningen. De hänvisar till den 
skiss som finns i gällande detaljplan som visar ”lättare tillbyggnader 
väster om och anslutande till karantänsbyggnaden” och menar att om det 
inte finns något gemensamt intresse för staden och tomrättshavaren att 
utveckla karantänen inom ramen för gällande detaljplan borde fastighet-
en bli park och ”iordningställas med utekafé med marin anknytning” De 
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skriver att de saknar ett utekafé som kan användas året om som kom-
plement till de befintliga restaurangerna. En bra utformning av detta bör 
stärka Gröningens värde som träffpunkt och gemensam mötesplats me-
nar de.  

För den restaurang som är inrymd i en tågvagn, Mölleexpressen, anser 
de att byggrätten i den nya detaljplanen bör motsvara nuvarande be-
byggd yta och att inga byggnader på Gröningen ska tillåtas bli högre än 
fyra meter över marken. I övrigt skriver de, är de positiva till att Grö-
ningen i huvudsak detaljplaneläggs för att säkra allmänhetens tillgång till 
området. 

Kommentar: Den föreslagna hotellverksamheten på fastigheten Karantä-
nen 1, samt området norr och öster om fastigheten utgår ut planområdet. 
Detta innebär att Mölleexpressen inte omfattas av detaljplaneförslaget. 
Plangränsen har ändrats, se plankartan. 

De tillåtna höjderna för restaurangerna och kioskerna har sänkts. Restau-
rangerna på Gröningen har fått en högsta totalhöjd på 5,5 meter, de fyra 
kioskerna regleras till en totalhöjd som maximalt får vara 5 meter.  

Boende på Båthusgatan 1, 28 oktober 2015 
Två boende på Båthusgatan 1 har invändningar kring den planerade 
förändringen av karantänen och det område som omfattar Mölleexpres-
sen, restaurangen inrymd i en tågvagn. (Planförfattarens förtydligande.) 
De bor på Båthusgatan och är måna om att utsikten från bostaden inte 
byggs bort. De understryker att utsikt inte är en rättighet för den en-
skilde men att området genomgått en fantastisk förvandling och att de 
vill att områdets kvaliteter inte byggs bort eller begränsas. 

I skrivelsen ställs en fråga om det går att ge permanenta byggrätter på 
ett område med risk för översvämning. De vill inte att översvämningsris-
ken avhjälps med höjd marknivå eftersom det kommer att resultera i att 
byggnaderna då kommer högre över nollplanet. De föreslagna höjderna i 
detaljplanen anses vara för höga och medför risk att minska utsikten mot 
havet. För Karantänen 1 föreslås att ny byggrätt följer gatans linje och att 
byggnaden får uppföras i vinkel med platt tak för att på så sätt kunna 
minska höjden och bättre harmonisera med befintlig bebyggelse. För 
Mölleexpressen tycker de att placering, byggrätt och höjd bör vara 
samma som idag. 

Parkeringsfrågan ta upp som ett problem mest sommartid då området är 
ett populärt besöksmål och detaljplanen befaras ge upphov till ytterli-
gare trafik. 

I den södra delen av Gröningen efterfrågas att byggrätten för Karantänen 
1 tas bort då genomförandetiden för gällande detaljplan gått ut. Istället 
vill de ha en park här eller ”kanske någon byggnad som anknyter till 
stadens maritima tradition”. Området bör öppnas upp ytterligare i stället 
för att bebyggas. 
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Kommentar: Den föreslagna hotellverksamheten på fastigheten Karantä-
nen 1, samt området norr och öster om fastigheten utgår ut planområdet. 
Detta innebär att Mölleexpressen inte omfattas av detaljplaneförslaget. 
Plangränsen har ändrats, se plankartan. 

De tillåtna höjderna för restaurangerna och kioskerna har sänkts. Restau-
rangerna på Gröningen har fått en högsta totalhöjd på 5,5 meter, de fyra 
kioskerna regleras till en totalhöjd som maximalt får vara 5 meter.  

Bestämmelser har införts på plankartan för att säkra byggnaderna med 
hänseende på klimatet. I detaljplanen finns krav på marklov vid förändring 
av marknivån på mer än 0,5 meter. 

Angående parkeringsbehov sommartid innebär detaljplaneförslaget att 
endast befintlig verksamhet tillåts varför genomförandet av detaljplanen 
inte kan sägas medföra krav på fler parkeringsplatser. 

Boende i bostadsrättsföreningen Carola, 27 oktober 2015 
En boende i bostadsrättsföreningen Carola skriver för föreningens räk-
ning att användningen hotell på ”Karantänstomten” bör utgår ur detalj-
planen. Gröningen är ett område för fritids- och rekreationsändamål. 
Möjligheten för detta skulle påverkas negativt av att marken i anspråks-
tas för kommersiell verksamhet. I skrivelsen utrycks också en oro för att 
en större hotellbyggnad än vad samrådsförslaget visar skulle uppföras 
på platsen i enlighet med exploatörens vilja. Skrivelsen avslutas med att 
detaljplanen inte borde innehålla rätt till hotellbebyggelse. 

Kommentar: Den föreslagna hotellverksamheten på fastigheten Karantä-
nen 1 och omkringliggande mark utgår ur detaljplanen och detaljplane-
gränsen änd-ras.  På Gröningen finns sedan tidigare både restauranger 
och kiosker utan stöd i gällande detaljplan. Den nu aktuella detaljplanen 
bekräftar dessa verksamheter. 

Boende i bostadsrättsföreningen Skeppet 6, 4 november 2015 
Två representanter för styrelsen i bostadrättsföreningen Skeppet 6 skri-
ver att byggnadshöjder på åtta meter inom Gröningen är för högt. Det är 
viktigt, skriver de, att områdets vackra vyer både från bostäder och från 
promenadstråken tas till vara. Lämplig höjd inom planområdet vore 
istället de höjder som de befintliga byggnaderna har.  

Kommentar: Detaljplanen reglerar inte byggnadshöjder. I samrådsförsla-
get var höjderna angivna som nockhöjder. Detta har nu ändrats till total-
höjd på byggnaden. Gröningen utgörs till största del av obebyggd park-
mark, varför utblicken över havet på de flesta ställen inte bedöms hindras 
av en byggnad. 

De tillåtna höjderna för restaurangerna och kioskerna har sänkts. Restau-
rangerna får en högsta totalhöjd på 5,5 meter, de fyra kioskernas totalhöjd 
får maximalt vara 5 meter. Den föreslagna hotellverksamheten på Karan-
tänen 1, samt marken norr och öster om fastigheten utgår ur detaljplanen 
och detaljplanegränsen ändras, se plankartan. 
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Boende i bostadsrättsföreningen Neptun, 27 oktober 2015 
En boende i bostadrättsföreningen Neptun skriver för föreningens räk-
ning att de anser att de föreslagna höjderna i detaljplanens södra delar 
är för höga och riskerar att förhindra utsikten både för dem som boende 
och för besökare på Gröningen. Höjden för den restaurang som är in-
rymd i en tågvagn (Mölleexepressen) bör inte överstiga 4 meter anser 
de. De protesterar även mot att byggrätten på Karantänen 1 utökas. De-
taljplanens genomförande, skriver de, riskerar att resultera i en byggnad 
som i storlek och form helt avviker från bebyggelsen i Norra hamnen. 
Som alternativ till att låta den gällande detaljplanen ligga kvar som idag 
för Karantänen 1 föreslår de att byggrättens tas bort och att området 
iordningställs till entré till Gröningen.  

Då området är utsatt för klimatförändringar och översvämningar anser 
bostadsrättföreningen att det är svårt att veta hur höga byggnaderna blir 
eftersom höjderna i detaljplanen reglerar byggnadens höjd från marken. 
Dessutom påpekas i skrivelsen att ett 30-tal parkeringsplatser som an-
vänds av föreningen intill karantänsbyggnaden skulle försvinna om de-
taljplanen genomförs. 

Kommentar: Den föreslagna hotellverksamheten på fastigheten Karantä-
nen 1, samt området norr och öster om fastigheten utgår ut planområdet. 
Detta innebär att Mölleexpressen inte omfattas av detaljplaneförslaget. 
Plangränsen har ändrats, se plankartan. 

De tillåtna höjderna för restaurangerna och kioskerna har sänkts. Restau-
rangerna på Gröningen har fått en högsta totalhöjd på 5,5 meter, de fyra 
kioskerna regleras till en totalhöjd som maximalt får vara 5 meter.  

Detaljplanen reglerar krav på marklov för förändringar av markhöjden 
överstigande 0,5 meter. 

Boende på Båthusgatan 1, 2 november 2015 
En boende på Båthusgatan 1 protesterar mot den i detaljplanen före-
slagna förändringen för Karantänen 1.  Då bygglovet som beviljades 
2002 inte har utnyttjas uttrycks i skrivelsen att marken ska återtas av 
Helsingborgs stad. Att utöka området för användningen, så som detalj-
planen föreslagit, skulle enligt skribenten innebära att ”ge bort marken 
som ägs av staden och subventionera ”gåvan” med skattbetatalarnas 
pengar”. Att bygga ett hotell på en plats som Gröningen skulle innebära 
kraftigt utökad trafik före, under och efter byggnationen och med all sä-
kerhet utsätta människor för fara. Skrivelsen avslutas med att området är 
utsatt för storma och översvämningar, vilket anges som ytterligare en 
anledning som talar emot ett eventuellt bygglov. 

Kommentar: Den föreslagna hotellverksamheten på fastigheten Karantä-
nen 1 samt marken norr och öster om fastigheten utgår ur detaljplanen 
och detaljplanegränsen ändras, se plankartan.  

Den gällande detaljplanen för Karantänen 1 ligger kvar och byggrätten 
består oförändrad. Att inte utnyttja ett beviljat bygglov innebär inte att en 
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fastighetsägare eller tomrättsinnehavare förlorar rätten till sin fastig-
het/tomträtt. 

Boende på Båthusgatan 1, 4 november 2015 
I en skrivelse uttrycker en boende på Båthusgatan 1 att ett hotell som 
ersättning för karantänen skulle försämra mötet stad-hav-Gröningen. 
Både utsikten och tillgängligheten skulle påverkas negativt. Att området 
är utsatt för stormar och översvämning anges som ytterligare ett skäl att 
inte tillåta hotell på platsen. I skrivelsen anges att byggrätten på Karan-
tänen 1 ska anses förverkad eftersom genomförandetiden på gällande 
detaljplan har gått ut. Området borde istället göras om till en trevlig mö-
tesplats med bänkar och utegym. 

I skrivelsen tas även upp att överbyggnaden på pumpstationen i området 
intill borde rivas då den förfular området och inte fyller någon funktion. 
Skribenten säger sig ha fått ett löfte om att så skulle ske då utbyggnaden 
av Norra hamnen var klart (1999). 

Kommentar: Fastigheten Karantänen 1 samt marken norr och öster om 
fastigheten utgår ur detaljplanen. Detaljplanegränsen ändras, se plankar-
tan. Den gällande detaljplanen för Karantänen 1 ligger kvar. I den finns en 
byggrätt. En detaljplan fortsätter att gälla till dess den hävs eller ersätts av 
en annan detaljplan. Byggrätten finns kvar oavsett om genomförandetiden 
har gått ut eller inte.  

Fastigheten med överbyggnaden ligger inte inom aktuell detaljplan.  

Boende i bostadsrättsföreningen Skeppet 6, 4 november 2015 
En boende och representant för styrelsen i bostadsrättföreningen Skep-
pet 6 utrycker i en skrivelse att det är positivt att Gröningen utvecklas 
samt att restauranger och kiosker är till gagn för så väl boende som be-
sökare på Gröningen. Att tillåta byggnadshöjder på upp till 8 meter inom 
planområdet uttrycks dock som tveksamt. Byggnadshöjderna borde i 
stället begränsas till de befintliga höjderna.  

Kommentar: Detaljplanen reglerar inte byggnadshöjder. I samrådsförsla-
get var höjderna begränsade genom nockhöjd. Detta har nu ändrats till 
totalhöjd. De tillåtna höjderna för restaurangerna och kioskerna har 
sänkts. Restaurangerna får en högsta totalhöjd på 5,5 meter, de fyra kios-
kernas totalhöjd får maximalt vara 5 meter. Det norra planområdet och 
den föreslagna hotellverksamheten på Karantänen 1 och omkringliggande 
mark utgår ur detaljplanen. Detaljplanegränsen ändras, se plankartan.  

Fastigheten Karantänen 1, 29 oktober 2015 
I en skrivelse framför ägaren av tomträtten för Karantänen 1 att den 
föreslagna detaljplanen inte ger dem möjlighet att genomföra uppföran-
det av ett hotell på Karantänen 1. Höjdbestämmelsen bör ökas till minst 
15 meters totalhöjd och kravet på sadeltak bör utgå då ett platt tak 
skulle överrenstämma med övrig bebyggelse på Gröningen och ge större 
möjlighet att utnyttja byggrätten. Även byggzonen som föreslagits i de-
taljplanen anses som för liten och försvårar möjligheten att använda 
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området till hotell. Även kravet på att komplementbyggnad bör under-
ordna sig huvudbyggnad bör utgå. 

Kommentar: Den föreslagna hotellverksamheten på fastigheten Karantä-
nen 1 samt marken norr och öster om fastigheten utgår ur detaljplanen 
och detaljplanegränsen ändras, se plankartan. 
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Sammanfattning 
Synpunkter som lämnats under samrådet har främst handlat om: 

• Restaurangen i det norra planområdet. Den norra delen utgår ut 
detaljplanen. 

• Bebyggelsen på fastigheten Karantänen 1. Denna, samt marken 
norr och öster om fastigheten utgår ur detaljplanen. 

• Tillåtna höjder på byggnader. Höjdbestämmelsen på plankartan 
har ändrats från nockhöjd till totalhöjd. Restaurangerna tillåts nu 
bli 5,5 meter och de fyra kioskerna 5 meter.  

• Klimatanpassning. Tekniska bestämmelser har införts på 
plankartan för att tillgodose kravet på klimatanpassning. 

 

Ändringar inför granskning 
Följande ändringar har gjorts efter samrådet.  

Plankartan och planbestämmelserna 
• Plangränsen har ändrats. 
• Totalhöjder har ersatt nockhöjder. De tillåtna höjderna har 

sänkts. 
• Tekniska bestämmelser har införts för att tillgodose kravet på 

klimatanpassning. 
• Administrativ bestämmelse om upphävande av strandskydd har 

införts. 
• Bestämmelsen om marklov har förtydligats: ”Schaktning och för-

ändring av markytan överstigande/djupare än 0,5 meter kräver 
marklov.” 

Planbeskrivningen 
Planbeskrivningen har kompletterats med skrivningar utifrån justering-
ar på plankartan och i planbestämmelserna. Planbeskrivningen har även 
förtydligats i de avsnitt som berör markföroreningar. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Björn Bensdorp-Redestam  Stina Hellman 
planchef   planarkitekt 
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