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Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är att beskriva miljökonsekvenserna avse-

ende att jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse enligt planförslaget som upprättas för 

del av fastigheten Katslösa 18:1 med flera, Månsgård, Rydebäck i Helsingborgs stad. Be-

skrivningen ska utgöra underlag för arbetet med att hitta en lämplig utformning av detalj-

planen och att göra det möjligt att i planarbetet väga miljökonsekvenserna mot andra vik-

tiga faktorer så att planen blir så bra som möjligt ur ett helhetsperspektiv. 

Kraven som ställs på innehållet i en MKB till en detaljplan regleras av bestämmelserna i 6 

kap 12 § miljöbalken. Syftet med denna MKB är att belysa detaljplanens miljöpåverkan, för i 

huvudsak de aspekter som kan medföra betydande påverkan, i samråd med Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen har yttrat sig rörande underlag för planuppdrag för aktuellt planområde, 

Månsgård i Rydebäck. Länsstyrelsen anser att en MKB ska upprättas med syfte att bland 

annat problematisera exploateringsgraden i relation till de värden som tas i anspråk och 

som skadas på platsen. 

Skåne har idag Sveriges högst exploaterade kustzon. Planområdet ligger inom detta riksin-

tresse där det föreligger ett starkt skydd mot bebyggelse och dessutom på jordbruksmark 

med klass 10.  

I översiktsplanen (2010) pekas området ut utifrån motivet att det är ett stationsnära läge 

bakom befintlig bebyggelse, och därmed lämpligt att bebygga utifrån ett hållbarhetsper-

spektiv. Helsingborgs stad anger i riktlinjerna för stads- och landsbygdsutveckling i över-

siktsplanen att det ”närmast stationerna krävs yteffektivt markutnyttjande för nybyggnat-

ion” samt att ”även tomtstorlekar bör hållas markeffektiva”. Länsstyrelsen anser inte att 

den låga exploateringsgrad som anges i underlaget för planuppdraget följer översiktspla-

nens riktlinjer och därmed har förslaget inte stöd i översiktsplanen.  

Länsstyrelsen ställer sig bakom utvecklingen av detta stationsläge utifrån de riktlinjer som 

presenterades i översiktsplanen.  

I aktuellt planförslag utnyttjas högklassig jordbruksmark för nybyggnation av bostäder och 

allmän service i ett stationsnära läge. I Rydebäck finns i princip bara denna markyta kvar för 

exploatering väster om Västkustbanan. I dagsläget finns förutom behov av nya bostäder, 

även behov av ytterligare skol- och förskoleplatser i området, liksom plats för idrottutö-

vande och fritidsaktiviteter för både unga och äldre Rydebäcksbor.  

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att dessa behov av allmän service behöver tillgodo-

ses och planeras i denna del av Rydebäck som fortfarande är obebyggd och på så vis till-

gänglig. Stadsbyggnadsförvaltningen ser ett stort värde i att planera för ett blandat och 

flexibelt bostadsutbud i ett stationsnära läge. 

Planförslaget anses vara det alternativ som långsiktigt bäst hushåller med marken och sam-

tidigt skapar förutsättningar för goda boendemiljöer. Avvägningar har genomförts utifrån 

samhällsnytta och resurshushållning, beaktat befintlig infrastruktur och samhällsservice 

samt närheten till kollektivtrafik i form av bussar och järnväg. 



Planområdet ligger i Rydebäck, ca 10 km söder om Helsingborgs stadskärna. Området av-

gränsas av befintlig bostadsbebyggelse väster- och söderut. Öster om området ligger 

Landskronaleden, och Västkustbanan och i norr avgränsas området av Rydebäcksallén.  

Planområdet utgörs i huvudsak av betes- och odlingsmark; jordbruksmark klass 10. 

I stadens översiktsplan (ÖP 2010) framgår tydligt stadens avvägningar mellan exploatering 

för att klara bostadsförsörjningen och bevarandet av högproduktiv jordbruksmark. Möjlig-

heten att expandera i orter med god kollektivtrafik väger tyngre än att spara åkermarken. 

I aktualiseringen av översiktsplanen, kommunfullmäktige den 26 februari 2014, under ru-

briken: Miljömålsarbetet/Jordbruksmark, förtydligas stadens strategi för exploatering. Stra-

tegin innebär att utbyggnad av bostäder och verksamheter ska ske inom befintliga tätorter 

och i kollektivtrafiknära lägen för att minimera exploatering på åkermark. 

 
Planförslaget innebär en komplettering av bostäder i Rydebäck, mellan 100 och 200 nya 

markbostäder i 1-3 våningar, cirka 50 bostäder i flerbostadshus, en ny förskola med plats 

för 150 barn, en idrottshall eller byggnad för skol- eller kultur/fritidsverksamhet.  

Vidare innehåller planförslaget en GC-förbindelse i nord-sydlig riktning samt en dagvatten-

damm för fördröjning och filtrering av områdets dagvatten. Hela planområdet utgör ca 12 

ha, varar cirka hälften består av kvartersmark för bostadsändamål. Resterande ytor utgör 

allmän platsmark för gata och park, samt kvartersmark för skol-, fritids- och kulturändamål.    

Planområdets läge i Rydebäck. 



 
Med utgångspunkt i Länsstyrelsens yttrande över begäran om planändring för Katslösa 

18:1, Månsgård i Rydebäck, har stadsbyggnadsförvaltningen bedömt att planens genomfö-

rande kan medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 

kap 11 § miljöbalken vilket innebär att miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvens-

beskrivning behöver genomföras. Bedömningen har gjorts utifrån planförslagets innehåll, 

typen av påverkan och områdets egenskaper i enlighet med 4 § förordningen om miljökon-

sekvensbeskrivningar (MKB-fo), samt bilagorna 2 och 4 till samma förordning. 

Risk för betydande miljöpåverkan bedöms föreligga avseende byggande på jordbruksmark 

varför miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas till att omfatta endast denna fråga. Avse-

ende övriga aspekter bedöms planen ha ingen, eller mycket begränsad påverkan, vilket 

beskrivs i planhandlingarna. 

Länsstyrelsen ställer sig bakom exploatering i ett stationsnära läge som aktuellt planområde 

utgör, men ställer sig tveksam till det låga markutnyttjande som presenterades i underlaget 

för planuppdrag.  

Geografiskt avgränsas miljökonsekvensbeskrivningen till att omfatta planområdet samt 

influensområden i närheten. Planförslaget kommer också att samrådas med angränsande 

kommuner då frågeställningen kring att ta jordbruksmark i anspråk anses vara av regional 

och mellankommunal karaktär. 

 

 

 

Stadens översiktsplan, ÖP 2010, anger bland annat att nya tillskott av bebyggelse kan stu-

deras om de varken hindrar rekreationsmöjligheter eller syftet med riksintresse för natur-

vård. I ÖP 2010 framgår tydligt stadens avvägningar mellan exploatering för att klara bo-

stadsförsörjningen och bevarandet av högproduktiv jordbruksmark.  

Möjligheten att expandera i orter med god kollektivtrafik väger tyngre än att spara åker-

marken. 

I aktualiseringen av översiktsplanen, kommunfullmäktige den 26 februari 2014, under ru-

briken: Miljömålsarbetet/Jordbruksmark, förtydligas stadens strategi för exploatering. Stra-

tegin innebär att utbyggnad av bostäder och verksamheter ska ske inom befintliga tätorter 

och i kollektivtrafiknära lägen för att minimera exploatering på åkermark. 

I miljöbalkens 3 kap. 4 § anges att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse och att 

brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 

det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodo-

ses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

I aktuellt planförslag nyttjas högklassig jordbruksmark för komplettering av bostäder och 

allmän service i ett stationsnära läge. I Rydebäck finns i princip bara denna markyta kvar för 

exploatering väster om Västkustbanan. I dagsläget finns förutom behov av nya bostäder, 



dessutom behov av ytterligare skol- och förskoleplatser i området, liksom plats för idrottut-

övande och fritidsaktiviteter för både unga och äldre Rydebäcksbor.  

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att dessa behov av allmän service behöver tillgodo-

ses och planeras i denna del av Rydebäck som fortfarande är obebyggd och på så vis till-

gänglig. Stadsbyggnadsförvaltningen ser ett stort värde i att planera för ett blandat och 

flexibelt bostadsutbud i ett stationsnära läge. 

 

Nollalternativet innebär att planförslaget inte genomförs. Nollalternativet fungerar som ett 

jämförelsealternativ till planförslaget och innebär att områdets funktion kortsiktigt förblir 

jordbruks- och betesmark. 

 

 

Helsingborgs stad växer, och behovet av bostäder ökar. År 2035 beräknas Helsingborgs stad 

ha närmare 160 000 invånare (jämför med idag ca 138 000 invånare) 

Marken inom planområdet består av cirka 10,5 hektar höglassig jordbruksmark (klass 10 av 

10). Väster om området ligger enfamiljsbostäder och strax söder om området ligger Ryde-

bäcks centrum med flerbostadshus och radhus. Öster om planområdet ligger Västkustba-

nan och Landskronaleden, samt Månsgård med bostadsbyggnad och ekonomibyggnader. 

Idag används gården i huvudsak för försäljning av importerade keramikkrukor samt för 

hästhållning. 

I norra gränsen ligger Rydebäcksallén, som tidigare varit huvudtillfarten till Rydebäck, och 

norr om denna ligger idag en stor tranformatorstation samt en obebyggd, samfälld fastig-

het. 

 

Nollalternativet innebär att driften av jordbruksmarken fortsätter och att området kan an-

vändas för bete. Gödsling av jordbruksmarken kan fortsätta med en negativ belastning på 

vattenkvaliteten som följd. Krav på fördröjning och filtrering av dagvatten i området kom-

mer inte att ställas.  

 

 

Planförslaget innebär att 150 - 250 nya bostäder kan uppföras och att en förskola och en 

idrottshall kan byggas centralt i Rydebäck, på gångavstånd från järnvägsstationen. 

Planområdet utgör en sista obebyggd del av Rydebäck, väster om järnvägen, som kan 

koppla ihop stationsområdet med de nordvästra delarna av Rydebäck. I Rydebäck finns stor 

efterfrågan på bostäder generellt, och de senaste åren har planeringen huvudsakligen möj-

liggjort för lägenheter i flerfamiljshus.  



Planen omfattar fristående villor och radhus/kedjehus samt cirka 50 lägenheter i flerbo-

stadshus som ligger i på gångavstånd från Rydebäcks station och Rydebäcks centrum och 

skolan. Detta innebär möjlighet för blandat bostadsbyggande där cykel och kollektivtrafik 

utgör de huvudsakliga transportmedlen i vardagen. Vidare innebär planförslaget att en 

förskola kan uppföras, samt att en idrottshall och/eller annan kultur- eller fritidsverksamhet 

kan etableras på platsen.  

En ny gång- och cykelväg i planområdets västra del, kommer att skapa ett sammanhäng-

ande stråk i nord-sydlig riktning till gagn för Rydebäcksbor och andra. 

Planförslaget ger förutsättningar för en god boendemiljö i en småskalig miljö, utan att 

skapa ett bilberoende. Planförslaget innebär också ökad tillgänglighet till förskola och id-

rottsfaciliteter samt till rekreativa gröna stråk och ytor. 

 

 

Planering för bostäder i ett stationsnära läge bygger på strävan efter att människor ska 

kunna resa och vardagspendla med kollektivtrafik. I aktuellt område finns goda förutsätt-

ningar för detta och därtill promenad- och cykelavstånd till all möjlig vardagsservice så som 

skola, förskola, vårdcentral, bibliotek, matbutik och inte minst rekreation. Det innebär att 

området i princip kan planeras bilfritt.  

Dagvatten inom planområdet ska fördröjas och filtreras i dagvattenmagasin, innan det 

släpps vidare ut i Öresund. Dagvattenmagasinet utformas så att det utgör en del av det 

allmänt tillgängliga parkrum som kan användas i rekreativa syften och ge andra mervärden i 

form av biologisk mångfald till området. 


